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जागतिक त िंग असमानिा तनरे्दशािंक (Global Gender Gap Index 2022) 
• वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरि (WEF) द्वारे 2022 चा ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स बुधवारी (13 जुलै 2022) प्रमिद्ध करण्यात 

आला आमि 146 देशांपैकी भारत 135 व्या क्रिांकावर आहे. 2021 िधे्य, भारत 156 देशांिधे्य 140 व्या क्रिांकावर 

होता. आजच्या लेखात आपि जागमतक मलंग अििानता मनदेशांक 2022 बद्दल िंपूिड िामहती जािून घेिार आहोत.  

• वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरिच्या (डबू्ल्यईएफ) ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स 2022 िधे्य एकूि 146 देशांिधे्य भारताचा 135 

वा क्रिांक लागतो. "आरोग्य आमि अस्तित्व" उप-मनदेशांकात जगातील िवाडत वाईट कािमगरी करिारा हा खेळाडू 

आहे मजथे तो 146 व्या स्थानावर आहे. शेजार् यांिधे्यही भारताचा क्रिांक खराब आहे आमि बांगलादेश (71), नेपाळ 

(96), श्रीलंका (110), िालदीव (117) आमि भूतान (126) यांच्या िागे आहे. दमिि आमशयात भारतापेिा वाईट 

कािमगरी फक्त इराि (१४३), पामकिान (१४५) आमि अफगामििान (१४६) यांनीच केली आहे. 

Global Gender Gap Index काय आहे?  

• ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स चार प्रिुख पररिािे (आमथडक िहभाग आमि िंधी, शैिमिक प्राप्ती, आरोग्य आमि अस्तित्व 

आमि राजकीय िबलीकरि) मलंग ििानतेची िद्य:स्तस्थती आमि उत्क्ांतीचे बेंचिाकड  दशडवते.". डबू्ल्यईएफच्या िते, 

हा िवाडत दीघडकाळ मटकिारा मनदेशांक आहे, जो 2006 िधे्य स्थापनेपािून कालांतराने या अििानता बंद करण्याच्या 

मदशेने प्रगतीचा िागोवा घेतो. 

 
• चार उप-मनदेशांकांपैकी प्रते्यकावर तिेच एकूि मनदेशांकावर GGG मनदेशांक ० ते १ दरम्यान गुि प्रदान करतो, जेथे 

१ पूिड मलंग ििानता दशडमवतो आमि ० पूिड अपूिडता दशडमवतो. या अहवालात अिे म्हटले आहे की, "लैंमगक अंतर 

किी करण्यािाठी िवाडत प्रभावी धोरिे ओळखण्याचे ििथडन करिे हे क्रॉि-कंटर ी तुलनांचे उद्दीष्ट आहे." 
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Global Gender Gap Index 2022: भारताची स्तस्थती 

• भारतात अंदाजे 662 दशलि (मकंवा 66.2 कोटी) िमहला आहेत. 2022 िधे्य भारताचा एकूि स्कोअर 0.625 (2021 

िधे्य) वरून 0.629 वर िुधारला आहे. "मनदेशांक प्रथि िंकमलत झाल्यापािून भारताचा (135 वा) जागमतक मलंगभेद 

स्कोअर 0.593 ते 0.683 च्या दरम्यान घिरला आहे. 2022 िधे्य, भारताने 0.629 स्कोअर केल्या, जी गेल्या 16 

वर्ाडतील िातव्या क्रिांकाची िवोच्च िंख्या आहे," अिे अहवालात म्हटले आहे. 

 
• "िुिारे 662 दशलि िमहला लोकिंख्या अिलेल्या, भारताची प्राप्तीची पातळी प्रादेमशक क्रिवारीवर भारी आहे. 

2021 पािून िावरत, भारताने आमथडक िहभाग आमि िंधीवरील कािमगरीत िवाडत िहत्त्वपूिड आमि िकारात्मक 

बदल नोदंमवला आहे," अिे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

Global Gender Gap Index 2022: उप-मनदेशांकांिधे्य भारताची कािमगरी  

खालील मदलेल्या िारिी िधे्य तुम्हाला 2021 ते 2022 िधे्य भारताच्या वेगवेगळ्या िेत्रात काय प्रगती झालेली आहे ते मिळिार 

आहे: 

तनरे्दशािंक Rank in 2022 Rank in 2021 

एकूिच जागमतक मलंग अििानता 135 140 

आमथडक िहभाग आमि िंधी 143 151 

शैिमिक प्राप्ती 107 114 

आरोग्य आमि जगण्याची 146 155 

राजकीय िििीकरि 48 51 

 

वेगवेगळ्या उप-मनदेशांकांवर ते किे उभे आहे ते येथे आहे: 

1. राजकीय सक्षमीकरण (Political Empowerment) 
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यािधे्य िंिदेतील िमहलांचा टक्का, िंमत्रपदावरील िमहलांचा टक्का आदी िेमटर क्सचा ििावेश आहे. िवड उपमनदेशांकांपैकी 

याच मठकािी भारताचा क्रिांक िवाडमधक (१४६ पैकी ४८वा) लागतो. 

