ગજર્ત વિદ્પ ઠ : અમદ્િ્દ-380 014
્ ્રથ રત (M.Phil.) કક્એ ઉત ર્ રન્ર વિદ્રાઓન ય્દથ
અનપ
કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1
2
3
4
5

હરગુવ _દભાઈ કરુ ણાઢવકર
વ્ાસ
હરે ન્કુ માર પવ ણકાવત ભટ

ગુજરાતી

પવકજકુ માર ઠાકુરભાઈ
દે સાઈ
ઈલાકુ મારદ ૈગનલાલ
ના્ક
નટ રલાલ કેઢ લાલ
જુષી

ઈવતહાસ

ગુજરાતી

શી પુરુષુતમભાઈ પટે લ

પ્ઢવઢકણ

શી પુરુષુતમભાઈ પટે લ

માલવ કા કાવવતલાલ જુષી

હહનદદ

7

અિાલાલ ગુલાિચવદ ઢાહ

સમાજઢાસ

8

સીતારામ રાજરામ
અગ ાલ
કાદવિરદ મ ૂળઢવકર દ ે

સમાજઢાસ

ગ્રદઢવકર પહલાદજ
પવડlા
ફરદદા અબદે અલી
આબુ ાલા
હેમીકાિહેન વ ષoુપસાદ
રા
કનસ્ાલાલ સીતારામ
ના્ક
નીલમ જ. પટેલ

સમાજઢાસ

10
11
12
13
14
15
16
17

વપ્કાનત કાસનતલાલ
પરદખ
રે ાભાઈ ાલાભાઈ
મક ાણા
મહહપતવસહ વ જ્વસહ
જડેજ

ક. જની,
ચવ. ઢેઠ
ક. જની,
ચવ. ઢેઠ
રસેસભાઈ જમીનદાર

પ્ઢવઢકણ

6

9

શી
શી
શી
શી
શી

રાષbદ્ લડત દરમ્ાન પજમવડળ અને સરદાર ડુદરા રાજ્ના ખાસ
સવદભ્માવ એક અભ્ાસ
ગુજરાત રાજ્માવ પ્ઢવઢકણના રાષટદ્ કા્્કમમાવ કામ કરતા
વનહરકકુના કા્્ ઉપર તાલીમની અસરનુ અભ્ાસ
યુ ક વ કાસ bસટ-અમદા ાદ સવચાબલત પ્ઢવઢકણ ગ્માવ જુડા્ેલા
પ્ઢુએ સાકરતા સામાજજક ચેતના જગ કવત તથા વ્ સાવ્ક કમતાના
કેતે પાપત કરે લ વસચધધઓનુ અભ્ાસ

6/1/1979

6/1/1979

6/1/1979
6/1/1979
1/1/1980

ગામીણ વ કાસમાવ સ સચવૈક સવગઠનુનુવ પદાન

1/1/1980

આણવદ તથા તેના ગામ્ વ સતારમાવ આહદ ાસીઓનુ સથળાવતર અને
તેમાવથી ઉદભ તી સમસ્ાઓ
અસલાલી ગામની વ્ સા્ કરતી સીઓની સામાજજક સસથવત અને તેમાવ
જુ ા મળતા પહર ત્નુનુ વ સમાજઢાસી્ વ શલેષણ
કાથુડદ આહદ ાસીમાવ ગરદિી

1/1/1980

ગામડામાવ િાળકુનુવ સામાજકરણ

1/1/1980

જમનગર ઢહેરના સીદદ આહદ ાસીઓનુ સામાજજક અભ્ાસ

1/1/1980

અથ્ઢાસ

શી રમેઢભાઈ શુફ,
શી ટદ.િી.ના્ક
શીરમેઢભાઈ શુફ,
શી ટદ.િી.ના્ક
શી રમેઢભાઈ શુફ,
શી ટદ.િી.ના્ક
શી રમેઢભાઈ શુફ,
શી ટદ.િી.ના્ક
શી રમેઢભાઈ શુફ,
શી ટદ.િી.ના્ક
શી રમેઢભાઈ શુફ,
શી ટદ.િી.ના્ક
શી નરે ન્ભાઈ વ્ાસ

ખેતવ કાસમાવ વધરાણ સવસથાઓનુ ફાળુ

1/1/1980

સવસ્કત

શી અનવતરા્ રા લ

મહાકવ

1/1/1980

ગુજરાતી

ઓગણીસમી સદદનુવ સવપાહદત ગવથસથ ગુજરાતી લુકકથા સાહહત્

1/19/1980

ગુજરાતી

શી ક. જની,
શી ચવ. ઢેઠ
શી ક.જની, શી ચવ. ઢેઠ

મેઘાણી પ ૂ ્નાવ સવપાહદત લુકગીતુ

4/30/1980

પા.વઢકણ

શી હરખ ભાઈ ઢાહ

ક્ઢલ્ુની તાબલમ અગે પાથવમક વઢબકકાઓની આ શ્કતાઓની તપાસ

4/30/1980

સમાજઢાસ
સમાજઢાસ

ાષણે્

6/1/1979

જનસવચારના સાધન અને ઉતર ગુજરાતમાવ હહનદદ પચાર

સમાજઢાસ

કુ વજબિહારદ

અમદા ાદ ઢહેર વ સતારમાવ આ ેલી માધ્વમક ઢાળાઓના ધુ.-8 માવ
માત કભાષાના કાવ્વઢકણ અગે પડતી મુશકેલીઓ.
દુ લાભાઈ કાગ અને તેમનુવ સાહહત્

કાલીદાસ વ રબચત મેઘદૂ તના રપાવતરુ

1/1/1980
1/1/1980

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

દે ્ાનીિહેન રામરા્
મજમુદાર
જસુભાઈ કાલીદાસ પવડlા

ઈવતહાસ

શી રસેસભાઈ જમીનદાર

૧૯૪૨ની લડતમાવ મહેસાણા જજલલુ

ઈવતહાસ

શી રસેસભાઈ જમીનદાર

આણવદ તાલુકુ : ઈવતહાસ અને સવસકકવતના પહરપેક્માવ એક અધ્્ન

1/9/1981

ભાનુઢકવ ર નરવસહભાઈ
જુષી
રપાવદે હકરદટકુ માર
હદ ેટદઆ
લબલતકુ માર મગનલાલ
પટેલ
ઈનદુ િાલા રામલુભા્ા
ઢમા્
રાજનદર પસાદ મા્ાદત
પાનડે્
પાણલાલ ધીરજલાલ
મહેતા
રાજશીિહેન ભુગીલાલ
પવડlા

ઈવતહાસ

શી રસેસભાઈ જમીનદાર

સુનગઢ તાલુકુ : ઈવતહાસ અને સવસકક વતના સવદભ્માવ એક અભ્ાસ

1/9/1981

ઈવતહાસ

શી રસેસભાઈ જમીનદાર

1/9/1981

ઈવતહાસ

શી રસેસભાઈ જમીનદાર

૨૦મી સદદના પ ૂ ા~ધમાવ અમદા ાદ મયુવનવસપાલીટદ રાષbદ્ લડત અને
જહેર હદ ટના સવદભ્માવ એક અભ્ાસ
આઝાદદના રાષbદ્ લડત પત્ે ભા નગર રાજ્નુ અબભગમ
અહમદાિાદ કે વ વ ઘ ભાષા-ભાવષ્• કે સમપેસન માધ્મકે રુ પમે
હહનદદકા પ્ુગ
ગઢ ાલી લુક સાહહત્મમ અબભફલ લુકજ ન

1/22/1981

ગુજરાત રાજ્ના પાથવમક અધ્ાપન મવહદરુમાવ અભ્ાસ કરતાવ
તાલીમાથ•ઓની ગબણવતક કમતાની ચકાસણી
ગામ સમાજમાવ સીઓના પરવ પરાગત દરજજ અને તેમાવ આ ેલ ુવ
પહર ત્ન ખેડા જલલાના નરસવડા ગામમાવ પ ત્તી પહરસસથવતનુ
સમાજઢાસી્ વ શલેષણ

3/2/1981

દઢરથલાલ બુલાખીદાસ
ઢાહ
ઉષાિહેન જશુભાઈ અમીન
હવસાિહેન ચવપકલાલ
ભા સાર
વ નુદરા્ મબણભાઈ
બહમભટ
હવસાિહેન હહમતભાઈ
ગઢ ી
ભારતીિહેન ખવડુભાઈ
દે સાઈ
જ્સુખલાલ પરમાણવદ
સુઢા
ચવ્કાનત િાબુલાલ
ઉપાધ્ા્
ચવ્કાનત સુમાભાઈ પટે લ

હહનદદ

શી કુ વજબિહારદ

ાષણે્

હહનદદ

શી કુ વજબિહારદ

ાષણે્

વઢકણઢાસ

શી હરખ ભાઈ ઢાહ

સમાજઢાસ

શી રમેઢભાઈ શુફ
શશશશ શશ.િી.ના્ક

હહનદદ
સમાજઢાસ
ગુજરાતી
વઢકણઢાસ
હહનદદ

શી કુ જબિહારદ

ાષણે્

11/14/1980

1/9/1981

1/22/1981

3/31/1981

અહમદ ાદક હહનદદતર ભાષા-ભાષી અધ્ાપક કા હહ_દદ ભાષા ક્ઢલ

3/31/1981

શી ટદ. િી. ના્ક

રાઠ ા આહદ ાસી સીઓનુ દરજજુ

3/31/1981

શી ક.જની, શી ચવ. ઢેઠ

ગુજરાતી સાહહત્ પહરષદ અને ગુજરાત સાહહત્ સભાનુ સાહહત્કેતે
પદાન
ગુજરાત રાજ્ના પાથવમક અધ્ાપન મવહદરુમાવ અભ્ાસ કરતાવ
તાલીમાથ•ઓની ગુજરાતી ભાષાની વસચધધની તપાસ
ગાવધીનગરકે ગુજરાતી ભાષા-ભાષી સરકારદ કમ્ચારદ્•કદ હહ_દદ ભાષા
ક્ઢલ
ગુજરાત રાજ્ ખાદદ ગામુઘુગ િુડ્ આધારદત ઉધુગુમાવ હાથકાગળ
એક અભ્ાસ
દે ઢી રાજ્ુના જુડાણની પહક્ામાવ એક વ વઢષટ પ્ુગ જૂનાગઢની
આરઝ હકૂમત
પુમલા ગુજરાતની એક અજણી અનુસબુ ચત જવતનુ વ વ કાસલકી
સમાજઢાસી્ અધ્્ન
િા ચા ગુજરાતની એક અજણી અનુ.જનજવતનુ વ કાસલકી
સમાજઢાસી્ અધ્્ન

7/3/1981

શી રદખ ભાઈ ઢાહ
શી કુ જબિહારદ

ાષણે્

અથ્ઢાસ

શી નરે ન્ભાઈ વ્ાસ

ઈવતહાસ

શી રસેસભાઈ જમીનદાર

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

10/4/1981
11/20/1981
12/9/1981
21/01/1982
21/01/1982
21/01/1982

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

36

ઢઢીિાલા ફકદરચવદ
પવજિી
નટ રલાલ અિાઢવકર
રા લ
દે ાવગ દુલતરા્ દે સાઈ

એનટા્રહહનદદ

કુ વજિાળા મહેઢભાઈ
વત ેદદ
સુધાિહેન રમણલાલ
પટેલ
અમ કતભાઈ પરસુતમદાસ
પટેલ
અરુ ણભાઈ ભાઈલાલભાઈ
પટેલ
ભીખાભાઈ સુમાભાઈ
પટેલ
રે ખા કનસ્ાલાલ મહેતા

શી કુ વજબિહારદ

ાષણે્

ડાક-તાર વ ભાગમમ હહનદદકા ઉપ્ુગ અહમદાિાદ ઢહર કે સવદભ્મમ

29/01/1982
16/02/1982

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

સુધારાયુગનુ વ અનુ ાદ સાહહત્

ઈવતહાસ

શી રસેસભાઈ જમીનદાર

અમદા ાદ જજલલામાવ મીઠા સત્ાગહની અસર

4/2/1982

સમાજમાન ઢાસ

શા ટદ. િી. ના્ક

ક્ટુ બિક સવરચનાની કદ્ાઢીલતા (ગુજરાતના સવદભ્માવ)

8/10/1982

સમાજમાન ઢાસત

શી ટદ. િી. ના્ક

ચરુતરના પાટદદારુમાવ પરઠણપથા પરવ પરાગત અને િદલાનુ સ રુ પ

31/08/1982

ગુજરાતી

શી કનુભાઈ જની

2/12/1983

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

સમાજમાન ઢાસ

શી રમેઢભાઈ શુફ

વસધધપુર તાલુકાના મકત ુપુરની કડ ા પાટદદાર સીઓમાવ (ચુમાસામાવ)
ગ ાતા લુકગીતુનુ સવપાદન
ડાવગ જજલલાના આહદ ાસીઓ માટે ઈ.સ.૨૦૦૧ સુધીનુવ ભાવ લકી
આ્ુજન
કુટ ાળદ્ા એક વ્ સા્ી અનુસ ૂબચત જનજવતનુવ વ કાસલકી
સમાજમાન ઢાસી્ અધ્્ન
ભા નગર ઢહેરનુ માર ાડદ સમુદા્ : જ ન અને પહર ત્ન.

બચમનલાલ કુદરલાલ
સુથાર
પવ ણચવ્ રતનઢીભાઈ
મુટકા
વન ેહદતા પિીર િસુ

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

ડાવગના આહદ ાસીઓમાવ "ભગત"ની ભ ૂવમકા અને કા્્

3/4/1983

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

ખાર ા અથ્વ્ સથામાવ કુ ટુવિ અને સગાઈ વ્ સથાનુ પકા્્

3/4/1983

ગુજરાતી

શી ઢાવવતભાઈ આચા્્

A Linguistic study of Siddi Dialect & Bedi Village of Jamnagar

હદપકસવગ લાલસવગ
પરમાર
અઢુકકુ માર થપબલ્ાલ

ગામઅથ્ઢાસ

શી નરે ન્ભાઈ વ્ાસ

સહકારદ કેતે મીઠા ઉતપાદનનાવ આવથંક પશનુ

9/9/1983

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

ચાણસમા તાલુકુ : એક ઐવતહાવસક અઘ્્ન

28/12/1983

હહનદદ

શી કુ જબિહારદ

સમાજમાન ઢાસ

શી રમેઢભાઈ શુફ

52

રમેઢભાઈ ૈુટાભાઈ પટે લ

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

તેલ એ વ પાકક વત ગેસ આ્ુગ કે કમ્ચાહર્•કા સ ્કણ માધ્મ ઔર
હહનદદ
ભા નગર ઢહેર અને તેની આજુ િાજુ સતા (હરદજન) ણકરુના આવથંક
પૈાતપણાના કારણુ
સથાવનક ખેતમજુ રુની વ્ા સાવ્ક ગવતઢીલતા

28/12/1983

51

પણ પભા લબલતમુહન
ઢમા્
હકરદટ વ શુભાઈ ભટ

53

દઢ્ના અરુ ણભાઈ દે સાઈ

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

સી વ કાસગ કહની અતે ાસી િહેનુના સામાજજક પશનુનુ વ શલેષણ

2/6/1984

54

ગીરદઢકુ માર મહદપતરામ
ભટ
ગુલાિભાઈ ડાહાભાઈ
પટેલ

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

આહદ ાસી ગામુમાવ સમ કચધધ અને ગરદિીની ગત્ાજતમકતા

2/6/1984

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

િુરપી ગુજરાતની એક અજણી જવતનુ વ વ કાસલકી સમાજમાન ઢાસી્
અધ્્ન

2/6/1984

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

55

ઈવતહાસ

ાષણે્

28/02/1983
28/02/1983
28/02/1983

18/07/1983

2/6/1984
2/6/1984

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

56

હરગુવ _દ વતકમદાસ પટેલ

57

પકાઢચવ્ વઢ મવગલ દુ ે

58

ભારતી રામચવ્ રા

59

ભરતકુ માર વ જ્ચવ્
ઉપાધ્ા્
અરવ _દભાઈ ને ાભાઈ
પટેલ

60

61

લકમી નરવસ_હમ

62

મણીલાલ ાડદલાલ
સથ ારા
નીરિહેન જ્વવતલાલ
દરજ

63

64

વ ષoુપસાદ હકરપાઢવકર
વત ેદદ
એસ. ચેલપાવનડદ્ન

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

સમાજકા્્

શી પી. દ્ાલ

હહનદદ

શી કુ વજબિહારદ

સમાજઢાસ

શી પી. દ્ાલ

ગામઅથ્ઢાસ
ઈવતહાસ

ાષણે્

શી નરે ન્ભાઈ વ્ાસ
શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

સમાજમાન ઢાસ

શી રમેઢભાઈ શુફ

ઈવતહાસ

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

ગુજરાત રાજ્ની સવકબલત આહદ ાસી પેટા ્ુજનાનુવ મ ૂલ્ાવકન પવચમહાલ
જજલલાનુ એકમ અભ્ાસ
ગુજરાતમમ હહરજન કલ્ાણ કા્્કમુકા ઉપ્ુગ

15/02/1984

વ વ ધ ભારતી કે હહનદદ કા્્કમુકા પસારણ ઔર ઉનકદ ભાષાકા સ રપ

18/05/1984

ગામ વ સતારમાવ પાથવમક આરુગ્ કેન્ દારા થતી આરુગ્ વ ષ્ક
પવ કવતઓનુ અભ્ાસ
ગુજરાત રાજ્માવ જમીન વ કાસ િમક તરફથી ગાવધીનગર જલલામાવ
ૂ ુને મળે લા નાણાવકદ ળતર અગે
પાતાળકુ ા માટે અપા્ેલ લુનથી ખેડત
સવઢુધનાતમક અભ્ાસ

18/08/1984

History Writing in Andhra Ppradesh (A Study based on some selected
Jcyt booses)
ઢામળાજતીથ્ : એક તીથ્નુ સમાજમાન ઢાસી્ અભ્ાસ

11/23/1984

પૈાત વ સતારની ઢાળામાવ ઉવચ અભ્ાસ કરતાવ વ ધાથ•ઓની સામાજજકઆવથંક પાશ ભ ૂવમકા અને રુ બચઓ તથા આકાવકાઓ (અમદા ાદ ઢહેરના
િાપુનગરમાવ આ ેલી ઢાળા ન ૂતનભારતી વ ધાલ્ને કેન્માવ રાખીને એક
સ.મા.ઢા. અધ્્ન)

11/23/1984
11/23/1984

Nam and Third world with special referance to poverty

સમાજમાન ઢાસ

શી રમેઢભાઈ શુફ

67

સાઈિાભાઈ મેનાભાઈ
તરાલ
પવતભા કાવસનતલાલ દુઢી

સમાજમાન ઢાસ

શી રમેઢભાઈ શુફ

68

પારલ જ્ેન્કુ માર જુષી

સમાજઢાસ

શી રમેઢભાઈ શુફ

69

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

ગુજરાતી

શા કનુભાઈ જની

71

નબલની ભગ ાનદાસ
સવઘ ી
ભગ ાનદાસ કુ િેરદાસ
પટેલ
હટનેઢકુ માર સષણ

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

72

મહેન્ કાસનતલાલ ઢાહ

ઢાસનત સવઢુધન

શી ડદ. એન. પાઠક

ડુ ગ
વ રદ ભીલ-ગરાસી્ાઆહદ ાસીઓમાવ કુ ટુવિ-લગન અને સગાઈ સવિધ
વ
(દાતા તાલુકાના જમરુ ઉદા ાસ ગામને ધ્ાનમાવ રાખીને)
ભા નગરની વસવ લ હુસસપટલમાવ કામ કરતી પરણીત નસ•નાવ પશનુ
અને લણુ (વ્ સાવ્ક અને ક્ટુ વબિક જ નના સવદભ્મા)
ચુર ાડની કુળદ જવતનુ સાવસકક વતક અભ્ાસ શમહારદ,ન કત્ ટદપપણી
કરતાવ
સથળાવતર પૈદના દુઢસુ ષ્માવ રાજકુટના ભીલુમાવ પજવત્ પુતાપoુ
અને સામાજજક પહર ત્ન
દાતા તાલુકાના ડુ ગ
વ રદ ભીલ આહદ ાસીઓમાવ ગ ાતા પ્રાબણક હડેલાએક અભ્ાસ
ગુજરાત મમ આહદ ાસી્• કે આહાર-પુષણ એ વ કુ પુષણસે ઉતપન ર•ગુકા
તુલનાતમક અધ્્ન(ગામીત,ચ્ધરદ,પટે લ એ વ ભીલકે સવદભ્મે)
ગરદિીનુ પશન સવશક સવદભ્ અને ઉપા્

73

રાજઢકુ માર જટાઢવકર
વ્ાસ

ગુજરાતી

શી કનુભાઈ જની

સ ાતવત્ુતર ગુજરાતીના પહરમાણુ, વસચધધઓ અને મ્ા્દાઓ.

70

11/23/1984

નસ ાડદ તાલુકુ ઈવતહાસ અને સવસકક વત

શી ડદ. એન. પાઠક

66

18/08/1984
8/20/1984

ઢાવત નુતન વ શ સમાજ

65

18/05/1984

12/1/1984
12/8/1984
12/13/1984
12/31/1984
1/15/1985
3/18/1985
5/30/1985
9/25/1985

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

74

દઢ્ના ગુપાલભાઈ પટે લ

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

75

ુ ન શુકલ
બિનીતા મધુસદ

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

76
77

અમીતા રામલાલભાઈ
પરદખ
પારસવગ સુમાભાઈ ભાભુર

78

રદટા વ નુદભાઈ સુની

79
80

હકઢુરભાઈ નાનુભાઈ
દે સાઈ
જ. મની

81

પુરુષુતમ ગુરધનભાઈ

82

85

અલીમુસત ુફા અબુતાલેિ
સસ્દ
ગુવ _દભાઈ પુરુષુતમ
મક ાણા
બિ_દુ ાસીની રજનીકાવત
જુષી
અઢુકચવ્ ૈુટુ ભાઈ દે સાઈ

86

ચવદુભાઈ મગનદાસ પટેલ

સમાજમાન ઢાસ

શી રમેઢભાઈ શુફ

87

પવકજિાળા હકરણભાઈ દ ે

સમાજમાન સાસ

શી રમેઢભાઈ શુફ

88

ન લવસ_હ કેસરવસ_હ
ાઘેલા
ભ ૂપેન્ મણીલાલ પટે લ

83
84

89

90
91
92

મનુભાઈ હદરાભાઈ
મક ાણા
ઢસલેષકુ માર ચીનુભાઈ
અમીન
મીરાવ દે ીદાસ મેનન

વ જાન અને અહહ_સા
સમાજમાન ઢાસ
દફતરવ ધા
વ જાન અને અહહ_સા

શી કાવવતભાઈ ઓઝા

રાજકુટ સત્ાગહ ૧૯૩૮-૩૯

10/5/1985

ડુદરા રાજ્માવ ઔધુબગક વ કાસ એલેચમિક ઉધુગનુ વ કાસ

10/5/1985
11/21/1985

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

ગુિર ગેસ: ઉતપાદન કમતા ઉપર િાજરદનુ લુટ અને ડા્-એમુવન્મ
હાઈડુજન ફુસફેટની અસર.
ભીલ સવસકકવતમાવ વનકલવગ સવપદા્નુ પભા (પવચમહાલ જજલલાના
સવદભ્માવ)
ગા્ક ાડદ રાજ્માવ કન્ા કેળ ણી ૧૮૭૫ થી ૧૯૩૯

શી પ. ચુ.

સમાજજ નના સવદભ્માવ વ જાન અને અહહ_સાનુ વ કાસ અને સમન ્

5/27/1986

શી ટદ. િી. ના્ક

સધ

1/27/1986
1/27/1986

ઢાવવત સવઢુધન

શી ડદ. એન. પાઠક

Prospectes for Peace in the Indian Ocean

5/27/1986

ઢાવવતસવઢુધન

શી ડદ. એન. પાઠક

ગાવધીવ ચાર અને ઢાવવત

5/27/1986

ઈવતહાસ

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

આઝાદદની રાષbદ્ લડત અને અમદા ાદના મુસસલમુ

5/29/1986

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

10/1/1986

દફતરવ ધા

શી ર. ના. મહેતા

આઝાદદના લડ સ્ાઓની ધ વનમુહ્ત સામગીનુ અધ્્ન શી જઠાલાલ
ગાવધી અને શી ગવગાિહેન ઝ ેરદ
કાગળના દફતરુની સાચ ણી
આઝાદદના લડ સ્ાઓની ધ વનમુહ્ત સામગીનુ અધ્્ન શી ધીરુ ભાઈ
ુ િહેન દે સાઈ
દે સાઈ અને શીમતી કુ સમ
મજરા ગામના કડ ા પટેલુમાવ પરવ પરા અને પહર ત્ન

10/27/1986

કુલેજમાવ ભણતા વ ધાથ•ઓની સામાજજક,આવથંક પાશ્ભ ૂવમકા તેમના
લણુ અને તેમની આકાવકાઓનુ અધ્્ન
ગુજરાતના હસતપત ભવડારુના સવદભ્માવ અમદા ાદના હસતપત ભવડારુ
એક અધ્્ન
ીજળદકરણની ગામસમાજ ઉપર અસરુ (ખેડા જજલલાના ઠાસરા
તાલુકાના જખેડ,રખી્ાલ, ણુતી અને કાલસર ગામના હહરજન અને
બžસતી કુ ટુવિુના સવદભ્માવ)

11/7/1986

ઈવતહાસ

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

ગામઅથ્ઢાસ
સમાજમાન સાસ

શી નરે ન્ભાઈ વ્ાસ
શી રમેઢભાઈ શુફ

10/1/1986

11/7/1986

11/18/1986
11/25/1986

અનુસ ૂબચત જનજવતમાવ ઔધુબગક સાહવસકતા

11/29/1986

સવખેડા તાલુકામાવ ઢવકર-૪ અને ઢવકર-૬ કપાસની ખેતીમાવ થતા આ ક
અને ખચ્ના સવઢુધનાતમક અભ્ાસ
ડાવગના આહદ ાસી ન કત્ુનુ સાવસકકવતક વ શલેષણ

12/30/1986
12/30/1986

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

આનવદદિહેન મગનભાઈ
પટેલ

94

જુઈતાભાઈ પઢાભાઈ
પટેલ
રમીલાિહેન ભુળાભાઈ
પટેલ
સુરેઢચવ્ હદરાલાલ દે સાઈ

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

સમાજમાન ઢાસ
સમાજમાન ઢાસ
દફતરવ ધા

98

અરવ _દકુ માર કચરાભાઈ
પટેલ
હદનુભાઈ મવગળદાસ ઢાહ

ગુજરાતી

શી કનુભાઈ જની

કાનતનુ વ ગધ (સ ્ગાહદ અભ્ાસ)

2/10/1987

99

કનુભાઈ ૈગનલાલ ઓઝા

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

ગુજરાતીમાવ ગુજરાત વ ષ્ક કવ તા

2/10/1987

100

શી નરે ન્ભાઈ વ્ાસ

101

અમ કતભાઈ મુતીદાસ
પટેલ
રાજન્ ભાઈલાલ ભટ

ેપારદ િમકુ ્ારા નાના અને સીમાવત ખેડુતુને અપા્ેલ કરજ
અભ્ાસ
ગબણતનુ વ કાસ અને સમાજની ઉતકાવવત

102

અત ુલા હેમત
વ કુ માર ભટ

95
96
97

103
104
105
106
107
108
109
110
111

ાસુદે

નાનાલાલ રા લ

રણૈુડભાઈ પ ૂજદાસ
પટેલ
દદનેઢ ઢાસનતલાલ ભટ
ચનન્કાિહેન લાલજભાઈ
પટુલ
હસમુખભાઈ વતભુ નદાસ
પરમાર
મહેઢકુ માર ૈે િાભાઈ
ગામીત
રજનીકાનત ચુ. પટેલ
દુ લભ્જ મથુરભાઈ
દે લ ાડદ્ા
ઈલાિહેન રાજપુરા

સમાજકા્્

ગામઅથ્ઢાસ
વ જાન અને અહહ_સા
સમાજમાન ઢાસ

શી પી. દ્ાલ

રકણ આપતી સવસથાઓમાવ આ તી સીઓના કુ ટુવિ ૈુડ ા પાૈળના
જ ાિદાર પહરિળુ કુ ટુવિમાવ પાૈા ફર ાની ઢકતાઓ અને એમાવ
સામાજજક કા્્કરની ભ ૂવમકા

93

12/30/1986

દહેગામ તાલુકાના ગરુ-એક સમાજમાન ઢાસી્ અધ્્ન

12/30/1986

શી રમેઢભાઈ શુફ

પ્ઢ વઢકણના કેતે અપવ્્ની સમસ્ા

12/30/1986

શી ટદ. િી. ના્ક

અિાજ-ડાકુર એ તીથ•નુ સમાજમાન ઢાસી્ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

12/30/1986

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

શી પ. ચુ.

સધ

ડુદરા રાજ્ ધારાસભા એક અભ્ાસ

2/6/1987

પરાઢનુ

3/5/1987
6/18/1987

શી રમેઢભાઈ શુફ

મેલકડદ ગામમાવ સાવસકકવતક જ ન અને આ્ુજજત પહર ત્ન

7/21/1987

ગામઅથ્ઢાસ

શી નરે ન્ભાઈ વ્ાસ

ગામ વ સતારના િાળ મજૂરુનુ અભ્ાસ

7/21/1987

ગામઅથ્ઢાસ

શી નરે ન્ભાઈ વ્ાસ

ગુજરાતમાવ ગામુધુગ સાબુ

7/21/1987

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

૧૯૪૨ની સ ાતવત્ ચળ ળમાવ ઠાસરા તાલુકુ

11/3/1987

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

ખુહડ્ાર િહુચરાજ િે તીથ•નુ સમાજમાન ઢાસી્ અભ્ાસ

12/1/1987

સમાજમાન સાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

ડાવગવઢ્ા એક અનુસ ૂબચત જવત

12/1/1987

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

આહદ ાસી સવસકક વત પર ઔધુબગકરણનુ પભા

12/1/1987

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

નમ્દા ્ુજનાથી સથળાવતરદત અને પુન:સથાવપત આહદ ાસી કુ ટુવિુ એક
લઘુસતરદ્ સમાજઢાસી્ અભ્ાસ
વ્ાપારદ િમકુ, િમકુએ કરે લાવ પાકવધરાણમાવ મુદત ીતી િાકદનુવ પ કથથકરણ

12/1/1987

દફતરવ ધા

ગામઅથ્ઢાસ
સમાજમાન ઢાસ

શી નરે ન્ભાઈ વ્ાસ
શી રમેઢભાઈ શુફ

ાલુકડા ગામમાવ સાવસકક વતક જ ન અને પહર ત્ન

3/3/1988
4/19/1988

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

112
113
114
115
116

સુમનાિહેન ભગ ાનભાઈ
ચ્ધરદ
રમેઢભાઈ નારણભાઈ
પટેલ
હદલીપકુ માર હદનકરા્
ભટ
સવધ્ાિહેન િાલુભાઈ
ઠાકર
રુ પલ હહ_મતલાલ દ ે

સમાજમાન ઢાસ
ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

ભા નગરના મીઠાગર (solt farm)માવ કામ કરતા સથળાવતહરક મજૂરુની
સામાજજક આવથંક પહરસસથવત અને સમસ્ાઓ
ગુજરાતમા પ્ઢવઢકણનુ સાહહત્

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

ગુજરાતી સાહહત્ પર પતકારત નુ પભા

6/10/1988

પ્ઢવઢકણ

શી કે. સી. પટેલ

પુઢવઢકણ

6/23/1988

શી ડદ. એન. પાઠક

દબકણ એવઢ્ામાવ ઢસુની હહરફાઈ

પ્ઢવઢકણ

શી મનુભાઈ વત ેદદ

પ્ઢવઢકણ દારા પ્ઢ•માવ આ ેલ

પ્ઢવઢકણ

શી ઈલાિહેન ના્ક

પ્ઢવઢકણ કા્્કમમાવ

પુઢ વઢકણ

શી ઈલાિહેન ના્ક

7/21/1988

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

અમદા ાદ ઢહેરના જમાલપુર વ સતારના પ્ઢુની સ ગ
્ ાહદ ઢસકબણક
તપાસ
ડુદરા રાજ્માવ કેટલાક અગત્ના સામાજજક સુધારા (૧૮૭૫-૧૯૩૯)
એક અધ્્ન
ચલાલાનુ ખાદદ ઉધુગ:એક અધ્્ન
ૂ
ભા નગર રાજ્ની હદ ટદ-પહરષદનુ અબભન પ્ુગ:ખેડત
કરજમુસકત:એક અધ્્ન
ડાકુરના તીથ્ગુરુ અને ચુપડા : એક સાવસ્ક વતક અધ્્ન

9/7/1988

ઢાવવતસવઢુધન

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

120

અરુ ણકુ માર મફતલાલ
ગાવધી
લકમણભાઈ દે ઢીભાઈ
અ સ્ા
મુહમદફારુ ક
ઈસમાઈલભાઈ
દઢ્ના હહતેન્ પવહડત

121

સામવત

122

હરે ઢભાઈ રમણીકલાલ
દુઢી
હદનેઢ ઢાવવતલાલ ભટ

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

મહા ીરવસ_હ જુરા રવસ_હ
ચુડાસમા
મહેન્ અભેવસ_હ ચ્હાણ

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

127

ૈગનભાઈ કાળાભાઈ
સુલવકદ
જુસેફ લીપ મવગલમ્

128

કનુભાઈ ચત ુરભાઈ િારુટ

ઈવતહાસ

129

મનુભાઈ વ ઠલભાઈ પટેલ

સમાજમાન સાસ

130

રમીલા કાવવતલાલ ઢાહ

131

ુ ાિેન કાવવતલાલ
રે oક
ભા સાર

117
118
119

123
124
125
126

ાધાભાઈ

ાળા

ઢાવવત સવઢુધન

શી ડદ. એન. પાઠક
શી રસેઢભાઈ જમીનદાર
શી ટદ. િી. ના્ક

સમાજકા્્

શી સુમનત મજમુદાર

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

5/2/1988

ગ્માવ ભણતી મહહલાઓનુ અભ્ાસ

6/24/1988
ત્ન પહર ત્નનુ અભ્ાસ

7/21/1988

ગ્ સવચાલક તાલીમ કા્્કમનુ મ ૂલ્ાવકન

7/21/1988

9/7/1988
9/7/1988

9/18/1988

સ ાતવત્ સેનાનીની ધ વનમુહ્ત પટીકાનુ અધ્્ન (શી ૈગનલાલ
નથુભાઈ જુષી)
આઝાદદના લડ સ્ાઓની ધ વનઅહકત સામગીનુ અધ્્ન (શી મબણભાઈ
પવડlા અને શી રમણભાઈ ભટ)
ડુદરા રાજ્માવ અત્જુધધાર : એક અધ્્ન (ઈ.સ.૧૮૭૫-૧૯૩૯)
ઈક લ રદસપેકટ એનડ િીઓનડ ધી પાથ ઑફ પરફેકટ પીસ એમવગ
રદલીજઅનસ
કલુલ એક અધ્્ન
ઉતર ગુજરાતના રાજપ ૂતુની સવરચના અને પહર ત્ન
સમાજમાન ઢાસી્ અધ્્ન
સીઓની દુ ધમવડળદના પાદુ ભા્ સમ્ની મથામણનુ અભ્ાસ
રતેજના રાજપ ૂતુમાવ દહેજ પથા

4/19/1988

9/18/1988
9/18/1988
9/24/1988
11/7/1988
11/18/1988
1/20/1989
1/20/1989
1/20/1989

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

133

ાલવસ_ગ ચુનીલાલ
વનનામા
એ. મુત ુ ેલપાન

134

રામુભાઈ ઢવકરભાઈ પટે લ

135
136

જસ ત
વ ગીરદ હદરાગીરદ
ગુસ ામી
સુમવત ઢવકરન

137

નીલા પવ ણભાઈ વત ેદદ

138

પદદપકુ માર િાબુલાલ
આચા્્
કમલેઢ ગુપાલદાસ
વનમા ત
મબણિહેન સી. દે સાઈ

132

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

સમાજમાન ઢાસ
ઢાવવત સવઢુધન
પ્ઢવઢકણ
ઈવતહાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

પવચમહાલના ભીલુમાવ ગુવ _દગુરુ ચળ ળની અસર

1/20/1989

શી ડદ. એન. પાઠક

નયુ ડા્મેનઢન ઓફ સપેઢી્લ ઈનટદગેઢન એનડ રુ રલ ડે લપમેનટ ફુર
પીસ
અમદા ાદ ઢહેરની સ સચવૈક સવસથાઓ સવચાબલત પ્ઢવઢકણ કા્્કમથી
પ્ઢુમાવ આ ેલ પહર ત્નનુ અભ્ાસ
અમદા ાદના કુટ વ સતારના વઢ ાલ્ુ એક અધ્્ન

2/16/1989

Watermanagement by the Tribals of Vijaynagan Taluka of Sabarkantha
Dis. Gujarat State
પવહડત યુગનુ અનુ ાદ સાહહત્ એક સ ્કણ

3/13/1989
5/10/1989

જવ ક ગેસ ઉતપાદનમાવ જળકુ વભનુ ફાળુ

5/11/1989
9/23/1989

શી મનુભાઈ વત ેદદ
શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

ગુજરાતી

શી ચન્કાનત ઢેઠ

3/9/1989

સમાજમાન ઢાસ

શી કાવવતભાઈ ઓઝા
શશશશ શશ.સી.વત ેદદ
શી ટદ. િી. ના્ક

વઢકણઢાસ

શી પુરષુતમભાઈ પટે લ

પવચમહાલની પટેબલ્ા જનજવતમાવ એક સમાજમાન ઢાસી્ વ કાસલકી
અધ્્ન
ગાવધીનગર જજલલામાવ પાથવમક વઢકણ અને તેનુ વ કાસ

સુષમા નારા્ણગીરદ
ગુસ ામી
રુ પા વનરવ જન ડણાક

ઈવતહાસ

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

વ રમગામ,દહેગામ અને સાણવદ તાલુકાઓના સથળનામુ

9/28/1989

ઈવતહાસ

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

ધુળકા,ધવધકુ ા અને દઢકુઈ તાલુકાઓના સથળનામુ

9/28/1989

લબલતકુ માર ઢવકરલાલ
પટેલ
પમુદરા્ અિાલાલ
મહેતા
ગુપાળભાઈ સુમાભાઈ
પરમાર
કાવવતલાલ ૈગનલાલ
પરમાર
દે ત ગુવ _દભાઈ દે સાઈ

ઈવતહાસ

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

પાટણના હહ_દુ મવહદરુ એક અધ્્ન

1/10/1990

શી અરવ _દભાઈ ભટ

ચરુતરના એક ગામમાવ આહદ ાસી ખેતમજૂરુ :પહર ત્ન અને સમસ્ાઓ

2/24/1990

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

ભા નગર રાજ્ પવતવનવધ સભા એક અધ્્ન

3/6/1990

િ્ધધ દઢ્ન

શી વનરવ જન વત ેદદ

પાવતમુકખ એક અધ્્ન

3/19/1990

િ્ધધ દઢ્ન

શી વનરવ જન વત ેદદ

વ પશ્ના વ શલેષણાતમક અધ્્ન

3/19/1990

શી સુમનત મજમુદાર

ગામ્ સમાજના લુકુની સમસ્ાના વનરાકરણનુ વ માધ્મ-ભુ ુ

5/25/1990

શી ર. ના. મહેતા

ખેડા જજલલાના ભભતબચતુ િુચાસણ અને રદે લના સવદભ્માવ

7/25/1990

શી વનરવ જન વત ેદદ

પસવદ કરે લી જતક અરઠ કથાઓમાવ વનરુ વપત સામાજજક સવદભ્ની સમીકા

7/25/1990

ગીતાિહેન ઈશ રલાલ
વ્ાસ
રઘુભાઈ જગાભાઈ
મક ાણા
મુળજભાઈ કરસનદાસ
પરમાર

વ જાન અને અહહ_સા

3/7/1989

સમાજમાન ઢાસ

સમાજકા્્
ઈવતહાસ
િ્ધધ દઢ્ન

9/25/1989

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

153

હહતેષકુ માર નગીનદાસ
પટેલ
રમેઢભાઈ ાગાભાઈ
િારદ્ા
થા રાજ કુ િાજ તબિ્ાડ

154

ઢીલા સુખલાલ ધુડે

155

ઢાવવત સવઢુધન

156

હરે ઢકુ માર જ્વવતલાલ
પરદખ
હેમા હહમાશુવ ઢેઠ

157

શધધા કનસ્ાલાલ ના્ક

ગામઅથ્ઢાસ

158
159

સુહહનાિહેન હદવ્કાનત
પટેલ
અરુ કા મહેઢભાઈ ઢાહ

ગામઅથ્ઢાસ

160

પદુમન જ્વવતલાલ જની

161

151
152

162
163
164
165
166
167
168
169
170

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

હહરજનુના વ કાસમાવ અમુલ ડેરદનુ ફાળુ

8/4/1990

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

પવચમહાલના ભીલુમાવ દે દે ીઓનુ સ રપ અને પકા્્

8/10/1990

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

તલાલા તાલુકાના છટા ૈ ા્ા આહદ ાસીઓની આવથંક,સામાજજક તપાસ
અને વ કાસ માટે ન ુ આ્ુજન
હહ_દદ ન ગીત ભા ,વ ચાર અને વઢલપિુધ

8/20/1990

શી ડદ. એન. પાઠક

પેરેસુઈકા અને ગલાસનુહફલ આતરરાષbદ્ ઢાવવતના સવદભ્માવ

10/27/1990

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

કવ શી ઉમાઢવકરની કવ તામાવ પ્રાબણક

શી કનુભાઇ ના્ક

અમદા ાદના વસમાડાના ગામુ ઉપર ઢહેરદકરણની અસર-િુપલ અને
ચાવદખેડા ગામુનુ વ અથ્ઢાસી્ અધ્્ન
મહાદે ી કે ગદ સાહહત્મમ નારદ સવ ેદના

હહ_નદદ

ગુજરાતી

હહનદદ

શી કુ જબિહારદ

શી કુ વજબિહારદ

ાષણે્

ાષણે્

સત ુ સવદભ્નુ વ વન્ુગ

8/28/1990

10/29/1990
10/29/1990
10/30/1990

ગુજરાત રાજ્માવ મહહલા સહકારદ પવ કવતનુ અભ્ાસ

11/6/1990

દફતરવ ધા

શી નરે ન્ભાઈ વ્ાસ
શશશશ શશશશશશ
ના્ક
શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

શી કુ વડલા તાલુકા ગામસે ા મવડળના દફતરુ : એક અધ્્ન

11/15/1990

સલીમભાઈ હિીિભાઈ
કુ રેઢી
િવકદમ ચવ્મબણઢવકર જુષી

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

11/15/1990

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

સપુવનક ઘનશ્ામભાઈ
પટેલ
કવપલા નરુતમદાસ પટે લ

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

વઢકણઢાસ

શી પુરષુતમભાઈ પટે લ

ચવ્ દન અમ કતલાલ
ખરાડદ
હદલીપભાઈ રવતલાલ
મથ્ક
આ્ઢાિેન રાજજભાઈ
પટેલ
ભ ૂપેન્કુ માર ચવદુલાલ
પટેલ
મહેન્વસ_હ પતાપવસ_હ
ડુહડ્ા
તારાિેન જ ાભાઈ પટે લ

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

સ ાતવત્ સેનાનીઓની ધ વનઅહકત પટટકાઓનુ અધ્્ન :(શી
જ્વવતભાઈ પાણલાલ ઠાકુર)
શી સ રાજ્ આશમ િારડુલી તથા શી ઉતમચવ્ભાઈ ઢાહ:દફતરુ
આધાહરત એક અધ્્ન
સ ાતવત્ સેનાનીઓની ધ વન અહકત પટીકાઓનુ અધ્્ન :
શી બચમનભાઈ દાદુ ભાઈ દે સાઈ
અમદા ાદ ઢહેરની પાથવમક ઢાળાઓના વઢકકુની સમસ્ાઓ એક
અભ્ાસ
નાથિા ાઓનુ સમાજમાન ઢાસી્ અભ્ાસ

11/26/1990

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

આહદ ાસી વ સતારમાવ ગામ પવચા્તુનુ સ રપ અને કા્•નુ મ ૂલ્ાવકન

11/28/1990

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

કાણુદર ગામની મુમીન મહહલાઓ એક અધ્્ન

12/3/1990

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

સમાજમાન ઢાસ
વઢકણઢાસ

11/15/1990
11/15/1990
11/19/1990

આહદ ાસી અને બિનઆહદ ાસી વ સતારુમાવ સવતવઢકણ અને
કુ ટુવિવન્ુજન વ ષ્ક લણુનુ અભ્ાસ
શી ટદ. િી. ના્ક,શી લાલ ભાલ નળકાવઠા પદે ઢના રાજપ ૂતુની લગન વ્ સથા એક
સમાજમાન ઢાસી્ અભ્ાસ
શી લીલાકાવત વમશા
અમદા ાદ ઢહેરની માધ્વમક ઢાળાઓના વ દાથ•ઓની મ ૂલ્સમજ અને
મ ૂલ્વઢકણ:એક અભ્ાસ

12/20/1990
12/22/1990
12/24/1990

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

172

જ્પકાઢ ગ્રદઢવકર
પવડlા
આરતી પહલાદ કસ ેકર

173

વનતા પુસકરરા્ પાઠક

174

વનરવ જન ગુકલદાસ મુદદ

વઢકણઢઢાસ

શી લીલાકાનત વમશા

175

જ્દે કુ માર િાબુલાલ
િારુટ
આરતી હરે ઢકુ માર દુઢી

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

દફતરવ ધા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

વઢકણઢાસ

શી લીલાકાનત વમશા

178

વઢ ાભાઈ મગનભાઈ
પટેલ
બગરદઢચન્ પાલ

179

વ જ્કુ માર ક્ઢલ

સમાજકા્્

શીસુમનત મજમુદાર

ૈઠા ધુરણના ગબણતની કેટલીક પા્ાની સવકલપનાઓ માટેની મ ૂલક
સવદભ્ કસુટદની રચના અને ્થાથ•કરણ
અમદા ાદ ઢહેરમાવ પ્ઢવઢકણ લેતી પહરણીત મહહલાઓની
સવતસમસ્ા અગેની સભાનતાનુ અભ્ાસ
વ્ સા્ી સીઓના સામાજજક અને વ્ સાવ્ક અનુકુલન અગેની
સમસ્ાઓ (ગાવધીનગર ઢહેરના સબચ ાલ્ના સવદભ્માવ)
ગુજરાત રાજ્ના બિનસરકારદ પાથવમક અધ્ાપનમવહદરુની ભ્વતક તથા
આવથંક પહરસસથવત અને ઢસકબણક પવ કવતઓનુ અભ્ાસ
ઉતર ગુજરાતના ધુરણ ૧૦ અને ધુરણ ૧૨ વ જાન પ ાહના
વ ધાથ•ઓના પહરણામમાવ જુ ા મળતી વ ષમતાનુ અભ્ાસ
સ ાતવત્ સેનાનીઓની ધ વન અહકત પટીકાઓનુ અધ્્ન:
(શીઆનવદદભાઈ વઢ પસાદ ઠાકુર)
પાલનપુર ઢહેરના સવતવતવન્મન અપા નાર ાલીઓનુ પુતાના
સવતાનુના વઢકણ પત્ેનુ અબભગમ તપાસ ુ
મુસકતિુઘ કદ પમુખ લમિી કવ તાએ (વ ચારિુધ એ વ વઢલપ કે
પહરપેક્ મમ)
અનાથ િાળકુની સામાજજકરણ પહક્ાનુ એક અભ્ાસ

