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હોમસ
સાય સ- િવજ્ઞાન, કલા અને
ને કારિકદ
દ નો સમ
મ વય

ગૃહૃ િવજ્ઞાન ય
યવહારુ રીતે ઘર ચલાવવ
વા માટેની પાયાની
પ
અને આવ યક ત
તાલીમ આપત
તી શાખા છે .
ગૃહ િવશેની યાપક મા યતા એટલી
લી જ છે કે તે સારી ગૃહીણીના
ી
ઘડતરનુ ં કાયર્ કરે
ર છે . ગૃહિવજ્ઞ
જ્ઞાન જ્ઞાનનીી
િવિશ ટ શાખ
ખા છે કે

તમામ ભૌિિતક અને માનવીય સંબધો
બં
િવકસાવ
વવા અને જાળવવા મદદ
દ કરે છે .

કુંટુંબના સુખ અને શાંિત વધારવા તના
તે નૈિતક ધોરણો
ધો
ઉંચા લઈ
લ જવા, તની
તે આિથર્ક િ થિત સુધારવા અને વધુુ
સમ ૃ ધ બન
નાવવા પ્રય ન કરે છે . ગૃહિવજ્ઞાનના
હ
આ િનક ખ્યાાલમાં એ બાાબત પર વધુ
આધુ
ધુ ભાર મ ૂકવ
વામાં આવે છ
છે
કે

ી અને પુરુષ બંનેને પોતાની પ્રગ
ગિત માટેની સમાન તકો પ્રા ત થવી જોઈએ. િવજ્ઞ
જ્ઞાનની સાથે તેમાં કલાનોો

સમ વય કરવામાં આ યો છે આ અ યાસક્રમમ
માં ઘણી િવ ાઓનો સંગમ
ગ છે . રસાય
યણિવજ્ઞાન, સમાજસા ,
ં , સામુ
મુદાિયક જીવન
ન, કલા, ભોોજન, પોષણ
ણ, વ િવજ્ઞાન
ન, ગૃહપ્રબંધન વગેરેનો સમ વય છે .
પાિરવાિરક સંબધ
નુ ં મહ વનુ ં િવજ્ઞાનથી
િવ
જરાપણ ઉતરતુ ં નથી.
ગૃહિવજ્ઞાનનુ
ગૃહિવજ્ઞાન િશક્ષણનો ઈિિતહાસઃ૦થી ૧૯૪૦ન
ની વ ચે િબ્રિિટશ શાસનકાળ દર યાન
ન ગૃહિવજ્ઞાનને
ને ડોમે ટીક સાય સ ગૃહઉ
હ ોગ,
૧૯ર૦

વાા

નામોથી શાળ
ળા અને કોલે
લેજમાં દાખલ
લ કરવામાં આ યુ ં હતુ.ં વડોદરાના મહ
હારાણી ગ સર્ કૂલમાં ઉ ચ મા યિમક
ક
કક્ષાએ ગૃહિવજ્ઞાન
િ
િશક્ષણ
ણ દાખલ કર
રવામાં આ યુ ં હતુ.ં ૧૯૪૭
૭ પછી તેમાં ઘણાં પિરવતર્ન આ યા હતા. ૧૯૬૦
૦
અને

૧૯૭
૭૦ના દાયકામાં ગૃહિવજ્ઞાાનને અલગ શાખા બનાવવામાં આવ
વી હતી. આ જ સમયે ગુજરાત અને
ન

બીજા રા યોમાં
યો ગૃહિવજ્ઞાનના ઉ ચ મા
મ યિમક િશક્ષણમાં
િશ
શાખ
ખા તરીકેન ુ ં થાન
થ આપવામ
માં આ યુ.ં
ગૃહિવજ્ઞાનની
િ
િશ
િશક્ષણની
શ આત કોલેજની
જ
કક્ષાએ િદ
િ હીની લેડી
ડી ઈરવીન કોલેજમાં ૧૯
૯3રમાં થઈ..
યારબાદ

૧૯3૮ પછી
છી મદ્રાસમાં કોલેજમાં િડગ્રી
િડ
કક્ષાએ ગૃહિવજ્ઞાન િશક્ષણની શ આત કરવ
વામાં આવી..

