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વિક્ષણ વવિે વવશ્વભરનાચચતકો અને લેખકો ખૂબ મોટી મોટી વાતો કરે છે 
અને વિક્ષણ પાસનેી અપેક્ષાઓનો સચતાર રજૂ કરતા રહે છે. કોઈ ચચતકે તો એવ ં કહ્  ં
હત ં કે; “વિક્ષણ એ તો વવકાસન ં એન્જીન છે.” તો વળી જાણીતા અથજિાસ્રી ગ ન્નાર 
મીરડાલે એવ ં નોંધય ં હત ં કે; “જો તમને એવ ં લાગત ં હોય કે વિક્ષણ ખચાજળ છે, તો 
તમારં અજ્ઞાન અજમાવી જ ઓ.” આમ, વિક્ષણન ં મહત્વ આપણે જટેલ ં આંકીએ 
છીએ એના કરતા અનેકગણં આધારે છે. તેથી જ વિક્ષણ પાસે વ્યવતત,સમાજ અન ે
રાષ્ટ્ર  અનેક અપેક્ષાઓ રાખે એ સ્વાભાવવક છે.પરંત  વિક્ષણ પાસે રાખવામાં આવતી 
વવવવધ  અપેક્ષાઓની સસવિના માગજમાં અનકે અવરોધો ઉપવસ્થત થતા અન ભવાય 
છે. આ સદંભે વવવવધ પક્ષકારો વચ્ચે દોષારોપણની ગેમ ચાલ્યા કરતી દેખાય છે. 
સામાન્ય રીતે એવ ં અવલોકન હેઠળ આવે છે કે વિક્ષણની વનષ્ફળતા માટે વિક્ષકો, 
સરકારને દોષીત ગણે છે. તો સરકાર વિક્ષકોને માથે દોષનો ટોપલો ઢોળે છે. વાલીઓ 
બીજો જ કોઈ સૂર આલાપે છે. તો વળી વવદ્યાથીઓ પાસે કોઈ અલગ જ દૃષ્ટષ્ટ્ભબદ  હોય 
છે જાણે કે ખો-ખો ની રમત સતત ચાલતી હોય એવી ઘણી વખત અન ભૂતત થાય છે. 
આવી પરીવસ્થતતનાં વનવારણ માટે વિક્ષણ સાથે સંબંવધત સૌ પક્ષાકારો દ્વારા સંવનષ્ઠ 
અને સંકવલત પ્રયાસો હાથ ધરાય એ જરૂરી જ નહી પરંત  અવનવાયજ બની રહે છે.  

ઉપરોતત પહરપ્રેક્ષ્યમાં વિક્ષણ સાથે સંકળાયેલ વવવવધ પક્ષાકારોની 
અપેક્ષાઓને સમજવા માટે વવવવધ કક્ષાએથી યોગ્ય ચચતન થાય એ ખબૂ જ 
મહત્વપૂણજ બની રહે છે. આ હદિામાં યોગ્ય ફાળો આપવાની નેમ “વિક્ષણ દિજન” નાં 
કેન્દ્રમાં પણ ખરી જ! આ સંદભે “વિક્ષણ દિજન” સતત ચચતનાત્મક પાસ ં રજૂ કરત  ં
રહે છે. એ જ ઉપક્રમને આગળ વધારતા ફરીથી “વિક્ષણ દિજન” આપ સૌની સમક્ષ 
ઉપવસ્થત થય ં છે માચજ -૨૦૨૦ નો અંક લઈન.ે “વિક્ષણ દિજન”ના  પ્રસ્ત ત અંકમાં 
ક લ 11 લખેો સમાવવામાં આવ્યા છે જ ે સૌ સ જ્ઞ વાચકોન ે ગમિે અને ઉપયોગી 
જણાિે એવી પૂણજ શ્રધધા છે. 

ઈસવી સન ૨૦૧૯ન  વષજ પૂરં થઈ ગય  છે અને ઈસવી સન ૨૦૨૦ન ં વષજ 
નવા ઉન્મિેો સાથે આપણા આંગણે આવી ચ તય ં છે ત્યારે ચાલો આપણે સૌ 
વિક્ષણકે્ષરે ઉપવસ્થત થતા પડકારોને પહોચી વળવા માટે સહહયારા પ્રયાસો હાથ 
ધરવાનાં સંકલ્પ સાથે આગળ વધીએ. આપ સૌ અમારી સાથ ેછો ને ? નવા વષજમાં 
વિક્ષણ દિજનને વધ  સક્ષમ બનાવવા ઉપયોગી લેખો લખીને તથા નવા ગ્રાહકો 
બનાવીને પોતાનો ફાળો નોંધાવીએ… 