180

ગ રાભાઈ લાલાભાઈ
નલ ા્ા
અમ કતભાઈ જુઈતારામ
પટેલ

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

પવચમહાલના પટેબલ્ા : સામાજજક પહર ત્નનુ અભ્ાસ

3/7/1991

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

3/22/1991

182

અજતાિા
વ
ચવ્વસ_હ ગુહહલ

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

મહેસાણા તાલુકાના ગામ્ વ સતારમાવ આ ેલી પાથવમક ઢાળાઓનાવ
ધુરણ-૫ થી ૭ નાવ ઉવચવસચધધ અને વનમનવસચધધ મેળ તાવ િાળકુનાવ
વ્સકતત -લકણુનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

183

પવતકા િાબુલાલ
બહમભટ
રમેઢભાઈ મફતલાલ
પટેલ
પુષપાિેન મુતી્ાની

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ.િી.ના્ક,
આર.િી.લાલ
શી ડદ. એન. પાઠક

સમાજમાન ઢાસ

187

િાબુભાઈ પજભાઈ
વૂ
પરમાર
હવષંદા હદરાલાલ દ ે

188

રામાભાઈ કાળાભાઈ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

189

પવ ણચવ્ જમનાઢવકર
ગુર

વઢકણઢાસ

શી પુરષુતમભાઈ પટે લ

171

176
177

181

184
185
186

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

પ્ઢવઢકણ

શી િી. પી. દે સાઈ

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ. િી. ના્ક

હહનદદ

ઢાવવત સવઢુધન

સમાજમાન ઢાસ

શી કુ વજબિહારદ

ાષણે્

શી ટદ.િી.ના્ક,
આર.િી.લાલ
શી ટદ.િી.ના્ક,

રતેજના રાજપ ૂતુનુ સામાજજક-સાવસ્કવતક જ ન

12/24/1990
12/24/1990
12/31/1990
12/31/1990
12/31/1990
12/31/1990
1/19/1991
2/13/1991
3/6/1991

6/18/1991

ક²લેજમાવ અભ્ાસ કરતા ગામીણ વ ધાથ•ઓના લણુનુ
સમાજમનુ સજાવનક અધ્્ન
શી સાિર ડેરદની પશુ સુધારણા ્ુજનાઓ દારા પશુ પાલકુમાવ આ ેલા
સામાજજક અને આવથંક પહર ત્નનુ અભ્ાસ
વ કાસઢીલ રાષbુકદ િવચ•કદ સસથવત : ઢાવવત
વ કાસ કે સવદભ્ મમ

6/18/1991

શી અમદા ાદ ઢહેરના હહરજન સાધુઓ એક સમાજમાન ઢાસી્ અભ્ાસ

9/16/1991

મવદબુચધધ ધરા તાવ આહદ ાસી િાળકુ એક સમાજમાન ઢાસી્
અધ્્ન
પાથવમકઢાળાના ધુ. ૫ માટે ના વ જાન વ ષ્ના અભ્ાસકમુ તસ્ાર
કર ા અને તેની અજમા્ઢ કર ી
જૂગતરામ દ ેની કેળ ણીની હફલસ ૂફદ

10/31/1991

8/8/1991
8/17/1991

11/2/1991
11/2/1991

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

190
191

કાસનતલાલ ચેલાભાઈ
પરમાર
શીધર દ્ાઢવકર જુષી

વઢકણઢાસ
ઢાવવતસવઢુધન

શી લીલાકાનત વમશા
શી ડદ. એન. પાઠક

કકા ૭ મમ અધ્ાવપત માત કભાષા હહ_દદ ઔર ગુજરાતીકદ પાઠlપુસતક•કા
ભાષા સજાવનક એ મ વઢકાઢાસ સમમત સમીકાતમક અધ્્ન
ઈ.સ.૨૦૦૦ સુધીમાવ સ્ના માટે સ ાસથ્ તીજ વ શના સવદભ્માવ

વનરવ જના નરુતમભાઈ
પટેલ
વપનાકદની હદનેઢભાઈ
પવડlા
પવતભા હકઢનકુ માર શુકલ

સમાજમાન ઢાસ

શી ટદ.િી. ના્ક

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

આજણા ચ્ધરદ જાવતની આવથંક સામાજજક અને લગન વ્ સથા એક
સમાજમાન ઢાસી્ અધ્્ન
સાવપત કાળની ગુજરાતી કવ તામાવ વ ષ્ સત ુ સ રપ અને તેનુ વ્ાપ

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર,
શી બિ_દુ ાસીની જુષી

હજરતપીર મહવમદ ઢાહ ગવથાલ્(અમદા ાદ) ઐવતહાવસક પહરપેક્માવ
દફતરુ આધાહરત એક અધ્્ન

સમાજમાન ઢાસ

શી માણેકભાઈ પટે લ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

200

ભ ૂપતભાઈ મઢરુ ભાઈ
ડેર ાબળ્ા
બચમનલાલ કાઢીદાસ
પટેલ
વ જ્કુ માર કરુ ણાઢવકર
વ્ાસ
લાલજભાઈ વપતાવિર
પટેલ
કલ્ાણભાઈ હમીરભાઈ
પરમાર
લતાકુ મારદ કુ જનપીલલાઈ

201

પહદપકુ માર મચલલક

202

મીનાકી ભરતકુ માર ઠાકર

203

ભીખાભાઈ દલાભાઈ
પરમાર
જ્વવતલાલ અિાલાલ
પટેલ
સુભ્ાિહેન માધ લાલ
પટેલ
કુકદલાિહેન ખુડદદાસ
ાળવદ

192
193
194

195
196
197
198
199

204
205
206

207

હસમુખભાઈ ઘેમરભાઈ
દે સાઈ

દફતરવ ધા

11/2/1991
12/3/1991
12/3/1991
12/11/1991
12/11/1991

હહનદદ

શી કુ જબિહારદ

ાષણે્

પાબળ્ાદ વ માસણ ભગતની જગા પાબળ્ાદ તીથ્ કેતનુ
સમાજમાન ઢાસી્ અભ્ાસ
ગુજરાત રાજ્ના પાથવમક ઢાળાના ધુ. ૫ થી ૭ માવ અભ્ાસ કરતાવ
િાળકુ માટે તાહક³ક અબભ્ુગ્તા કસુટદની રચના અને પમાણીકરણ
મધ્ ગુજરાત અને દબકણ ગુજરાતના ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુમાવ
વ જાન વઢકણની પહરસસથવત અને તેના પશુનુ અભ્ાસ
ઉ.ગુજરાત અને દબકણ ગુજરાતના ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુમાવ વ જાન
વઢકણની પહરસસથવત અને તેના પશુનુ અભ્ાસ
સુરેન્ મા્કે નાટકુ કા વ ચારિુધ ઔર રવ ગવઢલપ

હહનદદ

શી કુ જબિહારદ

ાષણે્

સમકાબલન મહહલા કહાનીકારુ દારા બચવતત નારદ દઢા ઔર હદઢાકદ ખુજ

1/27/1992

શી ડદ. એન. પાઠક

નમ્દા વ સથાવપતુના માન

2/4/1992

શી ટદ.િી. ના્ક

બભલુડા તાલુકા (સાિરકાવઠા જજલલુ ગુજરાત રાજ્)ના આહદ ાસીઓમાવ
સતી વઢકણને લુકવપ્ િના
ા માટેના શેષઠ સવપેષણ માધ્મની ઢુધ
અને રચના (સમાજમાન ઢાસના વ્ હારુ ઉપ્ુગના નમ ૂના)

ઢાવવત સવઢુધન
સમાજમાન ઢાસ
ગુજરાતી
પ્ઢવઢકણ

શી જ્વવતભાઈ પટે લ

અવધકારુ

પાટણ ાડદ્ા રિારદઓની રે ડદ.

1/1/1992
1/22/1992
1/22/1992
1/22/1992
1/27/1992

3/30/1992
3/30/1992

શી ભગરાનીિહેન કાલરા

જન વઢકણ વનલ્મ્ પહર્ુજના એક અધ્્ન

9/1/1992

ગુજરાતી

શી જ્વવતભાઈ પટે લ

કવ શી િાલમુકુવદ દ ેની સાહહત્-સાધના

9/9/1992

વઢકણઢાસ

શી લીલાકાનત વમશા

અમદા ાદ ઢહેરની ઢાળાઓના ધુ. ૫ ના વ ધાથ•ઓની ાચનઢસકતનુ
તેમના માતા-વપતાનુ ઢસકબણક દરજજુ સામાજજક -આવથંક દરજજુ જાવત
અને કુ ટુવિના કદ સાથેનુ સવિધ
વ તપાસ ુ

ગામઅથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

ખેતમજૂરુનુ જ નધુરણ મહેસાણા જજલલાના સવદભ્માવ

12/17/1992
12/14/1992

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

208

હહરાગીરદ માધ ગીરદ
ગુસ ામી

વઢકણઢાસ

શી લીલાકાનત વમશા

209

હસમુખભાઈ ડાહાભાઈ
સુથાર

વઢકણઢાસ

શી મનુભાઈ વત ેદદ

210

દકા માધુભાઈ પટેલ

વઢકણઢઆસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

211

પવ ણભાઈ ગણેઢભાઈ
ડાભી
અઢુકકુ માર આતમારામ
પટેલ
પુરષુતમ રદઝરામ ઢમા્

વઢકણઢઢાસ

શી પુરુષુતમભાઈ પટે લ

જજતેન્કુ માર નગીનદાસ
ઢાહ
વપનાકદન હદરાલાલ વ્ાસ

212
213
214
215

શી કુ વજબિહારદ

સ ્શરકદ પમુખ કવ તાઓમાવ આલુચનાતમક અધ્્ન

2/18/1993

વઢકણઢાસ

શી લીલાકાનત વમશા
શી આર.િી.લાલ

હહનદદ

219
220

રાજ

221

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

223

મુહયુદદન ગુલામરસુલ
િુમિે ાલા
જસુમતી િિાભાઈ
પરમાર
વ ભા ધન ત
વ રા્ શુકલ

ભવ ષ્વ જાન

224

દાવમની ન ીનચન્ ઢાહ

સમાજકા્્

225

કનસ્ાલાલ રમણલાલ
ના્ક

222

પેમજભાઈ પટે લ

સમાજમાન ઢાસ
ગામઅથ્ઢાસ
હહનદદ

ઈવતહાસ

12/24/1992

શી જ્વવતભાઈ પટે લ

શી લીલાકાનત વમશા

ઢારદા ભગ ાનદાસ
જદ
રકાિહેન મુકુવદરા્ દુઢી

218

અમદા ાદ ઢહેર (પવશમ)ની નગરપાબલકા સવચાબલત પાથવમક ઢાળાઓમાવ
કામ કરતી વઢબકકાઓની આવથંક,સામાજજક અને વ્ા સાવ્ક
સમસ્ાઓનુ અભ્ાસ

12/26/1992

વઢકણઢાસ

ગુજરાતી

12/17/1992

પાવચમા ધુરણના ગબણતમાવ દઢાવઢ અપ ૂણા~ક સવખ્ાઓ એકમ પર મ ૂલક
સવદભ્ કસુટદની રચના અને પમાણીકરણ
અમદા ાદના વસ_ધી સમાજમાવ કન્ાવઢકણ માટે સગ ડુ અપેકા અને
ાસતવ કતાનુ અભ્ાસ
ગુજરાત રાજ્ના પ ૂ ્ પાથવમક િાલઅધ્ાપન મવહદરુનુ ઢસકબણક અને
હદ ટદ પાસાઓનુ અભ્ાસ
ઢહેરમાવ રહેતા એક પશુપાલક સમાજનુ અભ્ાસ રિારદઓ ઉપર
ઢહેરદકરણની અસર
પાકતરાહનાવ પહર ત્ન અને પહરિળુ (પાટણ તાલુકામાવ ઘઉ અને
રા્ડાના સવદભ્ અથ્ઢાસી્ અભ્ાસ)
કવ શી િુટાદરકરના કાવ્ુમાવ ગ કહજ નના સવદભ•

શી મુહનભાઈ પટેલ

ગામઅથ્ઢાસ

217

ધુ. ૭ માવ અભ્ાસ કરતા વ ધાથ•ઓમાવ વ જાનના અભ્ાસકમ વ ઢે
પ ત્તા ખુટા ખ્ાલુનુ અભ્ાસ અને તેના ઉપર ઉપચારાતમક
વઢકણની અસર તપાસ ી

12/24/1992

લીલાિહેન મહેન્કુ માર
સ ામી
જસુમતી મુહનલાલ પટે લ

216

12/17/1992

પ્ા્ રણનુ કમતાકેન્ી વઢકણ- એક અભ્ાસ

વઢકણઢાસ

સમાજમાન ઢાસ

આવથંક અને સામાજજક સતરના સવદભ્માવ વ જપુર તાલુકાની પાથવમક
ઢાળાઓના ધુ.૭ માવ ભણતા વ ધાથ•ઓની ગબણત વ ષ્ક ઢસકબણક
વસચધધનુ અભ્ાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

ાષણે્

1/4/1993
1/4/1993
1/27/1993
2/9/1993
2/13/1993

શી આર.િી.લાલ

વ્ સા્ કરતી એકલી સીઓનુ સામાજજક જ ન અને

શી કનુભાઈ ના્ક

bે કટરમા મ ૂડદ રુકાણની અથ્કમતા ગુજરાતના પૈાત વ સતારુના સવદભ્
અભ્ાસ
વનસાિે અજચવદ ભટનાગર-મતન કદ તરતીિ- -તદ ીન

શી કુ જબિહારદ

ાષણે્

લણ

3/1/1993
3/2/1993
3/16/1993

શી આર.િી.લાલ

આહદ ાસી વ સતારમાવ સવકબલત િાળવ કાસ ્ુજનાનુ મ ૂલ્ાવકન અભ્ાસ
(સાિરકાવઠા જજલલુ)
સીની સગભા્ સથા દરવમ્ાનમાવ પુષણ અગેની મા જત એક અભ્ાસ

3/20/1993

શી સુમનત મજમુદાર

કુમી પહેચાન અને હહનદુ -મુસસલમ સવિધ
વ ુ

4/23/1993

શી ર. ના. મહેતા

ઐવતહાવસક પહરપેક્માવ ચાણસમાનગર એક અધ્્ન

6/10/1993

3/19/1993

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

228

હકઢુરકુ માર ઈશ રભાઈ
પરમાર
અરવ _દભાઈ કુ રજભાઈ
માથુહક્ા
પુબણણમા ભાઈલાલભાઈ ભટ

229

મુતીભાઈ

230

ભ્ા વજલાલ ઢાહ

ગાવધી દઢ્ન

શી રમણભાઈ મુદદ

સ •દ્ પહર ાર bસટની રચનાતમક પવ કવતઓનુ અભ્ાસ

7/17/1993

231

ગાવધી દઢ્ન

શી રમણભાઈ મુદદ

ગુજરાતની ગામવ દાપીઠુની ગામવ ઢારદ અભ્ાસકમની તપાસ

8/10/1993

ઢાવવતસવઢુધન

શી ડદ. એન. પાઠક

શી સહજનવદ સ ામી શી સ ામીનારા્ણ સવપદા્ અને ઢાવવતની સાધના

8/18/1993

233

મુહનભાઈ ઢામળભાઈ
પટેલ
ઘનશ્ામભાઈ નાનાભાઈ
પટેલ
ર સુરભાઈ રાિા

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

ઐવતહાવસક પહરપેક્માવ જઢદણનગર એક અધ્્ન

9/25/1993

234

ઉપેન્ રમણલાલ ભટ

વઢકણસાસ

શી પુ.ગુ. પટે લ

ખેડા જજલલાની આશમઢાળાઓનુ અભ્ાસ

2/6/1993

235

મુકેઢભાઈ અમરવસ_હ
વઢ_ગાળા
ઉષાિહેન િવસીકુ માર
ચાહ ાલા
રકાિહેન ાડદલાલ ઢાહ

વઢકણઢાસ

શી લીલાકાનત વમશા

12/6/1993

વઢકણઢાસ

શી ભગરાનીિેન કાલરા

વઢકણઢાસ

શી ભગરાનીિેન કાલરા

રહદમત ુલલા હિીિભાઈ
જુ ણહક્ા
મનસુખભાઈ ભીખાભાઈ
પટેલ

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

જૂનાગઢ જજલલાના થ
વ લી તાલુકાની પાથવમક ઢાળાના ધુરણ-૭ નાવ
વ ધાથ•ઓની ભ્ગુબલક સવકલપનાઓની સમજનુ અભ્ાસ
અમદા ાદ જજલલાના સી અધ્ાપન મવહદરના તાલીમાથ•ઓની સામાજજક
પહરપક તા અને અનુકુલન વચેનુ સહસવિધ
વ ાતમક અભ્ાસ
અમદા ાદ જજલલાના પુરુષ અધ્ાપન મવહદરના તાલીમાથ•ઓનુ
સામાજજક પહરપક તા અને અનુકુલન વચેનુ સહસવિધ
વ ાતમક અભ્ાસ
િનાસકાવઠા જજલલાની આશમઢાળાઓનુ એક અભ્ાસ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

240

રમેઢભાઈ ભીરુ લાલ
ભા સાર

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

241

શધધા માણેકલાલ પટે લ

242

ધનસુખ જદુ રા્ શુકલ

243
244

226
227

232

236
237
238
239

સનજ િારર ્ા

સમાજમાન ઢાસ

શી ડુ. માણેકલાલ પટે લ

િુરસદ તાલુકાના રાજપ ૂતુનુ લગનકેત

6/11/1993

ઈવતહાસ

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

વ સા દર ઐવતહાવસક પહરપેક્માવ એક અધ્્ન

6/22/1993

સમાજકા્્

શી સુમનત મજમુદાર

ગરદિાઈ અને વ કચધધ આલેખ સવકબલત િાલ વ કાસ ્ુજનાનુ અભ્ાસ

7/2/1993

સમાજકા્્

શી સુમનત મજમુદાર

પ્ઢવઢકણ અને સવચેતના

7/7/1993

ઈવતહાસ

ભવ ષ્વ જાન

શી આર.િી.લાલ

અમદા ાદ મયુવનવસપલ કુપ•રે ઢન સવચાબલત કમતાકેન્ી અને
બિનકમતાકેન્ી પાથવમક ઢાળાઓના ધુરણ ૧ થી ૪ ના િાળકુના
ગબણત વ ષ્ની કસુટદઓના પહરણામુનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

ઢસલા કુ વભારે

ગાવધી દઢ્ન

શી રમણભાઈ મુદદ

આશમજ ન પધધવત મમ ગાવધીજ ઔર વ નુિાજ કા ્ુગદાન

સ ાતી વસ_હા

ભાવ સમાજ

શી આર.િી.લાલ

કા્્ઢીલ મહહલાઓકદ િદલતી હુઈ આવથંક પહરસસથવત ઔર ઉનકા
ભવ ષ્ એક અભ્ાસ

12/13/1993
12/20/1993
12/20/1993

ખવભાત તાલુકાની પાથવમક ઢાળાઓના ધુરણ ૭માવ અભ્ાસ કરતાવ
િાળકુની સરનાતમક ઢસકત કસુટદનુ પમાબણકરણ તેમજ બુચધધઆક અને
ઢાળાના ાતા રણના સવદભ્માવ તેનુ અભ્ાસ
સતનપાન અ સથા દરમ્ાન માતાના પુષણ અગેની સવભાળ એક
અભ્ાસ
ગુજરાતની ચ્ધરદ જવત પર વઢષટ ભાષાની અસર

12/13/1993

12/24/1993
12/24/1993
1993
1993
1/10/1994

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

245
246
247
248
249
250
251

જ ણભાઈ અરજણભાઈ
દે સાઈ
ધરમવસ_હ જગવસહ પરમાર
જઢ ત
વ ભાઈ ધુળાભાઈ
પવડlા
અસશ નકુ માર િાપુલાલ
બહભટ
કાસનતભાઈ ન જભાઈ
પટેલ
વઢલપા ચન્કાનતભાઈ
વ્ાસ
નરવસ_હભાઈ દા. પટે લ

ઈવતહાસ
પ્ઢવઢકણ
હહનદદ
ગામઅથ્ઢાસ
હહનદદ
સમાજમાન ઢાસ
ઈવતહાસ

1/10/1994

શી ઈલાિહેન ના્ક

માધ્વમકઢાળાના વ ધાથ•ઓના પહર ારુમાવ આવથંક અને ઢસકબણક
સતરથી થતી સવત વ ભેદુની અસર એક અભ્ાસ
ડુ. ઢવકર ઢેષ કે નાટક•કા વ ચારિુધ એ વ રવ ગવઢલપ.

1/22/1994

શી કનુભાઈ ના્ક

કાથુડદ જવત-અથ્ઢાસી્ અધ્્ન (Kathodi Tribe-A Economic Study)

2/15/1994

શી સુ. રામચન્

વ કદા નલા ઔર કનહર્ાલાલ મુનસીકદ ઉપન્ાસ કલાકા ત ુલનાતમક
અધ્્ન (ગઢ-કુ વડાર ઔર જ્ભુલેનાથ કે સવદભ્મમ)
ઉવચતર માધ્વમક કકાએ નેકરદ કરતી વઢબકકા િહેનુનુ સામાજજક
અભ્ાસ
ધરમપુર ઈવતહાસની ્નષટએ અધ્્ન

2/15/1994

શી કુ વજબિહારદ

ાષણે્

શી અરવ _દભાઈ ભટ
શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

ગુજરાતની વ વ ધ ધાત ુ

4/12/1994

શી પવ ણભાઈ ઢેઠ

ગુજરાતની દબલત સમસ્ા ઢાવવતના સવદભ્માવ

5/9/1994

શી ભગરાનીિેન કાલરા

અ સવધક વઢકણ કા્્કમ એક સમગલકી મ ૂલ્ાવકન

6/14/1994

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

ગાવધી યુગની ગુજરાતી કવ તામાવ અહહ_સાનુ વનરુ પણ

6/14/1994

સમાજમાન ઢાસ

શી માણેકભાઈ પટે લ

સુરઠદ્ા આહહરુ અને કહે તુ સુરઠ વ સતારને ધ્ાનમાવ રાખીને

6/14/1994

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

પશુવ કાસ કા્્કમ દારા આહદ ાસીની આ ક ઉપર થતી અસરનુ એક
અભ્ાસ
ધુ. ૬ના વ જાનના કેટલાક એકમુની સવકલપનાઓ માટે સવદભ્ કસુટદની
રચના અને ્થાથ•કરણ
અમદા ાદની ન વઢબકત પ્ઢ મહહલાઓની સાકરતા ટકા નારા
પહરિળુનુ અભ્ાસ
કુટ ાબળ્ામાવ (દબકણ ગુજરાતનુ એક આહદમજૂથ) વ કાસ અને
પહર ત્નનુ એક અભ્ાસ
સ્રાષbના ણકરુમાવ વઢકણ અને વ્ સા્ની ગવતઢીલતા

6/14/1994

254

વ જ્ાિેન િા. જદ

ઈવતહાસ

255

િળદે ભાઈ ભીખાભાઈ
આગજ
કકષણલાલ માણેકલાલ ખતી

ઢાવવતસવઢુધન
પ્ઢવઢકણ

261
262

ચીમનભાઈ મા. ચ્ધરદ

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

263

હદનેઢભાઈ નથુભાઈ
મક ાણા

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

260

ગુજરાતી

શી આર.િી.લાલ

મસરદભાઈ ભીમસીભાઈ
સુલવકદ
ભુરાભાઈ ઉગાભાઈ
પરમાર
ધનજભાઈ િિાભાઈ
પટેલ
વનલમભાઈ બચનુભાઈ
પવડlા
દકા ભાનુભાઈ વત ેદદ

259

2/26/1994

શી ર. ના. મહેતા

ઈવતહાસ

258

2/26/1994

4/12/1994

253

257

1/24/1994

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

સમાજમાન ઢાસ

256

કડદ તાલુકાના કેટલાક ઐવતહાવસક ગામુની સથળ તપાસ

િાળ સવરકણગ કહના વનરાધાર અને ગુનેગાર િાળકુનુ ભવ ષ્લકી
અભ્ાસ
ૈુટાઉદે પરુ ઈવતહાસની ્નષટએ અધ્્ન

સુવનતા રમણીકલાલ
કાલરદ્ા
હરલાભાઈ ગુ. રાઠ ા

252

શી ર. ના. મહેતા

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

પ્ઢવઢકણ

શી કે. સી. પટેલ

3/2/1994

6/24/1994
6/24/1994
7/7/1994
9/21/1994

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

264
265
266
267

મનુજકુ માર ડુ ગ
વ રભાઈ
પરમાર
િિાભાઈ પચાણભાઈ
પરમાર
કાસનતલાલ
સ જભાઈચુટબલ્ા
ડાહાભાઈ મુતીરામ પટે લ

સમાજકા્્

શી સુમનત મજમુદાર

પ્ઢવઢકણ

શી ઈલાિહેન ના્ક

વ્ા સાવ્ક ગવતઢીલતા અને કુ ટુવિજ ન (અમદા ાદની સીમા ઉપર
આ ેલ ગુતા,થલતેજ,ૈારુડદ અને ભાડજને કેન્માવ રાખીને)
મહહલાઓના સ ાહહક જ નનુ અભ્ાસ

શી કુ જબિહારદ

ભાષમ સાહનીકદ કહાની્• કે ્થાથ્ િુધ

1/2/1995
1/7/1995

1/13/1995

હહનદદ

ાષણે્

10/14/1994
6/16/1995

વઢકણઢાસ

શી પુરુષુતમભાઈ પટે લ

પ્ઢવઢકણ

શી મનુભાઈ વત ેદદ

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

સનાતક બુવન્ાદદ અધ્ાપન મહાવ ધાલ્ુમાવ પા્ુબગક વઢકણકા્્ તથા
સમ ૂહજ નની તાલીમ વ્ સથા એક અભ્ાસ
ગાવધીનગર જજલલા સવપ ૂણ્ યુ ા સાકરતા કા્્કમ દારા સાકર થ્ેલ
પ્ઢુમાવ આ ેલ ચેતના એક અભ્ાસ
ધુ. ૭ ના વ ધાથ•ઓની હહ_દદ ભાષાવસચધધ એક અભ્ાસ

ગાવધી દઢ્ન

શી રે ખાિહેન મહેતા

સી ઉનવતમાવ સે ા સવસથાનુ ફાળુ (ગાવધીવ ચારને કેન્મા રાખીને)

1/31/1995

ગાવધી દઢ્ન

શી સાધનાિેન

1/31/1995

વઢકણઢાસ

શી પુ.ગુ. પટે લ

સમાજકા્્

શી સુમનત મજમુદાર

273

મહેઢકુ માર વ ઠલભાઈ
પટેલ
મહેન્કુ માર જસભગભાઈ
ાળા
અરવ _દાિેન મનુભાઈ
ભા સાર
મવજુલાિેન નાથુભાઈ
ના્ક
સીતારામ પાનજભાઈ
દે ઢમુખ
હદપક ૈુટાલાલ ઠાકુ ર

274

રામાજ માતસવગજ ઠાકુર

ગુજરાતી

શી ચન્કાનત ઢેઠ

િાળકુના સ ા~ગી વ કાસમાવ શે્સ સવસથાનુ ફાળુ (ગાવધીવ ચારની
્ષટદએ)
બિનતાબલમી આહદ ાસી વઢકકુની ધુ..૪ની કમતાઓના સવદભ્માવ
વસચધધનુ અભ્ાસ
ભીલ આહદ ાસીઓમાવ વ્ સા્ પહર ત્ન અને સામાજક જ ન
વ્ સથા
ગાવધીયુગનુ અનુ ાદ સાહહત્ (એક સ ્કણ)

275

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

અનુગાવધીયુગનુ અનુ ાદ સાહહત્ એક સ ્કણ ૧૯૪૮ થી ૧૯૯૦

2/10/1995

276

જ્વતીભાઈ સુરેઢભાઈ
ચ્ધરદ
અપ ૂ ્ પમુદરા્ મહેતા

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

2/10/1995

277

હેતલ હહરલાલ ઠકર

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

278

ઓ.. પલની સ ામી

ઢાવવતસવઢુધન

પુ. દે વત પાઠક

279

ચન્કાનત કાઢીરામ વ્ાસ

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

ઉવચતર માધ્વનક ઢાળાઓમાવ કુમપયુટર વઢકણ (ગામીણ અને ઢહેરદ)
એક ત ુલનાતમક અભ્ાસ
ટે લીવ ઝન દારા ભારતી્ સીઓના લણુ અને મ ૂલ્ુમાવ સાવસ્ક વતક
પહર ત્ન ગામીણ અને ઢહેરદ વ સતારમાવ એક ત ુલનાતમક અભ્ાસ
Peace Through Nonviolent Communication With Special Reference to
Gandhi's life
શી વતભુ ન ગ્રદઢવકર વ્ાસનુ િાલ સાહહત્

280

રજનીકાનત ખેમજભાઈ
પરમાર
કાશમીરા અમ કતલાલ
ઉપાધ્ા્
સદગુણા વનરવ જનભાઈ
વત ેદદ

ઈવતહાસ

શી ચન્કાનત પુ. પટે લ

ગુજરાતનુ પણામી સવપદા્ ઈવતહાસ અને પદાન

5/5/1995

િ્ધધ દઢ્ન

શી વનરવ જન વત ેદદ

થેરદગાથા વનરુ વપત બભકુજ ન

6/11/1995

િ્ધધ દઢ્ન

શી વનરવ જન વત ેદદ

થેરદગાથા વનરુ વપત નારદજ ન

6/11/1995

268
269
270
271
272

281
282

ુરા

1/7/1995

1/31/1995
2/10/1995
2/10/1995

2/10/1995
2/28/1995
3/7/1995

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

283

મીનાકી અનવતરા્ જુષી

ગુજરાતી

શી ચન્કાનત ઢેઠ
શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

કાગ અને કાગ ાણીના કાવ્ુ એક અભ્ાસ (વ ઢેષ રામા્ણ વ ષ્ક
કાવ્ુનુ )
ઐવતહાવસક ્નષટએ િુરસદ પેટલાદ અને માતર તાલુકાના સથળનામુ

284

ઈવતહાસ
ઈવતહાસ

286

માલાભાઈ મેઘાભાઈ
પરમાર
હકઢુરકુ માર કાવવતલાલ
ચ્ધરદ
મીના િ. પુરુહહત

7/10/1995

શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

માવડ ી નગરનુ ઐવતહાવસક અધ્્ન

7/10/1995

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

7/20/1995

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

અમદા ાદના ગવદા સ ાટુમાવ આરુગ્ અગેની પહરસથવતઓ એક
અભ્ાસ
તમાકુ ની ખળદમાવ કામ કરતા કામદારુ એક અભ્ાસ

287

પવ ણવસ_હ ઢ. જદ

288

કલપેઢ ચીનુભાઈ પરદખ

ગવ. મા. વ જાન

શી સુરેઢભાઈ ઠાકુર

સવકબલત સ ્ગાહદ ગવથાલ્ સુફટ ેર પેકેજુનુ ત ુલનાતમક અધ્્ન

10/6/1995

289

કનસ્ાલાલ લલલુભાઈ ઢાહ

ગવ. મા. વ જાન

શી પી. સી. ઢાહ

10/6/1995

290

અમ કતભાઈ ડાહાભાઈ
પરમાર
મહેન્કુ માર નથુમલ
જઠમલાણી
વનત્ાનવદ િવસીધર
સતપથી
જ્કુ માર મુહનલાલ ઢાહ

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

ઢસકબણક ગવથાલ્ુમાવ સ ્
વ સ
વ ચ
વ ાલન પહરપક્ અને પશનુ : ગુજરાતના
સવદભ્
ગુજરાતી દબલત કવ ઓ અને તેમની કવ તા

ઢાવવતસવઢુધન

શી ડદ. એન. પાઠક

Space Research and Peace

11/6/1995

ઢાવવતસવઢુધન

શી પવ ણભાઈ ઢેઠ

Peace Through Sustainable Development

11/6/1995

જન દઢ્ન

શી મધુિેન સેન

જનદઢ્નમાવ તપ : મનુ સજાવનક અધ્્ન

11/6/1995

પેટલાદ નગર પાલીકા સવચાબલત પ ૂ ્થી પવશમ ભાગ તરફ આ ેલ
પાથવમક ઢાળાઓના ધુ. ૫,૬ અને ૭ ના વ દાથ•ઓની ઢસકબણક વસચધધ
પર ક્ટુ વબિક સામાજજક અને આવથંક પરદિળુની અસરનુ અભ્ાસ

11/8/1995

285

291
292
293
294

જજતેન્કુ માર વ નુભાઈ
પટેલ

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

295

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી પુ.ગુ. પટે લ

299

વ ષoુકુમાર કેઢ લાલ
પટેલ
હેવમલટા ્ાકુ િભાઈ
પરમાર
મુકુનદભાઈ મુતીભાઈ
મક ાણા
ભગ ાનભાઈ નરવસ_હદાસ
પટેલ
રાજન્ રે ાઢવકર જુષી

300
301

296
297
298

6/19/1995

7/20/1995

11/6/1995

11/8/1995

શી અભ્કુ માર વસ_હ

સાિરકાવઠા જજલલાની પાથવમક ઢાળાના ધુરણ ૫ થી ૭ (૮ થી૧૨
ષ્ના )િાળકુના વ્સકતત માપનનુ અભ્ાસ
અમદા ાદ ઢહેરનાવ પાથવમક ઢાળાના વઢકણના વ્ સાવ્ક સવતુષનુ
અભ્ાસ
અમદા ાદના સુતરાઉ કાપડ ઉદુગનુ શવમક આદુલન (૧૯૨૦-૧૯૪૭)

શી પુ.ગુ. પટે લ

અ સવધક વઢકણ કેન્ુના વ ધાથ•ઓની કમતા વસચધધનુ અભ્ાસ

11/8/1995

ઈવતહાસ

શી ડુ. મધુિહેન સેન

11/13/1995

જ્ુતસના જ્વવતલાલ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

જજજેઢકુ માર બગરધરલાલ
પટેલ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

સલતનત અને મુઘલ કાળમાવ ગુજરાતમાવ જનધમ્ ઐવતહાવસક લેખુને
આઘારે
પાથવમકઢાળાના ધુ. ૫ થી ૭ ( ૧૦થી ૧૭) ્જૂથના િાળકુ માટે
ઢાબદદક બુચધધકસુટદની રચના અને પમાબણકરણ
અધ્ેતાકેન્ી વ જાન વઢકણ કા્્કમની ધુ. ૫ ના વ ધાથ•ઓ પર
અસરકારકતા તપાસ ી

ઈવતહાસ
વઢકણઢાસ

11/8/1995
11/8/1995

11/13/1995
11/13/1995

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

302
303
304
305

ચન્ા તી નગીનભાઈ
ચરદ ાલા
ચવદુભાઈ ાલજભાઈ
લુહાર
ગ્તમકુ માર માધ લાલ
પટેલ
ગાગ• નટ રલાલ રા ળ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

પારડદ ખેડ સત્ાગહ

11/15/1995

વઢકણઢાસ

શી પુ.ગુ. પટે લ

11/22/1995

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

સમાજકા્્

શી સુમનત મજમુદાર

ૈઠા ધુરણના ગબણતમાવ ઘાત અને ઘાતાવકના ક્ઢલ્ માટે વનદાનાતમક
મ ૂલક સવદભ્ કસુટદના રચના અને ્થાથ•કરણ
પાથવમક અધ્ાપન મવહદરુના તાલીમાથ•ઓની ગબણત વ ષ્ની કમતા
આધારદત વસચધધ કસુટદની રચના અને પમાબણકરણ
પી ાનાવ પાણીનુ પશન અને મહહલા સવગઠન

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

ગુજરાત રાજ્ ઢાળા પાઠlપુસતક મવડળ દારા રચીત ધુ. ૬ ના વ જાન
પાઠl પુસતકુનુ ત ુલનાતમક અબ્ાસ
રાષbદ્ ચળ ળમાવ અમદા ા દ મજૂર મહાજન સવઘનુ પદાન
(૧૯૨૦-૧૯૪૭)
મહામવત પાણનાથ કે કાવ્મમ સાવપદાવ્ક સદભા ના

12/5/1995

મ ૂલક સવદભ્ કસુટદમાવ આદઢ્ વ ભેદક પાપતાવકના વનધા્રણ પર કલમુની
સવખ્ાની અસર
અમદા ાદ કે હહનદદ માધ્મકે વ દાલ્ુમમ અગેજ પઢાને ાલે વઢકક• કે
સજજતાકા અધ્્ન
સાણવદ તાલુકાની પાથવમક ઢાળાઓના વઢકકુના સતીવઢકણ પત્ેના
લણુનુ અભ્ાસ
મહહલા કદલુ એક અભ્ાસ

12/8/1995

311

અવનલકુ માર મુલચવદભાઈ
પટેલ
જતેન્કુ માર નારુ ભાઈ
ાઘેલા
પકાઢચન્ હહરપસાદ
વધવમરે
મનહરભાઈ પુરષુતમભાઈ
પવચાલ
સુવઢલકુ માર અમરવસ_હ
્ાદ
હકરદટકુ માર ચવ્કાનત જુષી

312

ૈા્ાિેન દદ. પવચાલ

313
314

સાિેરનીઢા હાજભાઈ
ફારુ કદ
રાજન્ ચુનીલાલ વત ેદદ

315

્ાસમીન હસનભાઈ સુરાણી

ગામઅથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

316

ભીખુભાઈ દે સભગભાઈ
રાઠુડ
રુ પાભાઈ સ સીભાઈ
માલહક્ા
નરુતમભાઈ મહાદે ભાઈ
પજપવત
ઉષાિહેન જગદદઢચવ્ દ ે

ગામઅથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

306
307
308
309
310

317
318
319

320

હમીરભાઈ પજભાઈ
વૂ
સ•દર ા

ઈવતહાસ
હહનદદ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ
શી કુ વજબિહારદ

ાષણે્

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી પી.જ. પટે લ

વઢકણઢઢાસ

શી ઈલાિહેન ના્ક

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

હહનદદ
વઢકણઢાસ

શી કુ જબિહારદ

ાષણે્

શી મુહનભાઈ પટેલ

પ્ઢવઢકણ

શી ઈલાિહેન ના્ક

ગામઅથ્ઢાસ

શી ભારતીિેન દે સાઈ

ગુજરાતી

શી જગદદઢભાઈ વ્ાસ

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

11/22/1995
12/4/1995

12/6/1995
12/7/1995

આચબલક ઉપન્ાસ કે પહરપેક્મમ ડુ. વઢ પસાદવસ_હ કક ત અલગ-અલગ
સતરણીકા મ ૂલ્ાવકન
પાથવમક ઢાળાના ધુ.૧ થી ધુ..૪ ના કમતા કેન્ી કસુટદઓમાવ
વ દાથ•ઓની વસચધધ અને કચાઢનુ અભ્ાસ
પાકતરાહનાવ પહર ત્ન અને પહરિળ ( વસધધપુર તાલુકામાવ ઘઉ અને
રા્ડાની ખેતીનુ ખચ્-લાભ વ શલેષણ
ૂ ુની અથ્કમતા (ભા નગર જજલલાનાવ
રસાદ આધારદત ખેતીમાવ ખેડત
િુટાદ તાલુકાનુ અભ્ાસ
ગામ્ ન વઢબકતુમાવ સવત વઢકણની સભાનતાનુ અભ્ાસ (સાકરતા
અબભ્ાનના પહરપેક્માવ )
સવકબલત ગામવ કાસ ્ુજનાના લાભાથ•ઓનુ અથ્ઢાસી્ અધ્્ન
(મહેસાણા જજલલાનાવ સમી તાલુકાના અભ્ાસનાવ આધારે )
શી પનાલાલ પટે લની મનપદદ ન લકથાઓમાવ રુ હઢપ્ુગુ,કહે તુ અને
અલવકારુની અબભવ્સકતનુ અભ્ાસ ( ળામણા,મળે લાજ અને
માન ીની ભ ાઈના સવદભ્ )
સુરહઠ્ા આહહરુમાવ સામાજજક પહર ત્ન

12/11/1995
12/11/1995
12/11/1995
12/15/1995
12/23/1995
12/29/1995
12/29/1995
1995
1/5/1996
1/10/1996
1/10/1996

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

321

અઢુકકુ માર ઢાવ. પટે લ

322

331

કુ વદનિહેન પુરુષુતમ
ઝાલા
પીવતિહેન જઢ ત
વ લાલ
મુદદ
િાબુભાઈ દાનજભાઈ
હેડમિા
પજાિહેન કસત ુરભાઈ
પરમાર
પવકજકુ માર ખાત ુભાઈ
રાઠુડ
રણજતકુ માર સુરસવગભાઈ
સગર
ધરણાતભાઈ એભાભાઈ
પીઠદ્ા
કુદરિેન રણૈુડભાઈ
પટેલ
હકઢુર ખીમાણવદભાઈ
સુલવકદ
ઈમેનયુઅલ જ.

332

323
324

ગુજરાતી

શી ચન્કાનત ઢેઠ

ગુજરાતીમાવ ગાવધીજ વ ષ્ક ચહરતગવથુ

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

સુરેન્નગર જજલલાનાવ ગામીણ વ સતારના આવથંક પૈાત કુ ટુવિના
જ ાિદાર પહરિળુનુ અભ્ાસ
ગામીણ અને ઢહેરદ કુ ટુવિુમાવ ખાદપદાથ•ની જળ ણીની પચબલત
પધધવતઓનુ અભ્ાસ
કલપસ ૂતમાવ બણણત જન પારવ પાહરક અને ઐવતહાવસક માન્તાઓ

ઈવતહાસ

શી મધુિેન સેન

1/11/1996
1/11/1996
1/11/1996
1/31/1996

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

સમાજમાન ઢાસ

શી ડુ.માણેકલાલ પટે લ

૫ થી ૭ ધુરણમાવ અબ્ાસ કરતાવ િાળકુની ઢસકબણક વસચધધને અસર
કરતા પહરિળુનુ અભ્ાસ
પાવવતજ પરગણાના ત ુરદ-ભ સ્ા -એક અભ્ાસ

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

પગી જાવત એક સામાજજક અભ્ાસ

7/1/1996

ઈવતહાસ

શી જ્કુ માર શુકલ

7/17/1996

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

સવ ન્ કાન ૂન ભવગની ચળ ળમાવ અમદા ાદ જજલલાનુ પદાન (૧૯૩૦૩૨)
સ ાતવત્ાતર ગુજરાતી કવ તામાવ પવખી વ ષ્ક રચનાઓ

7/25/1996

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

ગીર વ સતારના આહદરુનુવ સામાજજક-સાવસ્ક વતક જ ન

8/2/1996

ઢાવવતસવઢુધન

શી ડદ. એન. પાઠક

ROLE OF RELIGION IN PEACE AND DEVLOPMENT

9/30/1996

માથા્ ઈમેનયુઅલ જ.

ઢાવવતસવઢુધન

શી પવ ણભાઈ ઢેઠ

ROLE OF WOMEN IN DEVLOPMENT AND PEACE

9/30/1996

333

સવજ્ રઘુ ીર ચ્ધરદ

કુ. મા. વ જાન

શી કલપેઢભાઈ પરદખ

માહહતી પધધવતમાવ પદાથ્લકી ખ્ાલુ એક અભ્ાસ

10/16/1996

334

ભારતી ડાહાભાઈ પટેલ

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

10/16/1996

335

વઢલપા વ નુદચવ્ પવડlા

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

ગ ૂજરાત વ ધાપીઠ રાવધેજમાવ ગ કહવ જાન વ ષ્નુ વઢકણ પાપત કરે લ
િહેનુની વ્ સાવ્ક પહરસસથવતનુ અભ્ાસ
૫ થી૭ ધુરણમાવ અભ્ાસ કરતાવ િાળકુના ઢસકબણક પશનુનુ અભ્ાસ

336

અમ કતલાલ િિલદાસ
જદ
સતીષ પધયુમનભાઈ પાઠક

વઢકણઢાસ

શી માલતીિહેન દુ િે

10/24/1996

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

રવતલાલ ધુસાભાઈ
ાઘેલા
હદનેઢકુ માર રમણલાલ
ગુરર
અઢુકભાઈ વ ઠલદાસ
પજપવત

વઢકણઢાસ

શી પી.જ. પટે લ

વઢકણઢાસ

શી પી.જ. પટે લ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

આવથંક- સામાજજક સતર કે સવદભ્મમ કરજણ તહસીલ કે પાથવમક વ દાલ્•
કે કકા સાત કે વ દાથ•્ુકદ હહનદદ કદ વસચધધ કા અધ્્ન
પાથવમક ઢાળાઓના ૧૧+ થી ૧૩+ ષ્ના ્જૂથ ાળા િાળકુ માટે
અઢાનબદક સરનાતમક કસુટાનુ વનમા્ણ અને પમાણીકરણ
ગુજરાત રાજ્ની ઉવચતર ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુના વ ષ્
માળખાનુ અભ્ાસ.
સાિરકાવઠા જજલલાના આહદ ાસી વ સતારની પાથવમક ઢાળાઓમાવ કા્્
કરતી વઢબકકાઓના વ્ા્સાવ્ક સવતુષનુ અભ્ાસ.
પાથવમક ઢાળાઓમાવ ભણતા ધુ. ૫ થી ૭ (૧૦ થી ૧૩ ્જૂથ )ના
િાળકુ માટે અઢાનબદક બુચધધ કસુટદની રચના અને પામાબણકરણ

325
326
327
328
329
330

337
338
339
340

2/5/1996
5/23/1996

10/16/1996

10/24/1996
10/24/1996
10/24/1996
10/24/1996

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

હદપકકુ માર રનાભાઈ
ચ્ધરદ
િકુ લભાઈ ગુવ _દભાઈ
કુળદ
ભરતભાઈ માવદાભાઈ
પટેલ
િાબુભાઈ મહાદે ભાઈ
દે સાઈ
મુખતારએહમદ સદરુ દદન
સસ્દ
સુઢીલાિેન િાબુભાઈ
પટેલ
મુઘીિેન રુ પાભાઈ
મક ાણા
જ્ ધ્ન ચીમનલાલ હષ્

સમાજમાન ઢાસ

શી માણેકભાઈ પટે લ

ઈવતહાસ

શી ચવ્કાનત પવડlા

તાપીકાવઠા વ સતારના ચ્ધરદ આહદ ાસી જવતનુ અભ્ાસ (સુરત
જજલલાને કેન્માવ રાખીને )
જગલમાવ
વ
કામ કરતા આહદ ાસી મજૂરુનુ એક અભ્ાસ (જતપુર પા ી
તાલુકાને ધ્ાનમાવ રાખીને )
૧૯૪૨ ની લડતમાવ પારડદ તાલુકુ

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

ગુજરાતી

શી જગદદઢભાઈ વ્ાસ

રિારદ સમાજની લુકકથાઓ

રમેઢકુ માર હરદાસભાઈ
મક ાણા
ભરતવસ_હ કાળભાઈ મૈાર

સમાજમાન ઢાસ

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

ગુજરાતી

શી જગદદઢભાઈ વ્ાસ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

િ્ધધ દઢ્ન

શી મધુિેન સેન ,તથા
વનરવ જનાિેન ુરા
શી આર.િી.લાલ

10/28/1996

પીતાવિર પટેલની ન લકથાઓમાવ રુ હઢપ્ુગુ અને અલવકારુની
અબભવ્સકતનુ અભ્ાસ
૧૯૪૨ ની હહ_દ ૈુડુ ચળ ળમાવ ઢ ાણ ઢહેરનુ એક ઐવતહાવસક
અધ્્ન
િ્ધધદઢ્નમાવ પજા:સ રપલકી અધ્્ન

11/18/1996

ઘેડદ્ા કુળદમાવ પરવ પરા અને સામાજજક પહર ત્ન:એક અભ્ાસ

12/7/1996

11/7/1996
11/7/1996

1996

ગામઅથ્ઢાસ

શી ભારતીિેન દે સાઈ

આતર રાજ્ સથળાવતરદતુનુ આવથંક અધ્્ન (રાજસથાનના
સથળાવતરદતુને ધ્ાનમાવ રાખીને)
ગામીણ મહહલાઓમાવ સામાજજક કા્દાકદ્ જગ કવત વ ષે એક ભવ ષ્લકી
અભ્ાસ
ગામીણ વ સતારમાવ સવકબલત િાલવ કાસ ્ુજનાનુ ભાવ અગે એક
મ ૂલ્ાવકન અભ્ાસ
આચારાવગ અને ઋવષભાવષતનુ ત ુલનાતમક ભાષાકદ્ અધ્્ન

1996

અમદા ાદ ઢહેરના ગવદા(ઝપડપટી) વ સતારુમાવ રહેતા સથળાવતરદતુની
અથ્વ્ સથા એક અભ્ાસ)
ઠાકુરુમાવ ક્ટુ બિક સમસ્ા, તના અને તેનુ સામનુ કર ાની પહક્ા
એક અભ્ાસ
ઢહેરદ સમુદા્ના િાળકુના આહારમાવ પ ૂરક આહારનુ ઉપ્ુગ અને તેની
આરુગ્ પર થતી અસરુ
ુ ર સુસા્ટદ :એક ઐવતહાવસક અઘ્્ન (૧૮૪૮-૧૯૨૦
ગુજરાત ના્કલ
)
ડુદરા રાજ્માવ આ્્સમાજની પવ કવતઓ :એક ઐવતહાવસક અધ્્ન
(૧૮૮૮-૧૯૭૦ )

1996

હસીના

354

357

ઢુભનાિેન રવસકલાલ
ઢાહ
અવમતા પધયુમનભાઈ
આચા્્
તેજસકુ માર સુરેઢકુ માર
ઠાકર
િીના ગીરદઢભાઈ પવડlા

358

ઉમા ખમગારજ ચ્હાણ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

359

ઘવમંષઠા મગનભાઈ ગુહહલ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

356

ડાલીના મેમણુ એક અભ્ાસ

સ ાતવત્ સવગામમાવ દાહુદ તાલુકુ

353

355

10/28/1996

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

352

લીભાઈ મનસુરદ

10/28/1996

10/28/1996

ઈવતહાસ

અમ કતભાઈ ગુપાળદાસ
પટેલ
તેજલ મ. અધ યુ્

351

10/28/1996

ભાવ સમાજ

શી આર.િી.લાલ

ભાવ સમાજ

શી આર.િી.લાલ

જન દઢ્ન
ગામઅથ્ઢાસ

શી મધુિેન સેન ,
તથા વનરવ જના ુરા
શી ભારતીિેન દે સાઈ

સમાજકા્્.