દ્ર
કવીન
ન મેરીસ કોલે
લેજ અને વીમે
વી સ િક્રિ યન
ય કોલેજમાં
મ શ આત થ
થઈ. િદ હી, મદ્રાસ અને
ન
૧૯૪રમાં દ્રાસમાં
અ હાબાદની
ની કોલેજોમાં ગૃહિવજ્ઞાન િશક્ષણનો પાયો
પ
કોલેજ કક્ષાએ શ

થયો. ૧૯પ૦
૦માં વડોદરાા ગૃહિવજ્ઞાન
ન

િશક્ષણનુ ં મહ
મ વનુ ં કે દ્ર બ યુ.ં ગૃહિવજ્ઞાન
િવ
િશક્ષણ
ણની પહેલી અલગ ફેક ટીની
યુિનવિસર્ટીન
ના ઉપકુલપિત હંસાબેન મહેતા

ારા કરવામાં આવી.
આ

થાપન
ના મહારાજા
જા સયાજીરાવ
વ

થાપ
પના પછીના બે વષર્ના ટૂંકાગાળામાંા

નાતક કક્ષાએ િવિશ ટક
કરણ (Specia
alization) શ કરવામાં આ યુ.ં ૧૯૮૦
૦ સુધીમાં ગૃહિવજ્ઞાન િવ
વષયના પાંચ
િવભાગો શ

ુ અને
કરવામાં આ યા ૧૯પર
ર સુધીમાં કોોઈ બુત ૂર, લુિધયાણા, મુબઈ,
બ
ં
િદ હી, ઉદે પર
ને િતરુપિતમાંા

ગૃહિવજ્ઞાનન
ની કોલેજો શ કરવામાં આવી.
આ
૧૯3પ
પ સુધીમાં અ હાબાદની કૃિષ યુિનવિસ
િસર્ટીમાં ગૃહિવજ્ઞાનમાં
િવ
િડ લોમાં અ યાાસક્રમ શ થયો.
થ
૧૯૬પ-૭પના સમ
મયગાળામાં કૃિષ યુિનવિિસર્ટી શ
ગૃહિવજ્ઞાનનુ
નુ ં મહ વ

થ
થઈ.
ભારત ખેતી પ્રધાન
ન દે શ હોવ
વાથી કૃિષ યુિનવિસર્ટીમાંા

વ
વીકારવામાં
આ યુ.ં યુિનવ
વિસર્ટીમાં ગૃહૃ િવજ્ઞાનની કોલેજોની

થાપના કરવ
વામાં આવી..

ગુજરાતમાં ગૃહિવજ્ઞાન શીખવતી
શ
અનેક કોલેજો છે . અમદાવ
વાદ, બરોડા, રાદકોટ, વ લભિવ ાનગ
ગર, ઉપલેટા,,
ભાવનગર, સુરત, જામન
નગર, મોડાસ
સા, મહેસાણાા, ચાણ મા, ઉંઝા, ધનસુરા
ર કોલેજોમાંા ગૃહિવજ્ઞાન શીખવવામાંા
જ
યુિનવિસર્
િન
ટી સંલગ્ન
લ
આવી અને
અ ક કોલેજો છે .
આવે છે . ગુજરાતમાં
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ધોરણ બાર પાસ
સ કયાર્ પછીી કોઈ પણ િવ ાશાખાન
ના િવ ાથીર્ઓ આ અ યાાસક્રમમાં જોડ
ડાઈ શકે છે .
ન પો ટ ગ્રે યુએસનના બે વષર્ હોય છે . આ અ યાસક્રમમાં જોડાવા
જ
માટે
ટ
કોલેજમાં ગ્રે યુએશનનાા 3વષર્ અને
િવ ાથીર્નીઓ
ઓ પાસે વૈજ્ઞાિનક
ા
િ ટકોણ
ણ, રચના મક
કતા, સંવાદ, િનપુણતા, સુ
સદરતાને
આ
જ રીી
ં
પાારખવાની આવડત
છે .
ગિતશીલ અને
ન આધુિનક િવચારધારાવા
િવ
ાળી મિહલાઓ
ઓ માટે ગૃહિવજ્ઞાન
િ
આદશર્ િવષય છે . સમકાલીન
ન
પ્રગ
કળાની સમ
મજ સ દયર્વાન
ા અને આધુ
આ િનક

