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Continuous issue-23 | August – September 2016 

 

ગજુરાત અને કેરળના શિક્ષણ શિભાગનાાં શિક્ષણ પરનાાં અંદાજપત્રીય કુલ ખર્ચનો તલુનાત્મક 

અભ્યાસ 

પ્રસ્તાવના :  

શિક્ષણ દ્વારા લોકોની સમજ , કુિળતા, કાયચક્ષમતા િગેરે િધે છે. તેમજ ટેકનોલોજીકલ પ્રગશત અને તેનો 
સ્િીકાર ઝડપી બનતા રોજગારી , આિક, માાંગ િગેરે િધતા આશથિક શિકાસ ઝડપી બને છે. સામાજજકક્ષેતે્ર 
જોઇએ તો િોષણ રહિત , ભેદભાિ રહિત તાંદુરસ્ત સમાજ વ્યિસ્થાનુાં શનમાચણ કરિામાાં શિક્ષણની ભશૂમકા 
મિત્િની છે. આથી આઝાદી સમયથી જ ભારતમાાં શિક્ષણને શિિેષ મિત્િ આપિા સાથે પ્રાથશમક શિક્ષણને 
મફત અને ફરજજયાત બનાિી શિક્ષણની જિાબદારી રાજ્યો/કેન્દ્ર િાશસત પ્રદેિો અને કેન્દ્ર બને્ન પર મકુિામાાં 
આિી છે.  

ભારત જેિા શિકાસિીલ દેિમાાં શિક્ષણના પ્રમાણ અને તેની ગણુિત્તાનો આધાર સરકાર દ્વારા કરિામાાં આિતા 
શિક્ષણ પરનાાં ખર્ચ અને તેના સ્િરૂપ પર છે. ભારતમાાં રાજ્યો/કેન્દ્ર િાશસત પ્રદેિો અને કેન્દ્ર સરકાર 
અંદાજપત્રમાાં શિક્ષણ પાછળનાાં ખર્ચની ફાળિણી કરે છે, અને શિક્ષણ શિભાગ તથા અન્દ્ય શિભાગો દ્વારા જુદાાં 
જુદાાં સ્િરૂપે શિક્ષણ પાછળ તેનો ખર્ચ કરિામાાં આિે  છે.ભારતમાાં અન્દ્ય શિભાગો દ્વારા કરિામાાં આિતા શિક્ષણ 
પાછળનાાં ખર્ચ કરતાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિતા શિક્ષણ પાછળનાાં અંદાજપત્રીય ખર્ચનુાં પ્રમાણ િધ ુ
છે. 

ભારતમાાં આયોજનકાળ દરશમયાન શિક્ષણનુાં પ્રમાણ અને તેની ગણુિત્તા સધુારિા લેિાયેલાાં પગલાઓને 
કારણે શિક્ષણક્ષેત્રે ઘણી શસધ્ધધઓ િાાંસલ થય છે, જેમ કે ઇ.સ.1951 ની િસ્તી ગણતરી પ્રમાણે ભારતમાાં 
સાક્ષરતા દર 18.33 િતો, તે િધીને ઇ.સ. 2011 ની િસ્તી ગણતરી પ્રમાણે 74. 04 થયો છે.િાળાઓ 
કોલેજોની સાંખ્યા, તેમાાં સગિડતાઓનુાં પ્રમાણ, શિક્ષકોની સાંખ્યા, સ્ત્રીઓમાાં શિક્ષણનુાં પ્રમાણ િગેરે િધયા છે. 
તેમ છતાાં શિક્ષણકે્ષતે્ર િજુ ઘણી મયાચદાઓ રિલે છે, જેમ કે ભારતનાાં બધા રાજ્યોમાાં િાળા કોલેજોની સાંખ્યા , 
તેમાાં ઉભી કરિામાાં આિલે સગિડતાઓ, શિક્ષકોની સાંખ્યા અને તેની લાયકાતો સમાન નથી. ઘણાાં કારણો 
પૈકી આિા કારણોથી ભારતનાાં બધા રાજ્યોમાાં સાક્ષરતાનુાં પ્રમાણ સમાન જોિા મળતુાં નથી. જેમ કે ઇ.સ. 
2011 ની િસ્તી ગણતરી પ્રમાણે સાક્ષરતા દર જોઇએ તો કેરળમાાં 93.9 ગજુરાતમાાં 79.3 અને બબિારમાાં 63.8 
નોંધાયો િતો. આિી અસમાનતા માટે જિાબદાર કારણોમાાં શિક્ષણ પરનાાં જાિરે ખર્ચનુાં પ્રમાણ અને તેના 
સ્િરૂપની ભશૂમકા મિત્િની છે. આિી કેટલીક બાબતોને ધયાનમાાં રાખી પ્રસ્તતુ પેપરમાાં ગજુરાત અને કેરળના 
શિક્ષણ શિભાગનાાં શિક્ષણ પરનાાં અંદાજપત્રીય કુલ ખર્ચનો તલુનાત્મક અભ્યાસ કરિામાાં આવ્યો છે. 
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અભ્યાસન ું મહત્વ :  