શી સુમનત મજમુદાર

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

1996
1996
1996

1996
1996
1996
1996

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

ઢસલેષકુ માર કાસનતલાલ
પટેલ
સસમતાિહેન હદરાલાલ
ઢેલત
મુકુનદભાઈ માધ લાલ
પટેલ
ભરતભાઈ િિલભાઈ
પટેલ
દાર િઢીર એહમદ

ગામવ્ સથાપન

વ્સકતગત િા્ુગેસ પલાનટની સમસ્ાઓનુ અભ્ાસ િવધ હાલત ાળા
ગેસ પલાનટને પુન :કા્ા્સન ત કર ાની ઢકતાઓ
આણવદ નગર પાબલકા :ઐવતહાવસક અધ્્ન

3/26/1997

10/24/1997

શી ડદ. એન. પાઠક

જ.િી.ટદ.સી.ઓના પવઢકણાથ•ઓની ઢસકબણક વસચધધ પર આવથંક
સામાજજક સસથવત,જાવત અને જવતના સવદભ્માવ અભ્ાસ
પાથવમક ઢાળાઓના વ દાથ•ઓ માટે સરનાતમકતા માપન કસુટદઓની
રચના અને પમાબણકરણ
A Search for peace in Kashmir

367

િાબુભાઈ જમાભાઈ
દે સાઈ
ઈલાિહેન રમણભાઈ
ચ્ધરદ
ભરત અિાલાલ દરજ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

ગુજરાત કુલેજ,અમદા ાદ:ઐવતહાવસક અધ્્ન (૧૮૭૯-૧૯૭૯ )

11/7/1997

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

11/7/1997

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

િારડુલી સત્ાગહમાવ સુરત જજલલાની મહહલાઓનુ પદાન :ઐવતહાવસક
અઘ્્ન (૧૯૨૮-૩૦)
ગુજરાતી કાવ્ પરવ પરામાવ ગાવધીજ :પભા અને પવતષઠા

11/15/1997

368

ભરત કાવવતલાલ અગ ાલ

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

હાઈકુ અને ગુજરાતી હાઈકુ

11/15/1997

369

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

મહાધરમ તેની પાટ-પરવ પરા અને

370

સત્િાળા દલપતવસ_હ
પહઢ્ાર
ગીતા રવતલાલ પટે લ

સમાજમાન ઢાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

11/15/1997

371

સઢાલી હેમચવ્ થુરાત

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

372

ાલીિહેન તેજમલભાઈ
રિારદ
હદલીપ ચીરાગભાઈ
ચ્ધરદ
ધીરજભાઈ જસાભાઈ
પરમાર
બિવપનભાઈ રામાભાઈ
પરમાર
સુરેઢ નાનજભાઈ
જગાબણ્ા
સવધ્ાિહેન પી. પટેલ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

ગાવમણ વ કધધ મહહલાઓની સમસ્ાઓ (અમદા ાદ જજલલાના દસકુઈ
તાલુકાના ઘુમા ગામને કેન્માવ રાખીને )
અનુસ ૂબચત જવતની નુકરદ કરતી સીઓની સમસ્ાઓ અને િદલાતા
લણુ
ૂ આદુલનુ :એક ઐવતહાવસક અધ્્ન (૧૯૦૭ઉતર ગુજરાતના ખેડત
થી ૧૯૪૭ )
આઝાદદની લડત દરમ્ાન અમદા ાદમાવ વ દાથ• પવ કવતઓ :એક
ઐવતહાવસક અધ્્ન (૧૯૨૦-૪૭)
જુ નાગઢના ગઝલકારુ

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

બžસતી થ્ેલા અનુસ ૂબચત જવતના લુકુમાવ આ ેલા સામાજજક
પહર ત્નનુ એક અધ્્ન
આતમહત્ાનુ અસફળ પ્તન કરનાર પહરણીત સી-પુરુષુનુ મનુસામાજજક અભ્ાસ
પાકતરાહમાવ પહર ત્ન અને પહરિળુ ઢેરડદ,ડાવગરની ખેતી :એક
અધ્્ન અને ખચ્લાભ વ શલેષણ
અમદા ાદ જજલલાની પાથવમકઢાળાઓમાવ િહુશેબણ્ ગ્ખડવ વ્ સથાએક અભ્ાસ
સ્રાષb વ સતારમાવ આ ેલ પાથવમક બુવન્ાદદ અધ્ાપન મવહદરુના
પવઢકણાથ•ઓની વ ષ્ સત ુની વસચધધનુ અભ્ાસ

11/17/1997

360
361
362
363
364
365
366

373
374
375
376
377
378
379

મહેન્કુ માર નારા્ણ
પટેલ
રમેઢભાઈ િાિરભાઈ
સુલવકદ

ઈવતહાસ

શી પહદપભાઈ આચા્્
શી રસેઢભાઈ જમીનદાર

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી પી.જ. પટે લ

ઢાવવત સવઢુધન

સમાજકા્્

શી ચવ્ગુપત સાનન

ગામ અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

વઢકણઢાસ

શી પુ.ગુ. પટે લ

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

ાણી

8/1/1997

10/24/1997
11/3/1997

11/15/1997

11/15/1997
11/15/1997
11/15/1997
11/17/1997

11/17/1997
11/18/1997
11/19/1997
11/19/1997
Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

380

ીણા કાવવતલાલ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

ગાવધીનગર જજલલાના પાથવમક ઢાળાના વ દાથ•ઓમાવ ગબણવતક સવકેતુની
સવકલપનાની સમજ
ગુજરાત રાજ્ના પાથવમક વઢકણના ગબણત વ ષ્ના અભ્ાસકમનુ
૧૯૯૫ પૈદનુ વ કાસ
પાથવમક બુવન્ાદદ અધ્ાપન મવહદરુનાવ પવઢકણાથ•ઓની વ ષ્ સત ુ
વસચધધનુ અભ્ાસ
પાથવમક ઢાળાના િાળકુની સવગહણઢસકત અને ગાબણવતક વસચધધનુ
અભ્ાસ
પાદે વઢક ગામીણ િમક એક અભ્ાસ

11/20/1997

મુસસલમ સીઓમાવ કુ ટુવિવન્ુજન અગેન ુ જાન, લણ અને આચરણનુ એક
અભ્ાસ
ટે લીવ ઝન અને સીઓ :આધુવનકદકરણની પહક્ાનુ એક અભ્ાસ

11/27/1997

11/27/1997

381

ગુવ _દભાઈ કુ રજ પટે લ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

382

સુનલ રમણભાઈ પટે લ

વઢકણઢાસ

શી ઈલાિહેન ના્ક

383

તેજલ જજતેન્કુ માર ઢેઠ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

384
385

સવ તાિહેન ધનજભાઈ
પટેલ
સિાના ફઝલખાન પઠાણ

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

386

નેહા મહેઢભાઈ પવૈક

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

387

િાબુભાઈ કા. દે ડા

સમાજમાન ઢાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

સમાજમાન ઢાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

કુ. મા. વ જાન

શી કનુભાઈ લ. ઢાહ

કુલેજની આહદ ાસી વ દાથ•નીઓના લણુ-આકાવકાઓ અને
સમસ્ાઓનુ એક અભ્ાસ
ઔધુબગકરણથી હહરજન મજૂરુમાવ આ ેલ ુ પહર ત્ન (કુડદનારની અબુજ
કવપનીને કેન્માવ રાખીને)
યુવન વસંટદ ગવથાલ્ુમાવ પુતસાહન અને કા્્કુઢળતા : એક અભ્ાસ

શી પુ.ગુ. પટે લ

િહુશેબણ્ અબભગમથી ચાલતી પાથવમક ઢાળાઓ

12/3/1997

હહ_નદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

હહ_દદ ભાષા કા આધુવનકરણ

12/3/1997

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

હહ_દદ-ગુજરાતી

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

હહ_દદ મુહા રુ એ વ લુકુહકત્•કદ આથ• રચના

12/3/1997

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

ભારત વ ભાજનકદ તાસદદ કે પહરપેક્મમ ઝઠા સચકા મ ૂલ્ાવકન

12/6/1997

હહનદદ

શી જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

હહરકક ષણ પેમી કે પમુખ નાટકુમમ વ ચારિુધ એ વ રવ ગવઢલપ

12/6/1997

મુળાભાઈ રજવગભાઈ
ાજ
ઈલ્ાસ આર. જઠ ા

હહનદદ

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

વ ષoુપભાકર કે પમુખ નાટકુ મમ વ ચારિુઘ એ વ રવ ગવઢલપ

12/6/1997

હહનદદ

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

આધુવનક ઉદુ્ કવ ્•કા હહ_દદ પ્ુગ

12/6/1997

દકાિહેન સે ત
વ ીલાલ
મુદદ

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

અધ વચે અભ્ાસ ૈુડદ ગ્ેલ િાળકુના અભ્ાસ ૈુડ ા પાૈળના
જ ાિદાર કારણુ અને તેમની હાલની પહરસસથવતનુ અભ્ાસ

12/17/1997

388

જુ ભાઈ રામભાઈ પરમાર

389

જ્વવતલાલ ઢવકરલાલ
પરમાર
હદલીપકુ માર ઘેમરભાઈ
ચ્ધરદ
ભરતકુ માર મુતીભાઈ
રાઠુડ
ગેલજભાઈ લખમણભાઈ
ભાટદ્ા
નીલેઢકુ માર પરષુતમ
ગુહેલ
્ુગેઢકુ માર કાવવતલાલ
અગ ાલ
દકાિેન ગેલાભાઈ ગુહેલ

390
391
392
393
394
395
396
397
398

અથ્ઢાસ

વઢકણઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

ાક રચનાકા ત ુલનાતમક અધ્્ન

11/20/1997
11/20/1997
11/20/1997
11/22/1997

11/27/1997

11/27/1997
12/1/1997

12/3/1997

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

399

નેહાિહેન મ ૂળઢવકર જુષી

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

400

હદનેઢચવ્ િવસીધર ગાવધી

ગાવધી દઢ્ન

શી સાધનાિહેન

401

મુસત ુફા ઉસમાનભાઈ
મનસુરદ
હદપક જ્વવતલાલ ભટ

ગાવધી દઢ્ન

402

12/31/1997

શી રે ખાિહેન મહેતા

ગુજરાતમાવ રકતવપતની સવસથાઓ-એક અધ્્ન

12/31/1997

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

પાથવમક ઢાળાના વઢકકુના કમતાકે્ી વઢકણ પત્ેના લણુનુ
અભ્ાસ
કલુલ નગરપાબલકા :એક ઐવતહાવસક અધ્્ન (૧૯૧૧-૧૯૬૦ )

404

સમાજમાન ઢાસ

405

ગા્તી મુકુલ ડુકટર

કુ. મા. વ જાન

406

ભુપેન્ આર. ભાટદ

ગુજરાતી

407

અમરવસ_હ સાચનવસ_હ
પરમાર
કેતનઆનવદ િાબુભાઈ
ઈન્ેકર
પુપટભાઈ ચત ુરદાસ
પટેલ
અચ્ના ગ્રદઢવકર પવડlા

408
409
410
411
412

413
414

415
416

12/17/1997

ગુજરાત રાજ્ની િહેરા મગ
વ ૂ ાની વઢકણ સવસથાઓનુ એક અભ્ાસ

જજજાિહેન સ ૂ્્કાવત
વત ેદદ
હષ્દકુ માર ર. ઠકર

403

ુરા

આહાર પુષણ વ ષ્ અન ્ે િી.એ.ના તણ ષ્ના ડદગી અભ્ાસકમના
વ દાથ•ઓની જાનકથા અને તેમના આહારમાવ આ લ
ે પહર ત્નનુ
અભ્ાસ

શી આર.િી.લાલ

1997
1997
2/20/1998

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

આહદ ાસીઓની આરુગ્ અને સુખાકારદની સમસ્ાનુ અભ્ાસ
(વ જ્નગર તાલુકુ,સાિરકાવઠા જજલલુ )
Bibliographic Database માવ ઉપ્ુગી
થા્ તે હેત ુથી
કર ામાવ
આ ેલ
Relational Database Management Systems
(RDBMS)નુ
મ બૂલ્ાવ
કન ઢસકબણક ટદ ી.
સાહહજત્ક અબભરુ
ચ અને

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

ગુજરાતી ભાષા સાહહત્ના ઉતકષ્માવ ગ ૂજરાત વ દાપીઠન ુ પદાન

9/24/1998

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

11/9/1998

વઢકણઢાસ

શી વનરવ જનભાઈ મુદદ

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

અમદા ાદ જજલલામાવ સતાવ ૈારા જાવતનાવ િાળકુનુ પાથવમક વઢકણ
-એક અભ્ાસ
અમદા ાદ અને ગાવધીનગર જજલલાના પાથવમક અધ્ાપન મવહદરુના
તાલીમાથ•ઓની અધ્્ન અનુકુલન સમસ્ાઓનુ અભ્ાસ
પાથવમક વઢકણના વ કાસમાવ સ ા્ત સવસથાઓનુ ફાળુ

જ્શીિેન કસત ુરભાઈ
શીમાળદ
પારુ લિેન રમણલાલ
શીમાળદ

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

સામુદાવ્ક સતરે સુ્ાિીનની સ ીકા્્તા એક પ્ુગાતમક અભ્ાસ

11/9/1998

ગકહવ જાન

શી અરુ ણાિેન વત ેદદ

11/9/1998

પવ ણકુ માર જઠાલાલ
પજપવત
સ ૂ્્કાનત પહલાદભાઈ
પટેલ

વઢકણઢાસ

શી માલતીિહેન દુ િે

ુ ીના
દહેગામ ગામના ઢારદા િાલમવહદરમા આ તા ૪ થી ૬ ષ્ સધ
િાળકુની ઢસકબણક ગહણઢસકતની કમતાનુ પ્ુગાતમક પ્તન આધાહરત
અધ્્ન

વઢકણઢાસ

શી ઈલાિહેન ના્ક

ચવ્કાનત ચીમનલાલ
પટેલ
અસશ નીિાબુગીરદ અ.
બગહર

વઢકણઢાસ

શી વનરવ જનભાઈ મુદદ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

શી સુરેઢભાઈ ઠાકુર

3/11/1998
8/8/1998

11/9/1998
11/9/1998

દદતી્ભાષા વઢકા મમ અ રુધક સમસ્ાઓ કા અધ્્ન

11/11/1998

ગુમતીપુર વ સતારની ખાનગી તથા મયુવનવસપલ કુપ•રે ઢન સવચાબલત
પા.ઢાળામાવ અભ્ાસ કરતાવ ધુ. ૭ના િાળકુના સમા્ુજનાના પશનુ અને
તેનુ સામાજજક આવથંક દરજજ સાથેના સવિધ
વ નુ અભ્ાસ

11/11/1998

પાથવમક ઢાળાના વનવ કત વઢકકુની મનુઢારદહરક સસથવત ત્માન
પવ કવતઓ અને વઢકણમાવ સહ્ુગ
ગુજરાત રાજ્ના પ ૂ ્ પાથવમક અધ્ાપન મવહદરુનુ સ ્ગાહદ અભ્ાસ

11/11/1998
11/11/1998

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

અતાઉલલાખાન મ.
યુસફુ ઝઈ
દકા ઢરદચવ્ જની

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

હહનદદ ભાષામમ પયુસકત્• કે વ વ ધ ધરાતલ

હહનદદ

શી માલતીિેન દુ િે

ભગ તીચરણ

હહનદદ

શી માલતીિેન દુ િે

ડ•. રામદરઢ વમશ કે ઉપન્ાસુ મમ વ્કત નારદ ચેતના

11/11/1998

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

જનેન્ કે ઉપન્ાસ• કા વઢલપવ ધાન

11/11/1998

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

નાગાજુ ્ન કે ઉપન્ાસ• મમ નારદ

11/11/1998

હહનદદ

શી માલતીિેન દુ િે

ઉપેન્નાથ અશક કે નાટકુ મમ વ્કત સામાજજક ચેતના

11/11/1998

423

િાબુભાઈ ખાનાભાઈ
રાઠુડ
િીનાકુ મારદ ાલાભાઈ
મૈાર
ભાનુિહેન મનાભાઈ
ચ્ધરદ
મવજુલાિેન મેઘજભાઈ
ચ્હાણ
દકા ્ુગેઢ મસતક

િ્ધધ દઢ્ન

શી આર.ટદ. સા બલ્ા

વનદાન કથા:એક અધ્્ન

11/11/1998

424

જુનાથન કે. કેન

ગાવધી દઢ્ન

શી ડદ. એન. પાઠક

Be(com)ing Nonviolent :(re) Lrarning to Relate

11/11/1998

425

લતાિેન ઢામજભાઈ
ચ્ધરદ
સરાધીિેન રે નાભાઈ
સા ા
થુભણભાઈ હરદભાઈ
પરમાર
્ુગેઢકુ માર મુહનલાલ
મસતક
નીતાિેન ગુવ _દભાઈ
પટેલ
જતેન્ભાઈ િાબુભાઈ
પટેલ
મનુભાઈ પુજભાઈ
વ
ાઘેલા

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

11/12/1998

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

િ્ધધ દઢ્ન

શી આર.ટદ. સા બલ્ા

આઝાદદની લડતમાવ દરિાર શી ગુપાલ દે સાઈનુ પદાન એક ઐવતહાવસક
અધ્્ન (૧૮૮૭ થી ૧૯૫૧ )
અમદા ાદ મયુવનવસપાબલટદમાવ લલભભાઈ પટેલનુ પદાન એક
ઐવતહાવસક અધ્્ન
ગુજરાતમાવ િ્ધધ ધમ્ (પુનરુ તથાન અને વ કાસ )

િ્ધધ દઢ્ન

શી આર.ટદ. સા બલ્ા

વ શુચધધમગગમાવ વનરુ પવત ઢીલ,સમાવધ, પજા.

11/17/1998

ગુજરાતી

ડ². લાલજભાઈ પી. પટે લ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

પાથવમક અધ્ાપન મવહદરુના પવઢકણાથ•ઓ માટે મ ૂલ્ સભાનતા વ કાસ
કા્્કમની રચના અને અસરકારકતા.
ઊઝાનગર એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

417
418
419
420
421
422

426
427
428
425
430
431
432
433
434

435

ચતુરભાઈ ત ુલસીદાસ
પરમાર
ઢસલેષકુ માર અભેરાજભાઈ
ચ્ધરદ
મહેઢકુ માર ચત ુરભાઈ
ાઘેલા
હષ્દકુ માર રામજભાઈ
પરમાર

ગાવધી દઢ્ન
ગુજરાતી

શી સાધનાિેન

ુરા

શી વ નુદભાઈ અધ યુ્

11/11/1998

મા્કે ઉપન્ાસ• મમ નારદ ચહરત

લલભપુર ઢહેર અને પાલીતાણા તાલુકાના સથળનામુ એક ઐવતહાવસક
અધ્્ન
આઝાદદની લડતમાવ અમરે લી જજલલુ એક ઐવતહાવસક અધ્્ન
(ઈ.સ.૧૯૨૦ થી ૧૯૪૭ )
શી હેમચવ્ાચા્્ હસતપત જન જાન મવહદર :એક ઐવતહાવસક અધ્્ન
ગુજરાતના વનસગ•પચાર કેન્ુનુ એક અભ્ાસ (િારડુલી, ડુદ
ા
શશ ,અમદા ાદ અને ભ ૂજના વનસગ•પચાર કેન્ના આધારે )
રણજતરામ િા ાભાઈ મહેતા-એક અધ્્ન

11/11/1998

11/12/1998
11/17/1998

8/8/2015
11/19/1998
11/19/1998
11/19/1998
11/19/1998
11/19/1998
11/26/1998

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

436
437
438
439
440
441

442
443
444
440
445
446
447
448
449
450
451
452

ભીખાભાઈ ગુ ાભાઈ
સુલવકદ
ગા્તી ભગ ાનદાસ
પટેલ
ગીતાિહેન જઠાલાલ
ગાવધી
જ્ુતસના અમરઢીભાઈ
વઢ_ગાળા
નીતાિહેન િાબુભાઈ
પટેલ
સટેનલી અવનલભાઈ ભણાત

શી ચન્કાનત ટુપી ાળા

મનુભાઈ વત ેદદ એક અધ્્ન (ગાહફલ-સરુદ)

11/26/1998

શી પુ.ગુ. પટે લ

પવઢકકુના અધ્ાપન વ્ હાર પત્ે તાલીમાથ•ઓના મનુ લણુ

12/7/1998

સમાજમાન ઢાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

ુ ર અને મેખડદ ગામને કેન્માવ રાખીને )
મેર જાવતનુ એક અભ્ાસ (ધવધસ

12/8/1998

સમાજમાન ઢાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

ચમાર જાવતમાવ આ ેલ ુ સામાજજક પહર ત્ન- એક અભ્ાસ

12/8/1998

સમાજમાન ઢાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

આહદ ાસી સીઓના જ ન પર પડતી ઔદુબગકરણની અસર

12/8/1998

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

A Study of Human Development Index, Inequality Adjusted Human
Development Index, Gender Inequality Index and Multi-dimensional
Poverty Index of Districts of Gujarat.

12/8/1998

કકષણકુ માર વ રમભાઈ
કરવ બગ્ા
ન્ના મગનભાઈ
સ•દર ા
નીવતનકુ માર જ ાભાઈ
રÈ હટ્ા
નીવતનકુ માર જ ાભાઈ
રÈ હટ્ા
ભા ના કાસનતલાલ રુ પાકર

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

સ ાધ્ા્ પવ કત :એક અભ્ાસ

12/9/1998

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

માણા દરના

12/9/1998

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

વ જ્નગરના

ણકરુ- એક અભ્ાસ

12/9/1998

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

વ જ્નગરના

ણકરુ- એક અભ્ાસ

12/9/1998

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

પેમલગનુ-એક અભ્ાસ

12/9/1998

રાજઢકુ માર મણીલાલ
પટેલ
જતેન્કુ માર િાબુભાઈ
પટેલ
ૈદબુભાઈ કાવવતલાલ મહેતા

સમાજમાન ઢાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

અમદા ાદના ઓટુરદકા ચાલકુની સામાજજક-આવથંક તપાસ

12/9/1998

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

ધુ. ૬ ના વ ધાથ•ઓ માટે ગબણત વ ષ્ની કમતાઓનુ વસચધધમાપન

12/10/1998

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

12/10/1998

અથ્ઢાસ

શી વનવમષાિહેન શુકલ

કુ. મા. વ જાન

શી કલપેઢભાઈ પરદખ

ગામીણ અથ્તત
વ અને સામુદાવ્ક સાધનુ ( લસાડ જજલલાના ચીખલી
તાલુકાને કેન્માવ રાખીને )
કક વષ ઉતપાદકતા અને સહકારદ વધરાણ ( લસાડ જજલલાના ચીખલી
તાલુકાને કેન્માવ રાખીને )
અગવથ સાહહત્ માટે માહહતી પધધવત- એક અભ્ાસ

કુ. મા. વ જાન

શી કલપેઢભાઈ પરદખ

ઈનટરનેટની માહહતી પદવત પર અસર- એક અભ્ાસ

12/10/1998

હહનદદ

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

મુહન રાકેઢ કે નાટકુ મમ મા વ ચારિુધ એ વ રવ ગ વઢલપ

12/12/1998

રાકેઢકુ માર મુહનભાઈ
ગાવવ ત
ગનીભાઈ ફકદરમહવમદ
હુરા
ફારુ કમહમદ ઉસમાનભાઈ
હુરા
પવ ણકુ માર ૈગનભાઈ
ચ્હાણ

ગુજરાતી
વઢકણઢાસ

ણકરુ- એક અભ્ાસ

12/10/1998
12/10/1998

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471

મુહનભાઈ ઢી ાભાઈ
પરમાર
રાજઢકુ માર કાવવતલાલ
ચ્હાણ
ન નીતકુ માર મવગળદાસ
પટેલ
દે ેન રમબણકલાલ રાઠુડ
મેહુલકુ માર ગુણ ત
વ લાલ
વ્ાસ
ૈનાભાઈ નારણભાઈ
ભભસરા
લલભભાઈ લાલજભાઈ
માહલા
નીમા દ્ાઢવકર સષણ
જગદદઢચન્ કલાભાઈ
સા બલ્ા
રકા અવનલકુ માર પટે લ
ન લવસ_હ કેસરવસ_હ
ાઘેલા
લતાિહેન જ્વવતલાલ
પવડlા
રતીલીલ ઢનાભાઈ ણકર
પભુલાલ મુહનભાઈ
કાસુન્ા
સુનલ રવતલાલ પવડlા

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

્ક વષમાવ ઉતપાદકતા ધાર ામાવ ્ાવતીકરણનુ ફાળુ (અમદા ાદ જજલલાના
વ રમગામ તાલુકાને ધ્ાનમાવ રાખીને)
્ક વષ ઉતપાદકતા અને સહકારદ વધરાણ ( લસાડ જજલલાના ચીખલી
તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)
ટદ. ી.દઢ્નથી પાથવમક ઢાળાઓના વ દાથ•ઓ પર થતી અસરુ અગે
વઢકકુના અબભપા્ુનુ અભ્ાસ
તક્ ઢસકતના માપનમાવ કલમ પવતચાર વસધધાવતનુ અભ્ાસ

12/15/1998

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

12/16/1998

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

મ ૂલક સવદભ્ કસુટદમાવ આદઢ્ વ ભેદક પાપતાવકના વનધા્રણ પર કલમુની
સવખ્ાની અસર
ધુ. ૭ ના સમાજવ દાના વઢકણમાવ એડ ાનસ ઓગ્નાઈઝર મુડેલની
અસર
ધરમપુર અને પારડદ તાલુકાના સથળનામુ એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

ગાવધી દઢ્ન

શી સાધનાિહેન

ઉતરાખવડ અલગ રાજ્ આદુલન ઔર મહહલાએ

12/24/1998

ઢા. વઢકણ

શી વનઢીથકુ માર

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

વઢકણઢાસ

શી જ્પકાઢ પવડlા

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી પુ.ગુ. પટે લ

ઈવતહાસ

ુરા

ગવ. મા. વ જાન

શી કનુભાઈ લ. ઢાહ

ગ.મા.વ જાન

શી કનુભાઈ લ. ઢાહ

ગવ. મા. વ જાન

શી કનુભાઈ લ. ઢાહ

ગાવધી દઢ્ન

શી સાધનાિહેન

ઢા. વઢકણ

શી વનઢીથકુ માર

પતકારત

શી ત કષારભાઈ ભટ

જતેન્કુ માર ૈુટાલાલ
પટેલ
પવકજકુ માર રઘુભાઈ પટેલ

ગામવ્ સથાપન

શી ડદ.એસ.પરમાર

ગામવ્ સથાપન

શી િી.િી.સીદદકદ

ભરતકુ માર નરવસ_હભાઈ
પટેલ
મનહરભાઈ મગનભાઈ
મક ાણા

ગામવ્ સથાપન

શી ડદ.એસ.પરમાર

ગામવ્ સથાપન

શી ડદ.એસ.પરમાર

ુરા

જગુ પે દુડ,દુરડાકૂદ અને પગવથ્ા ચડઉતર જ ી કસરતુની
રુ વધરાબભસરણ કમતા ઉપર થતી અસરુનુ અભ્ાસ
એડદનેર દારા ્ુજતા તાલીમી કા્્કમુના લાભાથ•ઓના પવતભા ુન ુ
સ ્કણ અને મ ૂલ્ાવકન
માહહતી વ જાનનુ સિવધદઢ્ક ઢબદકુઢ

12/15/1998
12/16/1998
12/16/1998

12/16/1998
12/19/1998

1/5/1999
1/22/1999
1/23/1999

સા ્જવનક પુસતકાલ્માવ કુમપયુટરદકરણનુ આ્ુજન ખચ્ અને લાભ
(મા.જ.પુસતકાલ્ના સવદભ્ )
પાવડુરવગઢાસી પેરદત સ ાધ્ા્ પવ કવત દારા ખેડા જજલલાના સમાજનુ
વ કાસ ઠાસરા તાલુકાના પાવચ ગામુને આધારે ગાવધીવ ચારના સવદભ્માવ
મહાવ દાલ્ુના વ દાથ•ઓની રુ વધરાબભસરણ,શ સનતવતની કમતા ઉપર
પસવદ કરા્ેલ ્ુગ કસરત
પ્ા્ રણ જ ન અને અખિારુ (મરહડ્ા કેમીકલસ અને પલેગ સવદભ્
સુરત ઢહેરના ખાસ કેસ સટડદ સાથે )
ૂ ુનુ ખેતવધરાણ અને
સાિરકાવઠા જજલલા મધ્સથ સહકારદ િમકના ખેડત
સુલાતનુ વ શલેષણાતમક અભ્ાસ
પવચા્તીરાજમાવ ગામીણવ કાસ કેતે સહક્ લુકભાગીદારદનુ ત ુલનાતમક
અભ્ાસ
ુ ાતનુ
સાિરકાવઠા જજલલા મધ્સથ સહકારદ િમકના વધરાણ અને સલ
વ શલેષણાતમક અભ્ાસ
ભરત ગુથ
વ ણ દારા ઊભી થતી રુજગારદની તકુનુ અભ્ાસ (કવૈ
જજલલાની ભરત ગુથ
વ ણ સહકારદ મવડળદઓને ધ્ાનમાવ રાખીને )

1/23/1999
1/25/1999
1/27/1999
3/8/1999
10/15/1999
10/15/1999
10/15/1999
10/15/1999

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

િ્ધધ દઢ્ન

શી આર.ટદ. સા બલ્ા

કુલધા આહદમજવત અથ્ઢાસી્ અધ્્ન (ચીખલી અને ધરમપુર
તાલુકાને કેન્માવ લઇને)
િ્દધમ્ના વ કાસમાવ મ્્્ સમાટ અઢુકનુ પદાન

િ્ધધ દઢ્ન

શી આર.ટદ. સા બલ્ા

ભારતનાવ મુખ્ િ્દ તીથ્સથાનુ (સાહહત્ અને સથાપત્નાવ સવદભ્માવ )

10/16/1999

ઈવતહાસ

શી અત ુલભાઈ વતપાઠદ

સાિરકાવઠાના ઢસ મવહદરુ

10/21/1999

દફતરવ દા

શી બિ_દુિહેન જુષી

10/21/1999

દફતરવ દા

શી બિ_દુિહેન જુષી

ડનગર અને વ સનગરના કલાકારુનુ ગુજરાતી વ્ સા્ી રવ ગભ ૂવમનુ
પદાન (ઈ.સ.૧૮૫૩-૧૯૫૩ )
ગાવધીજ પદ્ાતાઓ-એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

દફતરવ દા

શી બિ_દુિહેન જુષી

ગાવધીજના ઉપ ાસુ-એક અધ્્ન (૧૯૨૨ થી ૧૯૩૨ )

10/21/1999

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

પવચા્તીરાજમાવ ગામીણ મહહલાઓનુ નેત કત

10/22/1999

ન્નાિહેન કનુવસ_ગ
ચ્ધરદ
ભા વસ_હ પતાપવસ_હ મુરદ

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

ચ્ધરદ આહદ ાસીઓમાવ ખવધાડપથા એક અભ્ાસ

10/22/1999

સમાજમાન સાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

કારહડ્ા રજપ ૂત જાવતમાવ સામાજજક પહર ત્ન એક અભ્ાસ

10/22/1999

સમાજમાન સાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

અનુસબુ ચત જવતની સીઓમાવ છટાટેડા એક અભ્ાસ

10/22/1999

સમાજમાન ઢાસ

શી અરવ _દભાઈ ભટ

ચુવ ાળદ્ા કુળદઓ- એક અભ્ાસ

10/22/1999

ઢા. વઢકણ

શી જ.કે.સા બલ્ા

10/23/1999

ઢા. વઢકણ

શી જ.કે.સા બલ્ા

487

મીનાકી અમ કતલાલ
પરમાર
લબલતકુ માર રડાભાઈ
રાઠુડ
કમલેઢકુ માર પહલાદભાઈ
પટેલ
જગદદઢચન્ લાલજભાઈ
ગુઠદ
ઉવમંલાિેન હકઢુરભાઈ
ઉનડકટ
મમતાિહેન રા. ભારદાજ

488

અમરનાથ રામવસ_હ િતા

489

472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

490
491

નરે ઢકુ માર ચુનીલાલ
પટેલ
જગદદઢ રમણલાલ ઢાહ
જાનેઢચન્ નરે ન્કુ માર
જની
જતેન્કુ માર ભીખાલાલ
અગ ાલ
કાશમીરા હસમુખલાલ
ભુજક
નીતાિહેન જસભગભાઈ
ચ્ધરદ
સુવનતાિહેન ગમનભાઈ
ગા્ક ાડ
વપયુષા ઈન્ દન જુષી

અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

10/16/1999
10/16/1999

10/21/1999

અને તેની ભ ૂવમકા

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

ગુજરાત રાજ્ ઢાળાકદ્ વ વ ધ રમતુમાવ પસવદ થ્ેલા ખેલાડદઓના
મનુ સજાવનક પાસાઓનુ અભ્ાસ
પગવથ્ા ચડઉતર, પટાદુડ અને લવગડદ જ ી કસરતુની રુ વધરાબભસરણ,
શસન કમતા ઉપર થતી અસરુનુ અભ્ાસ
પમલુચા કા કાવ્ સ્દ્્

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

રામચહરત માનસ મમ ત ુલસીકદ નારદ ભા ના

10/28/1999

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

સા લીનગર એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

10/29/1999

હષ્દકુ માર હહરભાઈ
ચ્ધરદ
અચ્ના અમ કતલાલ પવચાલ

દફતરવ દા

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

10/29/1999

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

આઝાદદની ચળ ળમાવ ભરુ ચ જજલલુ એક ઐવતહાવસક અધ્્ન
(ઈ.સ.૧૯૨૦ થી ૧૯૪૭ )
ડા્ાબિટદસ,અમલવપત, ા,શેતપદર જ ા આરુગ્ વ ષ્ક

અજનાિહેન મુતીભાઈ
ભુઈ

ગકહવ જાન

શી અરણાિહેન વત ેદદ

10/23/1999
10/28/1999

10/30/1999

ઘઉના જ ારાના રસની આરુગ્ પર જુ ા મળતી અસર અગે અધ્્ન
(ઘઉના જ ારાનુ સ ્મ ઉતપાદન કરદને )

10/30/1999

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

492

કરઢન જગમાલ િાહર્ા

હહનદદ

શી જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

ફણીશ રનાથ રે o ુ કે ઉપન્ાસુ મમ આચબલકતા

11/1/1999

493

હહનદદ

શી જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

વનરાલા કે ઉપન્ાસ• મમ વ્કત સામાજજક ચેતના

11/1/1999

હહનદદ

શી જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

અશક કે ઉપન્ાસુ મમ વ્કત સામાજજક ચેતના

11/1/1999

495

રાજઢભાઈ અમ કતભાઈ
પટેલ
વ પુલકુ માર મુહનભાઈ
સુલવકદ
ઉ ્ઢી હેમત
વ કુ માર ઢાહ

ગાવધી દઢ્ન

શી સાધનાિહેન

11/2/1999

496

દ્ાવનવધ પાત

ઢાવવતસવઢુધન

શી ડદ.એન. પાઠક

497

્ુગેઢકુ માર નાગરભાઈ
પટેલ
સવજ્કુ માર જસવગભાઈ
ડાભી
પુવનતા અરુ ણભાઈ હણ્

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી કાવવતભાઈ પરમાર

પતકારત

શી ત કષારભાઈ ભટ

ઢા. વઢકણ

શી જ્રામભાઈ પટે લ

પ્ઢવઢકણ

શી નટુ ભાઈ જુષી

પ્ઢવઢકણ

શી સવધ્ાિહેન ઠાકર

પ્ઢવઢકણ

શી જ્વવતભાઈ પટે લ

પ્ઢવઢકણ

શી લકમણભાઈ અ સ્ા

505

ગીતાિહેન મુહનલાલ
પટેલ
સવગીતાિહેન ઈશ રભાઈ
પટેલ
ચેતનકુ માર રમણલાલ
ઠકર
મનુભાઈ કાળદદાસ
મક ાણા
હેમત
વ કુ માર જ ણલાલ
પરમાર
નરે ઢ ભાનુઢકવ ર પવડlા

ગુજરાતમાવ પવચા્તીરાજમાવ મહહલા સરપવચુની ભાગીદારદ-સમસ્ાઓ
અને વનરાકરણ
Industrial Development and Peace with Special reference to Balasore
District of orissa
ગુજરાત રાજ્નાવ પાથવમક અધ્ાપનમવહદરુના પવઢકણાથ•ઓ માટે
વઢકક અબભ્ુગ્તા કસુટદની રચના અને પમાણીકરણ
કકા પાવચ કે સાત કે હહનદદ વ્ાકરણ કે બિનદુ ઓકા અથ્ગહણાતમક
અધ્્ન
સમ્ :એક અધ્્ન (જજલલા કકાના પતકારત સવદભ્ )
(સમ્ :સુરેન્નગર જજલલાનુ સમાચાર સાપતાહહક )
ગુજરાતમાવ ઢારદહરક વઢકણ અને રમતગમતનાવ સાહહત્
સરન,પચાર,પસાર અને ભાવ સરન અગે હદઢા સ ૂચન
સાિરકાવઠા જજલલામાવ સાકરતા અબભ્ાનના પ ૂરા થતા દસ ષ્ન ુ
મ ૂલ્ાવકન
ખેડા જજલલામાવ સવપ ૂણ્ સાકરતા અબભ્ાન કા્્કમમાવ લુક સહ્ુગ અને
ાતા રણ વનમા્ણ એક અભ્ાસ
ધુળકા તાલુકામાવ સાકરતા અબભ્ાન કા્્કમમાવ પાથવમક વઢકકુની
ભ ૂવમકા એક અભ્ાસ
સાકરતા અબભ્ાનથી ન સાકરુમાવ આ ેલ જગ કવત-એક અભ્ાસ

ગવ. મા. વ જાન

શી હકરદટભાઈ ભા સાર

506

સસમતા હદરાલાલ પટે લ

અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

507

ન લવસ_હ ેસતાભાઈ
કામુળ
અઢુકકુ માર મુગજભાઈ
ગઢ ી
વસરાજભાઈ ગફરભાઈ
મનસુરદ
ઉતમભાઈ નટુ ભાઈ પટેલ

અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

494

498
499
500
501
502
503
504

508
509
510

પ્ઢવઢકણ

ુરા

શી લકમણભાઈ અ સ્ા

અમદા ાદના માહહતી સે ા આપતા ગવથાલ્ુ અને માહહતી કેન્ુનુ
આવથંક ્નષટબિ_દુથી અભ્ાસ
ેપારદ િમકુનુ કક વષવ કાસમાવ ફાળુ-એક અભ્ાસ (મહેસાણા જજલલાના
વ સનગર તાલુકાને કેન્માવ રાખીને )
કક વષવ કાસમાવ વસ_ચાઈનુ ફાળુ (દાહુદ જજલલાના ઝાલુદ તાલુકાને કેન્માવ
રાખીને )
દૂ ધ ઉતપાદન અને આ ક-અભ્ાસ (ઈડર તાલુકાના પુઢીના અને
કલ્ાણપુર ગામને કેન્માવ રાખીને )
ખેતમજૂર કુ ટુવિુનુ જ ન ધુરણનુ અભ્ાસ
(સાિરકાવઠા જજલલાના ઈડર તાલુકાના ગામુના સવદભ્માવ )
પ ેઢ,સથા્ીકરણ અને ઢાળામાવ િાળકુની હાજરદ ઉપર ડદ.પી.ઈ.પી.
્ુજનાની અસર (ડાવગ જજલલાની પાથવમક ઢાળાઓના સવદભ્માવ )

11/4/1999
11/20/1999
11/20/1999
11/24/1999
11/26/1999
11/30/1999
11/30/1999
11/30/1999
12/1/1999
12/2/1999
12/4/1999
12/4/1999
12/4/1999
12/4/1999
12/4/1999

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

આનવદકુ માર જુસુફભાઈ
સા ા
અઢુકકુ માર મવગાભાઈ
પટેલ
હુકમવસ_હ અનુપવસ_હ ઝાલા
નરે ઢકુ માર પુરુષુતમ
પવચાલ
પમુહદની રામજભાઈ
સુલવકદ
ગીતાિહેન બિહારદલાલ
કુઠારદ
મનસુખ અરઢીભાઈ મારુ
અક્કુ માર નારણજ
મહેતા
નરે ઢકુ માર દાનાભાઈ
સુલવકદ
પવ ણકુ માર રસુકાભાઈ
વ હાત

ગુજરાતી

શી ચવ્કાનત ઢેઠ

સ . ઈવૈારામ સ ૂ્્રામ દે સાઈ-વ્સકત અને

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

ઈ.સ.૧૯૯૧ થી ૧૯૯૮ સુધીના પવતવનવધ જ નચહરતુ

12/6/1999

ગાવધીદઢ્ન

શી સાધનાિહેન

12/7/1999

વઢકણઢાસ

શી ઈલાિહેન ના્ક

ગાવધીવ ચારના પહરપેક્માવ ગામુદુગ અમદા ાદ જજલલાનાવ કુ હટર અને
ગામુદુગનુ વ કાસ એક અધ્્ન
ૈઠા ધુરણના ગુજરાતી પાઠlપુસતકની ાવ્તાનુ અભ્ાસ

ગ.મા.વ જાન

શી કનુભાઈ લ. ઢાહ

વઢકણઢાસ

શી જ્પકાઢ પવડlા

ગુજરાતી

શી ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

શી મુહનભાઈ પટેલ

વઢકણ-પવઢકણ સવસથાઓમાવ ઈનટન્ઢીપ કા્્કમ

12/28/1999

વઢકણઢાસ

શી પવ ણભાઈ ડાભી

પાથવમક બુવન્ાદદ અધ્ાપન મવહદરુમાવ અભ્ાસ કરતાવ પવઢકણાથ•ઓ
માટે ગુજરાતી ભાષાની વસચધધ કસુટદની રચના અને પમાબણકરણ

12/28/1999
12/29/1999

્ુગેઢકુ માર અબુભાઈ
પટેલ
ઢસલેષકુ માર પરાગજ
પટેલ
ગવગાિહેન કાળાભાઈ
ાઘેલા
દઢરથકુ માર લ જભાઈ
રા ત
રાજશીિહેન સુરેઢભાઈ
અમલી્ાર
જ ાહરલાલ પુપટભાઈ
ઢાહ
જજજા જ્વતીલાલ વ્ાસ

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

528

12/22/1999

વઢકણઢાસ

522

527

12/16/1999

12/28/1999

શી વનવમષા શુકલ

526

12/13/1999

વઢકક અબભ્ુગ્તાના માપનમાવ કલમ પવતચાર વસધધાવતનુ ઉપ્ુગ

અથ્ઢાસ

525

ાતા્કાર હહ_માઢી ઢેલત

12/10/1999

શી જ્પકાઢ પવડlા

મવજુલા લકમણભાઈ ડાભી

524

ગુજરાતમાવ વ શવ ધાલ્ુમાવ ગવથાલ્ અને માહહતી વ જાનમાવ પારવ ગત
કકાએ થ્ેલા ઢુધવનિવધુનુ અભ્ાસ
વ જાન વઢકણમાવ િહુમાધ્મ સવપ ૂટની રચના અને તેની અસરકારકતા

12/6/1999

વઢકણઢાસ

521

523

ુરા

ાડમ્

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

ગુજરાતની ઔદુબગક સાહત માળખાકદ્ અધ્્ન
(નરુડાની ઔદુબગક સાહતને કેન્માવ રાખીને )
બિનકક વષ કેતે રુકા્ેલ ગામ્ કુ ટુવિુનુ અથ્ઢાસી્ અધ્્ન
(ચીખલી તાલુકાના કવ ા અને ેલણપુર ગામને કેન્માવ રાખીને )
કૂ ા અને નહેર વસ_ચાઈની ખેતી ત ુલનાતમક અધ્્ન (ચીખલી
તાલુકાના ધેજ ગામને કેન્માવ રાખીને )
્ઢપાલ કે ઉપન્ાસ• મમ નારદ

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

હહ_દદ વનિવધ ઔર પવહડત વ દાવન ાસ વમશ

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

ભગ તીચરણ

જનવ ધા

શી કનુભાઈ ઢેઠ

ષડ્-આ શ્ક વ

ગુજરાતી

શી ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

સાત પગલાવ આકાઢમાવ અને પથમ પવતશવુ ત ન લકથાનુ ત ુલનાતમક
અભ્ાસ

મા્કે ઉપન્ાસ• મે વ્કત સામાજજક ચેતના
ેચન

12/29/1999
12/29/1999
1/3/2000
1/3/2000
1/3/2000
1/7/2000
1/11/2000

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

529

પનાિહેન ભીખુભાઈ પટેલ

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

530

પકાઢભાઈ ગુલાિભાઈ
પટેલ
મમતા પધુમનભાઈ
આચા્્
ુ ાઈ ચ્ધરદ
કકષણા ઢવભભ

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

ગકહવ જાન

શી ઉષાિહેન પટે લ

531
532

સુરેઢભાઈ મુહનલાલ
સુલવકદ
અઢુક ટદ. પટે લ

કુ. મા. વ જાન

શી ભ ૂષણભાઈ વત ેદદ

સમાજકા્્

શી ચન્ગુપત સાનન

પ્ઢવઢકણ

શી ઈલાિહેન ના્ક

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

537

રદટાકુ મારદ હકઢુરકાનત
દે સાઈ
હકશનાકુ માર નટ રલાલ
સુની
તરલા કે. સુલવકદ

ઈવતહાસ

શી અત ુલભાઈ વતપાઠદ

538

પિીતા મુહન સતપથી

ઢાવવતસવઢુધન

શી ડદ.એન. પાઠક

539

કાજલ આનવદમુહન
ચ્ધરદ
રાજઢભાઈ કનુભાઈ
ચ્ધરદ
ભુરજભાઈ ગુગાજ ડામુર

ઢાવવતસવઢુધન

533
534
535

દૂ ધ ઉતપાદક સહકારદ મવડળદના સભાસદુનુ આવથંક અભ્ાસ ( લસાડ
તાલુકાના મરલા ગામને કેન્માવ રાખીને )
િા્ુગેસ એકમુનુ અથ્તત
વ એક અભ્ાસ
(ચીખલી તાલુકાના હરણ ગામને કેન્મા રાખીને )
ઔદુબગક સાહતના કામદારુનુ આવથંક અભ્ાસ ( ટ ા ઔદુબગક
સાહતને ધ્ાનમાવ રાખીને )
વ જપુર તાલુકાની પાથવમક ઢાળાઓમાવ ચાલતી મધ્ાહન ભુજન
્ુજનામાવ અપાતા આહારનુ અભ્ાસ કર ુ
ગુજરાત યુવન વસંટદમાવ સનાતક કકાએ કુમપયુટર વઢકણની પ ત્માન
પહરસસથવત તેન ુ ગુણાતમક વ શલેષણ અને ભવ ષ્ માટે જરુ રદ સુધારુ
સ સચવૈક સમાજસે ામાવ પવ કત કમ્ઢીલ દવપતીઓ પાવચ સ્સકતક
અધ્્નુ (જ નઢસલી,કા્્પધધવત અને પવ કવતના સવદભ્માવ )
પાથવમક ઢાળાના વઢકકુની સવત વઢકણ અગેની સભાનતાનુ અભ્ાસ

1/11/2000
1/11/2000
1/11/2000
1/11/2000
2/23/2000
4/10/2000
5/24/2000

૧૯૪૨ હહ_દ ૈુડુ ચળ ળમાવ વ સનગર તાલુકાનુ પદાન-એક ઐવતહાવસક
અધ્્ન
Jainism in Gujarat (Second Century B. C. to Ninth Century A. D.)

