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બાયતભાાં વ્મલહારયક સભાજળાસ્ત્ર : તકો અને ડકાયો
Applied Sociology in India: Challenges and Opportunities
સાય સાંક્ષે
બાયતીમ વભાજ વંક્ાંતતકાભાંથી

વાય થઇ યહ્યો છે . કૃત અથથતત્ર
ં ભાંથી

ઉદ્યોગ અને વેલાન ં

અથથતત્ર
ં પ્રબાલી થઈ યહ્ ં છે .વભાજ ન ં સ્લફૃ ફદરાઈ યહ્ છે . ત્માયે તલતલધ વભસ્માઓભાંથી વભાજને મક્ત કયી
ગાંધીમન ભોડેર કે કોમ્ત ભોડેર રાગ ં કયવ ં તેન ં ભનોભંથન થઈ યહ્ ં છે . આલનાય વભમભા ૬૦ ટકા લસ્તી
ભધ્મભલગથની થલાની છે . ૨૦૪૦ ભા બાયત લસ્તીભાં પ્રથભ ફની યશેળે અને બયત તલકાવન ં ચારકફ ફની
યશેલાન ં છે ત્માયે ઇચ્છછત વભાજની નયથ ચના ભાટે વભાજળાસ્ત્રીઓએ વંચારક અને ભાગથદળથક ફનવ ં ડળે. આ
ભાટે વભાજળાસ્ત્રીઓએ તલતલધ ળાખા તલકવાલી દયે ક ક્ષેત્રભાં વભાજળાસ્ત્રીમ ઞાનાનનો યવમલશાયભાં ઉમોગ કયલાના
કૌળલ્મો –પ્રયક્ક્તઓ વભાજળાસ્ત્ર વાથે કાભ કયતા રોકોને ળીખલલા ડળે.
આલનાય વભમભાં બાયતભાં વભાજળાસ્ત્રની યવમલશારયક ઉમોગીતાની તકો ખફ તલળા યશેરી છે
જેભકે કટંફ–રગ્ન, તળક્ષણ, આયોગ્મક્ષેત્ર, ભનોયજન-કાન ૂની માથલયણ ઉર્જથ ર્જલણી લશીલટી, નોકયળાશી,
વંચારન ક્ષેત્ર, લેાય-ઉદ્યોગ જનવંચાય ક્ષેત્ર જેલા અનેક ક્ષેત્રભાં વભાજળાસ્ત્રીમ ઞાનાનનો યવમલશારયક ઉમોગ કયી
ળકામ તેભ છે .
યં ત આ તકો ભેલલા જતા શેરા બાયતભાં કેટરાક ડકાયો જેલાકે વભાજળાસ્ત્રીમ તવદ્ાંતોની સ્ષ્ટ
તેભજ યવમલશારયક ઉમોગીતા ળીખલલાનો અબાલ,યીક્ષારક્ષી તળક્ષણ, અંગ્રેજી અને કોમ્્યટય ઞાનાનભાં છાતણ ં
,વંળોધન કૌળલ્મોનો અબાલ, તળક્ષણ ક્ષેત્ર કયતા બફન ળૈક્ષબણકક્ષેત્ર તયપ ઉદાવીનતા જેલા ઘણા ફધા ડકાયોનો
વાભનો કયલો ડળે.
આ ડકાયો ઉકેરલા ભાટે અને તકો લધાયલા ભાટે અભ્માવક્ભો ફદરલા ડળે તેભજ વભાજળાસ્ત્રભાં
ઇન્ટયળી દાખર કયલી ડળે .યવમલશારયક ઉમોબગતાન ં ભાકે રટિંગ તેભજ કેટરીક નલી એ્રાઇડ પ્રયક્ક્તઓ
તલકવાલલા જેલા નલા અનેક પ્રમાવો કયલા ડળે.
ચાલીરૂ ળબ્દો :યવમલશારયક વભાજળાસ્ત્ર ,તકો અને ડકાયો,વભાજની નયથ ચના,વભાંજ્ળાસ્ત્રીઓની ભ ૂતભકા.
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પ્રસ્તાલના:
બાયતીમ વભાજ વંક્ાંતત કાભાંથી વાય થઈ યહ્યો છે . કૃત અથથતત્ર
ં ને સ્થાને ઉદ્યોગ અને વેલા અથથતત્ર
ં
પ્રબાલી ફની યહ્ ં છે . લૈતિકયણની વાથે બાયત તલકાવની શયણપા બયી યહ્ ં છે વાથે યં યાગત બાયતીમ
વભાજન ં સ્લફૃ ણ ફદરાત ં ર્જમ છે ઘણીફધી નલી વભસ્માઓ ઉબી થઇ યશી છે . આલી વભસ્માઓભાંથી મક્ક્ત
ભેલલા અને ઈચ્છછત વભાજ યચલા ભાટે ગાંધીમન ભોડર રાગ કયવ ં કે કોમ્ટ ભોડર કે અન્મ ભોડર રાગ કયવ ં
તેવ ં ભનોભંથન વભાજળાસ્ત્રીઓ કયી યહ્યા છે . ત્માયે વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતાની આલશ્મકતા ખફ
ફધી ર્જમ છે . આ વભમે એક પ્રશ્ન ઉદબલે કે વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતાની તકો કેટરી છે ? કમા
ક્ષેત્રોભાં તકો યશેરી છે ? તેભજ તકોની આડે યશેરા ડકાયો કમા છે ? કેલા સ્લફૃે ડકાયો યશેરા છે ? જો આ
ફાફત થોડીક સ્ષ્ટ થઇ ર્જમ તો