પ્રસ્તતુ પેપરમાાં ઇ.સ. 2011 ની િસ્તી ગણતરી પ્રમાણે ભારતમાાં સૌથી િધારે સાક્ષરતા દર ધરાિતા કેરળ 
રાજ્યમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિતા શિક્ષણ પરનો અંદાજપત્રીય ખર્ચ અને ગજુરાતમાાં આિા 
ખર્ચનો તલુનાત્મક અભ્યાસ કરિામાાં આવ્યો છે. આ અભ્યાસમાાં બને્ન રાજ્યોમાાં પોતાની SGDP ના ટકામાાં 
શિક્ષણ શિભાગનો શિક્ષણ પરનો કુલ અંદાજપત્રીય ખર્ચ અને આિા કુલ ખર્ચમાાં મડૂીખર્ચ તથા મિસેલૂી ખર્ચનુાં 
પ્રમાણ તપાસિામાાં આવ્્ુાં છે.આ અભ્યાસના પહરણામો પરથી કેરળ જેટલો કે તેનાથી ઊંર્ો સાક્ષરતા દર 
શસધધ કરિા અને શિક્ષણની ગણુિત્તા િધારિા માટે અન્દ્ય ઉપાયો સહિત શિક્ષણ પરનાાં ખર્ચ અને તેના 
સ્િરૂપમાાં કેિા ફેરફારો કરિા જોઇએ? તે અંગેના સરૂ્નો કરિામાાં આવ્યા છે. આથી આ અભ્યાસ ગજુરાત 
સહિતને શિક્ષણનુાં પ્રમાણ અને તેની ગણુિત્તા િધારિા અંગેનુાં માગચદિચન મેળિિામાાં અમકુ અંિે ઉપયોગી 
બનિે તેિી આિા છે.     

અભ્યાસના હતે  ઓ: 

 ગજુરાત અને કેરળમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા થતાાં શિક્ષણ પરનો અંદાજપત્રીય ખર્ચ તેની SGDP ના ટકામાાં 
તપાસિો. 

 ગજુરાત અને કેરળમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા થતાાં કુલ અંદાજપત્રીય શિક્ષણ ખર્ચમાાં મડૂી અને મિસેલૂી 
ખર્ચનુાં પ્રમાણ તપાસવુાં. 

 શિક્ષણનુાં પ્રમાણ અને તેની ગણુિત્તા િધારિાના ઉપાયો સરૂ્િિા.  

માહહતીની પ્રાપ્તત :  

  ગૌણ માહિતી આધાહરત પ્રસ્તતુ અભ્યાસ માટે જરૂરી માહિતી Analysis of Budgeted Expenditure on 
Education ,ઇકોનોશમક સિે , િતચમાન પત્રો, િગેરેમાાંથી મેળિિામાાં આિી છે.  

સુંશોધન પધ્ધતત :  

સાંિોધન સમસ્યાને અનરુૂપ માહિતી એકત્ર કરી સાંિોધન પેપરમાાં નક્કી કરેલ િતેઓુ તપાસિામાાં અનકુળૂ રિ ે
તે રીતે માહિતીનુાં િગીકરણ કરી આંકડાિાસ્ત્રની શિશિધ પધધશતઓમાાંથી ઉપયોગી પધધશતઓ દ્વારા પહરણામો 
અને તારણો સધુી પિોર્િામાાં આિેલ. 