7/20/2000

8/28/2000

શી ડદ.એન. પાઠક

Peace & Development Through Panchayatraj With Special Reference to
Role of Women
Peace Though Dance

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

૧૯૪૨ ની હહ_દ ૈુડુ ચળ ળમાવ

11/14/2000

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

ઈડરનગર:એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

11/14/2000

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

ઈવતહાસ

શી અત ુલભાઈ વતપાઠદ

ભારતની આઝાદદની લડતમાવ જલાલપુર તાલુકાનુ પદાન : એક
ઐવતહાવસક અધ્્ન (૧૯૨૦-૧૯૪૭)
ચ્લુક નરે ઢકુ માર પાલનુ કલા અને સથાપત્ કેતે પદાન

11/14/2000

543

રજનેઢકુ માર ચવદુલાલ
ના્ક
સ્રભ પેમજભાઈ પટે લ

544

જરામ લેિાભાઈ દે સાઈ

ઈવતહાસ

શી અત ુલભાઈ વતપાઠદ

545

ઉ • અરુ ણકુ માર ભા સાર

દફતરવ ધા

શી બિ_દુિહેન જુષી

546

રાજઢકુ માર મણીલાલ
પટેલ
કમલકુ માર ઝ ેરભાઈ
પટેલ
હદનેઢ મસરદભાઈ સુસા

દફતરવ ધા

શી બિ_દુિહેન જુષી

વઢકણઢાસ

શી જ્પકાઢ પવડlા

536

540
541
542

547
548

હહનદદ

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

ાલુડ તાલુકાનુ પદાન

7/20/2000

9/6/2000

11/14/2000

સતુપાલ-તેજપાલનુ સાહહત્,કલા અને સથાપત્ કેતે પદાન

11/14/2000

ન ાિશી તાલેમહવમદખાન કાલીન પાલણપુર દે ઢી રાજ્-એક અઘ્્ન
(૧૯૧૮-૧૯૪૭ )
કાહઠ્ા ાડ રાજકદ્ પહરષદ એક અધ્્ન ( ૧૯૨૦ થી ૧૯૪૬ )

11/14/2000

વ્ હાર વ શલેષણ અબભગમ દારા પાથવમક વઢકણમાવ પવ કત વ્સકતઓના
વ્સકતત નુ અભ્ાસ
રાજન્ ્ાદ કે ઉપન્ાસુ મમ વ્કત સામાજજક ચેતના

11/17/2000

11/14/2000

11/17/2000

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

ુ કુ માર કે નાટકુ કા વ ચારિુધ એ વ રવ ગવઢલપ
ડુ. કુ સમ

11/17/2000

સમાજમાન ઢાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

11/17/2000

સમાજમાન ઢાસ

શી મહેઢભાઈ ગામીત

સમાજમાન ઢાસ

શી મહેઢભાઈ ગામીત

િ્ધધ દઢ્ન

શી આર.ટદ. સા બલ્ા

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

અમદા ાદ ઢહેરમાવ િાવઘકામ કેતે કામ કરતાવ આહદ ાસી મજૂરુનુ
અભ્ાસ
સગર જાવતનુ એક અભ્ાસ
(કેરાળા અને અમરાપુરા ગામને કેન્માવ રાખીને )
ગામીત જવતમાવ ભગતની ભ ૂવમકાનુ અભ્ાસ (િેડચીત,તા.વ્ારા જજ.
સુરતને કેન્માવ)
સાવપત સમ્માવ ગુજરાતના િ્દ ઉપાસકુની સસથવત
(ધાવમંક,સામાજજક,ઢસકબણક,આવથંક )
તણ નાટÓકક વતઓની પાતસ કનષટ (સુમનલાલ ટદ. દ ે,પીળ ગુલાિ અને હુ વ
ન લઢા હદરજ )
ઉપર ાસ કથાત્ીની પાતસ કનષટ

549

નરે ન્ રામજભાઈ સુલવકદ

હહનદદ

550

નીલાિહેન ખવડુભાઈ રાઠુડ

551

માધ જ લલભભાઈ
સ•દર ા
કલા તી રમણભાઈ
ચ્ધરદ
ભારતીિહેન હરકાવતભાઈ
ભટ
ધીરુ ભાઈ રણૈુડભાઈ
પહઢ્ાર
ુ ાઈ
મહેન્વસ_હ દે વભ
પઢેહર્ા
રવ જન ઢવકરલાલ મક ાણા

552
553
554
555
556

ગવ. મા. વ જાન

શી ન લવસ_હ

ાઘેલા

557

અરવ _દકુ માર ચીનુભાઈ
રામી

ઢા. વઢકણ

શી જ.કે.સા બલ્ા

558

ઉદાજ

ઢા. વઢકણ

શી જ.કે.સા બલ્ા

559

ભરતકુ માર હદપસવગભાઈ
પરમાર
વ જ્ રણૈુડભાઈ
મક ાણા
નાઝીમા ઉસમાનભાઈ
કુ રેઢી

ઢા. વઢકણ

શી જ.કે.સા બલ્ા

ઢા. વઢકણ

શી જ.કે.સા બલ્ા

560
561

ીરાજ પરમાર

562

નાઝીમાિાનુ અ. ઢેખ

563

મયુકુમાર મગનભાઈ
પટેલ
સવતકુ માર ઢવકરલાલ
પવચાલ
પરિતવસ_હ મહુિતવસ_હ
િારડ

564
565

ગવ. મા. વ જાન

શી કનુભાઈ લ. ઢાહ

ગવ. મા. વ જાન

શી ન લવસ_હ

ાઘેલા

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

વઢકણઢાસ

શી ઈલાિહેન ના્ક

પ્ઢવઢકણ

શી કેઢ લાલ પટે લ

ગુજરાતના વ શવ દાલ્ ગવથાલ્ુનાવ વ્ા સાવ્ક કમ્ચારદઓનુ
કા્્સત
વ ુષ એક અભ્ાસ
િાસકેટિુલ અને હેનડિુલ રમતના ખેલાડદઓની ઝડપ,ચપળા
શશ ,નમની્તા તથા પગની ઉૈાળઢસકત જ ા પાસાઓનુ ત ુલનાતમક
અભ્ાસ

11/17/2000
11/17/2000
11/21/2000
11/21/2000
11/21/2000
11/27/2000
11/27/2000

પાણ ાયુયકુ ત અને પાણ ાયુ રહહત કમતાઓ પર સઘન અને વ સત કત
આતહરક દુડ પધધવતઓનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
આતર વ શવ દાલ્ કકાએ પસવદ થ્ેલ ખેલાડદઓની ઢારદહરક ્ુગ્તા
અને ઢરદર પહરવમતી્ પાસાઓનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
ગુજરાત રાજ્ની ઢારદહરક વઢકણની કુલેજુમાવ સાધન-સુવ ધાઓના
સ ્કણનુ અભ્ાસ
જજલલા વઢકણ અને તાલીમ ભ ન (ડા્ેટ)ના ગવથાલ્ુને સ ૂકમ
િના
ામાવ ગુજરાત ઢસકબણક સવઢુધન તાલીમ પહરષદ (જ.સી
ઈ.આર.ટદ.) ની ભ ૂવમકા તથા ડા્ેટ ગવથાલ્ુની ામળદ સસથવત અને ભાવ
વ કાસલકી આ્ુજન- એક અભ્ાસ
અમદા ાદ અને ગાધીનગર ઢહેરનાવ ધાવમંક સવસથાઓના ગવથાલ્ુ એક
અભ્ાસ
ગુજરાત રાજ્નાવ અધ્ાપન મવહદરુના હહ_નદદ વ ષ્ના પવઢકકુના
વ્ાકરણ વઢકણને અસરકારક િના
ા માટે ના પ્ાસુનુ અભ્ાસ
ગુજરાત રાજ્ના ધુ. ૫,૬ અને ૭ ના નેતહદન વ દાથ•ઓના
સામાજજક,આવથંક સતરની તેમના વઢકણ પર થતી અસરનુ અભ્ાસ
િનાસકાવઠા જજલલામાવ ડદ.પી.ઈ.પી. અતગ્ત દાવતા તાલુકાની સકચલપક
વઢકણ વ્ સથાનુ વ
ેચનાતમક અભ્ાસ સવઢુધનસાર

11/27/2000
11/27/2000
11/27/2000
11/30/2000

11/30/2000
11/30/2000
11/30/2000
11/30/2000

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

566

અઢુક મ ૂળાભાઈ પટે લ

ગામવ્ સથાપન

શી િી.િી.સીદદકદ

567

અભેસગ
વ ઉ. પરમાર

ગામવ્ સથાપન

શી ડદ.એસ.પરમાર

568

ગામવ્ સથાપન

571

પવ ણવસ_હ ઢી ાજ
ાઘેલા
બિપીનકુ માર વ રમભાઈ
મહરદ્ા
મહેઢકુ માર િળદે ભાઈ
પટેલ
સતીષ સી. વત ેદદ

572

અવનલ વ્ાસ

ગાવધીદઢ્ન

573

હસમુખભાઈ જ. પટે લ

ગાવધીદઢ્ન

574

મહેઢગીરદ રામગીરદ
ગુસ ામી
રામચન્વસ_હ હહ_મતવસ_હ
રાઓલ
હદનેઢભાઈ ૈગનભાઈ
સસ્ા
હહરભાઈ માધ લાલ પટેલ

ગામ્કેતે સ રુજગારદ અને કા્્કમતા સુધારા માટે અપાતી તાલીમના
ફાળાનુ અભ્ાસ (ગામ ટે કનુલુજ સવસથા ગુજરાત, સાિરકાવઠા ાવકાનેર
સેનટરને ધ્ાનમાવ રાખીને )

11/30/2000

580

મહેઢકુ માર પહલાદભાઈ
રા લ
અનુભાઈ ધનજભાઈ
ચ્હાણ
િળદે ભીખાભાઈ મુરદ

581

ભારતભ ૂષણ ગ્સ ામી

582

હદવ્ા રમણભાઈ પવચાલ

વઢકણઢાસ

સહભાગી ન વ્ સથામાવ નેત કત ની અગત્તા (સાિરકાવઠા જજલલાની ન
મવડળદઓને ધ્ાનમાવ રાખીને )
શી ડદ.એસ.પરમાર
જળસા વ કાસ ્ુજનાઓની ખેતી પરની અસરુ (અમદા ાદ જજલલાને
ધ્ાનમાવ રાખીને )
શી િી.િી.સીદદકદ
સહભાગી ન વ્ સથામાવ તાલીમની અગત્તા (સાિરકાવઠા જજલલાને
ધ્ાનમાવ રાખીને )
શી રાજ ભાઈ પટે લ
રાઈ હદ ેલાના પાકનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ (મહસાણા જજલલાને ધ્ાનમાવ
રાખીને )
શી પુષપાિહેન મુતી્ાની નઈતાલીમ પધધવતથી ચાલતી આશમ ઢાળાઓનુ અભ્ાસ (સાિરકાવઠા
જજલલાના પાવવતજ અને હહ_મતનગર તાલુકાના સવદભ્માવ )
શી સાધનાિહેન ુરા
ટ ા- ાસણા રાઠુડ ગામના અહહ_સક સત્ાગહનુ અભ્ાસ
ગાવધીવ ચારના સવદભ્માવ )
શી ભ્ાિહેન સ ાઈ
ભણસાલી bસટની ગામવ કાસની પવ કવતઓનુ અભ્ાસ (રાધનપુર
તાલુકાને કેન્માવ રાખીને )
શી ભારતીિહેન દે સાઈ
ધાન્ અને રુકહડ્ા પાકમાવ ખચ્-લાભ વ શલેષણ- તુલનાતમક અભ્ાસ
(જૂનાગઢ જજલલાનાવ કુડદનાર તાલુકાને કેન્મા રાખીને )
શી વનવમષા શુકલ
ગામીણ આ કનુ આગણન ( વ જપુર તાલુકાના ભીમપુરા ગામને કેન્માવ
રાખીને )
શી વનવમષા સુકલ
ચેકડેમ અને કૂ ા આધારદત ખેતી કરતા કુ ટુવિુનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
(દાહુદ જજલલાના ઝાલુદ તાલુકાને કેન્માવ રાખીને )
શી મુહનભાઈ પટેલ
હહનદદ, મરાઠદ અને ગુજરાતી માધ્મની પાથવમક ઢાળાનાવ િાળકુ માટે
સજાવનક વસધધાવત અબભ્ુગ્તા કસુટદ અને તેની અજમા્ઢ
શી મુહનભાઈ પટેલ
કમતાકેન્ી અને પવતિધધતાલકી માધ્વમક પવઢકણ અભ્ાસકમના
અમલીકરણનુ પહક્ા વ શલેષણ
શી આરતીિહેન કસ ેકર
ધાનેરા તાલુકામાવ અ સવધક વઢકણ અતગ્ત ચાલતા િાળકુના ઢાળા
પુન:સથાપન કા્્કમનુ અભ્ાસ
શી ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્
ન લકથાકાર: ષા્ અડાલજ
(પમુખ ચાર ન લકથાઓના વ ઢેષ સવદભ્માવ )
શી આર.ટદ. સા બલ્ા
જન સામ ૂહહક ગવથ:હસત સવજ નીમાવ વનરુ વપત હસતરે ખાઢાસ -એક
અધ્્ન
શી નટુ ભાઈ જુષી
િનાસકાવઠા જજલલાના જજલલા પાથવમક વઢકણ કા્્કમનુ મ ૂલ્ાવકન

583

વનલેઢકુ માર મુહનભાઈ
પટેલ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

569
570

575
576
577
578
579

ગામવ્ સથાપન
ગામવ્ સથાપન
ગાવધીદઢ્ન

અથ્ઢાસ
અથ્ઢાસ
અથ્ઢાસ
વઢકણઢાસ
વઢકણઢાસ
પ્ઢવઢકણ
ગુજરાતી
જનવ ધા

બુવન્ાદદ અધ્ાપન મવહદરુના પવઢકાથ•ઓની ગબણત વ ષ્ સત ુ
વસચધધકકાનુ અભ્ાસ

11/30/2000
11/30/2000
11/30/2000
11/30/2000
12/1/2000
12/2/2000
12/6/2000
12/6/2000
12/6/2000
12/6/2000
12/6/2000
12/6/2000
12/6/2000
12/7/2000
12/11/2000
12/11/2000
12/11/2000

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

કુ. મા. વ જાન

શી સુરેઢભાઈ ઠાકુર

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

ગુજરાતકા આધુવનક હહનદદ ઉપન્ાસ સાહહત્

12/18/2000
12/18/2000

585

ધીરે નભાઈ િિાભાઈ
પટેલ
ભરતકુ માર ભીમા ડાકદ

586

પ ૂ • નરે ઢ પટેલ

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

કવ

587

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

ગુજરાતકદ હહનદદ કહાની :એક અધ્્ન

12/18/2000

588

જ્વવતલાલ માલદે
માકહડ્ા
ૈા્ા કેઢ લાલ ઢાહ

જનવ ધા

શી આર.ટદ. સા બલ્ા

શી ન કાર મવત : એક અધ્્ન

12/20/2000

589

અપેકા મનસુખભાઈ વ્ાસ

ગકહવ જાન

શી અરણાિહેન વત ેદદ

12/20/2000

590

મવજુલાિહેન ૈદત ુભાઈ
પટેલ
ઢુભનાિહેન હહરભાઈ
પટેલ

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

રાવધેજની િાલ ાડદના િાળકુમાવ સરગ ાના પાનની ાનગીની
સ ીકા્્તા અને ઢારદહરક પહર ત્નનુ પ્ુગાતમક પ્તન આધાહરત
અધ્્ન

ગકહવ જાન

શી ઉષાિહેન પટે લ

592

અસશ નકુ માર ડદ.ચ્હાણ

પતકારત

શી ત કષારભાઈ ભટ

593

ગુજરાતી

594

મુહનભાઈ માધાભાઈ
પરમાર
રમેઢ સુમાભાઈ મક ાણા

ગુજરાતી

595

સુવધર િી. બહમભટ

ગવ. મા. વ જાન

શી ચન્કાનત રા લ

1/2/2001

596

વન્વત હદપકભાઈ દ ે

ગવ. મા. વ જાન

શી

1/2/2001

597

મનુભાઈ નારજભાઈ પટે લ

પ્ઢવઢકણ

શી

598

ઢાવવતસવઢુધન

શી

599

જગકવતિહેન કાવવતભાઈ
પવડlા
મુકેઢભાઈ માવદુભાઈ ભુ્ા

અથ્ઢાસ

શી

600

બચ_તનિહેન ચવદુલાલ ઢમા્

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

601

ઉ ્ઢીિેન મકનભાઈ
ચ્ધરદ

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

584

591

ીજoુ માધ્મ દારા

ેપારના ખ્ાલુ

12/14/2000

અવ નાઢકદ રચના ધવમંતા

સામુદાવ્ક સતરે પુઈની ભાજની સ ીકા્્તા એક પ્ુગાતમક અભ્ાસ

12/20/2000

સામુદાવ્ક સતરે ગરદિ અને મધ્મ ગ્ના િાળકુ,સગભા્ સીઓ અને
વ કધધુને ચણા અને તેમાવથી િનતી વ વ ધ ાનગીરપે આપી તેમાવથી
મળતાવ પુષણમ ૂલ્ અને ઢારદહરક ફેરફાર અગેની તપાસ

12/20/2000
12/30/2000

શી ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

પતકાર ગાવધીજની ગુજરાતી ભાષા અને આજના પતકારત માવ તેની
પસતુતતા
કવ અને વનિવધકાર :અવનલ જુષી

શી ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

વનિવધકાર હદગીઢ મહેતા

12/30/2000

12/30/2000

સરદાર પટે લ વ શવ દાલ્ સવલગન મહાવ દાલ્ના ગવથાલ્ુનુ માપન :
એક અભ્ાસ ( લલભવ દાનગર અને આણવદ )
પી.સી.ઢાહ
અમદા ાદ ઢહેરના પસવદગીયુકત ગવથાલ્ુ અને માહહતી કેન્ુમાવ
ઈનટરનેટનુ ઉપ્ુગ
વનરવ જનભાઈ મુદદ
િનાસકાવઠા જજલલામાવ ડદ.પી.ઈ.પી. ્ુજના (કા્્કમ)ને લીધે
નામાવકન,પ ેઢ અને સથા્ીકરણ ઉપરની અસરુનુ અભ્ાસ
પુષપાિહેન મુતી્ાની
સવત ધારાની સમસ્ા-ઢાવવત પર તેની અસર
(ભારત અને ગુજરાત રાજ્ના પહરપેક્માવ )
ભારતીિહેન દે સાઈ
સ સચવૈક સવસથા દારા પાપત થતી વસ_ચાઈના લાભાથ• અને બિનલાભાથ•
કુ ટુવિુનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ (ન સારદ જજલલાના ાવસદા તાલુકાને
કેન્માવ રાખીને )
ધાન્ અને રુકહડ્ા પાકમાવ ખચ્-લાભ વ શલેષણ- તુલનાતમક અભ્ાસ
(વ જપુર તાલુકાના રવ ગપુર ગામને કેન્માવ રાખીને )
ગામીણ વ સતારમાવ ઉજ્નુ ઘરગથથુ ઉપ્ુગ એક અભ્ાસ ( ાલુડ
તાલુકાના મુરદે ી ગામને કેન્માવ રાખીને )

1/6/2001
1/10/2001
1/13/2001
1/13/2001
1/13/2001

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

602
603
604
605

606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

620

વનતેઢ પરષુતમભાઈ
જદ
કાસમ ઈબાહદમ હહ_ગુરા

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

ડુ. રામદરઢ વમશ કે ઉપન્ાસ મે ગામજ ન

1/23/2001

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

પસાદ કે નાટકુ મમ રાષbદ્ એ વ સાસ્ક વતક ચેતના

1/23/2001

વ ઠલભાઈ ગીગાભાઈ
સુ ાગી્ા
ગીતાિહેન ગુલાિિાઈ
ચ્હાણ

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

અજે્ કે ઉપન્ાસ• મમ મનુ સજાવનકતા

1/23/2001

શી અરણાિહેન વત ેદદ

રાવધેજ ગામમાવ સવકબલત િાળવ કાસ સે ા ્ુજનાનુ પ ૂરક આહાર સે ાનુ
લાભ લેતાવ િાળકુ અને લાભ ન લેતાવ િાળકુના ઢાહરરદક વ કાસન ુ
તુલનાતમક અધ્્ન (પ્ુગાતમક કા્્ આધાહરત સવઢુધન )

2/5/2001

તરણીસેન લીગરાજ
પધાન
પજાિહેન સતીષચન્
વત ેદદ
જતેન્ જ. શીમાળદ
હદલીપકુ માર અરજણભાઈ
ચા ડા
હદવપકાિહેન કનસ્ાલાલ
ગુ ાણી
બિપીનભાઈ જ ણભાઈ
ણકર
હરદારબગરદ મનરપગીરદ
ગુસ ામી
અઢુકકુ માર નાથાભાઈ
ધુડા
કાસનતલાલ ડા. મક ાણા
ભનુલાલ હરદાસભાઈ
માકહડ્ા
મહેરુવનઢા મહવમદઢરદફ
દે સાઈ
રાજન્વસ_હ પરિતવસ_હ
ાઘેલા
હરસુખલાલ મ ૂળજભાઈ
કાથડ
દલસવગભાઈ ફલજભાઈ
ચ્ધરદ
ભરતકુ માર સદાભાઈ
પટેલ

ગકહવ જાન
ઢાવવતસવઢુધન

શી ડદ.એન. પાઠક

ગુજરાતી

શી ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

Peace and Disarmament in South Asia With Special Reference to India
and Pakistan.
મહદપતરામ રુ પરામ આશમની પવ કવતઓનુ અભ્ાસ (ગાવધીવ ચારના
સવદભ્માવ )
લગનજ નમાવ તણા ,સવઘષ્ અને કસુટદ એક અભ્ાસ (કુ ટુવિ સલાહ કેન્
પાટણ અને મહેસાણાના સે ાથ•ઓને ધ્ાનમાવ રાખીને )
ન લકથામાવ સામાજજક ાસત નુ વનરપણ (અજજતા અને ત ુલસીકારુ િે
સામાજજક ન લકથાનાવ વ ઢેષ સવદભ્માવ )
ભગ તીકુ માર રામુની ન લકથા ઉધ મુલ અને અસ ૂ્્લુકની પાતસ કનષટ

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

તણ નાટÓકક વતઓની પાતસ કનષટ (જલકા,અશમેઘ ઔરવ ગઝેિ )

10/29/2001

ગુજરાતી

શી ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

તણ ગઝલકાર એક અધ્્ન (મરદઝ, રાજન્ શુકલ અને મનહર મુદદ )

10/29/2001

સમાજમાન ઢાસ

શી મહેઢભાઈ ગામીત

11/2/2001

સમાજમાન ઢાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

દબલત સીઓમાવ કુ ટુવિ વન્ુજન અગેન ુ જાન , લણ અને આચરણનુ એક
અભ્ાસ
રે ગર-જહટ્ા જાતનુ એક અભ્ાસ (અમદા ાદ ઢહેરને કેન્માવ રાખીને )

સમાજમાન ઢાસ

શી મહેઢભાઈ ગામીત

11/2/2001

સમાજમાન ઢાસ

શી આર.િી.લાલ

કુ વભાર જાવતનુ સ.મા. ઢાસી્ અભ્ાસ (કેઢુદ તાલુકાના િામણાસા (ધેડ)
અને િાલાગામને કેન્માવ રાખીને )
ઈસલામે આપેલ મહહલાઓના ક્ટુવબિક અવધકારુ અને તેની ાસતવ કતા

સમાજમાન સાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

અભ્ાસ કરતાવ ્નષટહદન િાળકુ અને સમાજ એક અધ્્ન

11/2/2001

સમાજમાન ઢાસ

શી ગ્રદઢવકર પવડlા

ગીર અભ્ારણ્ ્ુજનાથી વ સથાવપત થ્ેલા કુ ટુવિુનુ અભ્ાસ
(માવગરુળ તાલુકાના ચુટદલી ( ીડદ )ગામને કેન્માવ રાખીને )
િાસકેટિુલ અને ખુ-ખુ રમતના ખેલાડદઓની ઝડપ,ચપળતા,નમની્તા
તથા પગની ઉૈાળ ઢસકત જ ા પાસાઓનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

11/2/2001

ગ ૂજરાત વ દાપીઠના આતરવ શ વ ધાલ્ કકાએ વ વ ધ રમતુમાવ પસવદ
થ્ેલા ખેલાડદઓના મનુ સજાવનક પાસાઓનુ અભ્ાસ

11/5/2001

ગાવધીદઢ્ન

શી ભ્ાિહેન સ ાઈ

સમાજકા્્

શી ચન્ગુપત સાનન

ઢા. વઢકણ

શી જમનાદાસ સા બલ્ા

ઢા. વઢકણ

શી જમનાદાસ સા બલ્ા

2/14/2001
4/9/2001
6/9/2001
10/29/2001
10/29/2001

11/2/2001

11/2/2001

11/5/2001
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કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

621

બિમાન બિહારદ પાલ

622

ગણેઢભાઈ સુમાભાઈ
ગાવવ ત
વનલેઢકુ માર નારભાઈ
ચુધરદ
પુષપાિહેન દે જભાઈ
ચ્ધરદ
રાહુલદે ખુડદદાસ હદ ાન

ઈવતહાસ

ઢસલેષકુ માર ધુળજભાઈ
તબિ્ાર
હષ્દભાઈ ભનુભાઈ
ગાવવ ત
લકમીિહેન ચવદુભાઈ
ચ્ધરદ
દમ્વતીિહેન ેલજભાઈ
પટેલ

623
624
625
626
627
628
629

630
631
632
633

ધીરજિા ગણપતવસ_હ
ચ્હાણ
સ ાવતિહેન વ નુદકુ માર
પટેલ
કવપલાિહેન મવગળદાસ
પટેલ
ચમનભાઈ નાનજભાઈ

ઢા. વઢકણ

શી પભુદાસ કાસુન્ા

11/5/2001

શી માલાભાઈ પરમાર

અનુસનાતક વ દાથ•ઓની રવધરાબભસરણ કમતા અને નમની્તા ઉપર
પસવદ કરે લ ્ુગતાલીમની અસરુનુ અભ્ાસ
આઝાદદની લડતમાવ ડાકુર-એક ઐવતહાવસક અધ્્ન ૧૯૨૦-૪૭

ઈવતહાસ

શી માલાભાઈ પરમાર

ભા નગર - એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

11/6/2001

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

11/6/2001

ઈવતહાસ

શી અત ુલભાઈ વતપાઠદ

ઈવતહાસ

શી અત ુલભાઈ વતપાઠદ

રાષbદ્ લડતમાવ શી ગુરધનદાસ ચુખા ાળાનુ પદાન-ઐવતહાવસક
અધ્્ન
સ્રાષbમાવ દહર્ાઈ પવ કવતઓ- એક ઐવતહાવસક અધ્્ન (પારવ ભથી
િારમી સદદ સુધી )
સાિરકાવઠા જજલલાના જન વઢલપ સથાપત્

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

સિરસ સત્ાગહ અને ગાવધીજ (૧૯૩૦) એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

11/6/2001

દફતરવ ધા

શી બિ_દુિહેન જુષી

11/6/2001

ગકહવ જાન

શી ઉષાિહેન પટે લ

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

પાલનપુર રાજ્ની વઢકણ વ્ સથા એક ઐવતહાવસક અધ્્ન ( ૧૯૧૫
થી ૧૯૪૭ )
ધરમપુર તાલુકાના ગામવ સતારના લુકુમાવ થતાવ ચામડદના વ વ ધ
રુગુમાવ કડ ા લીમડાનુ ઉપ્ુગ અને તેનાથી થતી અસર અગેનુ
અભ્ાસ

ગકહવ જાન

શી અરણાિહેન વત ેદદ

હહનદદ

11/6/2001

11/6/2001
11/6/2001

11/12/2001
11/12/2001

શી જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

રાગીની સ ીકા્્તા અને તેનાવ ઉપ્ુગથી િાળકુના આરુગ્ પર થતી
અસરનુ પ્ુગાતમક અધ્્ન
ગુજરાત રાજ્ના કેટલાક જજલલામાવ પેચ ક્ /એપલીક ક્ કલાના
અસસતત નુ અધ્્ન
ડુ. ઢવકર ઢેષ કે પમુખ નાટકુ મમ વ્કત સામાજજક ચેતના

હહનદદ

શી દકાિહેન જની

ડુ. રામકુ માર

11/13/2001

હહનદદ

શી દકાિહેન જની

ભીષમ સાહની કે ઉપન્ાસુમમ સામાજજક ચેતના

11/13/2001

હહનદદ

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

અમ કતકાલ નાગર કે પમુખ ઉપન્ાસુ મમ વ્કત સામાજજક ચેતના

11/13/2001

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

માખનલાલ ચત ુ ્દદ કા કાવ્- એક અધ્્ન

11/13/2001

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

મુહન રાકેઢ કદ કહાવન્• મમ વ્કત યુગિુધ

11/13/2001

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

મધ્કાલીન સમાજ ઔર કિીિ કદ ઉલટિાવવસ્ા

11/13/2001

મા્ કા વમથકદ્ મહાકાવ્- એકલવ્

11/12/2001
11/13/2001

ડુહડ્ા
634
635
636
637
638

જસ ત
વ ભાઈ અજુ ્નભાઈ
ભભસરા
રાજઢકુ માર જજતેન્ભાઈ
માહલા
રબચ દે વત રાજપ ૂત
ષા્ ધીરે ન્પસાદ રા લ
વ જ્શીપ ૂનમ
અવનલકુ માર વસ_હ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

639
640
641
642

643
644
645
646
647
648
649
650

હસુમતીિહેન કરઢનભાઈ
પટેલ
ગભરુ ભાઈ કાનાભાઈ
નાગર
ચવહ્કાિહેન જ ણભાઈ
ચ્ધરદ
પીનલકુ માર નરે ઢભાઈ
પટેલ
રદનાિહેન પવ ણચન્
જની
લાલજભાઈ લ જભાઈ
ચ્હાણ
ઢાસનતલાલ સ જભાઈ
ચુટબલ્ા
સવજ્કુ માર લાભુભાઈ
કામબળ્ા
જસ ત
વ વસહ મવગળભાઈ
િાહર્ા
ભરતકુ માર કચરાભાઈ
પટેલ
હદપકકુ માર રવતલાલ
મહેતા
સનેહલ ધીરુ ભાઈ મક ાણા

651

રમેઢભાઈ દૂ ધાભાઈ
ાઘાણી

652

અરણભાઈ હકઢનકુ માર
વમશા
કેતન લાલજભાઈ
િાિહર્ા
પવ ણા પેમચન્ભાઈ
મહેતા
ષા્િહેન ગ્તમભાઈ
પટેલ

653
654
655

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

ડુ. ગુ ધ્ન ઢમા્ - વ્સકતત

અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

વસરાવમક (પુટરદ ) ઉધુગ-અથ્ઢાસી્ અધ્્ન (સુરેન્નગર જજલલાના
થાનગઢ ઢહેરને કેન્માવ રાખીને )
ગામીણ વ્ સા્ુનુ આ ક-ખચ્ વ શલેષણ (મહેસાણા જજલલાનાવ વ જપુર
તાલુકાના માણેકપુરા ગામને કેન્માવ રાખીને )
ઔડાના પસશ મ વ સતારની નગરપાલીકાઓના આ ક-ખચ્નુ ત ુલનાતમક
અભ્ાસ (અમદા ાદ જલલાના સીટદ તાલુકાની સાત નગરપાલીકાઓને
કેન્માવ રાખીને )

અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

ગામવ્ સથાપન

શી ડદ.એસ.પરમાર

ગામવ્ સથાપન

શી િી.િી.સીદદકદ

ગામવ્ સથાપન

શી રાજ ભાઈ પટે લ

ગામવ્ સથાપન

શી ડદ.એસ.પરમાર

સમાજકા્્

શી ચન્ગુપત સાનન

જનવ ધા

શી કનુભાઈ

ી. ઢેઠ

જનવ ધા

શી કનુભાઈ

જનવ ધા

શી કનુભાઈ

ગવ. મા. વ જાન

મહેસાણામાવ માન

એ વ કકવતત

11/13/2001

વ કાસ

11/13/2001
11/13/2001
11/13/2001
11/13/2001

પાદે વઢક ગામીણ િમક અને કક વષ વધરાણ (હળ દ તાલુકાના સાપકડા
ગામને કેન્માવ રાખીને )
જનભગ અને પેસભગ ઉધુગ-એક અથ્ઢાસી્ અધ્્ન (જુ નાગઢ
જજલલાના માણા દર તાલુકાને કેન્માવ રાખીને )
હદરાઉદુગના કા્્રત એકમુનુ અથ્ઢાસી્ વ શલેષણ (ભા નગર
જજલલાના સા રકુ વડલા ઢહેરને કેન્માવ રાખીને )
સામાજજક નીકરણ દારા રુપ ઉૈે ર કેન્ુની ઊભી થતી રુજગારદની તકુ

11/13/2001

સાિરકાવઠા જજલલામાવ ચાલતા સુથારદ લુહારદ અને ચમ•દુગ એકમુને
ધ્ાનમાવ રાખીને
જળસા સવઢાધનુનુ વ વ્ સથાપન

11/13/2001

સ રુજગાર દારા સ ાશ્ી મહહલા ઉદુગકારુની આવથંક પહરસસથવતનુ
અભ્ાસ (ગાવધીનગર જજલલાની સવસથાઓ સી.ઈ.ડદ.,ઈ.ડદ.આઈ.માવ તાલીમ
લીધેલ અને અન્ મહહલા ઉદુગકારુને ધ્ાનમાવ રાખીને)

11/20/2001

આવથંક અને સામાજજક વ કાસના કા્્કમુથી બવ ચત રહદ ગ્ેલા
આહદ ાસીઓનુ એક અભ્ાસ (િનાસકાવઠા જજલલાના દાવતા તાલુકાના
િાર આહદ ાસી ગામુને ધ્ાનમાવ રાખીને )

11/13/2001
11/13/2001
11/13/2001

11/13/2001

11/20/2001

નલા્ન મહાકાવ્-એક અધ્્ન

12/10/2001

ી. ઢેઠ

શીમદ રાજચન્ની અભ્વતર સાધના

12/10/2001

ી. ઢેઠ

અમદા ાદની ચસત્ પહરપાટદમાવ ઝ ેરદ ાડ વ સતારના દે રાસરુનુ
અધ્્ન
અમદા ાદ ઢહેરના મહાવ દાલ્ના ગથાલ્ુનુ માહહતી ટેકનુલુજ
પત્ેનુ અબભગમ -એક અભ્ાસ

12/10/2001

શી ચન્કાવત રા લ

12/11/2001

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

656

કકવત સુરેન્કુ માર ગુરર

ગવ. મા. વ જાન

શી પી.સી.ઢાહ

657

નીતા કનસ્ાલાલ ઢાહ

કુ. મા. વ જાન

શી ભ ૂષણભાઈ વત ેદદ

658

મહેઢકુ માર ધનજભાઈ
રાઠુડ

ગાવધીદઢ્ન

659

ભાવ ન બિપીનચન્ દે સાઈ

ગાવધીદઢ્ન

660

કાશ્પી

મહા

પતકારત

શી ત કષારભાઈ ભટ

661

પરદબકત ર્દત જુષી

પતકારત

શી જજતેન્ભાઈ દે સાઈ

662

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

663

નરઢીભાઈ પીઠાભાઈ
િલદાબણ્ા
હેમદદપ જ્વતીભાઈ ઢમા્

664

પદુમનવસ_હ જટુ ભા

665
666

મહેઢકુ માર મવગળદાસ
પટેલ
સવ તા સબચદાનવદ શુકલ

667

ગુરધન હહરભાઈ કટાહર્ા

668

જ્પકાઢ અિાલાલ
સુલવકદ
િકુ લાિહેન દલુભાઈ
પટેલ
મહેઢકુ માર જ ણભાઈ
ચ્ધરદ
કમલેઢ રામાભાઈ પટે લ

અમદા ાદમાવ આરુગ્ વ જાન વઢકણ સાથે સવકળા્ેલી સવસથાઓના
ગથાલ્ુની ગવથાલ્ અને માહહતી પસારણ પવ કવતઓ
માહહતી કુઠાર

12/12/2001

શી પુષપાિહેન મુતી્ાની ગાવધાજની સ દે ઢ ભા ના - આજના સવદભ્માવ (સાિરકાવઠા જજલલાના
પાવવતજ તાલુકાના પાવચ ગામુ-વપલુ્ા,સલાલ,સુનાસણા, નનાનપુ
ા
શશ ,રામપુર (આમુ્ા) ને અનુલકીને )

12/29/2001

સવગીત

શી નરે ન્ભાઈ મહવષં

ગાવધીજની કુ દરતી ઉપચાર અને અન્ સકચલપક ઉપચાર પધધવતઓનુ
તુલનાતમક અભ્ાસ
પસવદ કરે લા ગુજરાતી દર વનકુમાવ વ કાસ પતકારત -નમ્દા ્ુજના સવદભ્
અધ્્ન
સુરેન્નગર અને ગાવધીનગરના પસવદ કરે લા સાપતાહહકુના માધ્મથી
ગુજરાતમાવ લઘુપતુના સતર,ભ ૂવમકા અને સમસ્ાઓનુ અધ્્ન
જન કાવટા ઉદુગના કા્્રત એકમુનુ અથ્ઢાસી્ વ શલેષણ (ભા નગર
જજલલાના સા રકુ વડલા ઢહેરને કેન્માવ રાખીને )
ગુજરાત કે લુકગીત• કા અધ્્ન (ગુજરાતી લુક-સવગીત કે સવદભ્ મમ )

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

ડુ. રાવગે્ રાઘ કે ઉપન્ાસુમમ વ્કત સામાજજક મ ૂલ્

11/9/2002

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

કુ િેરનાથ રા્ કÈ સવ ેદના એ વ વઢલપગત અધ્્ન

11/9/2002

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

રાહલ
ુ સાવકુત્ા્ન કે ઐવતહાવસક ઉપન્ાસુ પર એક અધ્્ન

11/9/2002

સમાજમાન સાસ

શી મહેઢભાઈ ગામીત

અજતા
વ કવપનીમાવ કામ કરતી િહેનુનુ અભ્ાસ

11/9/2002

ઈવતહાસ

શી અત ુલભાઈ વતપાઠદ

ચાલુક નરે ઢ વસધધરાજ જ્વસ_હનુ કલા અને સથાપત્ કેતે પદાન

11/9/2002

ઈવતહાસ

શી મુજ
વ લ ભીમડાદકર

સામાજજક અને રાષbદ્ ઉતથાનમાવ ગુરધનભાઈ ઢવ. પટેલનુ પદાન

11/9/2002

ઈવતહાસ

શી મુજ
વ લ ભીમડાદકર

રાજપભપળાનગર-એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

11/9/2002

દફતરવ ધા

શી બિ_દુિહેન જુષી

11/9/2002

દફતરવ ધા

શી બિ_દુિહેન જુષી

673

ભરતભાઈ જગનભાઈ
પટેલ
ભાવ ન કર લાસચવ્ ુરા

રાજકુટ રાજ્ની વઢકણ વ્ સથા એક ઐવતહાવસક અધ્્ન ( ૧૯૧૫ થી
૧૯૪૭ )
ગાવધીજના ઉપ ાસુ : એક અધ્્ન (૧૯૩૩ થી ૧૯૪૮ )

પતકારત

શી પુવનતાિહેન હણ્

11/9/2002

674

ઉષા જ્વવતભાઈ પટેલ

િ્ધધ દઢ્ન

કવૈનુ ધરતીકવપ-૨૦૦૧ કવૈવમત અને ગુજરાત સમાચારની ભ ૂવમકાનુ
અધ્્ન
ગવધાર કલાઢસલીમાવ ભગ ાન બુધધ

669
670
671
672

ાસુદે

ાઘેલા

શી સાધનાિહેન

ુરા

12/15/2001

શી આર.ટદ. સા બલ્ા

1/8/2002
1/16/2002
1/16/2002
5/8/2002
11/9/2002

11/9/2002

11/9/2002
Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

675
675/1
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693

ુ ન ધીરુ ભાઈ
મધુસદ
મક ાણા
ઘનશ્ામવસ_હ સરદારવસ_હ
ગુહહલ
સતીષકુ માર પરષુતમદાસ
પટેલ
રમેઢભાઈ જ ણભાઈ
ચ્હાણ
અત ુલ કમલેઢભાઈ
અકિરદ
બગરદઢભાઈ કાવતાભાઈ
ચ્ધરદ
જતુભાઈ ખુડાભાઈ
મક ાણા
જતેન્કુ માર નરે ઢભાઈ
પટેલ
ધવમંિહેન ચત ુરભાઈ
રા ત
પરસુતમ જ ાભાઈ
મક ાણા
માલદે અરજણ કામહર્ા
રાજભાઈ લાખાભાઈ
સુલવકદ
પેમ આનવદ વમશ
જઢ ત
વ ગીરદ હદરાગીરદ
ગ્સ ામી
પવ ણચવ્ ચવદુભાઈ ઢાહ
અઢુકકુ માર ઢી રામભાઈ
પટેલ
અરણાિહેન મુહનલાલ
પટેલ
રાજિહેન અભેરાજભાઈ
ચ્ધરદ
અજતકુ માર મફતલાલ
પરમાર
હદલીપકુ માર ગુવ _દભાઈ
ચ્ધરદ

ગામવ્ સથાપન

શી રાજ ભાઈ પટે લ

કક વષવધરાણ અને હકઢાન કેહડટ કા્્ ્ુજના : મ ૂલ્ાવકન

11/9/2002

ગવથાલ્ અને
માહહતીવ જાન
કુ. મા. વ જાન

11/9/2002

શી ધીરે નભાઈ પટે લ

રાજકુટ જજલલાના દર વનક સમાચારપતુ અને પતકારુની માહહતી,
જરરદ્ાત અને માહહતી ટેકનુલુજનુ ઉપ્ુગ એક અભ્ાસ
ઈનટરનેટ નેટ ક્ ટેકનુલુજ

ઈવતહાસ

શી પવકજભાઈ દે સાઈ

કુ. મા. વ જાન

શી ધીરે નભાઈ પટે લ

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

ઢાવવતસવઢુધન
દફતરવ ધા

શી સાધનાિહેન

ુરા

શી બિ_દુિહેન જુષી

11/11/2002

ભારતના દે ઢી રાજ્ુના વ લીનીકરણમાવ સરદારશીનુ પદાન : ગુજરાતના
જૂનાગઢ અને ડુદરાના સવદભ્માવ
એકસટે નસીિલ માક્ લમનગ ેજ એક અધ્્ન

11/16/2002
11/23/2002

દૂ ધ ઉતપાદક સહકારદ મવડળદઓનુ આવથંક વ શલેષણ
(માવડ ી તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)
ખેત પેદાઢુની િજર વ્ સથા : અથ્ઢાસી્ અધ્્ન
(સાણવદ તાલુકાના ખેતપાકુને કેન્માવ રાખીને )
આવથંક વ કાસ અને માન વ કાસનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
( લસાડ જજલલાને કેન્માવ રાખીને)
ઔદુબગક સાહતના કામદારુનુ આવથંક અભ્ાસ
(ગુદ
વ લા ઔદુબગક સાહતને ધ્ાનમાવ રાખીને )
કાપડ પર ૈાપકામ કરતા એકમુનુ આ ક-ખચ્ વ શલેષણ
(રાજકુટ જજલલાના જતપુર ઢહેરને કેન્માવ રાખીને )
હુડદ અને િુટ ધરા તા કુ ટુવિુનુ અથ્ઢાસી્ અધ્્ન
(જૂનાગઢ જજલલાના ચુર ાડ િવદરને કેન્માવ રાખીને )
સવકબલત ગામવ કાસ કા્્કમના લાભાથ•ઓ : અથ્ઢાસી્ અધ્્ન
(જૂનાગઢ જજલલાના ઉના તાલુકાને કેન્માવ રાખીને )
Major Nonviolent Struggles in Contemporary ASIA

11/30/2002

12/16/2002

12/16/2002

11/30/2002
11/30/2002
11/30/2002
11/30/2002
11/30/2002
11/30/2002
11/30/2002

જનવ ધા

શી આર.ટદ. સા બલ્ા

પાલનપુર રાજ્માવ કા્દુ અને વ્ સથા એક ઐવતહાવસક અધ્્ન
(૧૯૧૫ થી ૧૯૪૭ )
જનદઢ્ન અને હહનદુ દઢ્નની ્ષટદએ કમ્ ાદ : તુલનાતમક સમીકા

વ જાન અને અહહ_સા

શી હકઢુરભાઈ દે સાઈ

અહહ_સક ખેતીની

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

ગકહવ જાન

શી અવનતાિહેન પટે લ

હહનદદ

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

મહેસાણા જજલલાના ઢહેરદ વ સતારના પવતભાઢાળદ િાળકુની ઢસકબણક
વસચધધ માટે ના સહા્ક પહરિળુનુ અભ્ાસ
મહસાણા જજલલાના ્નષટહહન િાળકુના ઢસકબણક વ કાસમાવ નેઢનલ
એસુસીએઢન ફુર ધી બલાઈનડ વ સનગર સવસથાની ભ ૂવમકાનુ અભ્ાસ
ઢસલેષ મહટ્ાની કે પમુખ ઉપન્ાસ• મમ વ્કત યુગચેતના

12/28/2002

હહનદદ

શી દકાિહેન જની

અજે્ કદ ઔપન્ાવસક ચેતના

12/28/2002

સજાવનક પધધવત

12/16/2002

12/16/2002
12/16/2002

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

મ્બલકકુ માર હદનેઢચવ્
શુકલ
સવજ્ ભુરાભાઈ રાઠ ા

હહનદદ

શી દકાિહેન જની

હહનદદ

699

વનતાિહેન અરજણભાઈ
મહહડા
ુ ાઈ
હકત્નકુ માર મવગભ
પટેલ
રવ ન્ભાઈ રામચન્
પવચુલી
હકરણ ન. પટેલ

700

જ્શી એન. ગુરર

701

પાનાચવદભાઈ રમસીભાઈ
ચ્ધરદ
હરદઢકુ માર ભા. જદ

694
695
696
697
698

702
703
704
705

નરે ઢભાઈ ખીમજભાઈ
પાવડ
ભારતીિહેન
પરષુતમભાઈ પટે લ
મનીષાિહેન ્ઢ ત
વ ભાઈ
રા લ
િસજુ કે.જ.

