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માઈ ોબાયોલો ની અ તન સાધનો
સાથેની અલગ અલગ 1યોગશાળા
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લગતી Gુ<સ તથા નેટ, સેટ, GPSC
િવગેર$ને લગતી પર.IાલIી સા3હJય
ભંડાર
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ક$ 9ટ.નની (ુિવધા
વ71યJનથી શીખેલ 1^ ૃિ`ઓ aારા
ઉ ોગ કર. તેમના સવાb ગી િવકાસ ક$
Aમાં
બાયો7ફટcલાઈઝર,
કPપો ટ
બનાવવાની તૈયાર., eુ િષત પાણીની
f.ટમે9ટ , હ તકળા થી (ુશો]ભત
વ gુઓ, ઘર7વપરાશમાં ઉપયોગમાં
લેવામાં આવે તેવી બનાવટ િવગેર$.
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ક$9i સરકાર તથા રાjય સરકાર aારા
િશkય^ ૃિ` તથા ૂજરાત િવ ાપીઠ aારા
િવ ાથLઓને મેર.ટના બેઝ પર અને
વા]ભમાન શીષક હ$ઠળ અપાતી
િશkય^ ૃિ`નો લાભ મળશે.
પદયાlા કર.ને િવ ાથL ભાઈઓ
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બી..એસ. સી માઈ ોબાયોલો
I -I
ઇ9fોડ<શનએ9ડ હ. ટોર.<લ ડ$વલપમે9ટ ઇન માઈ ોબાયોલો
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/ E
)/ ક$ મે f.
એ9વાયમ;9ટલક$ મે f.
3ફઝીકસ
ગાંધીયન થોટ
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I -II
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બી.એસસી. (માઈ ો બાયોલો )
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અ*યાસ મ માળTુ– વષ 2017718

I -III
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સોઇલ માઈ ોબાયોલો
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I -IV
vડ એ9ડ ડ$ર. માઈ ોબાયોલો
એર એ9ડ વોટર માઈ ોબાયોલો
એ9ઝાઈPસ એ9ડ ઇ9fોડ<શન qુ મેટાબોલીસમ
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અપ f.મ ફમ;9ટ$ શન 1ોસેસ
ઇ9fોડકશન qુ બે<ટ$ 3રયલ ને3ટકસ – ૧
ઇ9fોડકશન qુ બે<ટ$ 3રયલ

ને3ટકસ – ૨

માઈ ોબીયલ મેટાબોલીઝમ
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પણ
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ને3ટક એ9 નીયરuગ
wલડ બેx9કyગ
પદયાlા
I

-VI (Tentetive)

ડાઉનNેડ ફમ;9ટ$ શન 1ોસેસ
ઈPPRુન
ં ોલો
માઈકોલો

એ9ડ મેડ.કલ માઈ ોબાયોલો
એ9ડ વાયરોલો

માઈ ોબીઅલ બાયોટ$ કનોલો
કોઈ
પણ
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Facilities :-

(FOR COURSES OFFERED BY THE DEPARTMENT)

Separate
Laboratories
for
Microbiology
with
advanced
instruments facilities,
GSBTM
nodal
centre
for
Bioinformatics with latest soft-wares.
Central
library
facility
with
voluminous collection of books related
with Microbiology and allied subjects
as well as for various competitive
exams including NET, SET,GPSC etc.
On-campus
and
Off-campus
placement assistance in leading
companies like INTAS, CLARIS,
ZYDUS CADILLA
and reputed
pharmcutical etc,
Computer
laboratory,
internet
facility,
Separate Hostels for Girls and Boys,
Outdoor & Indoor Sports facilities,
Medical facilities,
Education tour,
Canteen facilities
Overall development of students
through self learning activities like
Udyog in the fields of Biofertilizer &
Compost preparation, Waste water
treatment, Handicrafts, House-hold
utilities preparations, etc.
Students can avail Scholarships
offered by State Government as well
as Central Government. Gujarat
Vidyapith also offers scholarships to
students
under
“Merit”
and
“Swabhiman” scholarship heads,
Platform is available for students to
get know-how of Village culture
through Padyatra scheme.