િ ટકોણમાં ઘરમ
માં સુ યવિિ થત
થ રાખવાન
ની સમજ અને
અ જીજ્ઞાસાા

ધરાવનારા માટે ગૃહિવજ્ઞ
જ્ઞાન િવષય યોગ્ય છે . ખોરાક
ખ
અને પોષણ, કાપ
પડ અને વ
બાલમનોિવજ્ઞાન, ગૃહિવજ્ઞાન
િવ
િશક્ષણ
ણ અને િવ તરણ

વાા િવષયોમાં

િવજ્ઞાન, ગૃ
ગહ યવ થા,,

પેિશયલાઈ
ઈઝેશન કરીી શકાય છે .

ગૃહિવજ્ઞાનમ
માં નીચેના િવષયો
િવ
શીખવ
વવામાં આવે છે .
(1) આહાર અને પોષણ
ણ (Food and Nutrition)
થી મળતા પોષ
ષકત વો યોગ્ગ્ય ખોરાકનાા સમ વયને લગતી સમ
મજ, આહાર પરામશર્
પ
નવીી
ખા પદાથર્માંથી
ગીઓની બન
નાવટને લગ
ગતી સમજ,
નવી વાનગ

ૃત
વા યને લગતી સામ
મુદાિયક સભ
ભાનતા, િવશે
શેની િવ તત

જાણકારી આપવામાં
આ
આ છે . પોષ
આવે
ષણયુકત ખોોરાકના આય
યોજન અને બનાવટની ક્ષમતા કેળવવી
ળ
ખોરાક
ક
સાચવણીનીી ક્ષમતા પ્રા ત કરવી િવિિશ ટ પ્રસંગ કે યિકતઓ માટે ભોજન
નના આયોજન
ન અને બનાવ
વટની ક્ષમતાા
કેળવવામાં આવે છે .
મ ભ ૂખથી વધારે
વ
અ યારના યુગમાં

ટલાા માણસો મરે
રે છે . તેટલાં માણસો જ ર કરતાં વધ
ધારે ખાવાથીી

મરી જાય છે . તેથી પ્રોટી
ટીન, કાબ ટાઈ
ઈડ્રેટ, ચરબીી, િવટામીન, ક્ષારોનુ ં મહ વ શુ ં છે , તેની અછતથી
થી થતા રોગોો
માટે જવાબદાર પિરબળો
ળોની માિહતી આપવામાં આવે
આ છે .
વ થા Familyy Resource Managemen
nt:(ર) ગૃહ યવ
ગૃહ યવ
વ થાને લગ
ગતા િવિવધ પિરબળોનીી સમજ આપવામાં
આ
આવે છે . મકાન
ન, તેને લગ
ગતી તમામ
મ
બાબતોની જાણકારી
જા
આપ
પવામાં આવે
વે છે . કુટુંબનીી આવક પ્રમ
માણે બ ટ બનાવવાની
બ
જા
જાણકારી આપ
પવામાં આવે
વ
છે . ગૃહ પ્રબં
બંધનમાં ગ્રાહક
ક જાગ કતા,, રહેણાંક િબ ડીંગની યોજ
જના તેન ુ ં લાાનીંગ, તેન ુ ં ઈ ટીરીયર ડેકોરે શન કે વી
રીતે કરવુ,ં ફિનર્ચરની પસં
પ દગી, ગોઠવણી અને કાળજી કેવી રીતે
રી રાખવી તેનાથી માિહ
હતગાર કરવાામાં આવે છે .
જન, તેની સાાઈઝ, તેમાં ફિનર્
ફ ચરની ગોઠવણી
ગો
રં ગ, પડદા, લાઈ
ઈટની યવ થા
થ કેવી રીતે
ત
જુદા જુદા મોનુ ં આયોજ
કરવી તેની સમજ આપવામાં આવે છે . ઈલેકટ્રીક
ક અને નોન ઈલેકટ્રીકલ સાધનોની
સ
સ
સમજ આપવાામાં આવે છે .
બ
કુશળતા
ળ શીખવાય છે .
િવચારશીલ અને બુિ શાાળી ગ્રાહક બનવાની
અ વ
(3) કાપડ અને
િવિવધ