12/28/2002

શી દકાિહેન જની

ડુ. લકમીનારા્ણ કે નાટકુ મમ નારદ ભા ના (અશ ,કુ સા,માદા,કેકટસ
તથા રાતરાની કે વ ઢેષ સવદભ્મમ )
નરે ઢ મહેતા કે રામા્ણ આધારદત વમથલી્ ખવડકાવ્

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

સાહહજત્ક પતકારદતા ઔર ભાષા સેત ુવ

12/28/2002

પતકારત

શી પુવનતાિહેન હણ્

સ સચવૈક સવસથાઓનુ મુખપતુનુ અભ્ાસ (અમદા ાદ જજલલા સવદભ્)

12/28/2002

સમાજકા્્

શી ચવ્ગુપત સાનન

આહદ ાસી સમુદા્માવ સ ાસથ્ સવસ્કવત સહસવિધ
વ -એક અભ્ાસ

12/28/2002

વઢકણઢાસ

શી આરતીિહેન કસ ેકર

12/28/2002

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

લસાડ જજલલાની પાથવમક ઢાળાઓના વઢકકુની વ્ા સાવ્ક
સજજતાનુ અભ્ાસ
ગુજરાત રાજ્ના અધ્ાપન મવહદરુના અધ્ાપકુનુ પવઢકણાથ•ઓ દારા
મ ૂલ્ાવકન
સરુજ પાઠકની ાતા્ઓ : એક અભ્ાસ

વઢકણઢાસ

શી વનરવ જનભાઈ મુદદ

1/3/2003

હહનદદ

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

બુવન્ાદદ અધ્ાપન મવહદરુના પવઢકાથ•ઓની સમાજવ દા વ ષ્ સત ુ
વસચધધકકાનુ અભ્ાસ
ગુવ નદ વમશ કે પમુખ ઉપન્ાસુમમ વ્કત નારદ ચેતના

ગકહવ જાન

શી ઉષાિહેન પટે લ

ગકહવ જાન

શી અરણાિહેન વત ેદદ

ઢાવવતસવઢુધન

શી ડદ.એન. પાઠક

ગવ મા.વ જાન

શી ઉવમંલાિહેન ઠાકર

દફતર વ ધા

શી બિ_દુિહેન જુષી

હદગનેઢકુ માર િાબુભાઈ
પટેલ
ધમ્ન્વસ_હ િાબુજ સુલવકદ

ઢા.વઢકણ
ઢા.વઢકણ

શી જગદદઢચવ્ ક.
સા બલ્ા
શી પભુલાલ કાસુન્ા

711

મુકેઢકુ માર લાલજભાઈ
િાલવધ્ા

ઢા.વઢકણ

શી જ. કે. સા બલ્ા

712

રદઝ ાન હાજભાઈ રાજ

ઢા.વઢકણ

શી પભુલાલ કાસુન્ા

706
707
708
709
710

ભારતીિહેન હહરભાઈ
દે સાઈ
હરલાભાઈ ગુ. રાઠ ા

12/28/2002

12/28/2002
12/31/2002

1/24/2003

વ વઢષટ વ્સકત જૂથુમાવ (િાળકુ,સીઓ) વ કધધુમાવ જુ ા મળતા હતાઢા
દારા આરુગ્ ઉપર થતી અસરુ અગેનુ અભ્ાસ
ગુજરાતની મહહલા ઉદુગ સાહવસકુનુ વ વ ધ ્નષટએ અભ્ાસ

1/24/2003

The Role of Ethics and Human Resource Development in Globalized
World
ગુજરાતના વ શવ દાલ્ુના ગવથાલ્ુના ભ નુ-એક અભ્ાસ

3/17/2003

ૈુટાઉદે પરુ રાજ્ની વઢકણ અને આરુગ્ વ્ સથા -એક ઐવતહાવસક
અધ્્ન ( ઈ.સ.૧૯૦૬ થી ૧૯૨૩ )
ખુ-ખુ રમતના ખેલાડદઓની ગત્ાતમક ક્ઢલ્ ઢસકત પાવ ણ્ અને
ઢરદરઢાસ વ ષ્ક પાસાઓનુ અભ્ાસ
અ રુધક દુડ દારા ઝડપ કદમુની લવિાઈ અને કદમુના આ ત્ન ઉપર
થતી અસરનુ અભ્ાસ
કિડદની રમતના વ કાસ માટે ખેલાડદઓને ચહક્ તાલીમ દારા િળ
ઝડપ સહનઢસકત અને રુ વધરાબભસરણ કમતામાવ થતા ફેરફારુનુ અભ્ાસ

8/9/2003

જન તાલીમના ભાર અને આ ત્ન દારા ઢારદહરક .્ુગ્તાના ઘટકુ
ઉપર થતી અસરુનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

1/24/2003

6/12/2003

10/30/2003
10/30/2003
10/30/2003
10/30/2003

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

સવતકુ માર લ જભાઈ
ચ્ધરદ
વ જ્વસ_હ ભીમદે વસ_હ
પઢેહર્ા
હરે ન્વસ_હ પભાતવસ_હ
સુલવકદ

ઢા.વઢકણ

ઢા.વઢકણ

શી
સા
શી
સા
શી

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

ગુજરાતી

શી ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

હહનદદ

729

કનુભાઈ ભા વસ_ગભાઈ
સા ા
કાવમની દે જભાઈ
પરમાર
મીનાિહેન ૈુલી્ાભાઈ
પટેલ
વ પુલકુ માર રમેઢભાઈ
પટેલ
ધીરુ ભાઈ વ ઠલભાઈ
િારર ્ા
મહેઢભાઈ અમીચવદભાઈ
પવડlા
હમીરભાઈ સુરાભાઈ
ાઢેળ
હહતેષકુ માર અરસીભાઈ
સુલવકદ
પેરણાિહેન મ ૂળઢવકરભાઈ
સગર
ન લવસ_હ ેસતાભાઈ
કામુળ
માલતીિહેન ધનજભાઈ
પજપવત
ન્વનતકુ માર ઢવકરભાઈ
ચ્ધરદ
વ પુલકમાર પવ ણભાઈ
વસ_ગલ
મનીષા નારણભાઈ ગુરર

દફતર વ ધા

730

કવપલ લકમીચવદ દે ઢ ાલ

ગાવધીદઢ્ન

713
714
715

716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

ઢા.વઢકણ

જગદદઢચવ્ ક.
બલ્ા
જગદદઢચવ્ ક.
બલ્ા
પભુલાલ કાસુન્ા

ગુજરાતની સી.પી.એડ.કુલેજના તાલીમાથ•ઓની ઢારદહરક ્ુગ્તા અને
ઢરદરઢાસ વ ષ્ક પાસાઓ પર થતી અસરુનુ અભ્ાસ
આતર વ શવ ધાલ્ કકાએ વ વ ધ રમતુમાવ પસવદ થ્ેલ ખેલાડદઓની
ગત્ાતમક ઢસકત પાવ ણ્નુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
ગુજરાત રાજ્ની જુ દદ-જુ દદ ઢારદહરક વઢકણની સવસથાઓમાવ અભ્ાસ
કરતી િહેનુમાવ ષ્ દરમ્ાન તાલીમી કા્્કમુ દારા ઢરદરઢાસ વ ષ્ક
અને ઢારદહરક ્ુગ્તાના પાસાઓમાવ થતા ફરફારુનુ અભ્ાસ
તણ નાટÓકક વતઓની પાતસ કનષટ (ધરાગુરરદ, ાહ રે મમ
સાની )
સ્રાષbની રસદારના નારદપાતુ : એક અધ્્ન

ાહ, વસકવદર

10/30/2003
10/30/2003
10/30/2003
11/14/2003
11/14/2003

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

તણ ન લકથાઓની પાતસ કનષટ (પાટણની પભુતા, પાદરના તીરથ, અને
કુ રુકેત)
પાગજ ડુસા કક ત તણ નાટÓકકવતઓની પાતસ કનષટ (મવગલ મવહદર,મનની
મા્ા,જ ી છ તે ી )
આચા્્ હજરદપસાદ દદ ેદદ કે ઉપન્ાસુ મે વ્કત સાવસકકવતક ચેતના

11/25/2003

હહનદદ

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

કમલેશર કે પમુખ ઉપન્ાસુ કા ઔપન્ાવસક વઢલપ

11/25/2003

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

ધુ સ ાવમની એ વ ધુ સ ાવમનીદે ી કા ત ુલનાતમક અધ્્ન

11/25/2003

હહનદદ

શી રામગુપાલ વસ_હ

પરતી પહરકથા એ વ ઉપર ાસ કથાત્ી કે પાતુ કા ત ુલનાતમક
અધ્્ન
કક વષ વ કાસમાવ સહકારદ વધરાણનુ ફાળુ (ઈડર તાલુકા.જજ. સાિરકાવઠાના
સવદભ્માવ )
દુ ષકાળની જ નધુરણ પરની અસરુ એક અથ્ઢાસી્ અભ્ાસ
(દાહુદ જજલલાના ઝાલુદ તાલુકાના સવદભ્માવ)
કક વષવ કાસમાવ પાતાળકૂ ા : એક અભ્ાસ (મહેસાણા જજલલાના વ જપુર
તાલુકાના સવદભ્માવ)
વસહુરનગર : એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

11/25/2003

સ્રાષbના સવગહાલ્ુમાવ પદવઢંત સષણ દે પવતમાઓ : એક અધ્્ન
(ભા નગર,સુમનાથ અને જુ નાગઢના વ ઢેષ સવદભ્માવ )
સમાજસે ક શી ઈશરભાઈ જ રામભાઈ પટેલનુ ્ુગદાન : કેટલીક
સવસથાઓના સવદભ્માવ એક અધ્્ન
લુકભારતી સણુસરા સવસથાની ગામવ કાસની પવ કવતઓનુ અભ્ાસ

11/25/2003

અથ્ઢાસ

શી હસમુખભાઈ દે સાઈ

અથ્ઢાસ

શી હસમુખભાઈ દે સાઈ

અથ્ઢાસ

શી ભારતીિહેન દે સાઈ

ઈવતહાસ

શી મુજ
વ લ ભીમડાદકર

ઈવતહાસ

શી અત ુલભાઈ વતપાઠદ
શી બિ_દુિહેન જુષી
શી સાધનાિહેન

ુરા

11/14/2003
11/14/2003

11/25/2003
11/25/2003
11/25/2003
11/25/2003

11/25/2003
11/25/2003

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

731

ભા ના વઢ ાભાઈ પટે લ

વઢકણઢાસ

શી મુહનભાઈ પટેલ

732

સરલાદે ી લકમણભાઈ
માહલા
વનતેઢકુ માર ઠાકુરભાઈ
ગામીત
મનીષાકુ મારદ હદનેઢભાઈ
ચ્ધરદ

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

સમાજમાન ઢાસ

શી મહેઢભાઈ ગામીત

સમાજમાન ઢાસ

શી બગરધરલાલ

વ જ્લકમી રામઢરણ
ગ્તમ
વનઢાવત સતીષચવ્ જૂનરકર

સમાજમાન ઢાસ
સ ૂ.જ.વ જાન
હહનદદ

740

હદનેઢકુ માર સુમાભાઈ
ગુહેલ
ભાનુભાઈ નરવસ_હભાઈ
િારડ
સુઢીલાિહેન કમલેઢભાઈ
પટેલ
વઢલપા સવજ્કુ માર વમસી

741

કકવતકા રવસકલાલ પટેલ

વઢકણઢાસ

શી વનરવ જનભાઈ મુદદ

742

વ પુલ રણૈુડભાઈ કદરદ

વઢકણઢાસ

શી આરતીિહેન કસ ેકર

743

ભીમા માલદે ચાવડેરા

વઢકણઢાસ

શી નટુ ભાઈ જુષી

744

ચવ્મ્લી રમેઢચન્ દ ે

અથ્ઢાસ

શી કનુભાઈ ના્ક

745

દકાિહેન ભાઈલાલભાઈ
ચ્હાણ

સમાજકા્્

શી ચવ્ગુપત સાનન

746

રદનાિહેન મુહનભાઈ
પટેલ

સમાજકા્્

શી રાજન્ભાઈ જની

747

વ ઠલભાઈ સદાભાઈ પટે લ

સમાજકા્્

શી આનવદદિહેન પટે લ

733
734

735
736
737
738
739

અથ્ઢાસ

પાથવમક ઢાળાના વ દાથ•ઓ માટે સરનાતમક ઢસકત કસુટદની રચના
અને પમાબણકરણ
રાષbદ્ એકતા મમ કિીરકા ્ુગદાન

11/25/2003

આહદ ાસીઓમાવ પેમલગનુ :એક અભ્ાસ (વ્ારા તાલુકાના
આહદ ાસીઓને કેન્માવ રાખીને )
કુટ ાબળ્ા એક વ્ સા્ી અનુસ ૂબચત જનજવતનુ સમાજ માન સાસી્
અભ્ાસ (વ્ારા તાલુકાના ાકલાવ ગામને કેન્માવ રાખીને )

12/5/2003

શી મહેઢભાઈ ગામીત

િાળમજૂરદ એક સમસ્ા

12/5/2003

શી પહદપભાઈ આચા્્

BIOMETHANATION OF CHICKEN MANURE

12/5/2003

શી રામગુપાલ વસ_હ

મસલા આચલ એ વ લીલુડદ ધરતી કે પાતુકા ત ુલનાતમક અધ્્ન

12/8/2003

શી વનવમષા શુકલ

પુઢીના પટાના આહદ ાસીઓનુ આવથંક અભ્ાસ (ખેડબહા તાલુકાના
પુઢીના પટાને કેન્માવ રાખીને )
ગુજરાતના સરકારદ જજલલા પુસતકાલ્ુનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ અને
ભવ ષ્નુ વ આ્ુજન
ગ ૂજરાત વ દાપીઠ ગવથાલ્ના િાળહકઢુર વ ભાગના સભાસદુની ાચન
અબભરુ બચ : એક અભ્ાસ
ધુરણ-૫ ના વ દાથ•ઓની ગબણત વ ષ્ની કમતા વસચધધનુ માપન

12/8/2003

રમુરા

ગવ. મા. વ જાન

શી પવ ણ સી. ઢાહ

ગવ. મા. વ જાન

શી ન લવસ_હ

ાઘેલા

12/5/2003

અમદા ાદ જજલલાની પાથવમક ઢાળાના વઢકકુના ્ુગવઢકણ પત્ેના
લણુ
પાથવમક વઢકણમાવ આ ેલ ન સવસકરણ કા્્કમુ પત્ે વઢકકુના લણુ
અને સમજનુ અભ્ાસ
કક વષપેદાઢુનુ આતરરાષbદ્ વ્ાપાર-અથ્ઢાસી્ અધ્્ન
વ્ સાવ્ક સમાજ કા્્કરને સમાજકા્્ના વ્ સાવ્ક મ ૂલ્ુ અને
આચારસવહહતા અગેન ુ જાન અને કેતકા્્માવ તેના અમલીકરણ અગેનુ
અભ્ાસ

12/8/2003
12/8/2003
12/12/2003
12/12/2003
12/18/2003
12/30/2003
12/30/2003

વસકલસેલ એનીમી્ા રુગના દદ×ઓની સામાજજક,આવથંક તથા
મનુ સજાવનક સસથવતનુ અભ્ાસ {દબકણ ગુજરાતના સુરત,ન સારદ તથા
લસાડ જજલલાના વસકલસેલ સવઢુધન કેન્ુને (ડુ.સુરજલાલ પારે ખ
હેમેટુલુજ સવસથા લસાડ દારા સવચાબલત) ધ્ાનમાવ રાખીને }
સામાજજક કેતે કા્્રત સવસથાઓના નેટ ક્ માવ આતર સવિધ
વ ુનુ
સ રપ,ભ ૂવમકાઓ અને અસરકારકતા :એક અભ્ાસ (જનપથ,મહહલા
સ રાજ અબભ્ાન અને પ ાહ સવસથાઓના નેટ ક્ ને અનુલકીને )

12/5/2003

12/30/2003

12/30/2003

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

748

ઉદ્ હહરઓમ વ્ાસ

િ્ધધ દઢ્ન

શી વનરવ જનાિહેન

ુરા

ગ્તમબુધધ અને ૨૪ પ ૂ ્ ત• બુધધ (વનદાન કથાને આધારે )

749

આલાપ વ નુદભાઈ
બહભટ
અજ્ હદનેઢચવ્ પરદખ

િ્ધધ દઢ્ન

શી વનરવ જનાિહેન

ુરા

ગુજરાત અને મહારાષbની િ્ધધ ગુફાઓ

કુ. મા. વ જાન

શી િી. ી.બુધધદે

750
751
752

સાહરકાિહેન જવસ_હ
પરમાર
આહરસતાિહેન રમેઢભાઈ
ગામીત

ગકહવ જાન

શી અરુ ણાિહેન વત ેદદ

ગકહવ જાન

શીઅવનતાિહેન પટે લ

પભકલ પવ ણચવ્ ઢાહ

જનવ ધા

શી કનુભાઈ

754

ચવહ્કાિહેન નીૈાભાઈ
પટેલ
અવમતાિહેન માધુભાઈ
ચ્ધરદ
ભા ેઢકુ માર માલાભાઈ
ડુહડ્ા
મનુભાઈ ગાવડાભાઈ િારડ

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

હહનદદ

756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766

રામવસ_હ અરજણભાઈ
ડુહડ્ા
હકઢુર પજભાઈ
વૂ
ચ્હાણ
રમેઢકુ માર ભીખાભાઈ
ધારર ચા
સાહરકાિહેન મણીલાલ
ચ્ધરદ
હરે ઢભાઈ માવડણભાઈ
ાળા
ખ્ાવત કદ્ મભાઈ દ ે
્ાતીિહેન હદનેઢચવ્
રા લ
પસીતા ઉનીહકઢન
હદલીપકુ માર લાભઢવકર
ઠાકર

1/8/2004

ેિ અને મુિાઈલ આધારદત વહદકલ ઈનફુરમેઢન સીસટમ

753

755

12/30/2003

ી. ઢેઠ

1/10/2004

કલાતમક નમ ૂનાઓનુ સ ્વ ઉતપાદન કરતી મહહલાઓ અને પવઢકકુનુ
અધ્્ન
સુરત જજલલાના ઢહેરદ અને ગામ્ વ સતારની વ્ સાવ્ક અને
બિનવ્ સાવ્ક િહેનુ દારા રે હØજરે ટરના ઉપ્ુગ અગેનુ ત ુલનાતમક
અભ્ાસ

1/30/2004
1/30/2004

9/30/2004

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

જન જ વ જાનઢાસ અને આધુવનક વ જાનની ્નષટએ સ ૂકમજ વ ચાર
એક અધ્્ન
શી ધીરે ન્ મહેતાકકત ન લકથાઓની પાતસ કનષટ (બચનહ,હદઢાવતર,આપણે
લુકુ )
ડુ. રાવગે્ રાઘ કે કથાસાહહત્ મમ ગામ્જ ન

હહનદદ

શી દકાિહેન જની

રાજન્ ્ાદ

9/30/2004

હહનદદ

શી માલતીિહેન દુ િે

જનસવચાર કે પહરપેક્ મમ હહનદદ

9/30/2004

હહનદદ

શી જસ ત
વ ભાઈ પવડlા

ભગ તી ચરણ

મા્ કે ઉપન્ાસુ મમ વ્કત સમસ્ાએ

9/30/2004

સમાજમાન ઢાસ

શી મહેઢભાઈ ગામીત

9/30/2004

સમાજમાન ઢાસ

શી બગરધરલાલ

મતસ્ વ્ સા્ સાથે સવકળા્ેલી માૈદમાર િહેનુનુ અભ્ાસ (સુતાપાડા
તાલુકાના ધામળે જ િવદરને કેન્માવ રાખીને )
ઘેહડ્ા કુળદ જાવતમાવ સીઓનુ દરજજુ

સમાજમાન ઢાસ

શી મહેઢભાઈ ગામીત

9/30/2004

સમાજમાન ઢાસ

શી બગરધરલાલ

અમદા ાદ અને ગાવધીનગર ઢહેરમાવ
અભ્ાસ
મદપાન-એક સમસ્ા

રમુરા

રમુરા

દફતર વ ધા

શી બિ_દુિહેન જુષી

દફતર વ ધા

શી બિ_દુિહેન જુષી

સમાજકા્્

શી ચવ્ગુપત સાનન

ગાવધીદઢ્ન

કે ઉપન્ાસુ મમ નારદ ચેતના

સતા ચ્ધરદ આહદ ાસીઓનુ

ભારતી્ ટપાલ હટકદટુ અને સ ાતવત્ સેનાનીઓ : એક અધ્્ન
(ઈ.સ. ૧૯૪૭-૨૦૦૩ )
ગાવધીજનુ- 'ન જ ન' -એક અધ્્ન ( ઈ.સ. ૧૯૧૯થી ૧૯૩૩ )

INTEGRATED EDUCATION FOR THE DISABLED CHILDREN
(IEDC ) SCHEME IN AHMEDABAD CITY-A STUDY
શી પુષપાિહેન મુતી્ાની શી મ.ગ.પટે લ સ •દ્ કેન્ અમીરગઢ સુબચત ગામવ કાસનાવ પહરમાણુ
અને પહરણામુ ( ગાવધીવ ચારના સવદભ્માવ ) એક અભ્ાસ

2/12/2004

9/30/2004

9/30/2004

9/30/2004
9/30/2004
9/30/2004
9/30/2004
9/30/2004

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

મહહલા આરુગ્ની જગ કવતમાવ અમદા ાદ દુ રદઢ્ન કેન્નુ ફાળુ (માતર
તાલુકાના પહરપેક્માવ )
જતક : સાહહત્ અને કલાલકી અભ્ાસ

9/30/2004

ભા નગર જજલલાની માધ્વમક અને ઉવચતર માધ્વમક ઢાળાઓના
આચા્્શીઓ,વ્ા્ામ વઢકકશીઓ અને વ્ા્ામ વઢકીકાશીઓના
ઢારદહરક વઢકણ અને રમત-ગમત પત્ેના લણુનુ અભ્ાસ

9/30/2004

ગાવધીદઢ્ન

શી ભ્ાિહેન સ ાઈ

768

પસનકુ માર બિપીનચવ્
ગાવધી
વ ભા દે કદનવદન ભટ

િ્ધધ દઢ્ન

શી વનરવ જનાિહેન

769

જ્વવતભાઈ કે. ચ્હાણ

ઢા.વઢકણ

શી જગદદઢચવ્ ક.
સા બલ્ા

770

નરે ઢકુ માર સગરામભાઈ
ચ્ધરદ

ઢા.વઢકણ

શી પભુલાલ કાસુન્ા

771

મ્વકકુ માર મગનવસ_હ
ઠાકુર
વમલનકુ માર હદલીપભાઈ
િટ

ઢા.વઢકણ

શી જગદદઢચવ્ ગુઠદ

ઢા.વઢકણ

શી જ.કે.સા બલ્ા

773

રવ ઢકુ માર જ્ુતીન્ભાઈ
ભટ

ઢા.વઢકણ

શી પભુલાલ કાસુન્ા

774

ર ેવસ_હ િાલુભાઈ પરમાર

ઢા.વઢકણ

775

ુ ા
રાજકુ મારવસ_હ દે વભ
ઝાલા

ઢા.વઢકણ

776

સવતકુ માર ઢામજભાઈ
વ ઠલાપરા
સબચન િાળાસાહેિ સુલાટ

ઢા.વઢકણ

શી જગદદઢચન્ સા બલ્ા જૂનાગઢ જજલલાની ગામીણ અને ઢહેરદ માધ્વમક ઢાળાઓના
વ દાથ•ઓની ઢારદહરક ્ુગ્તાનુ ત ુલનાતમક અબ્ાસ
શી જ.કે.સા બલ્ા
ગુજરાત રાજ્ ઢાળાકદ્ હુકદ અને િાસકેટિુલ રમતના વ જતા અને
ઉપવ જતા ટદમના ખેલાડદઓની સામાન્ ગત્ાતમક કમતા અને
ઢરદરઅગ પહરવમતી વ ષ્ક પાસાઓનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

ઢા.વઢકણ

શી જ. કે. સા બલ્ા

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

779

મહેઢકુ માર મવગળદાસ
જદ
ઈના અમ કતલાલ શુફ

ગવ મા.વ જાન

શી ન લવસ_હ

780

નીતા પકાઢચન્ રા લ

ગવ. મા. વ જાન

શી પ ીણ સી. ઢાહ

781

ઢીતલ હરદભાઈ રાઠુડ

ગવ. મા. વ જાન

શી ન લવસ_હ

782

ભરતકુ માર
ઝણકાત

767

772

777

778

ાલાભાઈ

હહનદદ

ુરા

શી પભુલાલ કાસુન્ા

ાઘેલા

ાઘેલા

શી દકાિહેન જની

ગુજરાત રાજ્ની ઢારદહરક વઢકણ મહાવ દાલ્ુમાવ અભ્ાસ કરતા
તાલીમાથ•ઓના ઢારદહરક વઢકણ અને રમત-ગમત પત્ેના લણુનુ
અભ્ાસ
ગાધીનગર ઢહેરના પુલીસ કુનસટેિલુના ઢરદર અગ પહરવમવત અને
ઢરદર િવધારણ વ ષ્ક પાસાઓનુ અભ્ાસ
આરુગ્ વ ષ્ક સમસ્ાઓનુ વનદાન,્ુગ,કસરત,સમતુલન આહાર
અને કુ દરતી ઉપચારાતમક હક્ાઓ દારા ઢરદર સ ાસથ્ સુધારણા
અભ્ાસ
૧૧ થી ૧૨ ષ્ની ઉમરના વ દાથ• પર આસન અને પણા્ામની
તાલીમ દારા ઢરદરઢાસ વ ષ્ક પાસાઓ અને ઢારદહરક ્ુગ્તાના
ઘટકુ પર થતી અસરુનુ અભ્ાસ

દુરડાકૂદ અને મુકતહાથની કસરતુ દારા કુલેજની િહેનુની એરુબિક
કમતા અને પગની ધકેલ ઢસકત ઉપર થતી અસરુનુ અભ્ાસ
પવÙમ વ ભાગની કિડદ સપધા્માવ વ જતા ટદમ અને ભાગ લેતી ટદમુનુ
ઢરદર અગ પહરમીતી અને ઢરદરઢાસ વ ષ્ક પાસાઓનુ ત ુલનાતમક
અભ્ાસ
હસમુખ િારાડદના તણ નાટકુની પાતસ કનષટ (એકલુવ આકાઢ, કાળુ
કામળુ,જસુમતી કવકુ તી )
અમદા ાદ ઢહેરમાવથી પવસધધ થતા ગુજરાતી દર વનક સમાચારપતુના
ુ અને પતકારત કેતે માહહતી
પતકારુની માહહતી પાચપતની ત્oક
ટે કનુલુજનુ ઉપ્ુગ એક અભ્ાસ
અમદા ાદ ઢહેરના વ ન્ન, ાબણજ્ અને વ જાન મહાવ દાલ્ુની
ુ વ : એક અભ્ાસ
અધ્ાવપકાઓની માહહતી પાચપતની ત્oક
ગુજરાતના સદહક્ મહાવ દાલ્ ગવથાલ્ુ : સવગહ,સે ાઓ અને
વ કાસલકી આ્ુજન : એક સ ્કણ
રામદરઢ વમશ કે ઉપન્ાસુ મમ સામાજજત ચેતના (અપને લુગ, બિના
દર ાજ કા મકાન, રાત કા સફર કે વ ઢેષ સવદભ્મે )

9/30/2004

9/30/2004
30/092004
9/30/2004
9/30/2004
9/30/2004
9/30/2004
9/30/2004
9/30/2004
10/5/2004
10/6/2004
10/6/2004
10/6/2004
10/7/2004
Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

783

પારલ જ્વવતભાઈ પટેલ

સમાજકા્્

શી ચન્ગુપત સાનન

784

ુ ાઈ રામભાઈ
હેમભ
જવબહુ ક્ા

સમાજકા્્

શી ચન્ગુપત સાનન

785

ધનેન્ભાઈ કાનતીલાલ
ઢાહ
અ ની રમેઢચવ્ દ ે

786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

હકઢુરકુ માર ગુવ _દભાઈ
સાધુ
નીરજ ત ુષારભાઈ ઢેઠ
અરવ _દભાઈ િાલુભાઈ
ઝાલા
મનીષાિહેન કરસનભાઈ
ક•કણી
મુકેઢકુ માર િાબુભાઈ
ચ્હાણ
્ાસસમનિેન સુલેમાનભાઈ
ઘુઘારદ
ભીખુભાઈ ભા્ાભાઈ
ઝાલા
નરે ન્કુ માર જ્વવતલાલ
પટેલ
સુભાષચન્ ગુલાિરા્
દે સાઈ
હહતેન્ રણૈુડભાઈ પટેલ
લકમણ મુળભાઈ
િામરુહટ્ા
અવશનભાઈ સુરજભાઈ
સા ા
ઉરે ઢકુ માર ઉદે વસ_હભાઈ
ગામીત
વ પુલકુ માર મહેન્ભાઈ
ભટ

જનવ ધા

શી કનુભાઈ ઢેઠ

પતકારત
પતકારત

દે હ ેપાર કરતી મહહલાઓનુ એક સ્સકતક અભ્ાસ અને સમાજકા્્
દરમ્ાનગીરદ (ગુજરાત રાજ્ના સાિરકાવઠા જજલલાના હહ_મતનગર
ઢહેરને કેન્માવ રાખીને )

10/7/2004

ઢેરદ પર રહેનાર અને નભનાર િાળકુનુ સમાજકા્્ના અબભગમથી
અભ્ાસ (અમદા ાદ-કાલુપરુ -મબણનગર અને સાિરમતી રે લ ે સટે ઢન,
આશમ રુડ, સેટે. રુડ )

10/7/2004

જન પરવ પરામાવ (ધમ્માવ ) આચાર-મીમાવસાનુ મનુ સજાવનક અધ્્ન

10/9/2004

શી અવશન ચ્હાણ

આર. કે. લકમણના કટાક બચતુમાવ પવતબિ_બિત થતુ ગરદિીનુ ખ્ાલ

10/16/2004

શી પુવનતાિહેન હણ્

ન સાકરુ માટે પકાવઢત થતાવ ગુજરાતી સામાવ્કુ : એક અધ્્ન

10/16/2004

સ ૂ.જ.વ જાન

શી પહદપભાઈ આચા્્

10/16/2004

અથ્ઢાસ

શી હસમુખભાઈ દે સાઈ

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

અથ્ઢાસ

શી ન લવસ_હ કામુળ

કુ. મા. વ જાન

શી ધીરે નભાઈ પટે લ

AQUATIC POLLUTION BY REACTIVE DYES AND ITS
BIOLOGICAL TREATMENT
વસમેનટ ઉદુગમાવ કામ કરતા કામદારુનુ આવથંક અભ્ાસ (અબુજ વસમેનટ
ઉદુગના સવદભ્માવ )
વનલ ઉદુગના કામદારુનુ આવથંક અભ્ાસ ( ાવસદા તાલુકાને કેન્માવ
રાખીને )
જગલ
વ
પેદાઢુ પર આધાહરત કુ ટુવિુનુ અથ્ઢાસી્ અધ્્ન (દાહુદ
જજલલાના લીમખેડા તાલુકાને કેન્માવ રાખીને )
ગામીણ આ ક-ખચ્ વ શલેષણ (અમદા ાદ જજલલાના ધવધકુ ા તાલુકાના
ઉમરગઢ ગામને કેન્માવ રાખીને )
કક વષ વ કાસમાવ પાદે ઢક ગામીણ િમકનુ ફાળુ (ઉના તાલુકાના આમુ્ા
ગામીણ િમકને કેન્માવ રાખીને )
ડેટાિેઝ પરફુમનસના પશુ અને ઉપા્ુ : એક અભ્ાસ

કુ. મા. વ જાન

શી િી. ી.બુધધદે

કુ. મા. વ જાન

શી ધીરે નભાઈ પટે લ

અથ્ઢાસ

શી ન લવસ_હ કામુળ

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

ગુજરાતી

શી કવપલાિહેન પટે લ

ઢા.વઢકણ

શી જગદદઢચન્ ગુઠદ

S.C.M.પહક્ાઓ
અને માવગની
આગાહદ
માટેના
ગુણાતમક
ફેરફારુ
કક વષ કેતે કુમપયુટર વ જાનની કક વતમ બુચધધમતાની મદદથી વનષણાત
પધધવતનુ ખ્ાલ
જૂનાગઢમાવ માન વ કાસ

10/30/2004
10/30/2004
10/30/2004
10/30/2004
10/30/2004
10/30/2004
10/30/2004
10/30/2004
11/9/2004

ચવ.ચી.મહેતાકક ત તણ નાટÓકક વતઓનુ પાતબચતણ (વત્ારાજ,હુબલ
ા
શશ ,અદરઅદર )
તણ નાટÓકક વતઓની પાતસ કનષટ ( આ માણસ મ્ાસી લાગે ૈે , ખગાસ, કેમ
મકનજ કાવ ચાલ્ા ? )
ગાવધીનગર ઢહેરના પુલીસ કુનસટેિલુની ઢારદહરક ્ુગ્તાનુ અભ્ાસ

11/18/2004
11/18/2004
11/20/2004

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

પીરાણા સતપવથ સવપદા્નુવ સાહહત્.

6/11/2005

ગુજરાતી

ડ². કવપલાિેન પટેલ

“મધુ રા્ની તણ ન લકથાઓની પાતસ કનષટ
” (સભા,
‘ સા્િાજ‘ , કાવમની‘)

6/11/2005

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

સુધારકયુગનુ વયુતપવતવ ચાર : એક અધ્્ન.

6/11/2005

804

અવશનભાઈ જુ ભાઈ
ાઢેળ
ગ્તમકુ માર પાલજભાઈ
ાઘેલા
હદનેઢકુ માર પતાપવસ_હ
ચ્હાણ
રા્વસ_ગ રામ પરમાર

ગુજરાતી

ડ². કવપલાિેન પટેલ

6/11/2005

805

ઢસલેષકુ માર ચવદુભાઈ પટે લ

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

806

અવનલભાઈ અમતભાઈ
પટેલ
ઉમેઢભાઈ મનુભાઈ દુમ

હહનદદ

ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

“હહરન્ દ ેકકત તણ ન લકથાઓની પાતસ કનષટ
”
(પળનાવ‘ પવતબિ_િ
, માધ
ક્ાવ્
નથી ‘, ગાવધીની
કા
‘
ડ
)
સુધારકયુગના ભાષાઢાસી્ સવઢુધનુમાવ વજલાલ કાલીદાસ ઢાસીનુ
ફાળુ (‘ગુજરાતી ભાષાનુ ઈવતહાસ‘, ‘ધ‘
ાત ુસવગહ ના વ ઢેષ સવ
) દભ્માવ
હહનદદ વ્વગ્ ઉપન્ાસ સમીકામમ ડ². નનદલાલ કલલા કા ્ુગદાન.

હહનદદ

ડ². જઢ ત
વ ભાઈ પવડ્ા

ભારતેનદુ યુગીન પમુખ નાટક• મમ વ્કત રાષbદ્ ચેતના.

6/11/2005

કર લાઢિેન દનઢીભાઈ
ચ્ધરદ
હદનેઢકુ માર ઉગાભાઈ
રાઠુડ
ભીખાભાઈ ગુવ _દભાઈ
ગુહેલ
રાજન્કુ માર જુ ભાઈ
ાઢેળ
ઢસલેષકુ માર મુહનભાઈ
પટેલ
ઢીતલ રણૈુડભાઈ
ચ્ધરદ
સુરેઢભાઈ અમતભાઈ
પટેલ
ઘનશ્ામભાઈ હહરભાઈ
લકુ મ
જ્ાિેન તેજભાઈ ાઢેળ

હહનદદ

ડ². જઢ ત
વ ભાઈ પવડ્ા

હહનદદ

ડ². દકાિહેન જની

નરે ઢ મહેતા કે ખવડકાવ્ુ મમ વમથકદ્ પ્ુગ.
(સવઢ
‘ ્ કદ એક રાત , મહાપસથાન
‘, પસાદપ ્
ઢિર
‘
દ
કે
પહરપે
ક
્મમ
)
“અમ કતલાલ નાગર કે ઉપન્ાસ• મમ યુગીન-ચે”તના

હહનદદ

ડ². દકાિહેન જની

‘વ કનદા નલાલ

હહનદદ

ડ². માલતીિહેન દુ િે

“પપવત ાદ કે પહરપેક્ મમ વ ન્પવતકા”

6/11/2005

હહનદદ

ડ². દકાિહેન જની

6/11/2005

હહનદદ

ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

“ડ². લકમીનારા્ણ લાલ કે નાટક• કા રચના વ ધાન
(રાતરાની
, માદા
કÚ કટસ , દપ્ન , કરફÛ ૂ , અધાકુ આ
કે
વ ઢેષસુચહરતા
સવદભ્‘રુ પ’ કેમમ કાવ્
) મમ વ્કત સમકાલીન િુધ”
“શીમતી

હહનદદ

ડ². માલતીિહેન દુ િે

“વનમ્લ

6/11/2005

સમાજમાન
ઢાસ
સમાજમાન
ઢાસ

ડ². મહેઢ ગામીત

નળકાવઠા વ સતારની પઢાર જવતનુ અભ્ાસ.

6/11/2005

શી જ. ટદ.

રમુરા

6/11/2005

સમાજમાન
ઢાસ
સમાજમાન
ઢાસ

શી જ. ટદ.

રમુરા

કુલેજમાવ અભ્ાસ કરતી કારહડ્ા રજપ ૂત જાવતની વ દાથ•ઓનુ
અભ્ાસ
(કુહડનાર
ઢહેરની
તણ કુલેજુને
ધ્ાનમાવ
રાખીને
)
ઔદુબગક એકમુની માન જ ન ઉપર અસર

801
802
803

807
808
809
810
811
812
813
814
815
816

817
818

પવકજકુ માર મગનભાઈ
સ•દર ા
મહેઢભાઈ પુજભાઈ
વ
સુલવકદ

ડ². મહેઢ ગામીત

‘

,

6/11/2005

6/11/2005
6/11/2005

મા્ કે ઉપન્ાસ• મમ સામાજજક ચેતના’

6/11/2005

મા્ કે ઉપન્ાસુ મમ સવ ેદના ઔર વઢલપ”

(રાજકુટ
ઢહેરના
આજ ઔદુબગક
વ સતારને
કે
ન્માવ
રાખીને
પદૂ
ષણની માન જ
ન ઉપર) અસર.
(સાણવદ
- વ રમગામ
વચે
આ ેલ ઔદુબગક
ધ્ાનમાવ
લઈને )

6/11/2005

એકમુને

6/11/2005

6/11/2005
6/11/2005

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

819

હકરદટકુ માર રાણાભાઈ
જુટ ા

અથ્ઢાસ

શી હસમુખ દે સાઈ

820

ચેતનકુ માર ધનજભાઈ
પટેલ
રાજશીિેન ભીખાલાલ
ાઝા

અથ્ઢાસ

શી હસમુખ દે સાઈ

અથ્ઢાસ

ડ². વનવમષા શુકલ

ષા્િહેન િાિરભાઈ
પટેલ
પરિત દે ા્ત પટાટ

અથ્ઢાસ

શી ન લવસ_હ કામુળ

અથ્ઢાસ

શી હસમુખ દે સાઈ

પદદપવસ_હ પતાપવસ_હ
પઢેરદ્ા
વનલેઢકુ માર મુહનભાઈ
ગા્ક ાડ
જ્દે કુ માર જ્વવતલાલ
પટેલ

અથ્ઢાસ

શી હસમુખ દે સાઈ

દફતરવ દા

ડ². બિ_દુ ાસીની જુષી

સ ૂકમજ ાoુ
વ જાન

ડ². વનબખલ એસ. ભટ

ડ². વનબખલ એસ. ભટ

821

822
823
824
825
826

827

ગુપાલ દે ેન્કુ માર સુની

સ ૂકમજ ાoુ
વ જાન

828

અવમતકુ માર કરમઢીભાઈ
ગુધાણી

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². જગદદઢચવ્ લા. ગુઠદ

829

ઇન્ દન ઝીણાભાઈ
પરમાર
મુહહતકુ માર દર ીપતાપ
દ ે

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². જગદદઢચવ્ ક.
સાવ લ્ા
ડ². કમલેઢભાઈ પ. પટે લ

831

હુસેન જ ાભાઈ ઢેરવસ્ા

ઢારદહરક વઢકણ

832

સસમતાિેન અમ કતલાલ
ચ્ધરદ
વઢ દદન વઢ સાગર
પાનડે્

830

833

ઢારદહરક વઢકણ

ગકહવ જાન
હહનદદ

ડ². જગદદઢચવ્ ક.
સાવ લ્ા

સુ ણ્ જ્વતી ગામ સ રુજગાર ્ુજનાના લાભાથ•ઓનુ આવથંક અભ્ાસ
(જૂનાગઢ
જજલલાના
માવગરુળ
તાલુકાને
કેન્માવ
રાખીને
)

6/11/2005

પાતાળકૂ ા અને નહેર વસ_ચાઈની ખેતી-તુલનાતમક અધ્્ન.
(મહેસાણા
જજલલાના
ખેરાલુ
તાલુકાના
સવદભ્માવ વ સતાર
) વ કાસ ્ુજના : એક ત ુલનાતમક અભ્ાસ.
જળસા
(સા લકુ વડલા
તાલુકાના
મુલડદ
અને નેસડદ
ગામવ સતારને
કેન્માવ
રાખીને
)
બિન-કકવષકેતે રુકા્ેલ ગામીણ કુ ટુવિુનુવ અથ્ઢાસી્ અધ્્ન.
(ધરમપુર તાલુકાને
કેન્માવ
રાખીને
)
વન્વવતત િજરમાવ ેચાણ વ્ સથા : અથ્ઢાસી્ અધ્્ન (માવગરુળ
તાલુકાના મગફળદ પાકના સવદભ્માવ)
પાથવમક સે ા સહકારદ મવડળદનુ અથ્ઢાસી્ અભ્ાસ

6/11/2005

ડ‘
ુ ‘
દરા રાજ્ની
: એક અધ્્ન.
આજાપવતકા
(ઈ.સ.ઓ૧૮૯૧ થી
૧૯૪૭)
િા્ુવમથેનેઢન, િા્ુહડગેડેઢન એનડ હડકલરાઈઝેઢન ઓફ ઈનડસbદ્લ
ેસટ ુટસ્ કનટે ઈનભગ હરએકટદ ડાઈઝ (ટે કટાઈલ, ડાઈઝ એનડ
ઈનટરવમહડએટસ) િા્ હફકસડ હફલમ અપફલુ એનએરુબિક એનડ એરુબિક
િા્ુહરએકટસ્.

6/11/2005

6/11/2005
6/11/2005
6/11/2005
6/11/2005

6/11/2005

િા્ુવમથેનેઢન, િા્ુહડગેડેઢન એનડ ફહટ³લાઈઝર Øુમ હડસbદિરદ (સપેનટ
ુઢ) ેસટ ુટસ્ િા્ હફકસડ હફલમ એનએરુબિક િા્ુ હરએકટસ્.

6/11/2005

દબકણ ભારત અને પવÙમ િારતનાવ આતર વ શવ દાલ્ કકાએ
હેનડિુલ રમતમાવ પસવદગી પામેલ ખેલાડદભાઈની બચ_તાના સતરનુ
તુલનાતમક અભ્ાસ.

6/11/2005

ગાવધીનગર જજલલાની પાથવમક ઢાળાઓના આચા્્શીઓના ઢારદહરક
વઢકણ અને રમત-ગમત પત્ેનાવ લણુનુ અભ્ાસ.
ગુજરાત રાજ્ની સી.પી.એડ્. (ઢારદહરક વઢકણ પમાણપત) કુલેજુમાવ
અભ્ાસ કરતાવ તાલીમાથ•ઓની ઢારદહરક ્ુગ્તા અને બુચધધઆકનુ
અભ્ાસ.

ગુજરાત રાજ્ની ઢારદહરક વઢકણ સવસથાઓના આચા્્શીઓ અને
અધ્ાપકશીઓના પ ત્માન ખેલાડદઓના રમત-ગમત દે ખા અગેના
લણુનુ અભ્ાસ.

6/11/2005
6/11/2005
6/11/2005

શીમતી અવનતાિેન પટે લ “આહદ ાસી કુટ ાબળ્ા જવતનાવ લુકુના આહાર અગેનુ અભ્ાસ”

6/11/2005

ડ². માલતીિહેન દુ િે

6/20/2005

વ શ પહરપેક્ મમ દે નાગરદ બલવપ.

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

834
835
836

હદસગ જ્વસ_હ જઢ ત
વ વસ_હ
ચ્હાણ
મહેન્કુ માર દદતાભાઈ
હઠદલા
સેજલ ખુડદદાસ મુદદ

837

મુતીભાઈ માલાભાઈ
જદ

838

844

કમલેઢકુ માર ધમા્ભાઈ
પટેલ
હદનેઢકુ માર ખીમજભાઈ
વસ_ધ
હદનેઢભાઈ નગીનભાઈ
ગાવવ ત
જતેન્કુ માર દનઢીભાઈ
ચ્ધરદ
બિપીનભાઈ ચવદુભાઈ
ચ્ધરદ
આવઢષકુ માર રમેઢચવ્
મક ાણા
કલપના હસમુખલાલ દુઢી

845

રાજલ રાજન્ભાઈ મહેતા

846

ગવથાલ્ અને
માહહતીવ જાન
ગવથાલ્ અને
માહહતીવ જાન
ગવથાલ્ અને
માહહતીવ જાન
ગાવધીવ ચાર

શી પી. સી. ઢાહ
શી ન લવસ_હ

ાઘેલા

શી ન લવસ_હ

ાઘેલા

ડ². સાધનાિહેન

ુરા

ન (પારવ ભથી તેરમી સદદ ઈ.સ. સુધી)

7/12/2005

6/20/2005

ઈવતહાસ

ડ². મુજલ ભીમડાદકર

સથળ નામુના પહરપેક્માવ િારડુલી અને સુનગઢ તાલુકાનુ ઇવતહાસ

7/12/2005

ઈવતહાસ

ડ². મુજલ ભીમડાદકર

પાલીતાણા નગર : એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

7/12/2005

કુમપય ૂટર વ જાન

શી ધીરે નભાઈ પટે લ

નકઢાનુ વ કુમપયુટરદકરણ : એક અભ્ાસ.

7/12/2005

ડ². થુમસભાઈ પરમાર

ઢવખેશર તીથ્સથાન : કલા અને સવસકકવતની ્નષટએ.