વભાજળાસ્ત્રભાં યવ રેનાય અને કામથ કયનાય તેભજ કાયરકદી ફનાલનાયને

ભાગથદળથન ભળે અને તેઓ ોતાની ભંજજર સધી શોંચી ળકળે.
આલનાય વભમભાં બાયત ૨૦૪૦ભાં લસ્તીભાં પ્રથભ નંફયે યશેલાન ં છે તેભજ બાયતની ૬૦ ટકા લસ્તી
ભધ્મભલગથની ફનલાની છે . બાયત તલકાવન ં

ચારકફ ફની યશેલાન ં છે

ત્માયે વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક

ઉમોગીતાની આલશ્મકતા ખફ ફધી જળે. ઈચ્છછત વભાજની યચના ભાટે તલતલધ ક્ષેત્રે ઉદબલતી વભસ્મા શર
કયલા ભાટે વભાજળાસ્ત્રીઓએ ભાગથદળથન કયવ ં ડળે. નીતત તનભાથ ણ કયવ ં ડળે વંચારક ફનવ ં ડળે. તલકાવનો
રાબ ફધાને મોગ્મ યીતે ભે તે ભાટે કામથ કયવ ં ડળે આ ભાટે તલતલધ ક્ષેત્રે વભાજળાસ્ત્રીમ ઞાનાન અને કૌળલ્મો
ધયાલતા તનષ્ણાતોની જફૃય ડળે આ ભાટે વભાજળાસ્ત્રની તલતલધ ળાખાનો તલકાવ કયી તેલા ઞાનાનનો યવમલશાયભાં
ઉમોગ કયી ળકે તેલા કૌળલ્મોની તારીભ વભાજળાસ્ત્રના તલદ્યાથીને આલી ડળે. ટૂંકભાં વભાજળાસ્ત્રીઓની
જલાફદાયી લધી જલાની છે .
આ વંદબથભાં બાયતભાં આલનાય વભમભાં વભાજળાસ્ત્રની યવમલશારયક ઉમોગીતાની તકો અનેક ક્ષેત્રભાં
ષ્ક યશેરી છે યં ત વાભે ઘણા ફધા ડકાયો યશેરા છે

જો આણે ડકાયોને ર્જણીને ઉકેરી ળકીએ તો

બાયતભાં યવમાલશારયક વભાજળાસ્ત્રભાં ખફજ કાભ થઇ ળકળે. રયણાભે વભાજળાસ્ત્રના તલદ્યાતથિઓ અને કામથકયોને
વૌથી લધ રાબ ભળે અને વાથે વભાજ અને યાષ્રને ણ રાબ ભળે તે મદ્દો ચચથલાનો અશી પ્રમાવ કમો છે .
સભાજળાસ્ત્રની લધતી ભાાંગ :લૈતિકયણ અને આધતનકયણની અવય વભાજના ફદરાલભાં દે ખાઈ યશી છે . વભાજન ં સ્લફૃ ફદરાઈ યહ્ ં
છે .વાભાજજક પ્રરક્મા ઝડી ફની યશી છે તો વાભાજજક વભસ્માઓ ણ લધી યશી છે તેલા વભમે વભાજને ક્સ્થયતા
આી પ્રગતત થતી યશે તેલ વભાજની યચના ભાટે વભાજળાસ્ત્રની ઉમોગીતા લધતી ગઈ છે . નીતત તનભાથણભાં
તલકાવ કામથક્ભોના આમોજન અને અભરભાં વભાજળાસ્ત્રન ં ઞાનાન ખફ ઉમોગી થઇ ડ્ ં છે . લેાય લાણીજમ
ઉદ્યોગ વેલા ક્ષેત્રભાં વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતા લધી છે . જમાં-જમાં ભાનલ વમ ૂશ ભાનલ વંસ્થા ભાનલ
વંફધ
ં ો છે ત્માં સ ંદય યવમલયવસ્થા,યવમલશાય લાતાલયણ વર્જલાભાં વભાજળાસ્ત્રની યવમલશારકતા રાગ કયી ળકામ છે .
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આજે વંઘો થી દ:ખી જગતને ભાનલતાન ં તળક્ષણ એક ભાત્ર ઉદાયલાદી આટથ વ ળાખા તેભામ