• तथामप, त्याचा क्रिांक अिूनही, त्याची गुििंख्या 0.267 इतकी किी आहे. या शे्रिीतील काही िवोतृ्कष्ट रँमकंग देशांचे 

गुि खूप चांगले आहेत. उदाहरिाथड, आइिलँड ०.८७४ गुिांिह १ व्या स्थानावर आहे आमि बांगलादेश ०.५४६ 

गुिांिह ९ व्या स्थानावर आहे. 

• मशवाय, या िेमटर कवरील भारताचा स्कोअर गेल्या वर्ीपािून खराब झाला आहे - 0.276 वरून 0.267 पयंत. चांदीची 

अिर अशी आहे की, घट झाली अिली तरी या प्रकारात भारताचा स्कोअर जागमतक िरािरीपेिा जाि आहे. 

2.आतथिक सहभाग आतण सिंधी (Economic Participation and Opportunity) 

यािधे्य कािगार दलाचा भाग अिलेल्या स्तियांची टके्कवारी, ििान कािािाठी वेतन ििानता, किावलेले उत्पन्न इत्यादी 

िेमटर क्सचा ििावेश आहे. येथेही, 2021 िधे्य त्याची धाविंख्या 0.326 वरून 0.350 पयंत िुधारली अिली तरीही वादाच्या 

भोवऱ्यात 146 देशांपैकी 143 देशांपैकी भारताचा नीचांकी क्रिांक लागतो. गेल्या वर्ी, 156 देशांपैकी 151 देशांिधे्य भारताचा 

ििावेश होता. जागमतक िरािरीच्या तुलनेत भारताचा स्कोअर खूपच किी अिून या िेटर ीकवर भारताच्या तुलनेत फक्त 

इराि, पामकिान आमि अफगामििान हे देश मपछाडीवर आहेत. 

3. शैक्षतणक प्राप्ती (Educational Attainment) 

या उप-मनदेशांकािधे्य िािरता दर आमि प्राथमिक, िाध्यमिक आमि तृतीयक मशििातील नोदंिी दर यािारख्या िेमटर क्सचा 

ििावेश होतो. येथे भारत 146 पैकी 107 व्या क्रिांकावर आहे आमि गेल्या वर्ीपािून त्याचा गुि मकंमचत खराब झाला आहे. 

2021 िधे्य भारत 156 पैकी 114 व्या क्रिांकावर होता. 

4.आरोग्य आतण जगणे (Health and Survival) 

यात दोन िेमटर क्स ििामवष्ट आहेत: जन्माच्या वेळी मलंग गुिोत्तर (% िधे्य) आमि मनरोगी आयुिाडन (वर्ांिधे्य). या िेमटर किधे्य, 

भारत िवड देशांिधे्य शेवटच्या (146) क्रिांकावर आहे. 156 देशांपैकी 155व्या क्रिांकावर अिताना 2021 पािून त्याचा 

स्कोअर बदललेला नाही. 

Global Gender Gap Index 2022: जागमतक स्तस्थती 

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरिच्या ग्लोबल जेंडर गॅप ररपोटड २०२२ िधे्य आइिलँडला पुन्हा एकदा िवाडमधक मलंग ििान देश म्हिून 

घोमर्त करण्यात आले आहे. नॉमडडक देशाने 90% पेिा जाि लैंमगक अििानता किी केले आहे - आमि 2022 च्या जागमतक 

मलंग अंतर मनदेशांकातील एकूि 146 अथडव्यवस्थांपैकी िलग 12 व्या वर्ी क्रिवारीत अव्वल आहे. 

• आइिलँडचे शेजारी मफनलंड, नॉवे आमि स्वीडन हे पमहल्या पाचिधे्य वचडस्व गाजवतात, तर शीर्ड 10 िधील फक्त 

चार देश युरोपबाहेर आहेत: नू्यझीलंड (4 था), रवांडा (6वा), मनकाराग्वा (7वा) आमि नामिमबया (8वा). 

• गेल्या वर्ीच्या तुलनेत अव्वल पाच अपररवमतडत आहेत, परंतु मलथुआमनया आमि स्तस्वत्झलंड शीर्ड 10 िधून बाहेर पडले 

आहेत, मनकाराग्वा आमि जिडनीने त्यांचे स्थान घेतले आहे. 
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