7/15/2005

શી પી. સી. ઢાહ

847

મુકેઢચવ્ મણાજ ચા ડા

ગામવ્ સથાપન

ડ². મયુરદ ફામ્ર

અમદા ાદ અને ગાવધીનગર ઢહેરના પસવદગીયુકત વ વઢષટ ગવથાલ્ુમાવ
હડજજટાઈઝેઢન પવ કવત : એક અભ્ાસ.
ગાવમણ કેતના ગરદિી રે ખા નીચે જ તા લુકુની વધરાણ સવિવવ ધત
સમસ્ાઓનુ અભ્ાસ. (ગાવધીનગર તાલુકાના પાવચ ગામને ધ્ાનમાવ
રાખી)

7/20/2005

દઢરથ હહરભાઈ સાળવકે

ગવથાલ્ અને
માહહતીવ જાન
ગામવ્ સથાપન

848

જ્ુતસનાિેન રણૈુડભાઈ
પટેલ
પુષપાિહેન ધ ૂળાભાઈ
પટેલ

842
843

849

શી ન લવસ_હ કામુળ

6/20/2005

6/20/2005

ડ². અત ુલ એલ. વતપાઠદ

841

અથ્ઢાસ

શ વ દાલ્નુ વ સમાજ પહર ત્નમાવ
ાકેન્ુને કેન્માવ રાખીને)
આવથંક અભ્ાસ” (પાનગઢ ઢહેરના

6/20/2005

ઈવતહાસ

840

શી ભ્ાિહેન સ ાઈ

6/20/2005

પજવપતા બહાકુ મારદ ઈશરદ્ વ
પદાન (સાિરકાવઠા જજલલાનાવ સે
“વસરામીક ઉદુગના કામદારુનુ
સવદભ્માવ)
ગુજરાતમાવ નગરદ્ આવથંક જ

839

ગાવધીવ ચાર

“ગુજરાતના વ શવ દાલ્ ગવથાલ્ુમાવના ગવથાલ્ અને માહહતી
વ ” જાનના સામવ્કુની સવઘસ ૂબચ
આહદ ાસીઓના ઉતકષ્માવ સા ્જવનક ગવથાલ્ુનુ ફાળુ - એક અભ્ાસ
(દાહુદ
અને પવચમહાલ
જજલલાને
કેન્માવ
રાખીને
)
વ કધધાશમુના વ કધધુની ાચન અબભરુ બચ : એક અભ્ાસ
(અમદા ાદ
અને ગાવધીનગર
જજલલાઓના
સવદભ્માવ જજલલાની
) વ વ ધ જળસા વ સતાર વ કાસ ્ુજનાની
રાજકુટ
કામગીરદનુ વ અધ્્ન (સ્રાષb રચનાતમક સવમવત સે ા. bસટ-લુધીકા
તાલુકા, સ •દ્ સે ા સવઘ- ાવકાનેર તાલુકા, િા્ફ / ગીસ્ સવસથા જસદણ તાલુકા, ગામ સ રાજ મવડળ સે ા bસટ પારડદ - તાલુકુ કુટડા
સાવગામીના સવદભ્માવ)

જનવ દા

ડ². રાજ

પટે લ

વઢકણઢાસ

ડ². જ્પકાઢ પવડ્ા

વઢકણઢાસ

ડ². મુહનભાઈ પટેલ

6/30/2005

11/28/2005

પાથવમક વઢકણમાવ આફત વ્ સથાપનની જરહર્ાત અને પ ત્માન
સજજતા (ભા નગર જજલલાના મહુ ા તાલુકાને ધ્ાનમાવ રાખીને)
ગુજરાત રાજ્ની યુવન વસંટદઓમાવ વઢકણ પારવ ગત કકાએ હાથ ધર ામાવ
આ તા લઘુસઢ
વ ુધનુની પહક્ા અને તેનાવ પત્ેનાવ લણુ.
ગુજરાત રાજ્ની સી.પી.એડ્. મહાવ દાલ્ુના પવઢકણાથ•ઓની
ઢારદહરક વઢકણની તાલીમ પત્ેના લણુનુ અભ્ાસ.

11/28/2005
12/28/2005
12/28/2005

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

850

લતા અમીષ બહભટ

સમાજકા્્

ડ². આનવદદિહેન પટે લ

સામાજજક કેતે કા્્રત સવસથાઓની કામગીરદ ઉપર વ દે ઢી સહા્ક
સવસથાઓની પભા કતા - એક અભ્ાસ

21/01/2006

(Influence of Foreign Funding Agencies on Voluntary
Organizations Working in Social Sector)
અમરવસ_હ અજૂ ્નવસ_હ
ઠાકુર
ચેતનકુ માર હસમુખભાઈ
પટેલ
હદનેઢકુ માર ગણેઢભાઈ
પટેલ

ઢારદહરક વઢકણ

854

પકાઢ જ્વવતલાલ હાથી

ઢારદહરક વઢકણ

855

મુકેઢભાઈ ડા્ાભાઈ
રમુરા
હષ્દકુ માર અિાલાલ
પટેલ

ઢારદહરક વઢકણ

851
852
853

856

857
858
859
860
861
862
863
864
865

અઢુકકુ માર કાનજભાઈ
પવચુલા
દઢરથકુ માર સુમાભાઈ
પટેલ
િાબુભાઈ ચત ુરભાઈ
ચ્હાણ
અજનાિહેન ગાવડાભાઈ
પટેલ
ચેતનાિેન ભીખુભાઈ
ગાવવ ત
જલપા ્ુગેઢકુ માર
િુહરસાણી્ા
તરલતા લકમણભાઈ
પરમાર
નારા્ણવસ_હ ઢવકરવસ_હ
રા
પવ ણભાઈ માધુભાઈ
ચ્ધરદ

ઢારદહરક વઢકણ
ઢારદહરક વઢકણ

ડ². ઉદાજ

ી. પરમાર

ગુજરાત રાજ્નાવ િી.પી.એડ્.નાવ તાલીમાથ•ઓના ઢારદહરક વઢકણ અને
રમત-ગમત પત્ેનાવ સામાન્ જાનનુ અભ્ાસ.
ડ². જગદદઢચવન્ લા. ગુઠદ િેઈઝિુલ રમતમાવ રાષbદ્ કકાએ ભાગ લીધેલ ખેલાડદ ભાઈઓ અને
િહેનુની બચ_તાના સતરનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ.
ડ². કમલેઢભાઈ પ. પટે લ ગુજરાત રાજ્ના િી.પી.એડ્. અને િી.એડ્. અભ્ાસના વ દાથ•ભાઈઓના
ૂ ન અને બુદદઆકના પાસાઓનુ અભ્ાસ.
વ્સકતત , અનુકલ

30/05/2006

ડ². જમનાદાસ કે. સા બલ્ા ઢારદહરક વઢકણ અને રમત-ગમતમાવ કુમપયુટરના ઉપ્ુગ પર અભ્ાસ.

30/05/2006

30/05/2006
30/05/2006

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². જગદદઢચવ
ા ન્
શશ .સા બલ્ા
ડ². પભુલાલ મુ. કાસુન્

ગુજરાતી

ડ². કવપલાિેન પટેલ

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિેન ઉપાધ્ા્

ગુજરાતી

ડ². કવપલાિેન પટેલ

હહનદદ

ડ². માલતીિહેન દુ િે

રમત-ગમતમાવ ઉવચ વસદદ પાપત કરે લ ગુજરાત રાજ્નાવ ખેલાડદઓનાવ
ડુવપ_ગ વ ઢેના અબભપા્ુ અગેન ુવ સ ્કણ.
આતર વ શવ દાલ્ કકાએ ભાગ લીધેલ ખેલાડદઓના ઢરદરઅગ
પહરવમવત, ઢરદર િવધારણ, ગવત સુમેળ અને પવતહક્ા સમ્નુ ત ુલનાતમક
અભ્ાસ.
હરદન્ દ ેકકત "તણ ન લકથાઓની પાતસ કનષટ" (અગનપવખી, અનાગત,
સવગ-અસવગ)
'સરસ તીચવ્
' ન લકથામાવ
'રહઢપ્ુગુ
અને
કહે તુ 'ની વ વન્ુગ
: એક અભ્ાસ
.
ચુનીલાલ મહડ્ાકક ત "તણ ન લકથાઓની પાતસ કનષટ" (વ્ાજનુ ારસ,
ેળા ેળાની ૈાવ્ડદ, આલા ધાધલનુવ ઝભઝા દર)
સાહહજત્ક પતકાહરતા ઔર 'રાષb ીણા'

હહનદદ

ડ². દકાિહેન જની

મન ૂ ભવડારદ કે ઉપન્ાસ• કા રચનાવ ધાન

22/06/2006

હહનદદ

ડ². જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

22/06/2006

હહનદદ

ડ². રામગુપાલવસ_હ

ઇલાચવ્ જુઢી કે ઉપન્ાસ• મમ વ્કત સામાજજક ચેતના ('લજજ',
'વન ા્વસત', 'મુસકતપથ', 'જજપસી' કે વ ઢેષ સવદભ્ મમ)
હહનદદ પતકાહરતા ઔર પમુખ પતકાર

હહનદદ

ડ². રામગુપાલવસ_હ

નરે ન્ કુહલી કદ વ્વગ્ ્નષટ ('મેરે મુહલલે કે ફલ' સવદભ્ મમ)

22/06/2006

હહનદદ

ડ². રામગુપાલવસ_હ

હહનદદ પતકાહરતા કે વ વ ધ રપ : એક અનુઢીલન

22/06/2006

30/05/2006
30/05/2006
22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006

22/06/2006

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

866

ભરતકુ માર મનસુખલાલ
સુનઘેલાણી

હહનદદ

ડ². દકાિહેન જની

'મુસકતિુધ
ચેતના '

867

મનસુખ ગેલાભાઈ ગુહેલ

હહનદદ

ડ². જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

868

મ્વકકુ માર રુહહતકુ માર
વત ેદદ
રજનીકાનત મનહરલાલ
ભલગામડદ્ા

હહનદદ

ડ². દકાિહેન જની

'કિ તક પુકારુà
અધ્્ન
'નરે ઢ મહેતા

હહનદદ

ડ². માલતીિહેન દુ િે

હહનદદ

ડ². જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

હહનદદ

ડ². માલતીિહેન દુ િે

869

870

સઢાલી રમેઢભાઈ પટેલ

871

શેતા રઘુનાથ ભટ

872

સમાજમાન ઢાસ

ડ². જ. ટદ.

સમાજમાન ઢાસ

ડ². મહેઢ ગામીત

સમાજમાન ઢાસ

ડ². જ. ટદ.

875

બિવપનકુ માર પીઠાભાઈ
ચા ડા
રવ કુ માર નાથાલાલ
રાઠુડ
વ જ્કુ માર ભગ ાનભાઈ
ાઝા
ચન્કાનત અિાલાલ પટે લ

અથ્ઢાસ

ડ². વનવમષાિેન શુકલ

876

પભાતવસ_હ પુનાભાઈ પટેલ

અથ્ઢાસ

ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ

877

લાજરસભાઈ કલજભાઈ
ાઘમારે
વ જ્કુ માર જ્વવતલાલ
પરમાર
કુહકલાિહેન ભુળાભાઈ
પટેલ
જ્વતકુ માર ઢવકરભાઈ
મક ાણા
જતુભાઈ ઈજુ ભાઈ ગા ડા

અથ્ઢાસ

ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ

અથ્ઢાસ

ડ². વનવમષાિેન શુકલ

અથ્ઢાસ

ડ². ન લવસ_હ કામુળ

ઈવતહાસ

ડ². અત ુલ એલ. વતપાઠદ

ઈવતહાસ

ડ². અત ુલ એલ. વતપાઠદ

મનુભાઈ કાનજભાઈ
ચ્ધરદ

ઈવતહાસ

ડ². મવજુલા એમ.
ભીમડાદકર

873
874

878
879
880
881
882

રમુરા

રમુરા

કે કાવ્

મમ

ગ્

' એ વ 'આગબલ્ાત
કે ખવડકાવ્•

મમ

સવધષ્

તથા મ ૂલ્

-

' કા ત ુલનાતમક
યુગીન

22/06/2006

ચેતના

22/06/2006
'

22/06/2006

'ભારતેનદુ
કે નાટક•
મમ
વ્વગ્
' (ભારત દુ દ્ ઢા
, સહદકદ
હહ_સા
હહ_સા
ન ભ વત , અધેર
નગરદ , વ ષસ્વ ષમ્ષધમ્
, સત્ હહરઢચન્
કે
વમહહલા
ઢેષ નાટકકાર•
સનદભ્ કે પમુ
મમખ નાટક•
)
કા વ ચારિુધ એ વ રવ ગવઢલપ

22/06/2006

ગુજરાત કે આધુવનક હહનદદ ખવડકાવ્• કા અધ્્ન (આધુવનક ચેતના કે
પહરપેક્ મમ) (ચ્લાદે ી, ધનુષભવગ, પમલુચા ઔર દબલત• કા મસીહા)
"કડ ા પાટદદાર
સમાજની
લગનવ્ સથા
" - એક
અભ્ાસ
(કેઢુદ
તાલુકાના
અજિ ગામને
કેન્માવ
'આધુ
વનકદકરણની રાખીનેઆહદ) ાસી
સમાજ પર અસર' (ડાવગ
જજલલાના
કાલીિેલ
ગામને
ધ્ાનમાવ
રાખીને
)
'સીદદ
જવતમાવ
સામાજજક
પહર ત્ન
: એક અભ્ાસ
'
ુ
(તાલાલા
તાલુકાના
માધુ -જવબર
ગામને
ધ્ાનમાવ
રાખીનેવ ખચ્-લાભ
)
િીટદ કપાસના પાકનુ
વ શલેષણ (મહેસાણા જજલલાના વ જપુર
તાલુકાના અઢનાપુરા (ગેહરતાપરા) ગામને ધ્ાનમાવ રાખીને)
સદગુરુ ુટર ડે લપમેનડ ફાઉનડેઢનની જળસા વ સતાર વ કાસ ્ુજના
: એક ત ુલનાતમક અભ્ાસ (દાહુદ જજલલાના લીમખેડા તાલુકાના ઢઢેલા
અને દાભડા ગામવ સતારને કેન્માવ રાખીને)
"જગલ
વ
પેદાઢુ
પર આધાહરત કુ ટુવિુનુ
આવથંક
અભ્ાસ
" (ડાવગ
જજલલાના
આહ ા તાલુકાને
કેન્માવવષકેતે રુકા્ે
રાખીને
બિનકક
લ ગામીણ) કુ ટુવિુનુ વ અથ્ઢાસી્ અધ્્ન ( ડુદરા
જજલલાના ક ાવટ તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)
2001 માવ ગુજરાતમાવ
આ ેલ ભ ૂકવપની
આવથંક
અસરુ
(રાજકુટ
જજલલાના
મુરિી
તાલુકાને
કેન્માવ
રાખીને
"પ ાસનની)
્નષટએ
સુરેન્નગર
જજલલાના
મેળાઓ
અને ઉતસ ુ
: એક અધ્્ન " (તરણેતર મેળાના
વ ઢેાસનની
ષ
સવદ
ભ્માવ ડાવગ જજલલુ
)
પ
્નષટએ
: એક અધ્્ન

22/06/2006

સથળનામુના પહરપેક્માવ ડાવગ જજલલાનુ ઇવતહાસ

22/06/2006

22/06/2006

22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895

896
897
898
899
900
901

રાજઢભાઈ મુઘજભાઈ
પારગતી
રાકેઢકુ માર કાસનતલાલ
સુની
રાજઢકુ માર ભસકતભાઈ
સા ા
રવમલાિેન રવતલાલ રાઠુડ
જ્શી ચીમનલાલ
પરમાર
અનસુ્ાિેન રતનભાઈ
રાઠ ા
રદતેસભાઈ રમેઢભાઈ
ચ્ધરદ
સવજ્ભાઈ લલભભાઈ
પટેલ
ભ ૂરજભાઈ ગુમાજ ડામુર
રાજઢકુ માર મવગળદાસ
જદ
રવતલાલ ચવદુભાઈ રાઠ ા

ઈવતહાસ
સ ૂકમજ ાoુવ જાન
ગામવ્ સથાપન

ડ². અત ુલ એલ. વતપાઠદ

કવૈના મવહદરુ (પારવ ભથી િારમી સદદ સુધી)

22/06/2006

ડ². ડદ. શીવન ાસ મ ૂવતં

ફેટ ઓફ એનટરુપેથુજનસ ઈન અનએરુબિક ડા્ઝેઢન
(Fate of Enteropathogens in Anaerobic Digestion)
'ગામ
વ કાસમાવ
તલાટદ
કમ મવતીની
ભ ૂવમકા

22/06/2006

ડ². રાજ

પટે લ

'

ધુળકા ઢહેરના કબલકુ વડ વ સતારના કુ ટુવિુ દારા લાકડાનુવ ફવનંચરની
ઉપ્ુગીતા અગેનુ અભ્ાસ.
આમ ાની આરુગ્ સુધારણા અસર અગે પ્ુગાતમક અધ્્ન (મ.શશ
શશ .ગામસે ા મહાવ દાલ્ુની વ દાવથંનીઓને કેન્માવ રાખીને)
શી સનત મહેતા-સત્ાગહદ અને સમાજસે કની ભ ૂવમકામાવ.

22/06/2006

ગકહવ જાન

શી ઉષાિહેન પટે લ

ગકહવ જાન

શી અરણાિહેન વત ેદદ

દફતરવ દા

ડ². બિ_દુ ાવસની જુષી

દફતરવ દા

ડ². બિ_દુ ાવસની જુષી

ગુજરાત ઇવતહાસ પહરષદ : એક અધ્્ન.

22/06/2006

દફતરવ દા

ડ². બિ_દુ ાવસની જુષી

'પજમવડળ

22/06/2006

દફતરવ દા

ડ². બિ_દુ ાસીની જુષી

જૂનાગઢ રાજ્ની પવતકા-‘દસતુરલ અમલ સરકાર જૂનાગઢ’ : એક
અધ્્ન (ઈ.સ. ૧૮૬૭ થી ૧૯૪૯)
કવૈ જજલલાના મેળાઓ : ઐવતહાવસક પહરપેક્માવ

ઈવતહાસ

ડ². અત ુલ એલ. વતપાઠદ

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિેન ઉપાધ્ા્

' પવતકા

: એક અધ્્ન .

22/06/2006
22/06/2006
22/06/2006

22/06/2006
24/06/2006
28/06/2006

જનવ દા

'ધ ઓલડમેન
એનડ ધ સી ' અને 'સમુ્ાસનતકે
'
ન લકથા : એક ત ુલનાતમક
અભ્ાસ
"ફલુરુવસસગસત
ગામજનુનુ
આરુગ્લકી
શી ભ્ાિહેન સ ાઈ
અભ્ાસ
" (ઊઝા
તાલુકાના
ર ાડા
ગામને
અનુ
લ
કીને
)
ડ². સાધનાિહેન ુરા
"ગાવધીજના
મહહલા ઉનવતના
ખ્ાલના
સવદભ્માવ
ટુરે નટ
પા ર સાિરમતીની
મહહલા
કામદારુની
આવથંક
, વ્ા સાવ્ક
અને સામાજજક
"
ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની સસથવતનુ
નઈ તાલીમ અનેઅભ્ાસ
ત્માન પાથવમક
વઢકણ - એક અભ્ાસ (ભા નગર
જજલલાના ઘુઘા તાલુકાના સવદભ્માવ)
ડ². જજતેન્ભાઈ િી. ઢાહ
"અધ્ાતમ
ઉપવનષદ્
: એક અધ્્ન "

િુવધરાજ સ જભાઈ
વ શાસ
રે ખા મુહનલાલ મસતક

િ્દદઢ્ન

ડ². વનરવ જના

ુરા

િ્દ ન્ા્ અને જાન મીમાવસા.

29/06/2006

િ્દદઢ્ન

ડ². વનરવ જના

ુરા

સાડતીસ િુવધપકી્ ધમ• એક અધ્્ન.

29/06/2006

મુહનભાઇ મેહરભાઇ
રાઠુડ
વપતીિેન હકઢુરચવ્ પવડ્ા

ગુજરાતી

ડ². કવપલાિેન પટેલ

24/07/2006

સમાજમાન ઢાસ

ડ². મહેઢભાઈ ગામીત

“ધુ ભટની ન લકથાઓની પાતસ કનષટ
” (‘સમુન્ાસનતકે’ ‘ તત મવસ’
‘અતરાપી’ )
ઔદુબગકરણની આહદ ાસી સીના જ ન પર પડતી અસર ( લસાડ
જજલલાની એનકર ફેકટરદ કામ કરતી સીઓને ધ્ાનમાવ રાખીને)

કનસ્ાલાલ રામજભાઈ
પટેલ
બગરદઢકુ માર મુળઢવકર
રા લ

ગાવધીવ ચાર

હષ્ ધ્નવસ_હ રાજન્વસ_હ
જડેજ
વનરાલી ક્વઢકભાઈ ઢાહ

ગાવધીવ ચાર

ગાવધીવ ચાર

29/06/2006
29/06/2006
29/06/2006
29/06/2006

24/07/2006

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

902

હદનેઢકુ માર રા જભાઈ
પટેલ

સવત વઢકણ

ડ². સવધ્ાિહેન ઠાકર

903

મનીષકુ માર ડાહાભાઈ
ભુઈ
ભરતકુ માર ડાહાભાઈ
પટેલ
ગજનવદ મેહન્કુ માર શુકલ

સવત વઢકણ

ડ². આરતીિહેન કસ ેકર

સવત વઢકણ

ડ². રમેઢભાઈ પટે લ

904
905
906
907
908
909
910
911

912
913

2/5/2007

હદલીપકુ માર ભીમજભાઈ
કથીરદ્ા
ન નીતકુ માર
પરસુતમભાઈ જદ
વનર જ્પકાઢભાઈ
સા ડા
રાકેઢકુ માર નાથાલાલ
પટેલ
હષ્દકુ માર જનપતવસ_હ
જદ
હહતેઢકુ માર જગદદઢભાઈ
ભા ાણી

ઢારદહરક વઢકણ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². જગદદઢચવ્ ક.
સા બલ્ા
ડ². જગદદઢચવ્ ક.
સા બલ્ા
ડ². ઉદાજ ી. પરમાર

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². જગદદઢચવ્ લા. ગુઠદ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². કમલેઢભાઈ પ. પટે લ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². કમલેઢભાઈ પ. પટે લ

અજતવસ_હ રણજતવસ_હ
ચ્હાણ
આનવદકુ માર ન નીતભાઈ
રા લ
આકાઢ કુ માર

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². જમનાદાસ કે. સા બલ્ા સાિરકાવઠા જજલલાની પાથવમક ઢાળામાવ સ ાસથ્, ઢારદહરક વઢકણ અને
સુવ ધાની પ ત્માન પહરસસથવતનુ અભ્ાસ.
ડ². પભુલાલ મુ. કાસુન્ા
રમત-ગમતમાવ ભારતી્ ખેલાડદઓના રમતઆક અગેનુ ગુજરાત
રાજ્ના રાહિરુનાવ અબભપા્નુ અભ્ાસ.
ડ². શીવન ાસમ ૂવતં
Influence of pesticides on physico-chemical and microbiological
દુ ગગીરાલા
properties of soil and anaerobic digester.
ડ². પતીક વઢલપકાર
Effect of Biodynamic Preparations on Soil and Plant Properties of Green
gram (Vigna radiata) and Residual Wheat (Triticum aestivum) Crop.

25/05/2007

02/06/207

ઢારદહરક વઢકણ

ઢારદહરક વઢકણ

ગુપાલકુ માર
ઘનશ્ામવસ_હ રાઓલ

916

વનવમષાિહેન િાબુભાઈ
પટેલ
આમીન પ ીણભાઈ સાગર

સ ૂકમજ ાoુ
વ જાન
સમાજઢાસ

ડ². પદદપભાઈ આચા્્

મહેઢકુ માર દામુભાઈ
પ ાર

સમાજઢાસ

ડ². મહેઢ ગામીત

918

10/8/2006

Dr. P. M. Kasundra

915

917

વનરવ તર વઢકણ કા્્કમના પેરકુનુ HIV / AIDS સવિવવ ધત જણકારદનુ
અભ્ાસ.
જ નની ગુણ તા સુધારણામાવ સવત વઢકણની ભ ૂવમકા (જનવઢકણ
સવસથાન - કલુલના મહહલા લાભાથ•ઓને ધ્ાનમાવ રાખીને)
EFFECT OF ISOMETRIC AND DYNAMIC PROGRESSIVE
RESISTANCE TRANING ON STRENGTH
bે ડમીલ અને ફલેટ રનભગ તાલીમ દારા ખેલાડદઓની ઝડપ, વ સફુટક
િળ અને કદમુની લવિાઈ જ ા પાસાઓ ઉપર થતી અસરુનુ અભ્ાસ.
િાઈવસકલ ઈગ•મીટરની તાલીમથી ઝડપ, કદમુની લવિાઈ, સનાયુિળ
અને વ સફુટક િળ જ ા પાસાઓ પર થતી અસરુનુ અભ્ાસ.
સવગીત સાથેની એરુિીક કસરતુ દારા ઢારદહરક ્ુગ્તા તથા ગત્ાતમક
્ુગ્તા પર થતી અસરુનુ અભ્ાસ.
ગુજરાતમાવ રમત-ગમત કેતે વ વઢષટ વસદદઓ પાપત કરનાર શી કાનજ
ભાલી્ાનુ વ્સકત વ ઢેષ અભ્ાસ.
પવચમહાલ જજલલાની ઉવચતર માધ્વમક ઢાળાઓમાવ અભ્ાસ કરતાવ
વ દાથ•ઓની ઢારદહરક ્ુગ્તા અને બુદદઆકનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ.
હેમચવ્ાચા્્ ઉતર ગુજરાત યુવન વસંટદ સવલગન િી.પી.એડ્. કુલેજના
તાલીમાથ•ઓની ઢારદહરક ્ુગ્તા અને બુદદઆકનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ.

10/8/2006

ઢારદહરક વઢકણ

સ ૂકમજ ાoુ
વ જાન
સ ૂકમજ ાoુ
વ જાન

914

વનરવ તર વઢકણ કેન્ના પેરકુની પજનન સ ાસથ્ સવિવવ ધત સભાનતાનુ
અભ્ાસ (રાજ્ સવઢુધન કેન્ (S.R.C.) દારા અપાતી સવત અને વ કાસ
વઢકણ તાલીમના સવદભ્)

ડ². મહેઢ ગામીત

Effect of Co-digestion of psidium guajava leaves with cow dung as feed
material on biogas production, and microbial diversity.
દબલતુમાવ આતરજાવત્ પેમલગનુ (જૂનાગઢ જજલલાને કેન્માવ રાખીને)
આહદ ાસી હાટ ાડાઓનુ અભ્ાસ (ડાવગ જજલલાના સાકરપાતળ, સુિીર,
પીપલદહાડ, ગારખડદ હાટ ાડાને કેન્માવ રાખીને)

25/05/2007
25/05/2007
25/05/2007
25/05/2007
25/05/2007
25/05/2007
25/05/2007

25/05/2007
02/06/207
02/06/207

22/06/2007
22/06/2007
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કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

919
920
921
922
923
924
925
926
927

928
929

રાજઢકુ માર મેપાભાઈ
માકડદ્ા
વ જ્ભાઈ િાબુભાઈ
પરમાર
હહતેષભાઈ દાનાભાઈ
પરમાર
જ્ેઢકુ માર પરસુતમભાઈ
ાઘેલા
જ્વવતભાઈ િાબુભાઈ
ાઘેલા
પવકજભાઈ િચુભાઈ
ભાભુર
અમ કતભાઈ રામજભાઈ
પટેલ
જ્ેઢકુ માર વ ઠલભાઈ
પટેલ
નવદલાલ જઠાલાલ કર લા
પભુભાઈ ૈગનભાઈ
પવચાલ
મુહનભાઈ ાઘજભાઈ
પટેલ

સમાજઢાસ
સમાજઢાસ
ગાવધીવ ચાર
ગાવધીવ ચાર
ગાવધીવ ચાર
ગાવધીવ ચાર
ગાવધીવ ચાર
ગાવધીવ ચાર
ગાવધીવ ચાર
ગાવધીવ ચાર

રમુરા

ાદદ જાવતનુ અભ્ાસ (માણા દર તાલુકાના કતકપરા ગામને કેન્માવ
રાખીને)
ડ². જ. ટદ. રમુરા
કારહડ્ા રાજપ ૂત સમાજમાવ લગનવ્ સથા (સુતાપાડા તાલુકાના રાખેજ
ગામને કેન્માવ રાખીને)
ડ². મહેઢ ગામીત
ટે બલ ીઝનની ગામીણ સમાજ પર અસર ( ેરા ળ તાલુકાના ડુદરા
(ડુહડ્ા) ગામને કેન્માવ રાખીને)
ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની "સી
કેળ ણી
અને મહહલા વ કાસ " (માવડલ
તાલુકાના
માવડલ
ગામના
સવદભ્માવ
)
ડ². સાધનાિહેન ુરા
" 'સ કનષટ
સવસથા
' ની ગુજરાત
રાજ્ની
ઢુધ્ાતાઓ
અને ઢુધસાવકળ
-પવ કવતઓનુ
"હદઢા સવ"સથા
દારા
લીમખેડા
તાલુકામાવ
શીમતી ભ્ાિહેન સ ાઈ અભ્ાસ
ચાલતી
મહહલાવ કાસ
મવડળની
પવ કવતઓનુ
ડેર , હાવ
ડદ
અને
કુ લલી સઢસકતકરણ
ગામને
શીમતી ભ્ાિહેન સ ાઈ અભ્ાસ
"સારથી "સવ(મવ
સથા
દારા
મહહલા
"
(પવચમહાલ
જજલલાનાવ
સવતરામપુર
તાલુકાને
કે"ભાલનળકાવ
ન્માવ
અનુ ઓરા ગામ
ડ². સાધનાિહેન ુરા
ઠા રાખીને
ખાદદ ફાચર
ગામુદુગ
મવડળ ) - રાણપુર
સવસથાની
'ઊની ખાદદ 'ની પવ કવત
દારા
ગામ પશુ
વ પકાસ
શીમતી ભ્ાિહેન સ ાઈ મહહલા
ાલકુનુ"વ સમાજ પહર ત્નમાવ ્ુગદાન (ગાવધીનગર જજલલાના
માણસા તાલુકાના પાવચ ગામુને કેન્માવ રાખીને અમરાપુર, દે લ ાડ,
માણેકપુર, મકાખાડ અને ઈશરપુરા)
ડ². સાધનાિહેન

ુરા

જનવઢકણ સવસથાન, કલુલ અને સી ઉનવત એક અભ્ાસ (ગાવધીવ ચારના
સવદભ્માવ)
ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની સ . જનકદદે ી જમનાલાલ િજજ વનસગ•પચાર - ્ુગ તાલીમ અને
સવઢુધન કેન્ - એક અધ્્ન (ગ ૂજરાત વ દાપીઠ સવચાબલત ગામસે ા
કેન્ - રાવધેજ)

અવસત િકુ લભાઈ

931

પવ ણચવ્ પતાપરા્
જુષી
મનીષ તારાચવદ મેશામ
અવમતકુ માર પ ીણચવ્
વત ેદદ
સુવનલકુ માર િવસીલાલ
ચ્ધરદ
ઉ ્ઢીિેન નારા્ણભાઈ
પટેલ

ઢાવવત અને ન ૂતન
વ શસમાજ
ગુજરાતી
અથ્ઢાસ

શી હસમુખ દે સાઈ

ધારા હરદઢભાઈ કનુજ્ા

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

933
934
935

936

િ્દદઢ્ન

ડ². જ. ટદ.

930

932

કદલ

સમાજઢાસ

22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007

ડ². વનરવ જનાિહેન

ુરા

િ્દધમ્ઢાસન અને પ્ા્ રણ-સવરકણ (વ ન્વપટકના સવદભ્માવ)

22/06/2007

િ્દદઢ્ન

ડ². વનરવ જનાિહેન

ુરા

િ્દધમ્ના વ કાસ અને વઢકણમાવ આચા્•નુવ પદાન

22/06/2007

િ્દદઢ્ન

ड . न रम ज िबह

बौद न किया कि इन हिस

22/06/2007

व रि

ગામની

કુમી

थि दर

मशमिमसि

ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની

"ગુજ
વ

એકતા : એક અધ્્ન "

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ચ્ધરદ સમાજમાવ ગ ાતાવ લગનગીતુ (દબકણ ગુજરાતના ચ્ધરદ
આહદ ાસીઓના વ ઢેષ સવદભ્માવ)
િા્ફ આ્ુજજત ાડદ ્ુજનાના લાભાથ• કુ ટુવિુનુ આવથંક અભ્ાસ
(ન સારદ જજલલાના ાવસદા તાલુકાના લાૈકડદ અને ખાટાઆિા ગામને
કેન્માવ રાખીને)

22/06/2007
28/06/2007
28/06/2007

ગાવધીવ ચારાવધત સવસથાના કા્્કમુની ગામવ કાસ પર અસર ('લુકવમતા'
સવસથાને કેન્માવ રાખીને))

28/06/2007
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કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

937
938

939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955

પ કથ ીરાજ ઘનશ્ામભાઈ
પરમાર
રવ જનિેન જ્વવતલાલ
પટેલ

અથ્ઢાસ

શી વનવમષા શુકલ

અથ્ઢાસ

શી હસમુખ દે સાઈ

સુભ્ાિેન વ ષoુભાઈ
પટેલ
હકઢુરકુ માર વ રાભાઈ
જુટ ા
હદલીપકુ માર હકઢનભાઈ
ચ્ધરદ
ધમ્ન્કુ માર સુરેઢચવ્
બહભટ
જગદદઢભાઈ અમરાભાઈ
લકુ મ
અઢુક રામભાઈ સુલવકદ

અથ્ઢાસ

શી હસમુખ દે સાઈ

ઈવતહાસ

ડ². અત ુલ એલ. વતપાઠદ

ઈવતહાસ

ડ². મુજ
વ લ એમ. ભીમડાદકર સથળનામુના પહરપેક્માવ પાલનપુર તાલુકાનુ ઈવતહાસ

28/06/2007

ઈવતહાસ

ડ². મુજ
વ લ એમ. ભીમડાદકર ાવકાનેર નગર : એક ઐવતહાવસક અધ્્ન.

28/06/2007

દફતરવ દા

ડ². બિ_દુ ાવસની જુષી

ગાવધીજ અને ગુરુદે

28/06/2007

હહનદદ

ड . जरवम भिई पमडयि

4/7/2007

4/7/2007

ગાવધીવ ચારાવધત સવસથાના કા્્કમની ગામવ કાસ પર અસર ('જઢુદાનરુતમ ચેરદટે િલ bસટ'ના વ ઢેષ સવદભ્માવ)
ગાલીચા ઉદુગમાવ કામ કરતા કામદારુનુ આવથંક અભ્ાસ ( લસાડ
જજલલાના ધરમપુર તાલુકાના ખાવડા અને આિાતલાટ ગામવ સતારને
કેન્માવ રાખીને)

28/06/2007
28/06/2007

'સ •દ્
આશમ ' ાલમમાવ
કામ કરતા કારદગરુનુ
આવથંક
અભ્ાસ
(વ સનગર તાલુકાના
ાલમ ગામને
કે
ન
્માવ
રાખીને
)
પ ાસનની ્નષટએ જૂનાગઢ જજલલુ : એક અધ્્ન.

28/06/2007
28/06/2007

: એક અધ્્ન'

ક્ઢલ્ાિેન કુ વ રજભાઈ
ચ્ધરદ
જનકભાઈ રાણાભાઈ
પળાબલ્ા
જ્ેઢકુ માર પહલાદભાઈ
ેગડા
ઝાહહરા હાજમહમદ
મનસુરદ
દુ ધીિેન તેજભાઈ ાઢેળ

હહનદદ

ड . रिम ग पिल ससमह

હહનદદ

ड . रिम ग पिल ससमह

'म6लि
आ8चल ' एवम 'स रठ
िरि
वहे ि
पिणश ' कि
अधयय
ेल ितमक
हहमदद कि केतशय ल कसिहहतय : एक अ ेरशल (बज, रिजसथि श, खडशब लद
एवम हररयिणवश के समदभ मं )
ड . सेदर मजशहठयि कि वयमगय सिहहतय : एक अधयय

હહનદદ

ड . दकिबह

धमवशर भिर श कक किवय सिध ि

હહનદદ

प . मिल शबह

હહનદદ

ड . दकिबह

હદલીપકુ માર મુગ્ાભાઈ
ગાવ ત
હદપકકુ માર િળદે ભાઈ
ેગડા
ધવમંષઠા પરિતભાઈ
મક ાણા
મુકેઢભાઈ ભીખુભાઈ
ચ્ધરદ
વ જ્ભાઈ બિસત ુભાઈ
ચ ધરદ
સાહહલકુ માર નવદહકઢુર
ઢમા્

હહનદદ

ड . जरवम भिई पमडयि

पम

હહનદદ

ड . मिल श दब
े े

मेक् ब ध के किवय मं मि्सविद

4/7/2007

હહનદદ

ड . जरवम भिई पमडयि

4/7/2007

હહનદદ

ड . दकिबह

હહનદદ

ड . मिल श दब
े े

कषणि स ब श के उपनयिसा मं न रवप
िरद समसयिए8 ('डिर से बबछेडश',
'समत मरजि श', 'हदल दिन र', 'समय सरगम' के समदभ मं )
यरपिल के पमेख उपनयिसा मं येगश चे ि ('दिदि किमरे ड', 'दे रद हद',
'हदवयि', 'असम ि', 'म ेषय के रप', 'झPठि सच', 'मेरद ेरद उसकक बि ' के
सम
पमडदडभ मं
स)ह लिल दवववेदद के किवय मं गिमधशविद

હહનદદ

ड . रिम ग पिल ससमह

ईसिई समर ररया कक हहमदद सेवि : एक अ र
े शल

4/7/2007

जि श
दब
े े
जि श

जि श

"न मल
वमि
रचच H 'चशडा
अ ेरशल
"
कमलेशवर के उपनयिसा मं यग
े श चे

पर चि8द श

' : एक

4/7/2007

4/7/2007

ि

कक चे श हेई पमेख कवव िओम मं मि व

4/7/2007

4/7/2007
थि पकन

4/7/2007

4/7/2007
4/7/2007

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

956

મનુજકુ માર ભીખાભાઈ
પટેલ

પતકારત અને
સમ ૂહપત્ા્ન

ડ². વ નુદકુ માર પાવડે્

957

અલપાિેન ડાહાલાલ
સાવડેસરા
કદમ અત ુલભાઈ
મઢર ાલા

ગવથાલ્
માહહતી વ
ગવથાલ્
માહહતી વ

અને
જાન
અને
જાન

શી ન લવસ_હ

દકાિેન ગુવ _દભાઈ
પટેલ
મનુભાઈ ગટુરભાઈ
ાઘેલા
રાજન્વસ_હ ભગ તવસ_હ
ાઘેલા
લ જભાઈ નાનજભાઈ
ઝાલા
સસમતક્ર સ ણ્જતવસ_હ
સેહરા
કલપનાિેન મનુજભાઈ
ઢાહ
પીવત નરે ન્કુ માર ઢાહ

ગવથાલ્ અને
માહહતી વ જાન
ગવથાલ્ અને
માહહતી વ જાન
ગવથાલ્ અને
માહહતી વ જાન
ગવથાલ્ અને
માહહતી વ જાન
ગવથાલ્ અને
માહહતી વ જાન
જનવ દા

શી ન લવસ_હ

ક્વઢકભાઈ જ્હહ_દભાઈ
ચ્ધરદ
અજુ ્નવસ_હ ભમરવસ_હ
પરમાર

958

959
960
961
962
963
964
965
966
967

968

મનીષા રમેઢચવ્ ભટ

969

આઢાિેન સમધાજ વ હુલ

970

અઢુકકુ માર ચવદુલાલ
રા લ
કેતન સવતભાઈ રપેરા

971
972

કાવવતિેન પદુમનભાઈ
વત ેદદ

ાઘેલા

ડ². રકાિહેન પટે લ
ાઘેલા

સાિરકાવઠા જજલલામાવ આ તાવ ગુજરાતી દર વનક પતુની કક વષ પ ૂવતંઓમાવ
ૂ ુ દારા ઉપ્ુગ : એક અધ્્ન.
પકાવઢત કક વષ વ ષ્ક માહહતીનુ ખેડત
ૂ ુ સવદભ્ વ ઢેષ
(મુડાસા તાલુકાના ઉમેદપુર (દધા.) ગામના ખેડત
અધ્્ન)
અમદા ાદ ઢહેરના ગવથાલ્ુમાવ સ ચાલન દારા આપ ામાવ આ તી
સે ાઓની અસરુ : એક અભ્ાસ
"નેઢનલ ઈનનટટâ ૂટ
ઓફ ફેઢન ટકનુલુજ
(વનફટ )
ગવથાલ્
, ગાવધીનગરના
ઉપ્ુગકતા્ઓની
માહહતી
પાચપતની
ત્o ૂક
: એક અભ્ાસ
"

18/07/2007

18/07/2007
18/07/2007

વનરવ તર વઢકણ કા્્કમુમાવ ગવથાલ્ુની ભ ૂવમકા (અમદા ાદ ઢહેરના પ ૂ ્
વ સતારના વનરવ તર વઢકણ કેન્ુના સવદભ્માવ)
ગાવધીનગર ઢહેરનાવ સરકારદ ગવથાલ્ુ : સવગહ, સે ાઓ અને વ કાસ

18/07/2007

ગુજરાતનાવ કકવષ વ શવ દાલ્ ગવથાલ્ુ : સવગહ, સે ાઓ અને વ કાસ એક અભ્ાસ
અમદા ાદ ઢહેરના ઢસકબણક ગવથાલ્ુની સે ાઓ અને પવ કવતઓનુવ
િાહસુતીકરણ : એક અભ્ાસ
સુરેન્નગરના જજલલાની સા ્જવનક ગવથાલ્ પવ કવતનુ એક અભ્ાસ

18/07/2007

ડ². પ ૂબણણમાિહેન મહેતા

તીથ~કર ઋષભદે

18/07/2007

જનવ દા

ડ². પ ૂબણણમાિહેન મહેતા

વ સમરણી્ વ ભ ૂવત શી

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

સવત વઢકણ

ડ². રમેઢભાઈ ૈુ. પટેલ

દબકણ ગુજરાતની ચ્ધરદ લુક ાતા્ઓ (દબકણ ગુજરાતના ચ્ધરદ
સમાજની લુક ાતા્ઓના વ ઢેષ સવદભ્માવ)
"પાથવમક
અધ્ાપન
મવહદર (પી .ટદ .સી .)ના
પવઢકણાથ•ઓમાવ
પજનન સ ાસથ્
સવિધ
વ ી
જણકારદ
" (ગાવધીનગર
જજલલાના
માણસા
તાલુ
ક
ામાવ
આ
લ
ે
પાથવમક
અધ્ાપન
મવ
હ
દરના
સનાતક કકાએ અભ્ાસ કરતા વ દાથ•ઓની સવત વઢકણ વ ષ્ક

ડ². રકાિહેન પટે લ
શી પવ ણ સી. ઢાહ
ડ². રકાિહેન પટે લ
શી ન લવસ_હ

ાઘેલા

પ્ઢ વઢકણ
(એકસ
પરદકાથ• અને સમ ૂહ)
પતકારત
પત્ા્ન
ગાવધીવ ચાર

ડ². સવધ્ાિહેન ઠાકર

પતકારત અને સમ ૂહ
પત્ા્ન
સવત વઢકણ

શી અવશનભાઈ ચ્હાણ

શી અવશનભાઈ ચ્હાણ
શીમતી ભ્ાિહેન સ ાઈ

ડ². સવધ્ાિહેન ઠાકર

ીરચવદ રાઘ જ ગાવધી

જણકારદનુ અભ્ાસ.
ગુજરાતી દા્સપુરા પતકારત ના સવદભ્માવ ઈગલેનડ સસથત વ ચારપત
'ઓવપવન્ન' એક અધ્્ન.
"અમદા ાદ
મયુવનવસપલ
કુપ•રે ઢનમાવ
કામ કરતી
મહહલા સફાઈ કામદારુની
વ્ા સાવ્ક
, આવથંક
અને
સસથવતનુ પવતબિ_અભ્ાસ
" ચાર (હહરજનિવધ,ુ
પતકારસામાજજક
ગાવધીજના લખાણુમાવ
બિત વઢકણ-વ
સન્ 1933 થી 1948ના વ ઢેષ સવદભ્)
આહદ ાસી તરુ બણઓની પજનન સ ાસથ્ વ ષ્ક જણકારદ અને
સમસ્ાઓનુ અભ્ાસ (િનાસકાવઠા જજલલાના દાવતા તાલુકાના સવદભ્માવ)

18/07/2007

18/07/2007
18/07/2007

18/07/2007
24/07/2007
14/08/2007
14/08/2007
9/5/2007
7/9/2007
9/18/2007
12/13/2007
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કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

973

હદનેઢકુ માર જુઈતારામ
પટેલ

સવત વઢકણ

ડ². રમેઢભાઈ પટે લ

વ દાથ•ઓમાવ તરુ ણા સથા દરમ્ાન પજનન સ ાસથ્ અને મુજ
વ તા પશુ
સવિવવ ધત સભાનતાનુ અભ્ાસ. (અમદા ાદ જજલલાની ઉવચતર માધ્વમક
ઢાળાઓના વ દાથ•ઓ)

12/13/2007
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કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

974
975

976
977
978
979

િષ્ : 2008

વનમ્ળા મુળજભાઈ ચ્હાણ ઢાવવત અને ન ૂતન વ શસમાજ ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની અગરિતી ઉદુગમાવ કામ કરતા િાળમજૂરુનુ અભ્ાસ (અમદા ાદના
િાપુનગર વ સતારના સવદભ્માવ)
ક્વઢકકુ માર મજસભાઇ
સમાજઢાસ
ડ². બગરધરભાઈ રમુરા ગામીણ સમાજમાવ પહર ત્ન લા
ામાવ ડેરદઉદુગની ભ ૂવમકા (વ્ારા
ગામીત
તાલુકાના ભાના ાડદ, લુટર ા, ચાવપા ાડદ અને ઊચામાળા ગામને કેન્માવ
રાખીને)
જતેન્ કરમઢીભાઇ
ઢેિરદ્ા
જજેઢ મસુરભાઇ ચ્ધરદ

સમાજઢાસ

સવહદપભાઇ નુરજભાઇ
ગામીત
અઢુકભાઈ કમાભાઇ ભુ્ા

સમાજઢાસ

સમાજઢાસ

અથ્ઢાસ
અથ્ઢાસ

981

જ્ેઢ નરા નદાસ
દુ ધરે જ્ા
પરે ઢ પભાતભાઇ દે સાઇ

982

િળદે

અથ્ઢાસ

983

અકુ રકુ માર દનઢીભાઈ
ચ્ધરદ
ગ્ર કુ િેરજ ઠાકુર

ઢારદહરક વઢકણ

ચવ્કાનત જમનાદાસ
ાઢદ્ા
વનલેઢકુ માર મુહનભાઈ
પટેલ
મકાભાઈ ભુપતભાઈ
િારર ્ા
મુહસીનઆઝાદ રસુલભાઈ
કુ રેઢી
લકદરાજવસ_હ ભાદુ ભા
ગુહહલ