વભાજળાસ્ત્ર

તલમ અગ્રેવય ફની યહ્યો છે .વભાંજ્ળાસ્ત્રના નલા ખ્મારો- તવદ્ાંતો અને દ્તતઓ ળોધી વભાજની વભસ્મા દય
કયલાની પ્રર્જની અેક્ષા વભાજળાસ્ત્ર અને વભાજળાસ્ત્રીઓ,વાભાજજક કામથકયો ાવેથી લધી ગઈ છે .તેથી આણે
ૃ યાષ્ર તનભાથ ણભાં પ્રદાન કયલાન ં છે તે ભાટે
તલમન ં ઊંડાણ ૂલથક ઞાનાન રઇ સ ંદય વભાજ અને ભજબત વમદ્
તૈમાય થલાન ં છે .
બાયતભાાં વ્માલહારયક સભાજળાસ્ત્રની તકો :યવમાલશારયક વભાજળાસ્ત્રન ં રક્ષ્મ પ્રશ્નો તલે ર્જણકાયી ભેલી તેનો ઉકેર રાલલાનો છે અને આ ભાટે
કેટરામ પ્રકાયના ઞાનાનની આલશ્મકતા યશે છે પ્રથભ તો પ્રશ્નના ાવા જોતા આલડલા જોઈએ તે ભાટે એક ફે
ટેકનીકનો વભાલેળ કયલો જોઈએ તેભાં ઈન્ડીકેટય નક્કી કયલા જોઈએ. લૈકચ્લ્ક યવય ૂશયચના દ્વાયા પ્રશ્નોને શાથભાં
રઇ ઉકેરલા જોઈએ. વભાજળાસ્ત્રીમ ઞાનાનના ઉમોગ દ્વાયા વભસ્મા ઉકેરલાની પ્રયક્ક્તઅઓ ળોધલી જોઈએ.
કાયણકે યવમાલશારયક વભાજળાસ્ત્રન ં છે લ્્ ં રક્ષ્મતો રોકોના જીલનની ગણલત્તા સધાયલાન ં છે . આ ભાટે આણે ભોટી
કલ્ના તલચાય- વાધનો કૌળલ્મો અને પ્રમત્નો-પ્રવ ૃતતઓ લધાયલી ડળે. વભાજળાસ્ત્ર વાથે કાભ કયનાયે આ
દ્રષ્ટીએ દયે ક ક્ષેત્રે કાભ કયલાન ં છે તેથી તલળા તકો યશેરી છે .
વભાજળાસ્ત્રની તલમ ળાખા તયીકે એક દે ખીતી રાક્ષબણકતા એ છે કે તેની યવમાલશારકતા (Applicability)
ખફજ તલળા છે . વભાજળાસ્ત્રના ખ્માર દૈ તનક જીલનભાં અને તલતલધ ક્ષેત્રે રાગ કયી ળકામ છે . જમાં ભાનલવમ ૂશ
છે -ભાનલવંફધ
ં ો છે ત્માં વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારકતા છે . બાયતભાં યવમાલશારયક તકોના તલતલધ ક્ષેત્રો નીચે મજફ છે
જેભાં ખફ તલતલધ-તલળા તકોને અલકાળ યશેરો છે .
૧. શળક્ષણ ક્ષેત્ર :તળક્ષક ,અધ્માક,રેનય, કોચયને તારીભ આલાભાં અભ્માવક્ભ તનભાથ ણભાં તળક્ષણ દ્તતભાં,
યીક્ષા ધ્ધતતભાં વભાજળાસ્ત્રીમ ઞાનાનને રાગ કયલાનો છે . તેજ યીતે તળક્ષણ વંસ્થાના વંચારનભાં વરાશકાય
તનમાભક તયીકે, તળક્ષણ નીતતના ઘડલૈમા તયીકે વભાજળાસ્ત્રીઓ વંચારક ભાગથદળથક ફની ળકે છે . ફાકો,યલાનોને
તારીભ તળક્ષણ ભાટે વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારકતા

રાગ કયલાની આલશ્મકતા લધી ગઈ છે . તળક્ષણના અને

ઞાનાનના વભાજળાસ્ત્રનો ઉમોગ કયી તનષ્ણાત ફની તળક્ષણ ક્ષેત્રભાં વેલા અને કામથ ભાટે ઘણ ં કાભ કયલાન ં છે .આ
ક્ષેત્ર અનેકતલધ તકો યશેરી છે . આ ભાટે આણ ં ભશત્લ-ઉમોગ દળાથલલો ડળે.
૨. આયોગ્મ ક્ષેત્ર :કોઈણ

વભાજ યાષ્રની વમ ૃદ્ી-ભજબ ૂતી ભાટે વભાજન ં ર્જશેય આયોગ્મ શ્રેષ્ઠ જોઈએ. પ્રર્જન ં

આયોગ્મ વારં યાખલા ભાટે વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતા દ્વાયા રોકોના આશાય-તલશાય-તલચાય-જીલનળૈરી
ખોયાક્ળૈરી ભાટે ભાગથદળથન કયલાન ં છે . દલાખાના-શોસ્ીટરના વંચારનભાં ડોક્ટય દદી લછચેના વંફધ
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ડોક્ટય-નવથની તારીભભાં ભાનલન ં ભશત્લ દળાથ લલા – તેભજ શોસ્ીટરભાં PRO ફનલા ભાટે વભાજળાસ્ત્રીમ
યવમાલશારયક ઉમોગીતા દળાથ લી ડે. આયોગ્મ અને ઔધીમ વભાજળાસ્ત્ર-ખોયાકના વભાજળાસ્ત્રના ઞાનાન રાગ
કયલા –વંળોધન કયી વભસ્મા શર કયલા ભાટે આ વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારકતા ખફજ ઉમોગી ફની છે આ
ક્ષેત્રભાં શજ અનેક નલી તકો ખરળે જેથી તે ભાટે કૌળલ્મો ઞાનાન-તારીભ ભેલલી જફૃયી છે .
૩.