 આ અભ્યાસ અંતગચત ગજુરાત અને કેરળમાાં તેની SGDP નાાં ટકામાાં શિક્ષણ પરનો કુલ અંદાજપત્રીય ખર્ચ 
(શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિતો) અને તેમાાં થયેલ સરેરાિ વધૃ્ધધ તથા શિક્ષણ પરનાાં કુલ  
અંદાજપત્રીય ખર્ચમાાં મડૂી અને મિસેલૂી ખર્ચનુાં પ્રમાણ તપાસિામાાં આિેલ, ત્યાર બાદ શિક્ષણનુાં પ્રમાણ અને 
તેની ગણુિત્તા િધારિા માટેના ઉપાયો સરૂ્િિામાાં આિેલ. 

મડૂી ખર્ચ અને મહસેલૂી ખર્ચનો અર્ચ :  

 જે ખર્ચ દ્વારા મડૂીમાાં/સાંપશતમાાં/સાધનોમાાં િધારો થતો િોય અથિા ઘસાયેલા સાધનો  બદલિામાાં આિતા 
િોય તેિા ખર્ચને મડૂી ખર્ચ કિિેાય. ટૂાંકમાાં મડૂી ખર્ચ ઉત્પાદનક્ષમતામાાં િધારો કરે છે.  
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જે ખર્ચ દ્વારા ઉત્પાદનક્ષમતામાાં િધારો થતો ન િોય તેમજ ભશિષ્યમાાં આિક િધતી ન િોય તેિા ખર્ચન ે
મિસેલૂી ખર્ચ કિિેાય. 

 ગ જરાત અને કેરળના તશક્ષણ તવભાગ દ્વારા તશક્ષણ પરન ું ક લ ખર્ચ :  

આશથિક શિકાસ દર િધારિા કે માનિ શિકાસ આંક ઉર્ો લાિિા  શિક્ષણનુાં પ્રમાણ િધારવુાં જરૂરી છે. તે માટે 
રાજ્ય સરકારો/કેન્દ્ર િાશસત પ્રદેિો અને કેન્દ્ર સરકાર શિક્ષણ શિભાગ અને અન્દ્ય શિભાગો દ્વારા શિક્ષણ પાછળ 
ખર્ચ કરે છે. શિક્ષણ પર કરિામાાં આિતા ખર્ચનુાં પ્રમાણ  જુદાાં જુદાાં રાજ્યોમાાં સમાન િોત ુાં નથી , કેટલાક 
રાજ્યો શિક્ષણ પર િધારે ખર્ચ કરે છે, તો અમકુ રાજ્યો શિક્ષણ પર ઓછાં ખર્ચ કરે છે. ટેબલ નાંબર  1 માાં 
ગજુરાત અને કેરળમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા શિક્ષણ પરનો કુલ અંદાજપત્રીય ખર્ચ પોતાની SGDP નાાં  ટકામાાં 
દિાચિેલ છે.  

ટેબલ નુંબર  1  ગ જરાત અને કેરળમાું તશક્ષણ તવભાગ દ્વારા તશક્ષણ પરનો ક લ અંદાજપત્રીય ખર્ચ  

                  પોતાની SGDP નાું ટકામાું.(ઇ.સ.2004-05 ર્ી 2013-14 )           (રૂશપયા કરોડમાાં)  