ઢારદહરક વઢકણ

હરદઢ ભીખાભાઈ રાિા

ઢારદહરક વઢકણ

980

984
985
986
987
988
989

990

ખુડાભાઇ

ાબણ્ા

અથ્ઢાસ

ઢારદહરક વઢકણ

ઢારદહરક વઢકણ
ઢારદહરક વઢકણ
ઢારદહરક વઢકણ
ઢારદહરક વઢકણ

ડ². બગરધરભાઈ

રમુરા

આહદ ાસી વ કાસમાવ સ સચવૈક સવસથાઓની ભ ૂવમકા (ડાવગ જજલલાને કેન્માવ
રાખીને)
ડ². મહેઢભાઈ ગામીત
ઉતરબુવન્ાદદ આશમઢાળાની આહદ ાસી સવસકક વત પર અસર (માવડ ી
તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)
ડ². મહેઢભાઈ ગામીત
ગામીત જવતમાવ ધાવમંક પહર ત્ન - એક સમાજઢાસી્ અભ્ાસ
(હનુમત
વ ી્ા, કનાળા, સરર ્ા અને ગાળકુ ા ગામુને કેન્માવ રાખીને)
ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ
"િાગા્તી
પાકુનુ
આવથંક
અભ્ાસ
" ( લસાડ
જજલલાના
ફળપાકુ
(કેરદ , કેળા )ને કેન્માવ
રાખીને ઉવચવઢકણ
)
ડ². વનવમષાિહેન શુકલ
ભારતી્
: વ કાસ અને ખાનગીકરણ (ગુજરાત યુન વસંટદ
સવલગન જહેર અને ખાનગીકેતની િે ઇજનેરદ વ દાલ્ુનુ અભ્ાસ)
ૂ ુનુ આવથંક અભ્ાસ (માવડ ી
ડ². વનવમષાિહેન શુકલ
ટપક વસ_ચાઈ પદવતથી ખેતી કરતા ખેડત
તાલુકાના કુડા્ અને નાનીરા્ણ ગામ વ સતારને કેન્માવ રાખીને)
ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ
કવૈ ન વનમા્ણ અબભ્ાનનુ ગામીણ વ કાસમાવ ફાળુ : આવથંક અભ્ાસ
(નખતાણા તાલુકાના ડાડુર અને પસ્ા ગામના સવદભ્માવ)
ડ². જગદદઢચવ્ ગુઠદ
ેસટ ઝુન ઈનટર યુવન વસંટદ ટે િલટેવનસ અને િેડવમનટન સપધા્માવ
પસવદગી પામેલ ખેલાડદઓનુ રમત બચ_તાનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
ડ². ગીતાિહેન પટે લ
રાષbદ્ કકાના કરાટે, જૂડુ અને કુ સતી રમતના ખેલાડદઓનુ ઢરદરઅગ
પહરવમવતનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
ડ². જમનાદાસ કે. સા બલ્ા વ વ ધ વ દાઢાખાઓમાવ અભ્ાસ કરતા વ દાથ•ઓના સમા્ુજનનુ
તુલનાતમક અભ્ાસ
ડ². કમલેઢભાઈ પટે લ
રાષbદ્ કકાના કરાટે, વુશ ુ અને ટેક ુનડુ રમતના ખેલાડદઓની ચપળતા,
નમની્તા અને વ સફુટક િળનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
ડ². ઉદાજ પરમાર
ગુજરાત રાજ્ના િાસકેટિુલ રમતના વ બભન સતરના ખેલાડદઓના
રમત દે ખા ના સવદભ્માવ વસદä પેરણાનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
ડ². પભુલાલ કાસુન્ા
પસવદ કરે લ આસનુ અને મલખમ દારા તાલીમાથ•ઓની નમની્તા અને
પેટની સનાયુ સહનઢસકત પર થતી અસરુનુ અભ્ાસ
ડ². જગદદઢચવ્ સા બલ્ા એલી ેટ રનભગ અને સેનડ રનભગ તાલીમ દારા ખેલાડદઓની ઝડપ,
વ સફુટકિળ અને કદમુની લવિાઈ જ ા પાસાઓ પર થતી અસરુનુ
અભ્ાસ
ડ². પભુલાલ કાસુન્ા

સવઘ વ્ા્ામ સાદદ રમતુ અને ટેિલ ટેવનસ રમત દારા વ દાથ•ઓની
હાથ પવતહક્ા અને આખ હાથ ગવત સુમેળ ઉપર થતી અસરુનુ અભ્ાસ

1/7/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008
6/11/2008

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

991
992
993
994
995
996
997
998

હહરે નકુ માર ઢાવતીલાલ
મક ાણા
જ્ેઢકુ માર રાજભાઇ
િગડા
દે જભાઇ ગુ ાભાઇ
સુલવકદ
ભરતકુ માર કેઢાભાઇ
પરમાર
મવનષકુ માર િાબુભાઇ
ચ્ધરદ
મનુજકુ માર કારાભાઇ
સુલવકદ
સતીઢકુ માર ઢવકરભાઇ
પટેલ
કુહકલા હહરઢવકર પવચાલ

ઢારદહરક વઢકણ
સમાજઢાસ

ડ². ઉદાજ પરમાર
ડ². બગરધરભાઈ

રમુરા

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ગુજરાતી

ડ². કવપલાિહેન પટે લ

ગુજરાતી

ડ². કવપલાિહેન પટે લ

ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ કા. પટે લ

999

રમણભાઇ ગુકલદાસ
પટેલ

ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ કા. પટે લ

1000

હરે ઢકુ માર પરસુતમભાઈ
રાઠુડ
પેમજભાઇ ખીમાભાઇ
મક ાણા
ઇન્જતવસ_હ ગુમાનવસ_હ
ગુહહલ
ભરતજ જ ણજ ઠાકુર

ગાવધીવ ચાર

શી ભ્ાિહેન સ ાઈ

દફતરવ દા

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

અવનલકુ માર મેણસીભાઇ
માકહડ્ા
અલતાફભાઇ અબદુ લભાઇ
મુગલ
ગણેઢભાઇ અમ કતભાઇ
પટેલ
હદનકરભાઇ રમેઢભાઇ
પટેલ
પરે ઢકુ માર િાબુભાઇ
પટેલ
ભરતકુ માર િાબુલાલ
મક ાણા

સવઘ વ્ા્ામ અને સ ૂ્્નમસકારની તાલીમ દારા વ દાથ•ઓની આખ-હાથ
ગવતસુમેળ અને નમની્તા પર થતી અસરુનુ અભ્ાસ
મુસસલમુમાવ લગન વ્ સથા ( થ
વ લી તાલુકાના ન ાગામ (મહુિતપુર)
અને સુનારડદ ગામને કેન્માવ રાખીને)
સ ાતવતુતરયુગનુ વ નારદબલબખત પ ાસસાહહત્ (ઇ.સ. 1948 થી ઇ.સ. 1984
સુધી)
ગાવધીયુગનુ વ નારદબલબખત પ ાસસાહહત્

6/11/2008
6/14/2008
6/16/2008
6/16/2008

યુરુપ વ ષ્ક ગુજરાતી પ ાસવનિવધ (તણ વનિવધસવગહના વ ઢેષ
સવદભ્માવ)
કવ બચતકાર શી ફલચવદભાઈ ઢાહકક ત તણ નાટÓકકવતઓની પાતસ કનષટ
(મુ્ાપતાપ, વ શધમ્, સ ૂરજમબણ)
સ . શી ન કવસ_હ વ ભાકરનુવ 'આતમવન ેદન' : એક અભ્ાસ

6/16/2008

'કન્ા
કેળ ણીમાવ
વ ઠલ
કન્ા
વ દાલ્
,
નહડ્ાદનુ વ
પદાન
'
પવચા્તીરાજમાવ મહહલા સરપવચુની સહભાગીદારદ : એક અભ્ાસ
(સાિરકાવઠા જજલલાના બભલુડા, ખેડબહા, વ જ્નગર અને મેઘરજ
તાલુકાઓને ધ્ાનમવ રાખીને)

6/16/2008

6/16/2008
6/16/2008

6/16/2008
6/16/2008

ડ². બિ_દુ ાસીની જુષી

"ગામપવચા્તના
મહહલા સરપવચ દારા
ગામવ કાસ
" (સમી તાલુકાના
દુ દખા
ગામને
ધ્ાનમાવર રાજ્રાખીને
)
પાલણપુ
: એક અધ્્ન
(ઇ.સ. 1895 થી 1900 સુધી)

વ જાન અને અહહ_સા

ડ². પદદપભાઈ આચા્્

ખારદકટ કેનાલના પદૂ વષત પાણીની પ્ા્ રણ પર અસર અને શુદદકરણ

6/16/2008

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

6/18/2008
6/20/2008

6/16/2008

હહનદદ

ડ². દકાિહેન જની

ગુજરાતી અને હહનદદ ભાષાના પથમ માન્ ઢબદકુઢ : એક ત ુલનાતમક
અધ્્ન.
भवि शपसिद समश के किवया मं गि8धश ववचिरधिरि

હહનદદ

ડ². માલતીિહેન દુ િે

गिमधशविद के पररपेकय मं ज6 ेनद के उपनयिस

6/20/2008

હહનદદ

ડ². ઢીઢીિાલા પવજિી

मदल
े ि गग के उपनयिसा मं

6/20/2008

હહનદદ

ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

सरवरमकर पट ियक कक कहिन या मं वय्

હહનદદ

ડ². જઢ તવભાઈ પવડlા

હહનદદ

ડ². જઢ તવભાઈ પવડlા

रमकररेष के िटका मं दसल चे ि 'बिढ कि पि श' और 'प सटर' िटका
के पररपेकय मं
ई कवव ि एवम सव्शवरदयिल स्से ि एक अ र
े शल

िरद-चे

ि
चे

ि

6/20/2008
6/20/2008
6/20/2008

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

રસશમકાિહેન મુતીભાઇ
ચ્ધરદ
ુ ુ મારદ વતયુગીનાથ
રે oક
વમશા
વ ષoુભાઇ મેરાભાઇ
જુગરાણા
હહતેષકુ માર ભીખાલાલ
ઓગણદા
હેમાવબગનીિહેન રમેઢભાઇ
ચ્ધરદ
ઇઢાની પરવ તપભાઇ પટેલ
અજતવસ_હ સિળવસ_હ
ઝાલા
ગુરધનભાઇ મવગળભાઇ
રુહહત

હહનદદ

ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

सिहहकतयक अ ेविद कक समसयिए8

6/20/2008

હહનદદ

ડ². ઢીઢીિાલા પવજિી

सवि मतय त र

6/20/2008

હહનદદ

ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

6/20/2008

હહનદદ

ડ². જઢ તવભાઈ પવડlા

गिमधश जश कक आतमकथि 'सतय ि पय ग ' के हहनदद अ ेविद 'सतय के
पय ग' कि अ ेविद कक दकषट से ेल ितमक अधयय
महे नद भट िगर कक कवव ि कक अ र
े शल

હહનદદ

ડ². ઢીઢીિાલા પવજિી

आचिय हजिरदपसिद दवववेदद के उपनयिसा मं

6/20/2008

સમાજકા્્

ડ². આનવદદિહેન પટે લ

ઉઝા માકå ટ્ાડ્ ના કામદારુની સસથવત અને સમસ્ાઓ - એક અભ્ાસ

6/20/2008

ઇવતહાસ

ડ². મુજ
વ લ ભીમડાદકર

લભિડદ નગર : એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

6/20/2008

ઇવતહાસ

ડ². મુજ
વ લ ભીમડાદકર

આઝાદદની લડતમાવ ઉમરે ઠ તાલુકાનુ વ પદાન

6/20/2008

िटककिर एवम भशषम सिह श

िरद चे

ि

6/20/2008

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ
6/20/2008

ડ². આનવદદિહેન પટે લ

ઐવતહાવસક પહરપેક્માવ સુરેન્નગર જજલલાનાવ સથાપત્ુ : એક અધ્્ન
(ઇ.સ. 1572 સુધી)
કાઉનસેલભગમાવ આચારસવહહતા : વ્ સાવ્ક સસથવત અને પશુ

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². પવતક વઢલપકાર

Effect of Jatropha curcus Plantation on Soil Quality of Wasteland

6/20/2008

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². વનબખલભાઈ ભટ

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². પવતક વઢલપકાર

1023

જમીની મગનભાઇ ગઢદ્ા

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². વનબખલભાઈ ભટ

A STUDY ON PHOSPHATE SOLUBILIZATION, APase AND IAA
BY PHOSPHATE SOLUBILIZIN MICROORGANISMS
Effect of Cow and Buffalo Dung, Their ration With Wheat straw and
Collection Time on Quality of Vermiwash and Vermicompost
STUDY ON MICROBIAL ENZYME - AMYLASE

6/20/2008

1022

અસમાિેન રસુલભાઇ
ઢેરવસ્ા
હક_જલ રાજઢકુ માર મુદદ

1024

ધ લકુ માર હકરદટકુ માર
આચા્્
વનર હષ્દકુ માર ભા સાર

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². પદદપભાઈ આચા્્

6/20/2008

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². વનબખલભાઈ ભટ

1026

વનલમિેન રમેઢભાઈ
પટેલ

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². શીવન ાસ મ ૂવતં

Biodegradation of Lignocelluloytic waste saw dust by Aspergillus spp.
by optimizing various conditions
A STUDY ON MICROBIAL PRODUCTION OF
PHYTOHORMONES
OPTIMIZATION OF NUTRIENT CONCETRATION AND PROCESS
PARAMETERS FOR EPS PRODUCTION OF A BACTERIAL
ISOLATE

1027

ભ ૂવમકાિેન પાણભાઈ
પટેલ
વ હદષાિેન સવતલાલ
પટેલ
શદા મુકુવદરા્ મુરડ

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². વનબખલભાઈ ભટ

A STUDY ON MICROBIAL ENZYME : PROTEASE

6/20/2008

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². પવતક વઢલપકાર

6/20/2008

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². વનબખલભાઈ ભટ

Effect of Different Plant Wastes on Quality of Vermiwash and
Vermicompost
A STUDY ON MICROBIAL ENZYME : LIPASE AND
BIOSYNTHESIS OF INDOLE ACETIC ACID
પાટણ જજલલામાવ બચરવ જ ી ્ુજનાની અસરકારકતા અગેનુ અભ્ાસ
"ગામીણ
દવપવતઓમાવ
આદઢ્ દાવમપત્જ ન
અગેની
સભાનતા "
"ઉવચતર માધ્વમક
ઢાળાના
વ દાથ•ઓમાવ
સવત અને વ કાસ
વઢકણ
અગેની
જણકારદનુ
અભ્ાસ
"
'સાકરતાદદપ
' કા્્કમમાવ
ગાવધીનગર
જજલલાના
પાથવમક
વઢકકુ
અને સી .આર.સી . કુ ઓહડ³ત
નર
ેટરુનુવઢકણ
વ
"વનરવ
કે્ુગદાન
ન્
દારા
્ુજતા
ક્ઢલ્વ કાસ
કા્્કમુનુ
અભ્ાસ
(અમદા ાદ
ઢહે
ર
ને
ધ્ાનમાવ
રાખીને
)
સુલતાન મહમ ૂદ િેગડાકાલીન અમદા ાદના મુસસલમ સથાપત્ુ (1454 થી
1560)

6/30/2008

1018
1019
1020
1021

1025

1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035

વનવતનકુ માર િાબુભાઇ
મુરદ
હટ નકલિેન ખેમાભાઇ
પટેલ
અચ્ના દુ ગા્ઢકવ ર વતપાઠદ

વઢલપાિહેન રમણલાલ
પટેલ
ઢસલેષકુ માર કાસનતલાલ
પટેલ
હહતેન્કુ માર સવતગીરદ
ગુસાઈ
સરદારવસ_હ સા્િાભાઈ
પટેબલ્ા
વ જ્વસ_હ સામવતવસ_હ
જદ
હસીના અબિાસભાઇ
િાિરદ્ા

ઇવતહાસ

ડ². ભારતીિહેન ઢેલત

સમાજકા્્

સવત વઢકણ

ડ². સવધ્ાિહેન ઠાકર

સવત વઢકણ

ડ². રમેઢભાઈ પટે લ

સવત વઢકણ

ડ². રમેઢભાઈ પટે લ

પ્ઢવઢકણ

ડ². સવધ્ાિહેન ઠાકર

પ્ઢવઢકણ

ડ². રમીલાિહેન પટેલ

ઇવતહાસ

ડ². ભારતીિહેન ઢેલત

6/20/2008

6/20/2008
6/20/2008

6/20/2008
6/20/2008

6/20/2008
6/30/2008

6/30/2008
6/30/2008
6/30/2008
7/15/2008

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1

કવચનિેન ઢવકરલાલ

ગવથાલ્ અને માહહતીવ જાન શી ન લવસ_હ

ાઘેલા

આપ ામાવ આ તી માહહતી સે ાઓ - એક પ કથકરણી્ અભ્ાસ

ચા ડા
2

8/23/2008

ગુજરાતના વ શવ દાલ્ ગવથાલ્ુ દારા તેમના ઉપભુકતાઓને

કાવમની દઢરથલાલ પટે લ ગવથાલ્ અને માહહતીવ જાન શી ન લવસ_હ

ાઘેલા

ગુજરાતી ભાષા - સાહહત્ના અધ્ાપકુની
પાચપત

ાવચન અબભરબચ અને માહહતી

8/23/2008

ત્oકવ ૂ : એક અભ્ાસ (અમદા ાદ ઢહેરના મહાવ દાલ્ુ અને

વ શવ દાલ્ુના સવદભ્માવ)
3

ભા નાિેન િળદે ભાઇ

ગવથાલ્ અને માહહતીવ જાન ડ². રકાિહેન પટે લ

મહાવનિવધુમાવ દઢા્ ેલ ઉધધરણુનુ વ પ કથકરણ (2001 થી 2005 સુધી)

મક ાણા
4

મેહુલકુ માર ઢાસનતલાલ

8/23/2008

ગ ૂજરાત વ દાપીઠમાવ વ દા ાચસપવત પદ ી માટે રજૂ થ્ેલ

ગવથાલ્ અને માહહતીવ જાન ડ². રકાિહેન પટે લ

પટેલ

8/23/2008

ન ૂતન સ ્વ દાલ્ કેળ ણી મવડળ, વ સનગર દારા સવચાબલત
મહાવ દાલ્ ગવથાલ્ુમાવ સામવ્ક વન્વતણ પહક્ા અને અધ્ાપકુ દારા
સામવ્કુનુ ઉપ્ુગ - એક અભ્ાસ

5

ષા્ કાવવતલાલ જુધાણી

ગવથાલ્ અને માહહતીવ જાન ડ². વઢ દાન ચારણ

8/23/2008

ગુજરાત યુવન વસંટદ સવલગન ઔષધી્ મહાવ દાલ્ુનાવ ગવથાલ્ુ દારા
અપાતી સે ાઓ : એક અભ્ાસ

6

હહના હસમુખભાઇ જની

ગવથાલ્ અને માહહતીવ જાન શી ન લવસ_હ

ાઘેલા

અમદા ાદ અને ગાવધીનગર ઢહેરનાવ ગવથાલ્ુમાવ (Soul Software) સુલ

8/23/2008

સુફટ ેરનુ ઉપ્ુગ તેની સમસ્ાઓ અને ઉકેલ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1036

1037

વમતલિેન િાબુભાઈ
પટેલ
ઉતમકુ માર દ ુપદવસ_હ રાણા

પતકારત અને સમ ૂહ
પત્ા્ન

ડ². વ નુદકુ માર પાવડે્

વપયુષભાઇ ખુઢાલભાઇ

ગવથાલ્ અને

ઇવતહાસ

10/21/2008

ઢસકબણક સવકુલ-ચાવગાની ઇજનેરદ વ દાઢાખાના અધ્ાપકુની માહહતીની

3/9/2009

િષ્ : 2009

માહહતી વ જાન
1038

વ કાસ પત્ા્નના પિા ઢાળદ સાધનના રપમાવ પરવ પરાગત માધ્મુ
(ભ ાઈ, કઠપ ૂતળદ તતા લુકકથાનુ વ ઢેષ સવદભ્)

જરહર્ાત અને માહહતી પાચપત : એક અભ્ાસ
ડ². બિ_દુ ાસીની જુષી

ચ્ધરદ

પણામી સવપદા્ના મહામવત શી પાણનાથજનુ વ અસપ કશ્તાવન ારણમાવ

4/7/2009

પદાન : એક અધ્્ન

1039

મય ૂરવસ_હ ભા વસ_હ ગુહહલ

ઇવતહાસ

ડ². મહેબ ૂિભાઈ દે સાઈ

ભા નગર દફતર ભવડાર : ગઈ કાલ અને આજ

4/7/2009

1040

રમેઢકુ માર ભગ ાનભાઇ

ઇવતહાસ

ડ². મુજલ ભીમડાદકર

સ ાતવત્ સવગામમાવ રાણપુર તાલુકાનુ વ પદાન (ઇ.સ. 1920 થી ઇ.સ.
1947)

4/7/2009

ઇવતહાસ

ડ². મહેબ ૂિભાઈ દે સાઈ

પ ાસનમાવ રુજગારદની તકુ (ભા નગર જજલલાના સવદભ્)

4/7/2009

હહનદદ

ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

'शशकिन

હહનદદ

ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

इलिचनद ज रश के उपनयिसा मं वय्

હહનદદ

ડ². દકાિહેન જની

महिदेवश वमि के रेखिचचता कि रच ि ववधि

હહનદદ

ડ². ઢઢીિાલા પવજિી

'सवि मतय त र

કાલી્ા
1041

વ નુદ મનજભાઇ
િથ ાર

1042

આઢાકુ મારદ ૈદત ુભાઇ

वमि

कक

कहिन या

मं

समिज '

7/2/2009

ि (लजजि

7/2/2009

ચ્ધરદ
1043

કમલેઢકુ માર હદનેઢચવ્
રા લ

1044

કમલેઢકુ માર મહેન્ભાઇ

सिमिकजक चे

(धणिमयश), सेबह के भPले, जहिज कि पमछ उपनयिसा के समदभ मं)
7/2/2009

રાઠુડ
1045

જ્શીિેન ઢસલેષકુ માર
દે સાઇ

1046

નારણ રામાભાઇ પરમાર

હહનદદ

वपयमवदि

ડ². જઢ ત
વ ભાઈ ડદ. પવડlા असभमनये अ म

महहलि
कि

कहि श

के चयन

लेख

सिहहतय

और उषि

7/2/2009

'

उपनयिसा कि अ ेरशल

('लहरा कक बेटद',

7/2/2009

'चल श रह अ प
े मि', 'अकस -अस 'े के पररपेकय मं)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1047

પારલિહેન ઠાકુરભાઇ

હહનદદ

ડ². જઢ ત
વ ભાઈ ડદ. પવડlા चगरररिज ककर र के

હહનદદ

ડ². માલતીિહેન દુ િે

पकन

હહનદદ

ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

ड . फिदर किसमल बल
े के कक हहमदद सेवि

હહનદદ

ડ². જઢ ત
વ ભાઈ ડદ. પવડlા मधक
े र ससमह के उपनयिसा मं वय्

હહનદદ

ડ². દકાિહેન જની

िगिजे

હહનદદ

ડ². માલતીિહેન દુ િે

शरज के किवय मं पेम, सौनदय एवम पकन

7/2/2009

िटका कि ववचिरब ध एवम H रमगसरलप

ચ્ધરદ
1048

પફલલાિેન મુહનભાઇ

7/2/2009

के पररपेकय मं 'रिमचरर मि स'

પટેલ
1049

1050

મુનીકા રદઝમલ ૈત ાણી

સવતભાઇ જ ાભાઇ

'सश िरिम

ગુહહલ
1051

હહરઢકુ માર કાસનતભાઇ

7/2/2009

सिमिकजक चे

मसकिर', 'उत रगिथि', 'अजे

ि ('सबसे बडि छल',

7/2/2009

कजमदि ह6' के ववरेष समदभ मं)

7/2/2009

कक चे श हेई कवव िओम मं वयमगय

ભુઇ
1052

હહતેઢભાઇ જવસ_ગભાઇ
માહલા

1053

અવપંત રમણભાઇ પટેલ

('दद हदयि ह6', ' दद कक िरे',

7/2/2009

'लहर पेकिरे', 'पिणगश ', 'बिदल बरस गय ', 'आसिवरद', 'मे् कक'
किवयसमग्रह के सनदभ मं)

સમાજઢાસ

ડ². જ. ટદ.

રમુરા

ાઘપુર અને

7/2/2009

સા ાજવતમાવ કુ ળદે ી દે મુગરાની અસર (નમ્દા જજલલાનાવ દે મુગરા

7/2/2009

ડુ ગ
વ રદ ગરાસી્ા જવતમાવ લગનવ્ સથા (ભીલુડા તાલુકાના
કલ્ાણપુર ગામુને ધ્ાનમાવ રાખીને)

1054

જતેન્કુ માર દે ીદાસભાઇ

સમાજઢાસ

ડ². જ. ટદ.

રમુરા

સા ા
1055

રાકેઢભાઇ અમ કતભાઇ

અને પાડા ગામને કેન્માવ રાખીને)
સમાજઢાસ

ડ². મહેઢ ગામીત

પટેલ

7/2/2009

ઔદુબગકરણ અને િદલાત ુ વ ગામડુ વ ( લસાડ
ા જજલલાના ગુદ
વ લા

જજ .આઈ.ડદ.સી.ની આજુ િાજુ ના નવદા લા અને ગુદ
વ લા

ગામને કેન્માવ

રાખીને)
1056

સલીમ ઇકિાલભાઇ
ડાકુરા

સમાજઢાસ

ડ². મહેઢ ગામીત

ભર ાડ જાવતમાવ લગન વ્ સથા (ગ•ડલ તાલુકાના આિરડદ અને મેસપર

7/2/2009

ગામને કેન્માવ રાખીને)
Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1057

હદનાિેન ગુવ _દભાઇ

સમાજઢાસ

ડ². મહેઢ ગામીત

ગામીત
1058

કનસ્ાલાલ મગનલાલ

ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ કા. પટે લ

સવસથાની
ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ કા. પટે લ

મક ાણા
1060

ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ કા. પટે લ

શી રામાભાઈ કા. પટે લ

ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ કા. પટે લ

ના્ક
1063

જ્ેઢભાઇ ગણપતભાઇ
પરમાર

1064

પવ ણાિેન અિાલાલ
પટેલ

1065

સરકાર

અને

bસટની

"ભણસાલી

વન ારણ

" (અમદા ાદ

સવદભ્

)

ફાળુ

કરતાવ
ઢહેરના

પટેલ

ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ કા. પટે લ

'પીરાણા
(શી

જજ . અમદા ાદ

તાલુકાને
નેત કત
ખ્ાલ

િાળમજૂરુ

7/4/2009

"
સવદભ્

)
7/4/2009

પર એક

આશમરુડના

જજલલાના

વ સનગર
કેન્માવ

: એક અધ્્ન ' ગાવધીવ ચારની
સતપવથ

7/4/2009

7/4/2009

સમરસ ગામપવચા્તનુ

સમરસ ગામપવચા્તુને
નરે ન્કુ માર ચત ુરભાઇ

વ વ ધ

" (રાધનપુર

ઉનવતના

વ કાસમાવ

" (મહેસાણા

સરકારની

મહહલાઓનુ વ

પર કામ

અભ્ાસ

ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્ ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની "ગામીણ

7/4/2009

)

સી

લારદ

)

"

પવચા્તુમાવ

ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્ ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની "ચાની
વન ારણ

રાજ્

અભ્ાસ

(ગાવધીજના

પાટડદ

ગામવ કાસની

રાખીને

"ગામ

7/4/2009

ગામવ કાસમાવ

પદાન

કેન્માવ
હહમાનસુકુમાર નવ ન્ભાઇ

રાખીને
દારા

પવ કવતઓનુ

નવહદસારદ્ા
1062

પવચા્ત

કેન્
ગાવધીવ ચાર

જજલલાના

કેન્માવ

)

પવ કવતઓનુ

રચનાતમક

્ુજનાઓનુ વ
મવગાભાઇ ગેદાલભાઇ

રાખીને

" (સુરેન્નગર

7/4/2009

'

જજલલાના

કેન્માવ

"ગણતર સવસથાની

"ગામ

'ન સરન

" (િનાસકાવઠા

ત ુલાકાને

તાલુકાને
પવ ણકુ માર ફલાભાઇ

પગવતમાવ

ભ ૂવમકા

અભ્ાસ

મક ાણા
1061

જાવતની

"રુહહત
ડગામ

હદલીપભાઇ હરખાભાઇ

7/2/2009

ાવકાનેર અને આફ ા

ગામને કેન્માવ રાખીને)

પરમાર
1059

હળપવત જવતનુ અભ્ાસ (િારડુલી તાલુકાના

પેરણાપીઠ

, પીરાણા

તાલુકાની
રાખીને

)
7/4/2009

્નષટએ
, તા . દસકુઈ

,

)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1066

ઝરણાવ આનવદકુ માર દે સાઇ

7/4/2009

ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્ ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની બિનસાવપદાવ્કતા અને ઢાવવત : એક અભ્ાસ
વન ારણ

1067

વ નુદકુ માર હરજ નદાસ

દફતરવ દા

ડ². બિ_દુ ાસીની જુષી

પાલણપુર રાજ્ : એક અધ્્ન (ઇ.સ. 1906-07 થી 1910-1911)

7/4/2009

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

'અર લલી

7/21/2009

ઠકર
1068
1069

બગરદઢ ઉકાભાઇ ગુહહલ
નરે ઢકુ માર માધ જ

ગુજરાતી

અધ્્ન

' અને

મુહન પરમારની

'આરણ્ક

' ન લકથા

ગુજરાતી

ડ². ધ વનલ પારે ખ

ગુજરાતી

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ચહરતલેખક મનસુખ સલલા : એક અધ્્ન

ગુજરાતી

ડ². કવપલાિેન પટે લ

કવ

: તુલનાતમક

7/21/2009

ાતા્ઓ : એક અભ્ાસ

મગરા
1070

નીવતનકુ માર જ્વવતલાલ

7/21/2009

ગામીત
1071

ઢાહહનિેન ગનીભાઇ ઢેખ

બચતકાર શી ફલચવદભાઈ ઢાહ કક ત તણ નાટÓકક વતઓની પાતસ કનષટ

7/21/2009

(મહાસતી અનસ ૂ્ા, સુકન્ા સાવ તી, રાગવ રાગ : શુકદે જ)
1072

કવપલાિેન સામસભગભાઇ

અથ્ઢાસ

ડ². મવજુલા ડાભી

સા ા
1073

તારાિેન ઇશરલાલ

અથ્ઢાસ

ડ². મવજુલા ડાભી

માૈદમારુનુવ
સવતભાઇ

અથ્ઢાસ

ડ². વનવમષા શુકલ

ગામીત
1075

સામુદાવ્ક

"મતસ્
જજલલાનાવ

મહેઢભાઇ

ાલી્ા

7/21/2009

અને હાવસુટ તાલુકાના સવદભ્માવ)

વનમા ત
1074

સહભાગી વસ_ચાઈ વ્ સથાપન : એક અભ્ાસ (ભરચ જજલલાના

રે ખા ધનજભાઇ

સવસાધન

આવથંક
ેરા ળ

પર વનભ્ર

7/21/2009

અધ્્ન " (જૂનાગઢ
તાલુકાને

કેન્માવ

ગામીણ અથ્તત
વ માવ સામુદાવ્ક સવસાધનુની ભ ૂવમકા : એક અભ્ાસ

7/21/2009

(સુનગઢ તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)
સા ા

અથ્ઢાસ

ડ². વનવમષા શુકલ

જગલજમીન
વ
: દરજજુ, ઉપ્ુગ અને પશુ (તાપી જજલલાના સુનગઢ

7/21/2009

તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)
1076

સરવ નભાઇ મગજભાઇ
ચ્ધરદ

અથ્ઢાસ

ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ

સવયકુ ત

ન વ્ સથાપન કા્્કમની ગામીણ અથ્તત
વ પરની અસરુ :

7/21/2009

એક અભ્ાસ ( ાવસદા તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1077

અલારખ ગફારભાઇ કુ રેઢી

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². કમલેઢભાઈ પ. પટે લ

7/21/2009

ગુજરાત રાજ્ના રાહિરુની સામાજજક-આવથંક સસથવત અને વસદદનુ
અભ્ાસ

1078

જ્ેઢકુ માર ડા્ાલાલ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². પભુલાલ મુ. કાસુન્ા

મુગ
વ રા
1079

હદવ્ેઢકુ માર દઢરથભાઇ

7/21/2009

પાણા્ામની તાલીમ દારા હહમેટુલુજકલ પાસાઓ પર થતી અસરનુ
અભ્ાસ

ઢારદહરક વઢકણ

પટેલ

પુ. જમનાદાસ કે.

પાથ્ના અને કાવતણ પવ કવત સાથે સવકળા્ેલ અને માત પાથ્ના સાથે

સા બલ્ા

સવકળા્ેલ તાલીમાથ•ઓની એકાગતા, સમ કવત અને આખ-હાથ

7/21/2009

ગવતસુમેળનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
1080

પહદપકુ માર કનુભાઇ પટે લ

ઢારદહરક વઢકણ

પુ. જમનાદાસ કે.

પલા્ુમેbદક તાલીમ દારા પેટના સનાયુઓનુ વ િળ અને સહનઢસકત,

સા બલ્ા

પગની ઢસકત, જવઘના ઘેરા ા અને પભડદના ઘેરા ા પર થતી અસરુનુ

7/21/2009

અભ્ાસ
1081

ભરતવસ_હ ગુવ _દભાઇ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². ઉદાજ

ી. પરમાર

િારડ
1082

મુહવમદ હાસમ ધુપલી

ગુજરાત રાજ્ના વ વ ધ રમતનાવ ખેલાડદઓનુ મનુ સજાવનક પાસાઓનુ

7/21/2009

તુલનાતમક અભ્ાસ
ઢારદહરક વઢકણ

ડ². ઉદાજ

ી. પરમાર

ગુજરાત રાજ્ના રાષbદ્ કકાએ રમેલ ઇજગસત ખેલાડદઓની

7/21/2009

પુનçસસથવત પાચપત દરવમ્ાનની માનવસકતાનુ અભ્ાસ
1083

્ુગેન્ જણાભાઇ ચ્હાણ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². કમલેઢભાઈ પ. પટે લ

ગ ૂજરાત વ દાપીઠના સનાતક કકાના વ દાથ•ઓનુ માનવસક સ ાસથ્

7/21/2009

અને બુદદઆકનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
1084

રણજતકુ માર હદનકરભાઇ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². જગદદઢચવ્ લા. ગુઠદ

રાબગણીિેન કનુભાઇ

7/21/2009

તાલીમાથ•ઓના સમા્ુજનનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

ભગુરા
1085

ગુજરાતમાવ આ ેલી ઢારદહરક વઢકણની સવસથાઓમાવ અભ્ાસ કરતા

ગુજરાતી

ડ². કવપલાિેન પટે લ

રવ ગભ ૂવમ વ ષ્ક : 'ગુજરાતી નાટÓ' - એક અધ્્ન

7/21/2009

અથ્ઢાસ

ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ

"ગુજરાત

રાજ્માવ

7/21/2009

આવથંક

સસથવત

કહડ્ા
1086

કાવવતલાલ દે ઢીભાઇ
જદ

(જૂનાગઢ

જજલલાના

ગામીણ
તથા

કારદગરુની

પડકારુનુ
કેઢુદ

અભ્ાસ

"

તાલુકાના

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1087

પ ીણકુ માર
પરસુતમભાઈ રાઠુડ

1088

ભાવ કકુ માર ગુપાળજ

7/21/2009

સ સચવૈક સવસથાની પવ કવતઓની આવથંક અસરુનુ અભ્ાસ (મુઝદા

અથ્ઢાસ

પહર ારના વ ઢેષ સવદભ્માવ)
ઇવતહાસ

ડ². મુજલ ભીમડાદકર

વસધધપુર નગર : એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

7/24/2009

ડ². જગદદઢચવ્ ક.

ગ ૂજરાત વ દાપીઠ સવચાબલત માધ્વમક ઢાળામાવ અભ્ાસ કરતા

7/31/2009

સા બલ્ા

વ દાથ•ઓની વઢકણ, સ ાસથ્, આરુગ્પદ જ ી વ્સકતગત ટે ુ તેમજ

ઠાકુર
1089

અલપેઢકુ માર રમણલાલ

ઢારદહરક વઢકણ

પરમાર

ઢારદહરક વઢકણ અને રમત-ગમત સાધન સુવ ધાનુ અભ્ાસ
1090

મેઘના મલ્ભાઈ ભટ

8/9/2009

ગણપવત મ ૂવતંકામ વ્ સા્માવ કામ કરતાવ કુ ટુવિુના િાળકુની સસથવત

ઢાવવત અને ન ૂતન વ શસમાજ

(ગુલિાઈ ટે કરા અમદા ાદના સવદભ્માવ)
1091

અવમતકુ માર જજતેન્કુ માર

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². પદદપભાઈ આચા્્

ઢાહ

8/18/2009

અ સટડદ ઓન િા્ુડદગેડેઢન ઓફ લીગનુસેલયુલુઝીક એગીકલચરલ
ેસટસ િા્ ફેનેરુકદટ કાઈસુસપુરદ્મ 1197 એનડ bા્કુડમા્
સયુડુકુનીનજ.

1092

અવમતવસ_હ વ જ્વસ_હ

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². વનબખલભાઈ ભટ

માવગરુલા
1093

ખુઢાલી અવનલભાઇ ઢાહ

િા્ુવસનથેવસસ ઓફ ફનગલ બલગનુસેલયુલેસીસ એનડ િા્ુકન ્ઝન ઓફ

8/18/2009

હાઇડુલાઇટદક પુડકટસ ટુ િા્ુઇથેનુલ.
સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². ડદ. શીવન ાસ મ ૂવતં

8/18/2009

આઇસુલેઢન એનડ કેરેકટરાઇઝેઢન ઓફ અ કેરાટદન ડદગેડદગ
િેકટે રદઅલ આઇસુલેટ.

1094

નઇમ નાઢીરમી્ા ઢેખ

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². પદદપભાઈ આચા્્

માઇકુબિ્લ પુલીહાઇડુકસીબયુટદરદટ પુડકઢન, એસટદમેઢન એનડ

8/18/2009

ડદગેડેઢન.
1095

સમીર ભુળાભાઇ

સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². પદદપભાઈ આચા્્

ચભાહડ્ા
1096

મચલલકાિેન દઢરથભાઇ
પરમાર

અ સટડદ ઓન એનડુ-1, 4- β- ઝા્લાનેઝ પુડકઢન િા્ એસપરજલીસ

8/18/2009

નાઇજર ઇન સુલીડ સટે ટ ફમ્નટે ઢન
સ ૂકમજ ાoુવ જાન

ડ². પવતક વઢલપકાર

ઇફેકટ ઓફ

મ• ુઢ (ઓબટે ઇનડ Øુમ એઝાડદરે કટા ઇનડદકા લીવઝ એનડ

પેનીસેટમ ટાઇફુઇડદ્મ હસક) એપલીકેઢન ઓન સુઇલ એઝ

8/22/2009

ેલ એઝ

ગુથ એનડ ્ીલડ ઓફ આચ•ઝ હાઇપુજ્ા.

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1097

ઇહદરા નારણભાઇ ડુહડ્ા

ગવથાલ્ અને

ડ². રકાિહેન પટે લ

માહહતી વ જાન
1098

હાહદ³ ક હદલીપકુ માર ઢાહ

પતકારત

અને સમ ૂહ

8/26/2009

અમદા ાદ ઢહેરના વ વઢષટ ગવથાલ્ુમાવ વ જoુકવ દ્ સવસાધનુનુ વ
વ્ સથાપન : એક અભ્ાસ

ડ². વ નુદકુ માર પાવડે્

વ કાસલકી પત્ા્નમાવ સમ ૂહ માધ્મુનુ ફાળુ (18-23

9/4/2009

ષ્ના

અમદા ાદના યુ ા ગ્માવ એચ.આઈ. ી./એઈડસની જગ કવતના વ ઢેષ

પત્ા્ન

સવદભ્માવ)
1099

વમવનતા ચવ્કાનતભાઈ
પટેલ

1100

રાકેઢ દુ ધાભાઇ પરમાર

પતકારત

અને સમ ૂહ

ડ². પુવનતાિહેન હણ્

ગુજરાતી આવથંક પતકારત

ડ². વઢ દાન ચારણ

ગ ૂજરાત વ દાપીઠના અધ્ાપકુની માહહતી પાચપતની

ઘનશ્ામભાઇ મુહનભાઇ

ગવથાલ્ અને

સમાજકા્્

વ નુદભાઇ ગુરધનભાઇ

ડ². આનવદદિહેન પટે લ

અથ્ઢાસ

ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ

"ગુજરાતના
ભ ૂવમકા

નરે ઢકુ માર રમણલાલ

કકવત અવશનભાઈ જની

ગવથાલ્ અને

અને સમ ૂહ

વ કાસમાવ
જજલલાના

વન્વવતત

િજરુની

વન્વવતત

િજરના

9/18/2009

10/7/2009

)

ગુજરાત રાજ્ની ઈજનેરદ કુલેજુના ગવથાલ્ુમાવ પાપ્ ઈજનેરદ

માહહતી વ જાન
પતકારત

ખેત

" (ઊઝા

સવદભ્માવ
પટણી

1104

ૂ ુના જ નની સસથવત અને સમસ્ા સેઝમાવ જમીન સવપાદન થ્ેલા ખેડત
એક અભ્ાસ (હરલા્નસ સેઝ જમનગરના પાવચ ગામુના સવદભ્માવ)

મીના
1103

9/8/2009

ત્oકવ ૂ : એક

અભ્ાસ

ાઘેલા
1102

9/4/2009

પત્ા્ન

માહહતી વ જાન
1101

(પસવદ કરે લા દર વનકુ સવદભ્) : એક અધ્્ન

10/7/2009

સામવ્કુની સવઘસ ૂબચ.
શી અવશનભાઈ ચ્હાણ

પત્ા્ન

અગગણ્ ગુજરાતી દર વનકુનાવ પથમ પ કષઠ ઉપર પકાવઢત થ્ેલી ચટણી
વૂ

10/16/2009

વ ષ્ક સમાચાર-સામગી (ગુજરાત વ ધાનસભા ચટણી
વૂ
- ઇ.સ. 2007ના
વ ઢેષ સવદભ્)

1105

ગુજ
વ ન રમણલાલ પટણી

ગવથાલ્ અને

ડ². રકાિહેન પટે લ

માહહતી વ જાન
1106

ુ ાઇ રાજપ ૂત
કેતન હહમાવશભ

પતકારત

અને સમ ૂહ

િી.જ.મેડદકલ કુલેજ અમદા ાદ મધ્સથ ગવથાલ્ના એમ.િી.િી.એસ.
વ દાથ•ઓની માહહતી પાચપતની

શી અવશનભાઈ ચ્હાણ

અમદા ાદના

10/26/2009

ત્o ૂક : એક અભ્ાસ

હરષઠ તસ ીર-પતકારુ : એક અભ્ાસ

11/7/2009

પત્ા્ન
Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1107

િષ્ : 2010

रमरेर कक कवव ि के ववसभन

6/17/2010

હહનદદ

ड . रिम ग पिल ससमह

ગીતા આલાભાઇ ભટી

હહનદદ

ड . जरवम भिइ डश. पमडयि

હદપકકુ માર િેચરભાઇ

હહનદદ

ड . मिल शबह

दब
े े

जयम

ન્ન જરામભાઇ મેર

હહનદદ

ड .मिल शबह

दब
े े

आ8चसलक ि के पररपेकय मं म6तेयश पेषपि के उपनयिस ('इदन मम', 'चिक',

િીનાિેન રમણભાઇ

હહનદદ

ड . दकिबह

હહનદદ

ड . दकिबह

અવમતકુ માર અવશનભાઇ

सवर

પટેલ
1108

1109

वववेककरिय के चयन

6/17/2010

उपनयिसा मे आ8चसलक ि ('स िमिटद', 'समररेष

ह6' , 'ल कऋण' के पररपेकय मं)
6/17/2010

िल्लीकर के कथि सिहहतय मं फ6नटेसश और वव विजि

સ•દર ા
1110

1111

'अलमिकबP रद' के समदभ मं)
जि श

ભા ેઢકુ માર ભીખાલાલ
પડઢાળા

ड . देवेर ठिकेर के उपनयिसा मं सिमिकजक चे
'रPनय से सरखर

ગાવવ ત
1112

6/17/2010

जि श

ि ('ज गिथि', 'गेरकेल',

6/17/2010

क' के समदभ मं)

रिहद मिसPम रजि के उपनयिसा मं जशव

मPलय (आधि गि8व, हहम्म

6/17/2010

जौ पेरद, ओस कक ब8द
P , ट पश रे्लि के ववरेष समदभ मं)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1112/1 મથુરભાઇ મગનભાઇ

ગવથાલ્ અને માહહતીવ જાન ડ². વઢ દાન ચારણ

વનસરતા
1112/2 જગદદઢ મુહનલાલ

કરતાવ આહદ ાસી વઢકકુની
ગવથાલ્ અને માહહતીવ જાન ડ². રકાિહેન પટે લ

સુલવકદ

6/17/2010

દાહુદ જજલલાની માધ્વમક અને ઉવચતર માધ્વમક ઢાળાઓમાવ કામ

શી મહાદે

ાવચન અબભરબચ - એક અભ્ાસ
6/17/2010

દે સાઈ ગામસે ા મહાવ દાલ્, સાદરા સમાજવ દા

વ ઢારદના વ દાથ•ઓની

ાવચન ટે

અને માહહતીની જરરદ્ાત અગેનુ :

એક અભ્ાસ
1112/3 વન્તી બિપીનચવ્ ઢાહ

ગવથાલ્ અને માહહતીવ જાન ડ². વઢ દાન ચારણ

ગુજરાત રાજ્ની ગવથાલ્ પવ કવતમાવ ડ². એસ.આર.રવ ગનાથનનુવ પદાન :

6/17/2010

એક અભ્ાસ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1113

દકાિેન પરિતભાઇ

હહનદદ

ड . जरवम भिइ पमडयि

उपनयिसा मं वय्

सिमिकजक चे

6/21/2010

ि

('दविभि', 'सिमचि', ' शस-चिलदस-पचिस', 'दयP ', 'लकमशबे ' और 'अ देखश' के

મક ાણા
1114

पभिकर मिचवे के चयन
ववरेष समदभ मं)

પવ ણભાઇ ખાનાભાઇ

હહનદદ

ड . रसरबिलि पमजिबश

रिजश सेठ कक कहिन या कि रच ि-ववधि

6/21/2010

ડ². પુષપાિેન મુતી્ાની

રસતા ઉપર રખડતા ઘરવ હુણા િાળકુનુ અભ્ાસ (અમદા ાદ ઢહેરનાવ

6/21/2010

પાવડ
1115

1116

પવ ણભાઇ ૈગનભાઇ

ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્

દુ લેરા

વન ારણ

ભરતભાઇ સ જભાઇ

સવદભ્માવ)
હહનદદ

6/21/2010

ड . रसरबिलि पमजिबश

न मल वमि कक कहिन या मं वय्

िरद

ડ². પુષપાિેન મુતી્ાની

બિન-જુડાણ ાદ અને વ શઢાવવત (ભારતની વ દે ઢનીવતના સવદભ્માવ)

6/21/2010

ડ². સવધ્ાિહેન ઠાકર

અમદા ાદ જજલલામાવ સાકરતાદદપ કા્્કમમાવ પાથવમક વઢકકુની ભ ૂવમકા

6/21/2010

ડુ.પુષપાિેન મુતી્ાની

''મહહલાઓની

િા બળ્ા
1117

1118

મહહપતભાઇ ગુિરભાઇ

ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્

ગુવ _દદ્ા

વન ારણ

રમેઢવસ_ઘ મુલા્મવસ_ગ

પ્ઢ વઢકણ (સ ાધ્ા્

ચ્હાણ
1119

સુરજિેન બુધાભાઇ
સા ા

1120

નીત ુિેન કુ વ રાભાઇ

પધધવત)
ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્
વન ારણ

(આણવદ

હહનદદ

ड . रिम ग पिल ससमह

હહનદદ

ड .जरवम बिइ पमडयि

હહનદદ

ड . रसरबिलि

માલહક્ા
1121

1122

ુ ાઇ પટે લ
ીણાિેન મવગભ

હસમુખભાઇ પભુભાઇ
ગામીત

જજલલા

રાજકદ્
ના

ભાગીદારદ
પાવચ

सरवि श के उपनयिसा मं वय्

ગામુના

सिमिकजक चे

એક અધ્્ન ''
સવદભ્

6/21/2010

)

ि के ववववध धरि ल

(चौदह फेरे, कषणकलद, भ6रवश, शमरि

चम्पि और सेरमगमि के समदभ मं)

सPयबिलि के उपनयिसा कि अ ेरशल

('मेरे समचधपत', 'अकग पमखश' और

6/24/2010

6/24/2010

'ददकिन ' के पररपेकय मं)
पमजिबश

सरवपसिद ससमह क
चे

' शलिचि8द' और 'ममजेसरमि' उपनयिसा मं सिमिकजक

6/24/2010

ि
Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1123

અહકતકુ માર હરે ઢભાઇ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². ઉદાજ

ી.પરમાર

7/10/2010

હેનડિુલ અને િાસકેટિુલ રમતના આતર વ શવ દાલ્ કકાના
ખેલાડદઓનુ ઢરદરઅગ પહરવમવત અને ઢરદર િવધારણનુ ત ુલનાતમક