ભનોયાં જન ક્ષેત્ર :ભનષ્મને ફુયવદ ભે છે ત્માયે આનંદ-પ્રભોદ કયલાન ં ભન થામ છે . આ દ્વાયા પ્રવ ૃતત્ત કયલાની ઉર્જથ

ભે છે વભાજભાં રોકો ફુયવદના વભમે કઈ પ્રવ ૃતત્ત કયલી ગભે છે ? તેન ં વંળોધન કયી પ્રર્જના ભનોયં જન ભાટે –
વર્જનાત્ભકતા લધે તે ભાટે ના આમોજનો કયલા ભાટે વભાજળાસ્ત્રીઓથી લધ વાયી વરાશ કોઈ ન આી ળકે.
ફૂયવદન ં વભાજળાસ્ત્ર અને ભનોયં જનના વભાજળાસ્ત્ર તેભજ કરાના વભાજળાસ્ત્રનો યવમાલશારયક ઉમોગ કયી
તલતલધ ગેભ તલતલધ યાઈડવ ાકથ માત્રા-પ્રલાવ,યે સ્ટોયે ન્ટ શોટે ર ળર કયલાભાં વરાશ આી ળકે. તલતલધ કરાઓ
જેલી કે ગીત વંગીત બચત્ર નાટક અબબનમ કરાને ડેલરો કયલા ભાટે ની વંસ્થાઓ ળર કયલા તેને ચરાલલાભાં
ભાગથદળથન આી ળકે. ભનોયં જન તલતલધ ક્ષેત્રે ઉમોગ તેભજ વભાજ વેલા ભાટે કેલી યીતે ઉમોગ થઇ ળકે તે
ભાટે ઘણી ફધી તકો યશેરી છે .જેભાં કાભ કયી ળકામ છે . રોકોને વેલા ઉરબ્ધ કયાલલા ભાગથદળથક ફનવ ં જોઈએ.
૪. કાન ૂન અને ન્મામ ક્ષેત્ર :કામદાના ઘડતય અને અભર ભાટે , ન્મામતંત્રભાં સધાયા ભાટે વભાજળાસ્ત્રીઓએ ભાગથદળથન કયલાન ં
છે . વભાજભાં ગનાખોયી અટકે કામદો યવમલસ્થા જલામ તેલા કામદા યચલાભાં ગનેગાયોને યવમાજફી વર્જ થામ
તેભજ રોકોને ઝડી ન્મામ ભે તેવ ં ન્મામતંત્ર, ોરીવ-જેર તંત્ર સધાયણા ભાટે ગનાન ં-વર્જન ં વભાજળાસ્ત્ર
તેભજ ન્મામન ં વભાજળાસ્ત્ર અને ન્મામ ભાખ ં ,લકીર-ોરીવના આંતય વંફધ
ં ો તલે ભાગથદળથન આલાન ં છે .
કોટથ ભેનેજભેન્ટની જગ્માભાં વભાજળાસ્ત્રનો તલદ્યાથી વારં કાભ કયી ળકે છે . કોટથ કેવોનો બયલો ઓછો થામ તે ભાટે
ઝડી કેવોના તનકાર ભાટે યવમાલશારયક ઉમોગીતા દળાથ લાની છે .
૫.માાલયણ અને ઉર્જા ર્જલણી-યક્ષણ :ગ્રોફર લોતભિંગ એ ગ્રોફર લોતનિંગ ફની છે ત્માયે માથ લયણ યક્ષણ અને ર્જલણી જફૃયી ફન્ય ં છે .
આ ભાટે વાભાજીકયણ દ્વાયા રોકો આ ફાફતને આત્ભવાત કયે વબાન ફને તે ભાટે વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક
ઉમોગીતા દ્વાયા આ કાભ વાયી યીતે થઇ ળકે. રોકોની જીલનળૈરીભાં-તલચાયવયણીભાં ફદરાલ રાલલા ડે.
વંળોધન કયી કદયતી વંવાધનો ઓછા લયામ મોગ્મ ઉમોગ થામ તેભજ ફગાડ ફંધ થામ તે ભાટે કામથ
કયવ ંડળે , વભાજળાસ્ત્રન ં ઞાનાન માથલયણ યક્ષણ ઉર્જથ ર્જલણીભાં ભશત્લની ભ ૂતભકા બજલી ળકે છે . આ ભાટે
વભાજળાસ્ત્રીઓ

વારં કાભ કયી યહ્યા છે . શજ લધાયે કયલાની જફૃય છે .માથ લયણન ં વભાજળાસ્ત્ર, તલકાવન ં

વંવાધનન ં, વભાજળાસ્ત્ર તલકવાલવ ં જફૃયી છે .
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૬. સાભાજજક અસભાનતા દુય કયલાન ાંુ :વાભાજજક-આથીક દયજ્ર્જભાં તલવંગતતા દય કયી વભાનતા રાલલા ર્જતત ઞાનાતતની અવભાનતા
બેદબાલ દય કયલા. કામથ નોકયી યવમલવામભાં લધ ડતી અવભાનતા દય કયલા જેન્ડય અવભાનતા તેભજ ફાકો
વ ૃધ્ધો યલાનો લછચેના અંતય દય કયી વભાનતા રાલલાભાં

વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતાને રાગ

કયલાની છે . આ ફધા ભાટે ભશત્લની ભ ૂતભકા બજલી ળકે છે . વભાનતા સ્થાલાભાં વભાજળાસ્ત્રી-કામથકયો વારં કાભ
કયી યહ્યા છે .
૭. કુ ટાંુ ફ ક્ષેત્ર :સખી રગ્નજીલન ભાટે , સખી કટંફજીલન ભાટે કટંફના વભ્મો લછચે સભધય વંફધ
ં ો ર્જલલા
કાઉન્વેબરિંગ દ્વાયા વાભાજીકયણ દ્વાયા વંસ્થાને ચેતનલંત ફનાલલા ભાટે ભાતા-તતા-વંતાનો અને તત-ત્ની
લછચેના વંફધ
ં ો ગાઢ ફનાલલા ભાટે વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતા રાગ કયલાની છે આ ક્ષેત્રભાં ખફજ
તકો યશેરી છે જે ભાટે આણે તનષ્ણાતો તૈમાય કયલાના છે .
૮. લહીલટી નોકયળાહી-યાજ્મની કાભગીયી ક્ષેત્ર :પ્રર્જના કલ્માણ ભાટે યાજમ જફૃયી છે . યાજમની કાભગીયી અવયકાયક ફને તે ભાટે યાજકીમ
વંસ્થાઓ અને નોકયળાશીભાં

સધાયા ભાટે અવયકાયક કામથ ભાટે લશીલટી કભથચાયીઓને તારીભ આલાભાં

વભાજળાસ્ત્ર ઞાનાન રાગ કયી ધાયું રયણાભ ભેલી ળકામ છે . આ ક્ષેત્રે વભાજળાસ્ત્રીઓ ભાટે તલળા તક યશેરી છે .
૯. ર્જહેય સાંચાય ક્ષેત્ર :વભાજભાં ર્જગૃતત ભાટે તલકાવ-પ્રગતત ભાટે ર્જશેય વંચાય ક્ષેત્ર ળક્ક્તળાી શોવ ં જોઈએ વંદેળાયવમલશાય –
ટીલી તપ્રન્ટ ભીરડમા-તાય ટાર , લાશન યવમલશાય ક્ષેત્રભાં આધતનકતાનો તલચાય લધાયે વભાજના તલકાવભાં
ઉમોગ કયલા ભાટે વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતા રાગ કયલાથી વભાજનો તલકાવ ઝડી ફને છે . આ
ક્ષેત્રભાં તલતલધ જગ્માએ વભાંજ્ળાત્રની યવમલશારકતા રાગ કયલાન ં તલળા તકો યશેરી છે જફૃય છે ભાત્ર તનષ્ણાત
ફની વેલા આલાની.
૧૦. અન્મ ક્ષેત્ર :ઉયોક્ત ક્ષેત્ર તવલામ ઘણા ફધા ક્ષેત્રો જેલા કે ઉદ્યોગ-લેાય લાણીજમ, ભાકે રટિંગ વંળોધન
ટેકનોરોજી જેલા અનેક ક્ષેત્રોભાં વભાંજ્ળાસ્ત્રની યવમલશારકતા રાગ કયી ળકામ છે અને વભાજજીલન સખ ળાંતત
વમદ્ધૃ દ્ લાફૄં ફનાલી ળકામ છે . આ ક્ષેત્રોભાં તલળા તકો યશેરી છે આ ભાટે તૈમાય થલાની જફૃય છે .
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બાયતભાાં વ્માલહારયક સભાજળાસ્ત્ર સાભેના ડકાયો :૧. ખ્મારો-શસદ્ાાંતો-ધ્ધશતળાસ્ત્રની સ્ષ્ટતાનો અબાલ :બાયતભાં વભાજળાસ્ત્રનો ઉમોગ ભાત્ર તળક્ષણભાં રડગ્રી રેલા ભાટે થામ છે જેભાં ભાત્ર વારશત્મ
લાંચી યીક્ષા આી દે છે .તેભામ ગોખણટ્ટી કયીને ેય આી દે લાની ભાનતવકતા જોલા ભે છે .તલદ્યાથીઓભાં
ખ્મારો,તવદ્ાંતો અને ધ્ધતતળાસ્ત્રની સ્ષ્ટતા થતી નથી તેને દૈ તનક જીલનભાં રાગ કયી ળકામ તે યીતે અભ્માવ
કયતા નથી, વભાજન ં અલરોકન કયતા નથી . ભાત્ર સ્તરકય ં ઞાનાન-ભારશતી ભેલે છે તેને વાચી યીતે આત્ભવાત
કયતા નથી. આ એક યવમલશાયભાં રાગ કયલા વાભે ભોટો ડકાય છે . આટરી ફધી વંખ્માભાં વભાજળાસ્ત્રનો
અભ્માવ કયતા શોલા છતાં બાયતભાં વભસ્માઓ ઠેયનીઠેય છે કાયણકે યવમયવશારકતા રાગ કયતા આલડત ં નથી તેભજ
વભાજળાસ્ત્રના તલમલસ્તની સ્ષ્ટતાનો અબાલ એક ભોટો ડકાય ફની યહ્યો છે .
૨. યીક્ષારક્ષી શળક્ષણ-રયક્ષા ધ્ધશત :આજે આણે ત્માં તળક્ષણભાં યીક્ષાભાં ાવ થલાન ં ભશત્લ છે આલડતન ં નશી, એટરે કોઈ ણ
યીતે જેતે તલમની યીક્ષા ાવ થલાથી ઞાનાન પ્રા્ત થઇ ર્જમ છે તેવ ં તલદ્યાથી ભાને છે યં ત ઞાનાનનો ઉમોગ
દૈ તનક જીલનભાં કેલી યીતે થામ છે તેલી યીક્ષા થતી નથી.ફીજી યીતે કશીએ તો યીક્ષાભાં વૈદ્ાંતતક ઞાનાનને ભશત્લ
અામ છે યં ત યવમલશાયભાં રાગ કયલાને ભશત્લ અાત ં નથી આભ યીક્ષા ધ્ધતતને