િવજ્ઞ
જ્ઞાન Clothin
ng and Textiile:-

યિકતઓન
ની

યિકતગત
ત અને આિિથર્ક જ િરયાાત તેમજ ઋતુ
ઋ પ્રમાણે કપડાંની પસ
સંદગી કરવીી

ધો
કેવી રીતે કરવી તેની જાળવ
વણી, જુદી જદી
જુ
ઉંમરની યિકતઓ માટે
મ કપડાંની
કપડાની કાળજી અને ધોલાઈ
ં ણ શીખ
વી ભરતકામ
મ અને ઉનનુ ં ગુથ
ખવવામાં આવે
વે છે . િવિવધ કાપડ અને મટીયરલ અંગે
અં ની સમજ
જ
િસલાઈ કરવ
આપવામાં આવે
આ છે .
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(૪) બાળિવ
વકાસ િવભાગ
ગ Child deve
elopment:બાળિવકાસ વ થ માનવ
વીય સંબધ
ં ો િવકસાવવા બાળકની શાારીિરક, માનિિસક, આવેગીીક અને સામ
માિજક િવકાસ
સ
સપ ૂણર્ સમજ આપવામાં આવે છે . બાળકના
બ
સવાર્ંર્ંગી િવકાસમ
માં આવતા પ્ર નો સમજી
જી તેમને હલ
લ
પ્રિક્રયાની સં
કરવાની ક્ષમ
મતા કેળવવીી, બાળક યાણને લગતી માિહતી આપ
પવી.
(પ) ગૃહિવજ્ઞ
જ્ઞાન િશક્ષણ Home Scincce Education
n and Exten
ntion:ગૃહિવજ્ઞાન
િ
િશક્ષ
ક્ષણમાં સફળ
ળ િશક્ષણમાં પ્રિક્રયાને અસરકતાર્
અ
પ
પિરબળો
સમ
મજવા િશક્ષણ
ણની િવિવધ
ધ
પ ધિતઓનુ
નુ ં જ્ઞાન પ્રા ત કરી

ઉપ
પયોગ માટેનુ
ન ુ ં કૌશ ય કેળવવામાં
ળ
આ છે . િશક્ષણ
આવે
ણમાં મ ૂ યાંકનની િવિવધ
ધ

પ્રિક્રયાઓનુ ં જ્ઞાન મેળવવુ
વ ,ં િનપુણ િશક્ષણનુ
િશ
ં યિિકત વ ખીલવવુ,ં ગ્રા ય િવ તાર અને
ને શહેરી િવ તારોમાં પૌઢ
ઢ
વ નુ ં સંચાલ
લન કરવુ ં નસર્
સરી કૂલની થાપના કરી અને તેન ુ ં સંચાલન કરવુ.ં
િશક્ષણના વગ
ગૃહિવજ્ઞાનન
ના િવ ાથીર્ઓ
ઓ માટે યવસ
સાિયક તકોઃગૃહિવજ્ઞાનનુ
િવ
ં ક્ષેત્ર િવ તરત ુ ં જાય
જા છે . તેમ ગ
ગૃહવૈજ્ઞાિનકોો માટે યવસ
સાિયક તકો વ
વધારે ઉ જવ
વળ બની રહીી
છે . ગૃહિવજ્ઞ
જ્ઞાન શાખાની િવ ાથીર્નીઓ
ઓ ગૃહિવજ્ઞાન
નના િશક્ષણ ઉપરાંત તે સંબિં ધત અ ય િશક્ષણ પ્રા
પ્ર ત કરે છે .
યવસાિયક તકો ઉ જવ
વળ બને છે