િષચ ગજુરાત કેરળ 
 શિક્ષણ શિભાગ 

દ્વારા કુલ શિક્ષણ 
ખર્ચ 

SGDP at 
Current 
prices 

SGDP ના 
ટકામાાં 

શિક્ષણ ખર્ચ 

શિક્ષણ શિભાગ 
દ્વારા કુલ શિક્ષણ 

ખર્ચ 

SGDP at 
Current 
prices 

SGDP ના 
ટકામાાં શિક્ષણ 

ખર્ચ 
2004-05 3878.6224 203373 1.9071 3545.9887 119264 2.9732 
2005-06 4069.4192 244736 1.6628 3411.3675 136842 2.4929 
2006-07 4758.7489 283693 1.6774 3846.8677 153785 2.5015 
2007-08 5283.2024 329285 1.6044 4461.0883 175141 2.5471 
2008-09 5900.1761 367912 1.6037 5305.7441 202783 2.6165 
2009-10 8063.4679 431262 1.8697 5790.913 231999 2.4961 
2010-11 11054.3947 521519 2.1197 6755.8993 263773 2.5613 
2011-12 12045.7462 598786 2.0117 9116.6824 312677 2.9157 
2012-13 13644.5583(RE) 658540 2.0719 9680.6053(RE) 347841 2.7831 
2013-14 14911.6533(BE) 765638 1.9476 11479.7178(BE) 396282 2.8969 

Source: Analysis of Budgeted Expenditure on Education, Govt. Of India, MHRD (Dept. of Higher 
Edu.) Planning and monitoring …Unit, New Delhi.  
 Note: (1) RE = Revised Estimates.  (2) BE = Budget Estimates (3) SGDP = State Gross Domestic 
Product.  
        
 ઉપરના ટેબલ નાંબર 1 પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઇ.સ. 2004-05 થી 2013-14 દરશમયાન શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા 
શિક્ષણ પરનો કુલ અંદાજપત્રીય ખર્ચ ગજુરાતમાાં સતત અને કેરળમાાં 2005-06 ને  બાદ કરતા બાકીના 
િષોમાાં િધતો રહ્યો છે. પ્રસ્તતુ સમયગાળા દરશમયાન ગજુરાત અને કેરળમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા કરિામાાં 
આિતા શિક્ષણ પરનાાં અંદાજપત્રીય ખર્ચનો સરેરાિ િશષિક વધૃ્ધધ દર અનકુ્રમે 16.649 અને 14.377 જોિા 
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મળે છે , આ પહરણામ પરથી કિી િકાય કે ઉપ્ુચક્ત સમયગાળા દરશમયાન કેરળ કરતાાં ગજુરાતમાાં શિક્ષણ 
શિભાગ દ્વારા શિક્ષણ પરનાાં ખર્ચમાાં િધ ુિધારો થયો છે. 

ટેબલ નાંબર 1 પરથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે ઇ.સ. 2004-05 થી 2013-14 દરશમયાન ગજુરાતમાાં શિક્ષણ 
શિભાગ દ્વારા શિક્ષણ પર કરિામાાં આિતા અંદાજપત્રીય ખર્ચનુાં પ્રમાણ પોતાની SGDP ના 1.6037 થી 
2.1197 ટકાની િચ્રે્ જ્યારે કેરળમાાં આ પ્રમાણ 2.4929 થી 2.9732 ટકાની િચ્રે્ રિલે છે. ઉપ્ુચક્ત 
સમયગાળા દરશમયાન ગજુરાતમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા પોતાની SGDP ના ટકામાાં અંદાજપત્રીય શિક્ષણ ખર્ચ 
સરેરાિ િાશષિક 1.847 ટકા અને કેરળમાાં આવુાં ખર્ચ (પોતાની SGDP ના) 2.678 ટકા થાય છે.આમ SGDP ના 
ટકામાાં જોઇએ તો  કિી િકાય કે શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિતા શિક્ષણ પરનો કુલ કુલ અંદાજપત્રીય 
ખર્ચ ગજુરાત કરતા કેરળમાાં િધ ુછે. અન્દ્ય કારણો ઉપરાાંત આ કારણથી ગજુરાત કરતા કેરળમાાં સાક્ષરતાનુાં 
પ્રમાણ િધ ુ જોિા મળે છે, જેમ કે 2011 ની િસ્તી ગણતરી પ્રમાણે કેરળનો સાક્ષરતા દર 93.9 અન ે
ગજુરાતનો સાક્ષરતા દર 79.3 િતો. 