રીધે વભાજળાસ્ત્રને

તલતલધ ક્ષેત્રોભાં રાગ કયલાભાં અલયોધ ેદા થામ છે . આભ ફીજો ડકાય યીક્ષા ધ્ધતત છે .જે તલદ્યાથીને તલતલધ
તકથી લંબચત યાખે છે .
૩. વ્માલહારયક ઉમોગીતા ળીખલલાનો અબાલ :આણી યતન.કોરેજોભાં વભાજળાસ્ત્રભાં ભાત્ર રેકચય આી ળીખલલાભાં આલે છે . આણા
અભ્માવક્ભોભાં ભાત્ર વૈદ્ાંતતક ાવા ભજબત કયલા ય બાય મકામ છે .યં ત વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક
ઉમોગીતા ળીખલલાભાં. આલતી નથી વભાજળાસ્ત્રભાં. પ્રેકટીવ ઉય ઓંછો બાય મકલાભાં આલે છે . ખયે ખય તો
દયે ક ેયભાં અડધો બાગ પ્રેકટીવનો

શોલા જોઈએ એટ્ ં જ નરશ તલતલધ ક્ષેત્રભાં યવમાલશારકતા રાગ કયલા

ભાટેની ઈંટયળીપ્રોગ્રાભ –પ્રોજેક્ટ લકથ પયજીમાત કયવ ં જોઈએ એટરે કે આણી ાવે તલતલધ ક્ષેત્રભાં તક ઘણી
છે . યં ત યવમાલશારયક ઉમોગીતા ળીખલલાનો અબાલ એક ભોટો ડકાય ફની યશે છે .
4. અંગ્રેજી અને કોમ્પ્યટુ યના જ્ઞાનનો અબાલ :વભાજળાસ્ત્રના તલદ્યાથીઓને કાયરકદી ફનાલલા ભાટે કાભ કયલા ભાટે તલળા તકો ઉરબ્ધ છે .
યં ત વભાજળાસ્ત્રીમ ઞાનાન શોમ ણ અંગ્રેજી અને કોમ્્યટયના ઞાનાનભાં કચાવના રીધે એડલાન્વ ફની ળકતા નથી
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.વભમ વાથે કદભ તભરાલી ળકતા નથી. વંળોધનભાં SPSS પ્રોગ્રાભ E Research નો ઉમોગ કયી ળકતા નથી
અંગ્રેજીભાં ફ્્અન્વી ન શોલાથી વાયી વંસ્થાભાં કાભ કયી ળકતા નથી આભ આ એક ભોટો ડકાય ફની યશે છે .
૫. સાંળોધન કૌળલ્મોનો અબાલ:-