મ કે ઈ ટીયર ડેકોરે શન,
ન ડાયર થેરાપીનુ
ર
ં િશક્ષણ
ણ, બાળિવકાસ
સ િવભાગમાંા

એ િડ લોમાંા હોટલ મેને
નેજમે ટનો િડ લોમાં માસ
સ કો યુિનકેશનનો
શ
િડ લોોમાં, એમ. એસ.
એ
ડબ યુુ
પો ટગ્રે યુએટ
વગેરે છે .
ળામાં શૈક્ષિણક
ક કારિકદ અપનાવવા
અ
ન
નાતક
થયા પછી
પ બી.એડ કરવુ ં આવ યક છે .
શાળ
(1) સરકારીી, અધર્સરકાર
રી કે ખાનગી
ગી કૂલોમાં િશિક્ષકા
િશ
તરીકે
ક જોડાઈ શકે
કે છે . ગૃહિવજ્ઞ
જ્ઞાનમાં અનુ નાતક તથાા
પીએચ. ડી. કે નેટ. લેટ પાસ કયાર્ પછી કોલેજ કક્ષાએ પણ
ણ ગૃહિવજ્ઞાન િવષયમાં પ્રો
પ્રોફેસર તરીકે
ક સેવા આપીી
ળા તથા કોલ
લેજોમાં લેબોરે
ો ટરી આસીી ટ ટ તરીકે જોડાઈ શકે
ક છે . નાતક
ક થયા બાદ એમ. એસ..
શકે છે . શાળ
ડબ યુના અ યાસક્રમમાંા જોડાઈને નોકરીની
નો
સારીી તક મેળવી શકે છે .
(ર) બાલવાાડી, આંગણવ
વાડી, નસર્રી કૂલ, ચાઈ ડ કેર એકમો
મોમાં નાતક થયા બાદ િશિક્ષકા અને
ને સંભાળકતાર્ા
તરીકે કાયર્ કરી શકે છે . નસર્રી કૂલ તથા સુપરીટે
ટે ડ ટનુ ં કાયર્
ય કાયર્દક્ષતાપ
પ ૂવર્ક કરી શકે
કે છે .
ટેકનીક કોલેજોમાં
જો પણ આહાર
આ
અને પોોષણ િવષય માટે લેકચરરની જગ્યા હો
હોય છે .
(3) પોલીટે
(૪) ખેતીવાાડી કોલેજોમાંાં પણ લેકચર
રરની પો ટ હોય
હ છે . યાં પણ સિવર્સ મળી શકે છે .
(પ) ઈ ડીય
યન કાઉિ સલ
લ ઓફ એગ્રીક
ક ચર રીસચર્માં પણ ગૃહવૈજ્ઞાિનકને સિવર્
સ સ મળી શ
શકે છે .
(૬) ડાયર થેરપીનુ ં મહ
હ વ વધી ર ું છે . ગૃહિવજ્ઞાન
િવ
િશક્ષણ
ણના આહાર અને પોષણ
ણ િવભાગમાં િવિશ ટકરણ
ણ
ટ
િડ લોમાં કરી શકાય
શ
છે . ત
તે પછી હો પીીટલમાં ડાયટેે યન તરીકે
કેની કારિકદ
પ્રા ત કયાર્ પછી ડાયટે ટીકસમાં
શ છે . અથવ
વા વતંત્રપણે
ણે પોતાનુ ં સલ
લાહ કે દ્ર ચલ
લાવી શકે છે .
અપવાની શકે
(૭) કેટરીંગ
ગ કે હોટલ મેનેજમે ટ સંલગ્ન
લ
િડ લોમ
માં ધરાવનાર
ર કે ટીન, હોટલોમાં કામ મેળવી શકે છે . આરોગ્ય
ય
કે દ્રમાં આહ
હાર ારા સાર
રવાર અંગેના સલાહકાર અને
અ
યવ થાાપક તરીકે કામ
ક કરી શકે છે .
(૮) બેકરી, ફા ટ ડ, બન
નાવતી કંપનીમાં
ની સુપરવાઈઝર તરીકે કામ કરી શકે
કે છે .
મ
પ્રિત
િતિનિધ તરીકેની
ન તક પ્રા ત કરી શકે છે .
(૯) મસાલાા ઉ ોગમાં િન ણાત સલાાહાકર તથા માકટીંગ
(૧૦) કે દ્રીય
ય અને રા ય સરકાર