ગ જરાત અને કેરળમાું તશક્ષણ તવભાગ દ્વારા ર્તા ક લ તશક્ષણ ખર્ચમાું મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચન ું પ્રમાણ :  

રાજ્યો/ કેન્દ્ર િાશસત પ્રદેિોમાાં સાક્ષરતાનુાં પ્રમાણ , Gross Enrolment Ratio , Drop Out Rate,  િાળામાાં 
શિદ્યાથીઓની ગેરિાજરીનુાં પ્રમાણ િગેરેનો આધાર રાજ્યમાાં આિેલી કુલ િાળાઓ/િૈક્ષબણક સાંસ્થાઓ, આ 
સાંસ્થાઓમાાં ઉપલબ્ધ સગિડતાઓ, શિક્ષક દીઠ શિદ્યાથીઓનુાં પ્રમાણ, શિક્ષકોની ગણુિત્તા િગેરે પર છે, અન ે
આ બાબતો અન્દ્ય પહરબળો ઉપરાાંત શિક્ષણ પરના કુલ ખર્ચ, અને શિક્ષણ પરના કુલ ખર્ચમાાં મડૂી અને 
મિસેલૂી ખર્ચનાાં પ્રમાણ પર આધાર રાખે છે. જેમ કે શિક્ષણ પરનુાં મડૂી ખર્ચ િધ ુિોય તો િાળાઓ/ િૈક્ષબણક 
સાંસ્થાઓની સાંખ્યા સહિત િૈક્ષબણકક્ષેતે્ર સાધન સગિડ િધિે. આ સગિડતાઓનો િધારો શિક્ષણના પ્રમાણ 
અને શિક્ષણની ગણુિત્તામાાં િધારો કરિે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ગજુરાત અને કેરળમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા 
કરિામાાં આિતા અંદાજપત્રીય કુલ શિક્ષણ ખર્ચમાાં મડૂી અને મિસેલૂી ખર્ચનુાં કુલ પ્રમાણ તપાસિામાાં આવ્્ુાં 
છે, આ બાબત ટેબલ નાંબર 2 માાં દિાચિિામાાં આિી છે.  

 ટેબલ નુંબર 2 ગ જરાત અને કેરળમાું તશક્ષણ તવભાગ દ્વારા ર્તા અંદાજપત્રીય ક લ તશક્ષણ ખર્ચમાું મડૂી  

          અને મહસેલૂી ખર્ચન ું પ્રમાણ. (ઇ.સ.2004-05 ર્ી 2013-14)      ( રૂશપયા કરોડમાાં)       

િષચ 

ગજુરાતમાાં શિક્ષણ શિભાગનુાં શિક્ષણ પરનુાં અંદાજપત્રીય 
ખર્ચ 

કેરળમાાં શિક્ષણ શિભાગનુાં શિક્ષણ પરનુાં અંદાજપત્રીય 
ખર્ચ 

મિસેલૂી ખર્ચ 
% to 

TBEEDG મડૂી ખર્ચ 
% to 

TBEEDG મિસેલૂી ખર્ચ 
% to 

TBEEDK મડૂી ખર્ચ 
% to 

TBEEDK 
2004-05 3870.3366 99.7864 8.2858 0.21363 3519.8723 99.2635 26.1164 0.7365 
2005-06 4050.8358 99.5433 18.5834 0.45666 3371.3535 98.827 40.014 1.173 
2006-07 4588.234 96.4168 170.5149 3.58319 3822.6471 99.3704 24.2206 0.6296 
2007-08 5131.9884 97.1378 151.214 2.86217 4429.5819 99.2938 31.5064 0.7062 
2008-09 5776.4441 97.9029 123.732 2.09709 5294.4738 99.7876 11.2703 0.2124 
2009-10 7870.318 97.6046 193.1499 2.39537 5767.2311 99.5911 23.6819 0.4089 
2010-11 10641.1429 96.2617 413.2518 3.73835 6676.1797 98.82 79.7196 1.18 



KCG-Portal of Journals 

5 | P a g e  
 

2011-12 11497.6564 95.4499 548.0898 4.55007 9095.6587 99.7694 21.0237 0.2306 
2012-
13(RE) 13025.0943 95.46 619.464 4.54001 9645.5363 99.6377 35.069 0.3623 
2013-
14(BE) 13939.0176 93.4773 972.6357 6.52266 11373.7078 99.0765 106.01 0.9235 

Source: Analysis of Budgeted Expenditure on Education, Govt. Of India, MHRD (Dept.        
              of Higher Edu.) Planning and monitoring …Unit, New Delhi. 
 

