
 

િચ ડ્ર સ યિુનવિસર્ટી 
કૂલ ઓફ યિુટ્રશન એ ડ હે થ 
િડપાટર્ મે ટ ઓફ હોમ સાય સ  

ગાધંીનગર 

શૈક્ષિણક વષર્ 
૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

પી.જી. િડ લોમા યિુટ્રશન એ ડ ડાયટેિટક્સ 
વષર્ ૧ અ યાસક્રમનોપ્રકાર:વૈકિ પક ફરિજયાત 

અ યાસક્રમનો કોડ:NDE 104 A 

અ યાસક્રમનુ ંશીષર્ક: ડ માઇક્રોબાયોલોજી 

કે્રિડટ  ૪ 

સેમે ટર ૧  કલાક/ 
સ તાહ 

૪ 

હતેઓુ ૧. િવ ાથીર્ઓને સુ મજીવો, તેમનુ ંવાતાવરણ અને તેમના િવકાસને અસરકરતા પિરબળોનુ ંપાયાનુ ં 
   જ્ઞાન આપવુ.ં  
૨. િવ ાથીર્ઓને સુ મજીવોના ઐિતહાિસક િવકાસ અને વગીર્કરણ િવશેની જાણકારી આપવી. 
૩. િવ ાથીર્ઓને ખોરાકમા ંસુ મજીવોના નાશ કરવામા ંઉપયોગી િસ ાતંોનુ ંજ્ઞાન આપવુ.ં  
૪. િવ ાથીર્ઓને રોગ અને પ્રિતરક્ષામા ંસુ મજીવોની ભિૂમકાને સમજવા માટે સક્ષમ કરવા. 

િવષયવ ત ુ/પાઠયક્રમ –સૈ ાિંતક અને પ્રાયોિગક 

એકમ ૧ ખા પદાથના પ રર ણની જ ર યાત  
• ખા  પિરરક્ષણ  
• ખોરાકમા ંબગાડ 
• ખોરાકજ ય ચેપ 
• સુ મજીવોનુ ંવગીર્કરણ 

એકમ ૨  ખા  પદાથમા ં ુ મસ વોની િૂમકા અને મહત્ત્વ 
• બેક્ટેિરયા 
• યી ટ 
• મો ડ  

એકમ -3  ુ મ વોની શોધ,અલગીકરણ અને નાશની પ િતઓ 

• ખોરાકમા ંસ ૂ મજીવોને શોધવાનીઅને  દૂર કરવાની નવીનતમ અને ઝડપી 
પ િતઓ 

• પરંપરાગત પ િતઓ 

• ઝડપી પ િતઓ (નવી તકનીકો) 



• િવિવધ ખા  ઉ પાદનો માટેના માઇક્રોબાયોલોજીકલ માપદંડ 
• લાબંા સમય સધુી ખા  પદાથ ના સગં્રહ અને સુ મસજીવોના નાશ માટેના િસ ાતંો  
• ભૌિતક પ િતઓ:સકૂવણી, િફ્રઝીગ, કોષ સગં્રહ, હીટ ટ્રીટમે ટ, ઇરેિડયેશન, ઉ ચ 

દબાણ પ્રિક્રયા 
• રાસાયિણક પિરરક્ષણ અને કુદરતી એિ ટમાઇક્રોબાયલ સયંોજનો 
• માનવ વા યમા ંિપ્રબાયોિટક્સ અને પ્રોબાયોિટક્સનુ ંમહત્ત્વ 

એકમ -૪  રોગ િતકારક શ ત 
• એિ ટજન અને એિ ટબોડીની યાખ્યા 
• પ્રિતરક્ષાના પ્રકારો - કુદરતી અને કૃિત્રમ 
• પ્રિતરક્ષાના ત્રણ તબક્કા - પ્રાથિમક, ગૌણ અને તતૃીય 
• વપ્રિતરક્ષા રોગ - સિંધવા,ડાયાિબટીઝ (ટાઈપ 1),સોરાિયસસ 
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