આણી કોરેજ અને યતન.ભાં તળક્ષણ ય લધ બાય મકામ છે . વંળોધન ય

ઓછો. વંળોધન સ્કીરન ં ભશત્લ લતથભાન વભમભાં ષ્ક ફધ્ય ં છે એ દયે ક તફક્કે વંળોધનને ભશત્લ આી તેની
પ્રેક્ટીવ ય લધ બાય મકે તો વાયી કાયરકદી ફનાલી ળકે છે . તેભજ તલમ –વભાજના તલકાવભાં પ્રદાન આી
ળકામ યં ત આણે ત્માં યવમાલશારકતાભાં વંળોધનનો અબાલ એક ભોટો ડકાય છે .
6. સભાજળાસ્ત્રની વ્માલહારયક ઉમોગીતાની આલશ્મકતાના અહેસાસનો અબાલ :વભાજળાસ્ત્રના તલદ્યાથીઓ ભાત્ર રડગ્રી રેલાના વાધન તયીકે ઉમોગ કયે છે .યન્ત વભાજ અને
યાષ્રના તલકાવભાં દયે ક ક્ષેત્રે વભાજળાસ્ત્રના યવમાલશારયક ઉમોગીતાની આલશ્મકતા કોઈને દે ખાતી નથી અથલા
આલશ્મકતાના અશેવાવનો અબાલ જોલા ભે છે . જમાયે વભાજળાસ્ત્રના ફધા રોકોને એલો એશવાવ થળે ત્માયથી
ફધેજ યવમાલશારયકતા રાગ કયલાન ં ળર થઇ જળે. આભ તકો તલળા છે યં ત વભાજળાસ્ત્રીમ યવમાલશારયક
ઉમોગીતા દે ખાતી થળે પ્રશ્નો શર થઇ જળે. આ ભાટે અગ્રણી વભાજળાસ્ત્રીઓ ઉમોગીતાની આલશ્મકતા યજ
કયલાભાં ાછ યહ્યા છે .
ુ લી શનષ્ણાત રોકો દ્વાયા રેખન-તારીભ પ્રસયણનો અબાલ:૭. અનબ
અનબલી અને તનષ્ણાત અગ્રણી વભાજળાસ્ત્રીઓ ોતાના કામથનો નીચોડ પ્રાદે તળક બાાભાં કે
અંગ્રેજી બાાભાં ઉરબ્ધ કયાલે તો વભાજળાસ્ત્રની યવમલશારયકતા રાગ કયલાભાં વયતા યશે અનેક રોકોને તેનો
રાબ ભી યશે. આભ અનબલી અને વાયા રેખકો સ્તકો રખે, રેખો રખે તો આ ક્ષેત્રનો તલકાવ ઝડી ફની ળકે.
તનષ્ણાત દ્વાયા તૈમાય થતા સ્તકોનો અબાલ એ ભોટો ડકાય ફન્મો છે .
8. શળક્ષણ ક્ષેત્ર કયતા બફનળૈક્ષબણક ક્ષેત્ર તયપ ઉદાસીનતા :વભાજળાસ્ત્ર વાથે કાભ કયતા રોકો ભોટે બાગે ળૈક્ષબણક ક્ષેત્રભાં કામથ કયલા આકાથ મ છે તેન ં કાયણ
તળક્ષણ-વંસ્કૃતતના ક્ષેત્રભાં.દયજ્જો ઉંચો ગાય લધાયે છે . જમાયે બફન ળૈક્ષબણક ક્ષેત્રભાં દયજ્જો,ગાય જોઈએ
એટરો નથી.તેથી સ્લાબાતલક યીતે જ બફનળૈક્ષબણક ક્ષેત્રભાં વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતાનો

તલસ્તાય

અટકી ગમો છે .જો એ ડકાય દય કયી બફનળૈક્ષબણક ક્ષેત્રભાં ઉંચોદયજ્જો, ઉંચા ગાયલાી જોફ ઉબી કયલાભાં
આલે તો વભાજળાસ્ત્રન ં ભશત્લ લધી જળે તકોનો તલકાવ લધળે.
૯. સભાજળાસ્ત્રની વ્માલહારયક ઉમોગીતા અંગે ની ભ્રભણા :ભોટા બાગે યવમાલશારયક ઉમોગીતાની લાત આલે એટરે વંળોધન અને વભાજકામથ ના ક્ષેત્ર દે ખામ,
કટંફ વરાશ કેન્દ્ર દે ખામ યં ત વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતા અંગેની આ ભ્રભણા એ ડકાય ફની ર્જમ
છે . વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતા આ ત્રણ ક્ષેત્રભાં વંળોધન અને વભાજકામથથી અનેક ઘણી લધાયે છે .
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દયે ક ક્ષેત્રભાં યાજકાયણ,અથથકાયણ ટે કનોરોજી તલઞાનાન લગેયે ક્ષેત્રભાં વભાજળાસ્ત્રને રાગ કયી ળકામ છે . ભાત્ર
તલતલધ વભસ્માના ઉકેર તયીકે જ નરશ આમોજક તયીકે ણ કાભ કયી ળકે છે .
સ ૂચનો-ઉામો :બાયતભાં વભાજળાસ્ત્રની યવમાલશારયક ઉમોગીતાની તકો તલળા યશેરી