Note: (1) RE = Revised Estimates.  (2) BE = Budget Estimates (3) TBEEDG =Total Budgeted 
Expenditure on Education By Education Department of Gujarat (4) TBEEDK= Total Budgeted 
Expenditure on Education By Education Department of Kerala. 
ઉપરના ટેબલ નાંબર 2 પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઇ.સ. 2004-05 થી 2013-14 દરશમયાન ગજુરાત અને 
કેરળમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિતા શિક્ષણ પરનાાં અંદાજપત્રીય કુલ ખર્ચમાાં મિસેલૂી ખર્ચ કરતાાં 
મડૂી ખર્ચનુાં પ્રમાણ ઓછાં છે. આ સમયગાળા દરશમયાન જો તેને ટકાિારીમાાં જોઇએ તો ગજુરાતમાાં આ કુલ 
ખર્ચમાાં મિસેલૂી ખર્ચ અને મડૂી ખર્ચનુાં સરેરાિ િાશષિક પ્રમાણ અનકુ્રમે 96.904 ટકા અને 3.096 ટકા િત ુાં, 
જ્યારે કેરળમાાં તે અનકુ્રમે 99.34 ટકા અને 0.656 ટકા િત ુાં.  આમ આ સમયગાળા દરશમયાન શિક્ષણ શિભાગ 
દ્વારા કરિામાાં આિતા આિા કુલ ખર્ચમાાં મડૂી ખર્ચનુાં ટકાિારીમાાં સરેરાિ પ્રમાણ ગજુરાત કરતા કેરળમાાં ઓછાં 
જોિા મળે છે.   

ઉપરના ટેબલ નાંબર 2 પરથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે ઇ.સ. 2004-05 થી 2013-14 દરશમયાન કેરળની 
તલુનાએ ગજુરાતમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિતા શિક્ષણ પરનાાં અંદાજપત્રીય કુલ ખર્ચમાાં મડૂી 
ખર્ચની ટકાિારી િષચ 2005-06 સધુી ઓછી અને િષચ 2006-07 થી સતત િધ ુરિી છે. કેરળની તલુનાએ 
ગજુરાતમાાં િષચ 2006-07 થી આ કુલ ખર્ચમાાં મડૂી ખર્ચની ટકાિારી િધ ુરિિેાનાાં કારણો ગજુરાતનાાં સાંદભચમાાં 
જોઇએ તો અિીં લાગ ુપાડિામાાં આિેલ કરાર આધાહરત , હફક્સ પગારની(નોકરીની િરૂઆતના પાાંર્ િષચ) 
શિક્ષકોની ભરતી અને અન્દ્ય કરકસરનાાં પગલાઓ િોય િકે.  

આમ ઉપરના પહરણામો પરથી કિી િકાય કે ગજુરાત કરતા કેરળમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિતા  
શિક્ષણ પરનાાં અંદાજપત્રીય ખર્ચનુાં િધ ુપ્રમાણ (પોતાની SGDP ના ટકામાાં) અને આ કુલ શિક્ષણ ખર્ચમાાં મડૂી 
ખર્ચનુાં િધારે પ્રમાણ(ઇ.સ.2005-06 સધુી) ને કારણે ગજુરાત કરતા કેરળ શિક્ષણની કેટલીક બાબતોમાાં 
આગળ જોિા મળે છે. જેમ કે આગળ કહ્ુાં તેમ 2011ની િસ્તી ગણતરી પ્રમાણે કેરળનો સાક્ષરતા દર ભારતના 
અન્દ્ય રાજ્યો અને કેન્દ્ર િાશસત પ્રદેિો કરતા િધ ુ છે. Statistic of School Education 2011-12  અનસુાર 
ઉચ્ર્તર પ્રાથશમક િાળાઓમાાં શિક્ષક દીઠ શિદ્યાથીઓની સાંખ્યા ગજુરાતમાાં 36 છે, જ્યારે કેરળમાાં તે 25 છે. 
કેરળમાાં Drop out Ratio પણ ઓછો છે. 