ારા િવ તરણ
ણ કાયર્ને મહ
હ વપ ૂણર્ થાન
ન મળે છે . તેથી િવ તરણ
ણ કાયર્ અને
ન

સમાજ ક યાણ
ય ખાતામાં ઉ જવળ તકો
ત રહેલી છે . કો યિનકેશન અને એક્ષટે
ટે શન એ યુકેશન પ્રચાર
ર અને પ્રસાર
કાયર્માં ગ્રામ
મસેવકા તરીકે
કેની ફરજ બજા
જાવી શકે છે .
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(૧૧) ગૃહવૈજ્ઞાિનક ટે ક્ષટાઈલ
ક્ષ
િડઝ
ઝાઈનર તરીીકેન ુ ં કાયર્ પણ
પ
કરી શકે છે . કાપડ
ડ અને વ

િવભાગમાંા

િવિશ ટીકરણ
ણ ધરાવનાર ગૃહવૈજ્ઞાિનકો
કો માટે તૈયાર કાપડના યવસાયમાં ફેશન િડઝાઈ
ઈનર તરીકે કાયર્
ક કરી શકે
ક
છે .
(૧ર) ઈ ટીર
રીયર ડેકોરે શનમાં
શ
જાણકાારી ધરાવનાર ઈ ટીરીયર
ર ડેકોરે શનનીી કારિકદ અ
અપનાવી શકે છે .
(૧3) ડેરી ઉ ોગમાં પણ
ણ સિવર્સ મેળવી
ળ શકાય છ.
છે
(૧૪) સમાજ
જ, આરોગ્ય તથા
ત બાળ આરોગ્ય
આ
િવભ
ભાગ, સંકિલત
ત બાળ િવકાસ
સ યોજના I.C
C.D.S અંતગ
ગર્ત C.P.P.O
O
મુખ્ય સેિવક
કા તરીકે કાયર્
ય કરી શકે છે .
(૧પ) મ યાહન
ય
ભોજન યોજનામાં િજ
િ લા પ્રો કકટ
ક
કો-ઓિડર્
િડર્નેટર તથા તાલુકા કક્ષાએ M.D.M સુ
સપરવાઈઝર
તરીકે કામ મેળવી શકે છે .
રવાર ક્ યાણ
ણ િવભાગમાં કાઉ
ક સેલર તરીકે
ત
જોબ મેળવી શકે છે .
(૧૬) આરોગ્ગ્ય અને પિર
(૧૭) ચી ડ્ર સ યુિનવિસર્
સર્ટીમાં પ્રક પ સંયોજક (પ્રો
પ્રો કટ કો-ઓ
ઓિડર્નેટર)માં નોકરી
ન
મેળવી શકાય.
(૧૮) કુંટુંબ અને બાળક યાણ સિમિત
િતમાં ઈ ટ્રકટ
ટર ઈન યુટ્રીશનમાં
ી
જોબ મેળવી શકે છે .
લ આરોગ્ય સોસાયટીમાં
સો
યુટ્રીશન આસ
સી ટ ટ તરીકે
કે કામ કરી શકે
શ છે .
(૧૯) જી લા
(ર૦) ખાનગ
ગી સમાજ સેવાની N.G..O સં થામાં સુપરવાઈઝ
ઝર તરીકે કામ
મ કરી શકે છે . C.C.E કો-ઓિડર્
ક
નેટર
તથા યુટ્રીશ
શન હે થ મોબ
બીલાઈઝર તરીકે
ત
કામ કર
રી શકે છે .
(ર૧) નાત
તક થયા પછ
છી પોતાના સીવણ
સ
કલાસ
સ, ભરત ગુથણના
ં
કલાસ
સ કે કપડાંન
ની દુકાન કરી
રી શકાય છે .
કપડાંની એક કે બે બનાવટ તૈયાર કરી પોતાનોો ગૃહઉ ોગ ઉભો
ઉ
કરી શક
કાય છે . ખા ાપિરક્ષણની જામ,

લી,,

શ, મુર બા, કેચપ, બનાવ
વીને તેનો યવસાય
ય
કરી શકાય. રે ડીમ
મેડ ગારમે ટ ઉ ોગ કરીી
અથાણા, પાાપડ, કોવોશ
શકાય. ઈ ટીરીયર
ટી
ડીઝાાઈનર તરીકે કામ કરી શક
કાય. કુંકીંગ કલાસ
ક
પણ કરી
ક શકાય.
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