Department of Microbiology, Faculty of Sciences and Applied Sciences,
At & Post- Sadra, District- Gandhinagar, Gujarat- 382 320,
Phone- 07923274321, 07923274274
MANAGED AND GOVERNED BY
Gujarat Vidyapith (Deemed University) Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat
founded by Mahatma Gandhi on 18th October, 1920
(Accredited ‘A’ by NAAC)

Name of the course :- B.Sc. (Microbiology)
Duration:- 3 years (Six sem.) As per CBCS norms
Eligibility:-12th Standard passed with Biology ‘B’ group
Total seats:- 100* (Reservation as per Gujarat Vidyapith rules)

Please follow the instructions published in Advertisement

First week of July, 2018 (Tentative)

*NOTE- DECISION RELATED TO NUMBER OF SEATS IN THE COURSES OFFERED IS SUBJECT TO CHANGE IN THE CAPACITY OF AUTHORITIES AND GUJARAT VIDYAPITH MANAGEMENT

!" #
Fifth Semester (Tentative)

First Semester
Introduction and Historical Development in
Microbiology
Basic Techniques in Microbiology
Physical Chemistry
Physics
English
Nomenclature in Chemistry
Environmental Chemistry
Any
Physics
One
Gandhian Thoughts
Environmental Education
Udyog
Padyatra
Community Life

Third Semester
Biochemistry
Soil Microbiology
Control Of Microorganisms
Organic Chemistry
Analytical Chemistry
English
Diversity Of Bacteria
Scientific Writing
Scientific Writing Skills
Udyog
Padyatra
Community Life

Second Semester
Introduction To Microorganisms
Ultra Structure and growth of Bacteria
Inorganic Chemistry
Physics
English
Bio fertilizers
Biological Important Inorganic and organic
compounds
Present state of bacterial taxonomy
Environmental Education
Udyog
Community Life

Fourth Semester
Food and Dairy Microbiology
Air and Water Microbiology
Enzymes and Introduction to Metabolism
Organic Chemistry
Analytical Chemistry
English
Bio-gas Technology
Any
Analytical Techniques For
One
Water Analysis
Analytical Techniques For Soil
Udyog

Sixth Semester (Tentative)
Downstream Fermentation Process
Immunology and Medical Microbiology

Community Life

Community Life

Upstream Fermentation Process
Introduction to Bacterial Genetics – 1
Introduction to Bacterial Genetics – 2
Microbial Metabolism
Genetic Engineering
Any
One

EC-Blood Banking
Udyog
Community Life

Mycology and Virology
Microbial Biotechnology
Experimental Microbiology
Diagnostic Immunology
Project
Udyog

ગ ૂજરાત વિયાપીઠ (ડી્ડ યવુ િિવસિટી) : અમદાિાદ – ૩૮૦૦૧૪
(NAAC Accredited “A” Grade)

૨૧ મી સદીમાન મ ૂ્ય શિષણ આપતી સન્થા
B.Sc. (Microbiology)

રિેશ ંગેિી સ ૂચિાઓ
તારીખઃ- 08-05-2018
ધો. ૧૨ (શિઞાન રિાહ) 'બી' રુપ સાથે પાસ થયેલા શિયાથીઓ માટે
ઉપરો્ત અ્યાસરમમાન, સન્થાએ નકી કરે લા ધોરણો, ઉપલ્ધ જ્યા (સીટ) તથા છારાલયની
ષમતાને આધારે ્્કનંગ રકકયા આધાકરત રિેિ આપિામાન આિિે.
રિેશ અરીપરક
રિેિ માટે ુન અરીપરક ગ ૂજરાત શિયાપીઠ, અમદાિાદની િેબસાઈટ www.gujaratvidyapith.org;
www.gujaratvidyapith.ac.in ઉપરથી તા.18-06-2018* સુધી ડાઉનલોડ કરીને મેળિી િકાિે.
(* રિેિ સબનધીત તારીખમાન ફેરફાર કરિાનો ગ ૂજરાત શિયાપીઠનો અબાશધત અશધકાર છે .)
(૧) રિેિ અરીપરકના ૂશપયા ૨0૦/- ભયાા બાદ નીચે દિાા િેલા ગાનધીશિચારના પુ્તકો આપિામાન
આિિે.
અ્યાસરમન ંુ િામ
B.Sc. (Microbiology)