તારણો :  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસનાાં તારણો નીરે્ મજુબ છે. 
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1) ઇ.સ. 2011ની િસ્તી ગણતરી પ્રમાણે કેરળનો સાક્ષરતા દર 93.9 અને ગજુરાતનો સાક્ષરતા દર 79.3 
જોિા મળે છે. 

2) ગજુરાત અને કેરળમાાં ઉચ્ર્તર પ્રાથશમક િાળાઓમાાં શિક્ષક દીઠ શિદ્યાથીઓની સાંખ્યા અનકુ્રમે 36 અને 25 
છે. 

3) ઇ.સ. 2004-05 થી 2013-14 દરશમયાન ગજુરાત અને કેરળમાાં શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા થતા શિક્ષણ પરનાાં 
અંદાજપત્રીય કુલ ખર્ચનો  સરેરાિ િાશષિક વધૃ્ધધ દર અનકુ્રમે 16.649 અને 14.377 છે. 

4) આ સમયગાળા દરશમયાન શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા થતા શિક્ષણ પરના અંદાજપત્રીય ખર્ચનુાં પ્રમાણ પોતાની 
SGDP ના ટકામાાં જોઇએ તો ગજુરાત કરતા કેરળમાાં િધ ુછે.  

5) આ સમયગાળા દરશમયાન કેરળમાાં SGDP ના ટકામાાં શિક્ષણ શિભાગનો શિક્ષણ પરનો અંદાજપત્રીય  કુલ 
ખર્ચ અને સાક્ષરતા દર બને્ન ગજુરાત કરતા િધ ુછે. 

6) ઇ.સ.2004-05 થી 2013-14 દરશમયાન ગજુરાતમાાં શિક્ષણ શિભાગના શિક્ષણ પરનાાં કુલ અંદાજપત્રીય 
ખર્ચમાાં ટકાિારીમાાં મિસેલૂી ખર્ચનુાં સરેરાિ િાશષિક પ્રમાણ 96.904  ટકા અને મડૂી ખર્ચનુાં સરેરાિ િશષિક 
પ્રમાણ 3. 096 ટકા છે. જ્યારે કેરળમાાં તે અનકુ્રમે 99.34 ટકા અને 0.656 ટકા છે. 

7) ઇ.સ. 2004-05 થી 2013-14 દરશમયાન શિક્ષણ શિભાગનાાં શિક્ષણ પરનાાં અંદાજપત્રીય કુલ ખર્ચમાાં મડૂી 
ખર્ચની ટકાિારી િષચ 2005-06 સધુી ગજુરાત કરતા કેરળમાાં િધ ુજોિા મળે છે.  
 

સરૂ્નો:  

શિક્ષણનુાં પ્રમાણ અને તેની ગણુિત્તા િધારિાના કેટલાાંક સરૂ્નો નીરે્ પ્રમાણે કરી િકાય.  

1) શિક્ષણ પરનાાં કુલ ખર્ચમાાં િધારો કરિો જોઇએ,  
2) શિક્ષણ પરનાાં કુલ ખર્ચમાાં મડૂી ખર્ચનુાં પ્રમાણ િધારવ ુજોઇએ, જેથી િૈક્ષબણક સાંસ્થાઓ િધિા સાથે તેમાાં 

સાધન સગિડતામાાં િધારો થાય. 
3) ભારતમાાં શિક્ષણ શિભાગના શિક્ષણ પરનાાં કુલ મિસેલૂી ખર્ચમાાંથી પ્રાથશમક શિક્ષણ પર સૌથી િધ ુખર્ચ 

થાય છે.જ્યારે ઉચ્ર્ શિક્ષણ પર ખર્ચ પ્રમાણમાાં ઓછો થાય છે.તેમાાં સધુારો કરી ઉચ્ર્ શિક્ષણ પર ખર્ચની 
ફાળિણી અમકુ ટકા િધારિી જોઇએ. 