યં ત આણે જોય ં કે

તલતલધ ડકાયોને રીધે તક ઉરબ્ધ ફની નથી જો આણે આ ડકાયોને વભજી તેનો ઉકેર રાલીએ તો
બાયતભાં યવમાલશારયક વભાજળાસ્ત્રનો તલકાવ ઝડી ફની ળકે છે તેભજ તેનો રાબ ફધાને ભી ળકે છે . ડકાયો
ઉકેરલા ભાટે નીચેના સ ૂચનો-ઉામો કયલા જફૃયી છે .
૧. અભ્માસક્રભોભાાં ફદરાલ :વભાજળાસ્ત્ર તલમના અભ્માવક્ભોભાં વૈદ્ાંતતક ાવાંના ઞાનાન જેટ્ ં જ યવમાલશારયક ાવના ઞાનાન
ય બાય મ ૂકી લૈઞાનાતનક તારકિક યીતે નલા અભ્માવક્ભ ફનાલલા જેભાં પ્રેક્ટીવ ઉય લધ બાય મકલાની જફૃય છે .
૨. ઇન્ટયળી પ્રોગ્રાભ ડેલેરો કયલા :યવમાલશારયક ઞાનાન રાગ કયલા ભાટે વભાજળાસ્ત્રના કોથભાં જદી-જદી ર્જતના ઇન્ટયળી પ્રોગ્રાભ
દાખર કયલા .આ ભાટે વંસ્થાઓ ,કંનીઓ વાથે MOU કયલા જોઈએ.
૩. ળૈક્ષબણક-બફનળૈક્ષબણક ક્ષેત્ર લચ્ચેન ાંુ અંતય દુય કયવ ાંુ :આજકાર ળાા-કોરેજ,યતન. અને NGO કંનીઓ,વયકાય અરગ તેભજ કેટરીક લખત તલયોધી
શોમ તે યીતે લતે છે .તેભના લછચેન ં અંતય લધ્ય ં છે . તેના ફદરે તે અંતય દય કયી એકફીર્જને યસ્ય  ૂયક ફની
ભદદ કયલા વશામ કયલા વેલા આલા રેલા ય બાય મકલા જોઈએ. આભ અંતય દય કયલાથી લધાયે રાબ
ભળે.
4. સભાજળાસ્ત્રની વ્માલહારયક ઉમોગીતાન ાંુ ભાકે ટીંગ જરૂયી.પ્રચાય-પ્રસાય જરૂયી :આણે આણા તલમન ં ઞાનાન-તેભજ તેન ં વભાજ ભાટે વભસ્મા શાર કયલા ભાટે તેભજ સ ંદય
વભાજ તનભાથણભાં કેલી યીતે ખફ ઉમોગી ફની ળકે તેભ છે . દયે ક ક્ષેત્રભાં કે લી યીતે ભદદફૃ ફની ળકે તેભ છે તે
જણાલલા ભાકે રટિંગ જફૃયી છે આજના ભાકે ટીંગના જભાનાભાં આણી યવમાલશારયક ઉમોગીતાન ં ભાકે ટીંગ.પ્રચાયપ્રવાય ખફજ જફૃયી છે .
૫. એ્રાઇડ ટે કનીક્સ ડેલેરો કયલાની જરૂય:વભાજળાસ્ત્રને યવમલશાર ફનાલલા તેની ઉમોગીતા લધાયલા વાભાજજક તનદે ળકો,અવયકાયક
મ ૂલ્માંકન ધ્ધતત, કામથક્ભ તલકાવ કામથક્ભ મ ૂલ્માંકનની નલી આધતનક લૈઞાનાતનક ધ્ધતત પ્રયક્ક્ત ડેલરો
કયલાની જફૃય છે . જો આભ કયલાભાં આલળે તો આણી કામથની તલિવનીમતા મથાથથતા લધળે અને આણા
તલમભાં રોકોના તલિાવ લધળે.
8|Page

KCG-Portal of Journals
૬. ભાત્ર ફૌદ્ધદ્ક જગત સાથે સાંકામેરા યહેતા સભાજળાસ્ત્રીઓ :તલદ્યાથીઓ,અધ્માકો તેભજ વભાજળાસ્ત્રીઓ ભાત્ર લૈઞાનાતનક જનથર –સ્તકભાં જ તલચાયો યજ કયે
છે . તેને ફદરે વબચલારમો કોોયે ટ વેક્ટય,વંગઠનો,નેતાઓ યવમલવાતમકો વમદામ કામથકતાથ ઓને વાથે આદાનપ્રદાન કયીને આણા તલમના ઞાનાન-કૌળલ્મથી પ્રબાતલત કયલા ડળે તેભની વાથે આણી વભાજળાસ્ત્રીમ દ્રષ્ટી
ળેય કયીશ ં તો તેઓ યવમલવાતમક વભાજળાસ્ત્ર તયીકે સ્લીકાયીળે.
ઉસાંહાય :આજે બાયતભાં તલતલધ વાભાજજક વભસ્માઓ જરટર ફનતી ર્જમ છે .તલકાવભાં અલયોધ ફને
છે .ત્માયે વલાુંગી તલકાવ ભાટે વભાજળાસ્ત્રના ઞાનાનનો ઉમોગ અતનલામથ ફન્મો છે . અરશમાં મખ્મ બાય
વભાજળાસ્ત્રના તલદ્યાથીઓ અને કાભ કયનાય રોકોની તારીભ વાથે કેટરીક યોજગાય યવમલવામ તલસ્તાયલાની લાત
છે . ખાવ કયીને બફનળૈક્ષબણક ક્ષેત્રભાં અનેક નલા યવમલવામ ઉબા થઇ ળકે તેભ છે . આણી ળાખાના ફૌદ્ધદ્કો
તનષ્ણાતોના ઞાનાન દળાથ લલા જફૃયી છે . અરશમાં શદ્ અને યવમલશાર વભાજળાસ્ત્ર બાગરા નથી ાડલાના યં ત ફન્ને
લછચે વેત ફાંધી વભન્લમ વાંધલાનો છે . જો આ યીતે પ્રમાવ કયીશ ં તો એ્રાઇડ વભાજળાસ્ત્રન ં બતલષ્મ ચોક્કવ
ઉજ્જલ છે . જગત આણને વાંબી યહ્ ં છે આણા કાભને જોઈ યહ્ ં છે . જો આણા કામથથી ખાતયી આીશ ં કે
વભાજ તનભાથણભાં આણ ં કામથ સવંગત છે . મલ્માલાફૄં ણ લૈઞાનાતનક છે . એટ્ ં જ નશી ખફા ઉમોગીતાલાફૄં છે .
તેવ ં સ્ષ્ટતા વાથે ફતાલવ ં ડળે અને આગ તલસ્તયતા જવ ં ડળે.
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