પ્ુ તકન ંુ િામ
1. મનગળરભાત
2. સમ ૂહીિનનો આચાર

(૨) રિેિ અરીપરક ભરીને મોકલિાની છે ્લી તા.18-06-2018* છે .
(* રિેિ સબનધીત તારીખમાન ફેરફાર કરિાનો ગ ૂજરાત શિયાપીઠનો અબાશધત અશધકાર છે .)
(૩) અરીપરક સાથે રિેિ મેળિિા ઇ્છતા શિયાથીએ, તે ુ ન િાળા છોડયા ુન રમાણપર (ધોરણ
12 ુ ન LC) ની નકલ ધોરણ 10 પાસની માકા િીટની ઝેરોષ, ધોરણ 12 પાસની માકા િીટની ઝેરોષ,
ુ ચુ ચત ાશત/અ સ
ુ ચુ ચત જનાશત/સામાજજક અને આશથિક પછાત િગાના/િારીકરક
તથા અ સ
શિકલાનગ શિયાથીઓએ સબનશધત રમાણપરની નકલ અિ્ય જોડિી. રાયલ સટી, આધારકાડા ની
ઝેરોષ તથા પાસપોટા સાઈઝના બે ફોટોરાફ સાથે રાખિા
(૪) અ ૂરી શિગતિાળા અરીપરક ્િીકારિામાન આિિે નકહ.
ુ ચુ ચત ાશત, અ સ
ુ ચુ ચત જનાશત, તથા સામાજજક અને આશથિક રીતે પછાત િગાના/િારીકરક
(૫) અ સ
શિકલાનગ શિયાથીઓને રિેિ યો્યતાના ધોરણોમાન મેળિેલ ટકાિારીમાન ૫%ની ૂટછાટ રહેિે.
તથા રિેિ મેળ્યા બાદ સરકાર્ી તરફથી મળિાપાર શિ્યૃ તશનનો લાભ પણ મેળિી િકિે.
(૬) રિેિ ંગેનો સન્થાનો શનણાય આખરી રહેિે.

(૭) અ્યાસરમ/મહાશિયાલય (કોલેજ) િૂ થિાની શિગતઃઅ્યાસરમન ંુ િામ
B.Sc. (Microbiology)

તારીખ અિે િાર

સમય

02-07-2018ને સોમિાર

સિારે 11.00 કલાકે

(૮) રથમ રય્ન સાથે ધોરણ 12 પાસ ન હોય અથિા પાસ કયાા પછી જો કોઈ કારણસર ગેપ હોય
તો તેિા શિયાથીઓ માટે દરે ક રય્ન દીઠ અને િ્ા દીઠ B.Sc.ની ટકાિારી માનથી 3% ઓછા
ગણિામાન આિિે.
અ્ય વિગત :
(૧) તમામ શિયાથીઓ માટે છારાલય ફરીયાત છે .
(૨) સુતરાઉ (શુધ) ખાદીના િરો, સમ ૂહીિન તથા શિયાથી ઘડતરની રૃ તશતઓનો શિિે્ આરહ
(૩) સાદરા, ગાનધીનગરથી ૨૦ કી.મી.ના ંતરે , સાબરમતી નદીને કકનારે આિેલ ુન અયતન રયોગિાળા,
ુ િી શિષકો, ંટરનેટ, લાયરેરીની સુશિધા તથા ભાઈઓ અને બહેનો માટે અલગ છારાલય
અ ભ
ધરાિતુ ન નૈસચગિક પકરસર છે .
(૪) અહી, B.Sc., M.Sc., M.Phil., અને Ph.D. સુધીનો અ્યાસ માઈરોબાયોલોી શિ્ય સાથે તથા
M.Sc.(Environmental Sciences and Technology) કરિાની ઉનમ સુશિધા છે .
(૫) અ્યાસરમ ઉપરાનત શિશિધ રકારની શિષણેનર રૃ તશનઓમાન શિધાથીઓ ભાગ લઇ િકે તેિી
્િઘડતર માટે ની મોકળાિ.
(૬) આ અ્યાસરમ ુન મા્યમ ંરેી છે . ેમાન ગાનધીશિચાર, પયાાિરણ શિષણ ેિા શિ્યો
ફરીયાતપણે ગુજરાતીમાન િીખિિામાન આિે છે .
(૭) ફી ંગેની જૂરી માકહતીઃઅ્યાસરમન ંુ િામ
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ફી ભરિાિી પધવત
ગ ૂજરાત

શિયાપીઠની

િેબસાઈટ

(www.

gujaratvidyapith.org) ઉપર જઈને ઓનલાઈન તથા
માઈરોબાયોલોી

શિભાગ

સાદરાના

કાયાાલય

મારફતે બે્ક ઓફ ઈ્્ડયા, સાદરા મુકામેની
રા્ચમાન ભરિાના રહેિે.
B.Sc. માન રિેિ મેળ્યા બાદ ઉપરોકત ફી તરત જ ભરિાની રહેિે ઉપર દિાા િેલ ફી રથમ
િ્ાની છે ેમાન ભોજન અનામતની રથમ સરની જ ફી દિાાિી છે . બીા સરમાન ભોજન
અનામતની ફી અલગથી ભરિાની રહેિે.*
(* ફી સબનધીત રકમમાન ફેરફાર કરિાનો ગ ૂજરાત શિયાપીઠનો અબાશધત અશધકાર છે .)
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