4) સરકાર દ્વારા િૈક્ષબણક સાંસ્થાઓને કરિામાાં આિતી આશથિક સિાયના ધોરણો િક્ય િોય ત્યા બદલિા 
જોઇએ. જેમ કે ઓછી ભૌશતક સશુિધા ધરાિતી, ગ્રાશમણ અને પછાત શિસ્તારોમાાં આિેલી, ગરીબ અન ે
અનામત િગચના શિદ્યાથીઓને િધારે સમાિતી િૈક્ષબણક સાંસ્થાઓને સરકારે િધારે આશથિક સિાય કરિી 
જોઇએ.  

5) સમગ્ર દેિમાાં ઉચ્ર્ શિક્ષણમાાં અભ્યાસક્રમોમાાં અને પરીક્ષા પધધશતમાાં સમાનતા લાિિી જોઇએ. 
6) શિક્ષકોની ગણુિત્તા સધુારિી જોઇએ, અને તે માટે લાયકાતના ધોરણો ઊંર્ા કરિા સાથે નોકરીમાાં 

પસાંદગી માટેની સ્પધાચત્મક પરીક્ષા તટસ્થ બોડચ/માંડળ/આયોગ દ્વારા લેિાિી જોઇએ. 
7) િૈક્ષબણક ક્ષેતે્ર કામ કરતા કમચર્ારીઓના નાણાાંકીય અને બબન નાણાાંકીય લાભોને તેમના કામના પહરણામો 

સાથે જોડી િકાય.(ઉદાિરણ તરીકે જોઇએ તો પોતાના ધોરણ કે શિષયનુાં નબળાં પહરણામ લાિનાર 
કમચર્ારીનો ઇજાફો અટકાિી િકાય.) 

8) શિક્ષક દીઠ શિદ્યાથીઓની સાંખ્યા ઓછી થાય તે માટે શિક્ષકોનુાં પ્રમાણ િધારવુાં જોઇએ.  
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મયાચદા :  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરિામાાં આિેલ છે. આ માહિતીમાાં ક્ષશત િોય તો અભ્યાસ પર 
તેની અસર આિી િકે છે.જો કે આવ ુન બને તેની ઘણી કાળજી રાખિામાાં આિી છે.  

ઉપસુંહાર :  

આમ દેિનાાં ઝડપી આશથિક શિકાસ માટે ગણુિત્તા્કુ્ત શિક્ષણનુાં પ્રમાણ િધવુાં જરૂરી છે. ભારત જેિા 
શિકાસિીલ દેિમાાં કેટલાક કારણોસર ગણુિત્તા્કુ્ત શિક્ષણનો િધ ુ આધાર જાિરે ખર્ચ પર છે.ભારતમાાં 
શિક્ષણની જિાબદારી રાજ્ય સરકારો/કેન્દ્ર િાશસત પ્રદેિો અને  કેન્દ્ર સરકાર એમ બને્નની છે, પરાંત ુશિક્ષણ પર 
રાજ્યો ખર્ચ િધારે કરે છે. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ અનસુાર પોતાની SGDP ના ટકામાાં ગજુરાત કરતા કેરળમાાં શિક્ષણ 
શિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિતા શિક્ષણ પરનુાં અંદાજપત્રીય કુલ ખર્ચ અને સાક્ષરતા દર િધ ુછે. ગજુરાતમાાં 
શિક્ષણનુાં પ્રમાણ અને તેની ગણુિત્તા િધારિા  શિક્ષણ પરનો કુલ ખર્ચ િધારિો જોઇએ. ગજુરાતમાાં િષચ 
2006-07 થી શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિતા શિક્ષણ પરનાાં અંદાજપત્રીય કુલ ખર્ચમાાં મડૂી ખર્ચનુાં 
પ્રમાણ કેરળ કરતા િધ્ુાં છે. આ બાબત ગજુરાતમાાં શિક્ષણકે્ષત્રનુાં ઉજ્જિળ ભશિષ્ય દિાચિે છે.   
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