પટેલ

અભ્ાસ
1124

ચવ્કાનત અભેસગ
વ ગુહેલ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². જગદદઢચવ્ લા. ગુઠદ

હેમચવ્ાચા્્ ઉતર ગુજરાત યુવન વસંટદ અને ગ ૂજરાત વ દાપીઠના સાવવઘક

7/10/2010

રમતુના ખેલાડદઓના સમા્ુજનનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
1125

જગદદઢકુ માર જઠાભાઇ

ઢારદહરક વઢકણ

પુ.જમનાદાસ કે. સા બલ્ા મહાદે

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². પભુલાલ મુ. કાસુન્ા

7/10/2010

દે સાઇ ઢારદહરક વઢકણ મહાવ દાલ્ : એક અભ્ાસ

ણકર
1126

જતીન હષ્દરા્ રાજદદપ

ગુજરાત રાજ્ના વ્ા્ામ વઢકકશીઓની વ વ ધ ઉમરજૂથ પમાણે ઢરદર

7/10/2010

દળઆક અને સ ાસથ્ સવિવવ ધત ્ુગ્તાનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
1127

દઢરથભાઇ ઘેમરભાઇ

ઢારદહરક વઢકણ

પટેલ
1128

નીવતન નાગજભાઇ

7/10/2010

ડુ. પભુભાલાલ મુ. કાસુન્ા ્ુગાસન અને સાદદ રમતુ દારા નમની્તા અને ગવતસુમેળ પર થતી
અસરુનુ અભ્ાસ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². જગદદઢચવ્ લા. ગુઠદ

7/10/2010

અમદા ાદ, ગાવધીનગર અને સાિરકાવઠા જજલલાના ઢારદહરક વઢકણના
વઢકકુની સહનઢસકત, નમની્તા અને ઢરદરિવધારણનુ ત ુલનાતમક

અજુ હડ્ા

અભ્ાસ
1129

પુલહકતકુ માર વ મલકુ માર

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². પભુલાલ મુ.કાસુન્ા

સુથાર

મહાદે

7/10/2010

દે સાઇ ઢારદહરક વઢકણ મહાવ દાલ્ના બિનતાલીમી અને

તાલીમી વ દાથ•ઓના િી. એમ. આઇ. અને સ ાસથ્ સવિવવ ધત ્ુગ્તાના
વ વ ધ પાસાઓનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

1130

1131

પારસકુ માર હદરાલાલ

ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્

ગુહેલ

વન ારણ

ચેતનકુ માર ચમનલાલ
પટેલ

ડ². પુષપાિેન મુતી્ાની

ભારતના દે ઢી રાજ્ુના વ બલનીકરણમાવ સરદારશીનુવ પદાન(રાજકદ્

7/10/2010

ઢાવવતના સવદભ્માવ) જૂનાગઢ, ડુદરા,હરદરાિાદ અને કાશમીરની સમસ્ા
સમાજઢાસ

ડ². જ. ટદ. પટે લ

ટે બલવ ઝન ધ ારા અનુસ ૂબચત જવતની મહહલાઓમાવ આ ેલ ુવ પહર ત્ન

7/19/2010

(સુરેન્નગર જજલલાના મુળદ તાલુકાને કેન્માવ રખીને)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1132

નેહલકુ માર ભરતભાઇ

સમાજઢાસ

ડ². મહેઢભાઇ ગામીત

ચ્ધરદ

''આહદ ાસી

પેમલતાિેન રમણલાલ

સમાજઢાસ

ડ². મહેઢભાઇ ગામીત

ગાવ ત

1134

રણજતભાઇ

સમાજઢાસ

ડ². મહેઢભાઇ ગામીત

હદ ાનજભાઇ ગામીત

1135

સવજ્કુ માર રમણભાઇ

સમાજઢાસ

ડ². બગરધરલાલ પટે લ

પટેલ
1136

સનેહલતાિેન વઢ ાજભાઇ

સીઓના

સમાજઢાસ

ડ². મહેઢભાઇ ગામીત

વ કાસમાવ

સખીમવડળની

ભ ૂવમકા

તાલુકાના

માૈળદ

ખાતળ

રાખીને
)
''આહદ ાસી

વ સતારમાવ

રમકદતળા

અને

કેન્માવ

રાખીને

ગામને

કેન્માવ
7/19/2010

િદલાતી
, ભુરદ ેલ

,

હાટ ાડાઓને

)

ઔદુબગક એકમુ અને આહદ ાસી સમાજ(કપરાડા તાલુકાના ઓઝર અને

કેન્માવ

''મતસ્ુદુગ

સમાજઢાસ

ડ². બગરધરલાલ પટે લ

અભ્ાસ

ડ². બગરધરભાઇ પટે લ

7/19/2010

તાલુકાના

સમાજઢાસી્

કામ

રાખીને
કરતાવ

કુ ટુવિુ

અભ્ાસ
રણવ સતારને

7/19/2010

કરતા
તાલુકાના

કેન્માવ

કેન્માવ

'અગર' માવ
ખુરાઘુડા

''(સુનગઢ

પવ કવતની

''સ ાધ્ા્
અસર '' ( ાલુડ

સમાજઢાસ

મજૂરદ

મતસ્ુદુગને

ગામને
હહમાવશ ુ અમ કતભાઇ પટે લ

'' (આહ ા

િાજપુરા

પવચુલના

7/19/2010

, આવથંક

હાટિજરની

જજલલાના

આહદ ાસીઓનુ

ગામીત

1138

સામાજજક
અને

કસ ા

)

''આહદ ાસી

ઉકાઇ
હેતલકુ મારદ ચવદુલાલ

રાખીને

અને

7/19/2010

''

કાકડકુપર ગામુને કેન્માવ રાખીને)

ગામીત

1137

જસભગપુરા

કેન્માવ

તરાહ '' (તાપી

જગ કવત

રાજકદ્

તાલુકાના

(વ્ારા
ગામને

1133

સીઓમાવ

રાખીને

)
7/19/2010

ચ્ધરદ

જવત

ઉપર

ધામુદલા

અને

કલમકૂઇ

)
7/19/2010

: એક
(પાટડદ
કેન્માવ

તાલુકાના
રાખીને

)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1139

અઢુકભાઇ ભીમાભાઇ

8/30/2010

ઇવતહાસ

ડુ.બિ_દુ ાવસની જુષી

ભારતી્ કાવવતકારદ ચળ ળુ પત્ે ગાવધીજનાવ

ગુજરાતી

ડ•. ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ક વ્તી જ્ા મહેતા, નીતા રામસ્ા તથા પના ના્કની કવ તા : એક

લણુ

રાઠુડ
1140

કેતન ઉકાભાઇ બુહા
વ

8/30/2010

અધ્ન
1141

જગકવત જષઠાઢવકર મહેતા

1142

જગીષાિહેન કનુભાઇ

ગુજરાતી

સ ૂકમજ ાoુ વ જાન

ડુ.ધ વનલ પારે ખ

પત્ક સામવ્ક સ ૂબચ :
2008)

ડ². પવતક ઢીલપકાર

આઈસુલેઢન, આઈડેનટદફદકેઢન એનડ ઓપટદમાઈઝેઢન ઓફ સેલયુલેઝ

પટેલ

ગ•કરણ, વ શલેષણ અને મ ૂલ્ાવકન (1991-

8/30/2010

8/30/2010

પુડìુઢસ્ એનડ ધેઈર રુલ ઈન ડદઓઈલડ નીમ (એઝાડદરે કટા ઈનડદકા)
કેક ડદગેડેઢન એનડ િા્ુગેસ એનડ ઈથેનુલ પુડકઢન.

1143

પ ૂ •િેન ન નીતભાઇ

સ ૂકમજ ાoુ વ જાન

ડ². વનબખલ એસ. ભટ

માઈકુિીઅલ ડદકલરાઈઝેઢન એનડ ડદગેડેઢન ઑફ ટે કસટાઈલ ડાઈઝ.

ગુજરાતી

ડુ.કવપલાિહેન પટેલ

'ટદ .એમ.સી .' (વથએટર

8/30/2010

પટેલ
1144

વપનાકદન ખુઢાલભાઇ
સુલવકદ

1145

ભાવ નકુ માર જ્વવતલાલ

અને

તેમાવ

મીહડ્ા

ભજ ા્ેલાવ

સેનટર
નાટકુ

) નાટÓસવસથા

8/30/2010

: એક અધ્્ન
8/30/2010

ઇવતહાસ

ડુ.બિ_દુ ાવસની જુષી

ઇવતહાસ

ડુ.મુજ
વ લ એમ.ભીમડાદકર ગુજરાતમાવ સતીપથા એક ઐવતહાવસક અનુઢીલન

8/30/2010

ગુજરાતી

ડુ.ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

8/30/2010

સ ાતવત્ સવગામમાવ નહડ્ાદ ઢહેરનુ વ પદાન (ઇ.સ. 1915 થી 1947)

પરમાર
1146

મુકેઢકુ માર પરસુતમભાઇ
આહહર

1147

્ુગેન્વસ_હ પવ ણવસ_હ
રાઠુડ

અધ્્ન

1148

રઝી્ા અઝહરખાન

સ ૂકમજ ાoુ વ જાન

1149

રાકેઢકુ માર કેઢાભાઇ

ગુજરાતી

પરમાર

ાતા્કાર વ નુહદની નીલકવઠ, સરુજજની મહેતા અને સુમવત મહેતા : એક

ડ². વનબખલ એસ. ભટ

ડદકલરાઈઝેઢન એનડ ડદગેડેઢન ઓફ સbકચરલી રદજડ એઝુ ડાઈઝ.

ડુ.ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

'હ્ાતી

' અને

વ શલેષણાતમક

'દબલતચેતના

' સામવ્કુ

: એક

8/30/2010
8/30/2010

અધ્્ન

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1150

ાસુરભાઇ ભા્ાભાઇ

ગુજરાતી

ડુ.કવપલાિહેન પટેલ

ડાવગર
1151

' સવચાબલત

ભજ ા્ેલાવ

વ પુલકુ માર રમેઢચવ્

સ ૂકમજ ાoુ વ જાન

ડ². વનબખલ એસ. ભટ

પટેલ
1152

'દપ્ણ

નાટÓવ ભાગ

નાટકુ

8/30/2010

દારા

: એક અધ્્ન
8/30/2010

ધી માઈકુિી્લ ડદકલરાઈઝેઢન એનડ ડદગેડેઢન ઓફ એઝુલભકડ
કુમુફુર.

ઢાહરભાઇ અમ કતભાઇ

ઇવતહાસ

ડુ.મુજ
વ લ એમ.ભીમડાદકર જમનગર : એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

ગુજરાતી

ડુ. કવપલાિહેન પટે લ

8/30/2010

દે સાઇ
1153

સવજ્ િહેચરભાઇ પરમાર

'કુરસ ' નાટÓસવસથા
નાટકુ

1154

સતીષકુ માર સ જભાઇ

ગુજરાતી

ડુ.ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

પટેલ
1155

'સુનદરદ

સુિુધ

ઇ.સ. 1923 ના
સમાજકા્્

ડુ. સત્કામભાઇ જુષી

તેમાવ

8/30/2010

ભજ ા્ેલાવ

: એક અધ્્ન

લેબખકાઓની

ભલુભાઇ જમાભાઇ ઢેખ

અને

' સામવ્કમાવ
ાતા્ઓ

વ ઢેષ

: એક અધ્્ન
સવદભ્માવ

8/30/2010

પકાવઢત
(ઇ.સ. 1903 થી

)
9/16/2010

વ ચરતા - વ મુકત સમુદા્ુમાવ ડફેર સમુદા્ના જ નની સસથવત અને
સમસ્ાઓ - એક અધ્્ન (સુરેન્નગર જજલલાને ધ્ાનમાવ રાખીને)

1156

મ કદુ લા ઇશરલાલ પાટદલ

સમાજકા્્

ડુ. આનવદદિેન પટે લ

9/16/2010

ઘરાતળ પર કા્્રત મહહલા આગે ાનુનાવ પડકારરપ કા્•(માહહતી,
આનદદ, કવૈ મહહલા સવગઠન અને એકઢન એઇડ સવસથાને ધ્ાનમાવ
રાખીને)

1157

ગીતાિેન ગુપાલદાસ

વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.આરતીિહેન પટેલ

મહવત
1158

ૈા્ાિેન

અમદા ાદ અને કવૈ જજલલાની ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુની પ ત્માન

9/18/2010

પહરસસથવત
ાસુદે ભાઇ

વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.મુહનભાઇ પટે લ

ખેડા જજલલાની ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુની પ ત્માન પહરસસથવત

9/18/2010

વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.આરતીિહેન પટેલ

ગાવધીનગર અને મહેસાણા જજલલાની ઉતર બુવન્ાદદ વ ઘાલ્ુની

9/18/2010

પટેલ
1159

જગકવતિેન પઢાભાઇ
પટેલ

પ ત્માન પહરસસથવતનુ અભ્ાસ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1160

દઢ્નાિેન મુહનલાલ

વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.જ્પકાઢ પવડlા

પટેલ

" તાપી

,

બુવન્ાદદ

લસાડ

દઢરથકુ માર વ રચવદભાઇ

વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.ભરતભાઇ જુષી

પસાદ
1162

નરે ઢકુ માર પુનમચવદ

નવ નચવ્ રાયુભાઇ

વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.લાલજભાઇ પટે લ

1165

ભાનુિહેન રામજભાઇ

અભ્ાસ

9/18/2010

ઉતર

પ ત્માન
"
9/18/2010

સાિરકાવઠા-1 જજલલાના ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુની પ ત્માન

9/18/2010

સાિરકાવઠા-( 2 ) જજલલાની ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુની પ ત્માન
પહરસસથવત

વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.કાનતીભાઇ પરમાર

ભીમસેન
1164

જજલલાના

પહરસસથવત

પરમાર
1163

ડાવગ

વ દાલ્ુની

પહરસસથવતનુ
1161

અને

ન સારદ, સુરત અને સુરેન્નગર જજલલાના ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુની

9/18/2010

પ ત્માન પહરસસથવતનુ અભ્ાસ
વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.આરતીિહેન

ી. પટે લ જમનગર, જૂનાગઢ, રાજકુટ અને અમરે લી જજલલાની ઉતર બુવન્ાદદ

જુષી

વ દાલ્ની પ ત્માન પહરસસથવતનુ અભ્ાસ

મનુભાઇ િાબુભાઇ પરમાર વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ. મુહનભાઇ પટે લ

ભા નગર જજલલાની ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ની પ ત્માન

9/18/2010

9/18/2010

પહરસસથતીનુ અભ્ાસ
1166

મનાલીિહેન હકઢુરભાઇ

વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.લાલજભાઇ પટે લ

માધ ાણી
1167

રજનીકાવત અમ કતલાલ

રણૈુડભાઇ ચત ુરભાઇ

વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.કાસનતભાઇ પરમાર

વ પુલકુ માર અરવ _દભાઇ
પટેલ

િનાસકાવઠા જજલલાના ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુની પ ત્માન

9/18/2010

પહરસસથવતનુ અભ્ાસ
વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.કુકદલા પારે ખ

પટેલ
1169

9/18/2010

પહરસસથવતનુ અભ્ાસ

રા લ
1168

આણવદ અને દાહુદ જજલલાની ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુની પ ત્માન

ડુદરા, ભરચ, નમ્દા અને સુરેન્નગર જજલલાની ઉતર બુવન્ાદદ

9/18/2010

વ દાલ્ુની પ ત્માન પહરસસથવત
વઢકણ (સ ાધ્ા્ પધધવત) ડુ.જ્પકાઢ પવડlા

પાટણ જજલલાના ઉતર બુવન્ાદદ વ દાલ્ુની પ ત્માન પહરસસથવતનુ

9/18/2010

અભ્ાસ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1170

હકરણકુ માર મહેઢભાઇ

અથ્ઢાસ

ડ². હસમુખભાઇ દે સાઇ

ચ્ધરદ

10/7/2010

પથથરખાણને લીધે કુ દરતી સવસાધનુ પર થ્ેલ અસરુનુ આવથંક
અભ્ાસ (સુરત જજલલાનાવ માવડ ી તાલુકાના કમલાપુર અને ખવજરુલી
ગામુને ધ્ાનમાવ રાખીને)

1171

જ્હદપવસ_હ ખુડાભાઇ

અથ્ઢાસ

ડ². વનવમષા શુકલ

ચ્હાણ

10/7/2010

સરદાર ્ુજનાથી પુનçસથાવપત કુ ટુવિુના આવથંક જ નમાવ આ ેલ
પહર ત્ન : તુલનાતમક અભ્ાસ ( ડુદરા જજલલાના સવખેડા તાલુકાને
કેન્માવ રાખીને)

1172

જ્વ લાિેન ઢવકરભાઇ

અથ્ઢાસ

ડ². વનવમષા શુકલ

પટેલ
1173

નેહાિેન અરવ _ભાઇ પટેલ

જજલલાના સવદભ્માવ)
અથ્ઢાસ

ડ². હસમુખભાઇ દે સાઇ

ઔદુબગક
(પાટણ

1174

પીવતિેન સુરેન્ભાઇ

અથ્ઢાસ

ડ². મવજુલા ડાભી

ગામીત
1175

ભા નાિેન સામાભાઇ

રિીનાિાનુ િચુવમ્ા

અથ્ઢાસ

ડ². હસમુખભાઇ દે સાઇ

રમેઢભાઇ સબુરભાઇ

10/7/2010

સાહતને કેન્માવ રાખીને)
10/7/2010

ઉકાઇ િવધના વ સથાવપતુનુ આવથંક અભ્ાસ (તાપી જજલલાના

10/7/2010

બિનકક વષકેતે રુકા્ેલ ગામીણ કુ ટુવિુનુ આવથંક અભ્ાસ (દાહુદ
જજલલાના દાહુદ તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)

અથ્ઢાસ

ડ². હસમુખભાઇ દે સાઇ

મકરાણી

1177

સાહતમાવ કામ કરતા બિનકુ ઢળ કામદારુનુ આવથંક અભ્ાસ

સુનગઢ,ઉવૈલ અને વનઝર તાલુકાના સવદભ્માવ)

અમલી્ાર
1176

10/7/2010

માન વ કાસ અને આવથંક વ કાસનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ ( લસાડ

2002નાવ

કુમી

વ સથાવપતુનુ

અથ્ઢાસ

ડ². મવજુલા ડાભી

રાઠ ા

રમખાણુ
આવથંક

હહ_મતનગરને

િાદ

અભ્ાસ
કેન્માવ

10/7/2010

થ્ેલા
(અમદા ાદ

,

રાખીને

)

આણવદ

અને

સવયકુ ત

ન વ્ સથાપન કા્્કમ : અથ્ઢાસી્ અધ્્ન (દાહુદ

10/7/2010

જજલલાના દે ગઢ િાહર્ા તાલુકાની નાની ખજૂરદ અને ડાવગરદ્ા
નમવડળદને કેન્માવ રાખીને)

1178

રદપલકુ માર જગહદઢભાઇ
પટેલ

અથ્ઢાસ

ડ². વનવમષા શુકલ

ે રદ ્ુજનાનુવ આવથંક
મહાતમા ગાવધી રાષbદ્ ગામીણ રુજગાર િાવહધ

10/7/2010

મ ૂલ્ાવકન (ગુજરાત રાજ્ના સાિરકાવઠા જજલલાને કેન્માવ રાખીને)
Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1179

વ જ્ભાઇ વ રમભાઇ

અથ્ઢાસ

ડ². મવજુલા ડાભી

ચ્ધરદ
1180

સવગીતાિેન ભુપતભાઇ

અથ્ઢાસી્ અભ્ાસ (સુરત જજલલાનાવ મહુ ા તાલુકાને ધ્ાનમાવ રાખીને)

અથ્ઢાસ

ડ². મવજુલા ડાભી

સુધાિેન નટ રભાઇ

અથ્ઢાસ

મતસ્ સહકારદ મવડળદના સભાસદુનુ આવથંક અભ્ાસ (ભરચ જજલલાના

સા ા
1182

અત ુલકુ માર ઇશરભાઇ

10/7/2010

પકક વત સવસથાના કુ દરતી સવસાધન વ્ સથાપનની આવથંક વ કાસમાવ
ભુવમકા : એક અભ્ાસ (દાહુદ જજલલાના ફતેપરુ ા તાલુકાના સવદભ્માવ)

જટ ા
1181

10/7/2010

દારિવધીના સવદભ્માવ સખીમવડળની સભાસદ સીઓની ભ ૂવમકા :

10/7/2010

ાલી્ા તથા ઝઘડદ્ા તાલુકાના સવદભ્માવ)
ઢારદહરક વઢકણ

પટેલ

ડ². જગહદઢચવ્ ક.

બભલુડા તાલુકાની માઘ્વમક અને ઉવચતર માધ્વમક ઢાળામાવ અભ્ાસ

સા બલ્ા

કરતા આહદ ાસી વ દાથ•ઓ અને અન્ જવતના વ દાથ•ઓની સ ાસથ્

12/6/2010

સવિવવ ધત ્ુગ્તા અને ઢરદર િવધારણનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

1183

કનુભાઇ નાથાભાઇ પટેલ

ઢારદહરક વઢકણ

ડુ. પભુલાલ એમ. કાસુન્ા ''રાષbદ્
જુ દદ

ઢાળાહક્
રમતુના

બુનધ્
તુલનાતમક
1184

ધમ્ઢ ૈગનલાલ કાસુન્ા

ઢારદહરક વઢકણ

ધમ્ઢ ૈગનલાલ કાસુન્ા

ઢારદહરક વઢકણ

આક

અને

અભ્ાસ

''પાણઢીણા

ગામની

સા બલ્ા

માધ્વમક

ઢાળાના

ટે ુનુ
1185

ખેલાડદ

ડુ.જગહદઢચવ્ ક.

સ ાસથ્

ડુ. જગદદઢચવ્ લા. ગુઠદ

રમતુમાવ

અને
અભ્ાસ

ભાઇઓ
ઢરદર

અગ

પસવદ
અને

થ્ેલ

જુ દદ

12/6/2010

િહેનુનુ

પહરવમવત

માપનનુ

''
માધ્વમક

અને

વ દાથ•ઓની
આરુગ્પદ

12/6/2010

ઉવચતર
વઢકણ

,

વ્સકતગત

''

મધુપમેહનાવ દદ×ઓ પર ધીમીચાલ અને ્ુગ-અભ્ાસ તાલીમની

12/6/2010

અસરુનુ અભ્ાસ
1186

નરે ઢકુ માર લ જભાઇ
ચ્ધરદ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². ઉદાજ

ી.પરમાર

ખુ-ખુ અને કિડદ રમતના આતર વ શવ દાલ્ કકાના ખેલાડદઓનુ

12/6/2010

ઢરદર અગ પહરવમવત અને ઢરદર િવધારણનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1187

વનમેઢકુ માર ધનસુખભાઇ

ઢારદહરક વઢકણ

પુ. જમનાદાસ સા બલ્ા

ચ્ધરદ
1188

પવતક બભખુભાઇ ડાભી

મહાવ દાલ્ કકાના વ દાથ•ભાઇઓ અને િહેનુના માનવસક સ ાસથ્નુ

12/6/2010

અભ્ાસ
ઢારદહરક વઢકણ

ડ². કમલેઢભાઇ પી.પટે લ

A Comparative Study of Eating Disorder in Professional,
Academic and Selected Sports Females.

12/6/2010

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1189

ભા ેઢકુ માર જઠાભાઇ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². કમલેઢભાઇ પી.પટે લ

પટેલ

1190

12/6/2010

ુલીિુલ

રમતના ખેલાડદઓનુ ઢરદરદળઆક, રવધરાબભસરણ
ા
શસનસહનઢ

જજ ,ગવતસુમેળ તથા પવતહક્ા સમ્નુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

્ુગેઢકુ માર ભુપેન્ભાઇ

ઢારદહરક વઢકણ

ડુ.જગદદઢચવ્ ગુઠદ

12/6/2010

ખેડા જજલલાના હકકેટ અને હેનડિુલ રમતના ખેલાડદઓની ઢારદહરક
્ુગ્તા અને ઢરદરઢાસ વ ષ્ક પાસાઓનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

જની
1191

હેમચવ્ાચા્્ ઉતર ગુજરાત યુવન વસંટદના હેનડિુલના તથા

સવજ્ જવસ_ગભાઇ ઠાકુ ર

ઢારદહરક વઢકણ

ડુ. ઉદાજ

ી. પરમાર

12/6/2010

ભાઇઓની પાણમ ૂલક ઢસકત અને હદ્ના ઘિકારા ઉપર વ વ ધ
પાણા્ામુની અસરનુ અભ્ાસ

1192

સવજ્કુ માર

ાલાજ ઠાકુર

ઢારદહરક વઢકણ

હફફા રે ફરદ શી ગુલાિવસ_હ ચ્હાણનુ વ્હકત અભ્ાસ

12/6/2010

ડ². જગહદઢચવ્

રાષbદ્ સતરનાવ જજમનાસટદકસ અને સ ીમભગનાવ ખેલાડદઓની ઢારદહરક

12/6/2010

ક.સા બલ્ા

કમતા,ઢરદર અગ પહરવમતી અને ઢરદરદળ આકનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

ડ². જગહદઢચવ્
ક.સા બલ્ા

1193

1194

હેમરાજ હદબલપભાઇ પટેલ

હષ્દભાઇ રપાભાઇ

ઢારદહરક વઢકણ

ઢારદહરક વઢકણ

પુ. જમનાદાસ કે.સા બલ્ા આતર વ જશવ દાલ્ કકાએ પસવદ થ્ેલ ખેલાડદઓની નમની્

12/6/2010

જજ ,પાણમ ૂલક ઢહકત,શાસ રુક ાની કમતા અને એરુિીક કમતાનુ

મક ાણા

તુલનાતમક અભ્ાસ
1195

હહતેઢકુ માર ર જભાઇ

ઢારદહરક વઢકણ

પાનસુહર્ા

ડુ. જગહદઢચવ્ ક.

'' ીર

સા બલ્ા

સવલગન

નમ્દ

દબકણ

સુરત

ઢહેરની

અધ્ાપકશીઓની
ટે ુ
1196

ઉ •િેન ચવ્કાવત બહભટ

પતકારત

અને

સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્

ડ². વ નુદ પાવડે્

તેમજ

ઢરદર

અમદા ાદના ગુજરાતી
લેખુની

ગુજરાત

12/6/2010

યુવન વસંટદ

કુલેજુના
આહાર

િવધારણનુ

અને

સ ાસથ્પદ

અભ્ાસ

''

ત્માનપતુમાવ આ તા આરુગ્ સવિવવ ધત

12/16/2010

ાચક ગ્ પર થતી અસર.

પધધવત)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1197

કાવવતલાલ દે રાજભાઇ

પતકારત

અને

ઠેવસ્ા

સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્

ડ². વ નુદ પાવડે્

દૂ રદઢ્નના દૂ ર ત• ઢસકબણક કા્્કમુ સામેના પડકારુ : એક અભ્ાસ

12/16/2010

ઉવચતર માધ્વમક ઢાળાના વ દાથ•માવ એઈડસ અગેની જગ કવત : એક

12/16/2010

પધધવત)
1198

હકઢુરભાઈ ખાટાભાઈ

ગામવ્ સથાપન (સ ાધ્ા્ ડ². લુકેઢ જન

ચા ડા
1199

ચેતનકુ માર ગાવડાભાઈ

અભ્ાસ (તળાજ તાલુકાને ધ્ાનમાવ રાખીને)

પધધવત)
ગામવ્ સથાપન (સ ાધ્ા્ ડ². લુકેઢ જન

પટેલ

અમલીકરણની સસથવતનુ અભ્ાસ (દસકુઈ તાલુકાના ન

પધધવત)

12/16/2010

પવચા્તીરાજમાવ મહહલા વ કાસ કેતે માહહતી અવધકાર કા્દાનાવ
ગામનાવ B.P.L.

કુ ટુવિુને ધ્ાનમાવ રાખીને)
1200

1201

જઠાભાઇ રઘુભાઇ સેન ા

પતકારત

અને

ડ². પુવનતાિહેન હણ્

' ના

'વનરદકક

સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્

(જનયુઆરદ

પધધવત)

સવદભ્

જ્ેઢ ન રવ ગભાઇ પારકર પતકારત

અને

રાજકદ્
-2000 થી

લેખુનુ
એવપલ

12/16/2010

અભ્ાસ
-2004 ના

વ ઢેષ

)

ડ². અવશન ચ્હાણ

ચલબચતુમાવ ગાવધીજનુ વ પાત વનભા તા કલાકારુ : એક અધ્્ન.

12/16/2010

ડ². અવશન ચ્હાણ

કસિીઓની નજરે ન•ધપાત ગુજરાતી ચલબચતુ : એક અધ્્ન.

12/16/2010

ડ². અવશન ચ્હાણ

અબભવ્સકત સ ાતવત્ અને ગુજરાતી બલુગવ શ

12/16/2010

ડ². પુવનતાિહેન હણ્

'સવદેઢ

સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્
પધધવત)
1202

જજતેન્ દલપતભાઇ

પતકારત

અને

િાવધબણ્ા

સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્
પધધવત)

1203

હદવ્ેઢ ચવ્કાવતભાઇ વ્ાસ પતકારત

અને

સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્
પધધવત)
1204

પકાઢ ઇશરદાસ હહરદ્ા

પતકારત

અને

સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્

કુટ્ ની

' અને

'હદવ્

કા્્ ાહદના

ભાસકર

' માવ

પકાવઢત

સમાચારુનુ વ

થતા

12/16/2010

અધ્્ન .

પધધવત)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1205

બિનુદ ચવ્કુ માર પાવડે

પતકારત

અને

सरP

ડ². વ નુદ પાવડે્

પતકારત

અને

પટેલ

સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્

('रिजसथि

पबतकि' और 'हदवय भिसकर' के ववरेष

समदभ मं)

પધધવત)
હહરલિેન અવનલભાઇ

12/16/2010

हहनदद और गज
े रि श अखबिरा के पथम पषठ कि

ेल ितमक अधयय

સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્
1206

से पकिसर

ગુજરાતી અખિારુમાવ પ્ા્ રણને અપાત ુ વ મહત

ડ². પુવનતાિહેન હણ્

અને

ાચકુ પર તેની

12/16/2010

-આવથંક

11/17/2012

અસર.

પધધવત)
1207

સુવમતાિેન નાથાભાઇ

ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ પટે લ

પારગી

"આહદ ાસી

વ ધ ા

િહેનુની

સસથવતનુ

અભ્ાસ

" (પવચમહાલ

સવતરામપુર

તાલુકાના

વસમલી્ા

1208

હકઢુરભાઇ દામુભાઇ પટે લ

ઢારદહરક વઢકણ

ડુ. જગહદઢચવ્ ક.

િષ્ ધ્ાનમાવ
: 2011

સા બલ્ા

''ગામ્
વ દાથ•
િવધારણનુ

1209

જ્વવતભાઈ ઉમાભાઈ

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². ઉદાજ

ી.પરમાર

પટેલ

, ઉખરે લી
રાખીને
વ સતાર
ભાઇઓ

સામાજજક

ખેડાપા
અને

જજલલાનાવ
, ભાણાવસમલ

િટક ાડા

,

ગામને

)
અને

ઢહેરદ

અને

િહેનુના

(BMI) તુલનાતમક

6/15/2011

વ સતારના
ઢરદર

અભ્ાસ

''
6/15/2011

હેમચવ્ાચા્્ ઉતર ગુજરાત યુવન વસંટદના વ્ સાવ્ક અભ્ાસકમના
વ દાથ•ઓના ઢારદહરક વઢકણ અને રમત-ગમત પત્ેના અબભપા્ુ અને
સામાન્ જાનનુ અભ્ાસ

1210

નટ રભાઈ હદતાજ સડાત

ઢારદહરક વઢકણ

ડ². પભુલાલ મુ. કાસુન્ા

ઝડપ, ચપળતા, નમની્તા, પગની ઉૈાળ ઢસકત, પેટના સનાયુઓની

6/15/2011

સહનઢસકત અને િી.એમ.આઈ.નુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
1211

રસુલભાઈ કાસમભાઈ
કુ રેસી

ઢારદહરક વઢકણ

પા. જમનાદાસ કે.

ઓલ ઇનનડ્ા માસટ એથલેહટકસ સપધા્માવ ભાગ લેતા વ વ ધ

સા બલ્ા

રમત ીરની રમત બચ_તાનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ.

્જૂથના

6/15/2011

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1212

1213

1214

તેજસકુ માર મહેન્ભાઈ

ગામવ્ સથાપન (સ ાધ્ા્ ડ².

ૂ ુમાવ આ ેલ આવથંક પહર ત્નનુ
િમકુમાવથી મળતા ખેત વધરાણ દારા ખેડત

પટેલ

પધધવત)

અભ્ાસ (ગાવધીનગર તાલુકાના 10 ગામુને ધ્ાનમાવ રાખીને)

દઢ્ના જ્વવતભાઈ પટે લ

અનુખી કનુભાઈ પટે લ

કમપય ૂટર વ જાન

ડ². ધીરે નભાઈ પટે લ

11/3/2011

ડેરદ ઉદુગમાવ કમપયુટદકરણની રુ પરે ખા : વ શલેષણ અને રચના

િષ્ : 2011 (અવધવનયમ 2009 અતર્ત)

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

7/13/2012

ગાવધીયુગની ટૂવકદ ાતા્ના કેતે લેબખકાઓનુવ પદાન : એક અધ્્ન (પમુખ

9/21/2011

પાવચ લેબખકાઓના વ ઢેષ સવદભ્)
1215

મીતા નવ નચવ્ દ ે

સમાજવ દા ઢાખા :

શી રામાભાઈ પટે લ

ગાવધીવ ચાર
1216

અવનલકુ માર સુમાભાઈ

10/13/2011

અમદા ાદ ઢહેરનાવ પાથવમક અધ્ાપન મવહદરનાવ પવઢકણાથ•ઓની
ગાવધીવ ચાર પત્ેની સભાનતાનુ અભ્ાસ

સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². દકાિહેન જની

रिजेनद यिदव कक कहिन या मं सिमिकजक चे

સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

ससयिरिमररण गेप

સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

कंद सरकिर के किसमका कि सेविकिलद

10/20/2011

ि

ચ્ધરદ
1217

કલપેઢકુ માર હદનેઢભાઈ

10/20/2011

के किवय मं गिमधश ववचिर

પટેલ
1218

હકરણિેન ઓઘડભાઈ
ડુડદ્ા

1219

વનમ્ળાિેન ઢવકરભાઈ

લલભભાઈ

पसरकण समसथि , रिजभिषि ववभिग, गह ममतिलय, भिर

सरकिर के समदभ

मं)
સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

चयन

સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². માલતીિહેન દુ િે

मन P भणडिरद और वषि अडिलजि कक पमेख कहिन या मं

સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². દકાિહેન જની

ड . रिमगेय रिघव के उपनयिसा मं सिमिकजक चे

ચ્ધરદ
1220

10/20/2011

हहमदद पसरकण (कंददय हहमदद

જુ ભાઈ

हहनदद

िटका मं गिमधशववचिर ('पगधवन ', 'बमध ', 'हतयि एक

10/20/2011

आकिर कक', 'देर के सलए' के पररपेकय मं)
िरद

10/20/2011

કાનાણી
1221

ઢસલેષકુ માર અજતભાઇ
ચ્ધરદ

ि ('घरौंदि', 'पथ कि

10/20/2011

पिप', 'ववषिद मठ' के ववरेष समदभ मं)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1222

ગીતાિહેન લ જભાઈ
ચ્હાણ

1223

અવપંતાિેન નટુ ભાઇ

સમાજવ દા ઢાખા : ઢાવવત
અધ્્ન અને સવઘષ્

ઇલાિેન મગનલાલ
દે ઢદઆ

1225

કલપનાિેન ભા વસ_ગભાઈ
ચ્ધરદ

1226

ત કચપતિેન રાજન્પસાદ

વનત ુિેન કનુવસ_ગભાઈ
ચ્ધરદ

1228

પવકજકુ માર રમણભાઈ
પટેલ

1229

પહદપકુ માર નરે ન્ભાઈ
ગામીત

1230

માલાિેન ધીરભાઇ ગામીત

સમાજવ દા ઢાખા :

ડ². વ દુતભાઈ જુષી

સમાજઢાસ

સુરેઢભાઈ સુમનભાઈ
ગામીત

11/3/2011

અમદા ાદ ની ઝવપડપટીના લુકુનુ અભ્ાસ (સરાણી્ા જવતના

11/3/2011

સમાજવ દા ઢાખા :

સવદભ્માવ)
ડ². બગરધરલાલ ટદ. પટે લ ગામીણ આહદ ાસી સીઓમાવ કુ ટુવિવન્ુજન (સુનગઢ તાલુકાના

સમાજઢાસ

અને

સમાજવ દા ઢાખા : ઇવતહાસ ડ². બિ_દુ ાવસની જુષી

ાઝરડા

11/3/2011

ેલઝર ગામને કેન્માવ રાખીને)

સ . સુમચવદભાઈ મક ાણાનુવ દબલત

11/3/2011

ગ્ના ઉતથાનમાવ પદાન

(આિેડકર ાદદ ચળ ળના સવદભ્માવ)
સમાજવ દા ઢાખા :

ડ². મહેઢ ગામીત

સમાજઢાસ
સમાજવ દા ઢાખા :

જજલલાના ગુદ
વ લા
ડ². વ દુતભાઈ જુષી

સમાજઢાસ
સમાજવ દા ઢાખા :

સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજઢાસ

11/3/2011

11/3/2011

ડ². બગરધરલાલ ટદ. પટે લ ઔદુબગક એકમુમાવ કામ કરતી આહદ ાસી િહેનુનુ અભ્ાસ ( લસાડ

સમાજઢાસ
સમાજવ દા ઢાખા :

આગણ ાડદ કા્્કર િહેનુનુ અભ્ાસ (તાપી જજલલાના વ્ારા તાલુકાને
કેન્માવ રાખીને)

જ.આઈ.ડદ.સી.ને કેન્માવ રાખીને)
11/3/2011

નરે ગા ્ુજનાની આહદ ાસી સમાજ ઉપર અસર (તાપી જજલલાના
સુનગઢ તાલુકાના જમખડદ અને સાદડ ેલ ગામને કેન્માવ રાખીને)

ડ². મહેઢ ગામીત

ઉકાઇ ્ુજનાથી વ સથાવપત થ્ેલા આહદ ાસી કુ ટુવિુનુ અભ્ાસ (ઉવૈલ

11/3/2011

તાલુકાના જમણે, થુટદ, સેલડુ , નાનૈલ ગામને કેન્માવ રાખીને)

સમાજઢાસ
1231

ઉમરે ઠ નગર : એક ઐવતહાવસક અધ્્ન

ભીમડાદકર

આચા્્
1227

11/1/2011

એક મ ૂલ્ાવકન)

વન ારણ
સમાજવ દા ઢાખા : ઇવતહાસ ડ². મુજ
વ લ એમ.

મેક ાન
1224

ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની પવચઢીલ : વસદાવત અને વ્ હાર (ઢાવવતના સવદભ્માવ ભારત-ચીન સવિધ
વ નુવ

ડ². બગરધરલાલ ટદ. પટે લ

નિવધ ુ કલ્ાણ ્ુજના અતગ્ત "સવકબલત ડેરદ વ કાસ ્ુજના"નાવ
લાભાથ•ઓનુ અભ્ાસ ( ાવસદા તાલુકાનાવ

11/3/2011

ાઢદચ•ઢા અને કામળઝરદ

ગામને કેન્માવ રાખીને)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1232

1233

જ્ુતસના ભાસકરગીરદ

સમાજવ દા ઢાખા :

ગુસ ામી

સ ૂકમજ ાoુ વ જાન

જતેન્કુ માર
ચા ડા

ડ². પવતક વઢલપકાર,

નરાજભાઈ સમાજવ દા ઢાખા : ઢારદહરક ડ². ઉદાજ
વઢકણ

ી. પરમાર

Isolation, Identification and Optimization of Cellulase Producers
for Jatropha Seed Cake Degradation

11/10/2011

ગ ૂજરાત વ દાપીઠના આતર વ શવ દાલ્ કકાએ પસવદગી પામેલ જુ દદ-

11/10/2011

જુ દદ રમતુના ખેલાડદઓની એરુિીક, અનએરુિીક કમતા અને ઢરદર
િવધારણનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1234

હદવ્ેઢકુ માર ૈનાભાઈ

11/10/2011

સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². ઢવઢિાલા પવજિી

भशषम सिह श कि कहि श सिहहतय

સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

आयकर कियिलय अहमदिविद मं रिजभिषि हहमदद कि कियिनवय

પટેલ
1235

1236

સા્િાભાઈ ભ ાનભાઈ

11/10/2011

- एक

સતુળ

अ र
े शल

કર લાસભાઈ ઢાવતારામભાઈ સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². વનવમષા શુકલ

સથાવનક માપદવડુને આધારે ગામીણ ગરદિીનુવ માપન

12/2/2011

ૂ ુનુ ત ુલનાતમક આવથંક અભ્ાસ
નહેરકાવઠા અને રણકાવઠાનાવ ખેડત

12/2/2011

અગરદ્ાઓની આવથંક સસથવતનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ ( લસાડ જજલલાનાવ

12/2/2011

ભુ્ે
1237

જ રાજભાઈ મા જભાઈ સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ
ઝાપહડ્ા

1238

ટદનાિેન ઇશરભાઈ પટે લ સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². મવજુલા ડાભી

ધરાસણા અને સુરેન્નગર જજલલાના ખારાઘુડા ગામને કેન્માવ રાખીને)
1239

ભારતીિેન અજુ ્નભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². વનવમષા શુકલ

થમ્લ પા ર સટે ઢન દારા કકવષ પર થતી અસરુનુ આવથંક અભ્ાસ

12/2/2011

ગ ૂજરાત વ દાપીઠના વઢકણ વ દાઢાખાના વ દા ાચસપવત સવઢુધનુની

12/24/2011

ચ્ધરદ
1240

અઢુકકુ માર ભગ ાનભાઈ

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². આરતીિહેન પટે લ

જદ
1241

લાકબણકતાઓ

બિરે નકુ માર સુમાભાઈ
ચ્ધરદ

1242

સમાજવ દા ઢાખા : ઢારદહરક ડ². જગદદઢચવ્ લા. ગુઠદ
વઢકણ

વ જુ ભાઇ કાવવતલાલ

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². જ્પકાઢ પવડlા

12/24/2011

ગ ૂજરાત વ દાપીઠના આતર વ શવ દાલ્ કકાએ પસવદગી પામેલ
વ વ ધ રમતુના ખેલાડદઓના ઢરદર િવધારણનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ
ડ². િાિાસાહેિ આિેડકરના ઢસકબણક વ ચારુનુ વ

12/24/2011

ેચનાતમક અભ્ાસ

મક ાણા
1243

ઢસલેષકુ માર પુલાભાઈ

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². લાલજભાઈ પી. પટેલ પાથવમક અધ્ાપન મવહદરના પવઢકણાથ•ઓ માટે સામાજજક વ જાન સ -

ડેર ાબળ્ા
1244

અઢુકકુ માર
ચ્ધરદ

12/24/2011

કા્્સાધકતા માપદવડની રચના અને ્થાથ•કરણ
ેલજભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². મવજુલા ડાભી

નહેર અને કુ ા દારા થતી વસ_ચાઇનુવ આ ક-ખચ્ વ શલેષણ (સુરત

12/29/2011

જજલલાના ઓલપાડ તાલુકાના ગુથાણ અને કવથરાજ ગામના સવદભ્માવ)
Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1245

ઉમેઢકુ માર જ ણભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². વનવમષા શુકલ

ચ્ધરદ

કાકરાપાર અoુમથક ્ુજનાના કારણે અસરગસત લુકુનાવ જ નધુરણનુ

12/29/2011

અભ્ાસ (સુરત જજલલાનાવ માવડ ી તાલુકાના કાકરાપાર અને મુટદચેર
ગામના સવદભ્માવ)

1246

રચનાિેન નલીનકુ માર
પટેલ

સમાજવ દા ઢાખા : ઢારદહરક ડ². જગદદઢચવ્ કે.
વઢકણ

સા બલ્ા

એરુિીક કસરતુ દારા ઢરદરઢાસ, ઢરદરિવધારણ અને હહમેટુલુજકલ

12/24/2011

પાસાઓ પર થતી અસરુનુ અભ્ાસ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1247

મહેઢ અિાલાલ રાઠુડ

સમાજકા્્

િષ્ : 2012 (સિ્ધય્ય પદવત)

ડુ. સત્કામભાઇ જુષી

દબલત હહજરત િાદ સથપા્ેલ સરકારદ દબલત

સાહતુમાવ પુન્ સન,

1/6/2012

સમા્ુજન પહર ત્ન અને વ કાસ - એક અભ્ાસ સમાજકા્્ની ્નષટએ
(ઉતર ગુજરાત અને સ્રાષbની દબલતુ

સાહતુને ધ્ાનમાવ રાખીને)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1248

સેજલિહેન રમણલાલ

ગવથાલ્ અને માહહતીવ જાન ડ². વઢ દાન ચારણ

પટેલ
1249

જ્વવતભાઇ ઉમાભાઇ પટેલ

વ દાથ•ગણના

ાચનના વ કાસમાવ

6/15/2011

લલભ વ દાનગરના ઢાળા

પુસતકાલ્ુનુ વ પદાન
ઢારદહરક વઢકણ

ડુ.ઉદાજ

ી. પરમાર

6/15/2011

હેમચવ્ાચા્્ ઉતર ગુજરાત યુવન વસંટદના વ્ સાવ્ક અભ્ાસકમના
વ દાથ•ઓના ઢારદહરક વઢકણ અને રમત-ગમત પત્ેના અબભપા્ુ અને
સામાન્ જાનનુ અભ્ાસ

1250

નટ રલાલ હદતાજ સડાત

ઢારદહરક વઢકણ

ડુ પભ ૂલાલ કાસુન્ા

6/15/2011

ઝડપ, ચપળતા, નમની્તા, પગની ઉૈાળઢસકત, પેટના સનાયુઓની
સહનઢસકત અને િી.એમ.આઈ. નુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ.

1251

રસુલભાઇ કાસમભાઇ
કુ રેઢી

ઢારદહરક વઢકણ

પા. જમનાદાસ કે.

ઓલ ઇનનડ્ા માસટર એથલેહટકસ સપધા્માવ ભાગ લેતા વ વ ધ

સા બલ્ા

રમત ીરની રમત બચ_તાનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ

્ જુ થના

6/15/2011

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1252

નઢેમન મારકેટ ાલા

1253

જગતવસ_હ દે વવુ સ_હ રાઠુડ

અથ્ઢાસ

ગાવધીવ ચાર

ડ². વનવમષાિેન શુકલ

A COMPARATIVE STUDY OF HUMAN DEVELOPMENT IN
DISTRICTS OF GUJARAT.

6/23/2011

શી રામાભાઈ પટે લ

અનુસ ૂબચત જવતની મહહલાઓનાવ આવથંક સામાજજક વ કાસનુ અભ્ાસ

9/14/2011

( સાિરકાવઠા જજલલાના ઈડર અને બભલુડા તાલુકાના સવદભ્માવ)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1254

જ્વવતલાલ મણીલાલ

ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ પટે લ

પટેલ

'ઉવમ્ા
પદાન

સવસથાન
' એક અભ્ાસ

કા્્કમુના
1255

ધમ્ન્કુ માર હહરભાઈ

ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ પટે લ

પટેલ
1256

ઊઝાનુવ

સામાજજક

(ગાવધીજના

સવદભ્માવ

9/14/2011

વ કાસમાવ
રચનાતમક

)
9/14/2011

ગ ૂજરાત વ દાપીઠના પારવ ગતના વ દાથ•ઓની ગાવધીવ ચાર પત્ેની
સભાનતા : એક અભ્ાસ

નરસવગભાઈ લાલજભાઈ

ગાવધીવ ચાર

શી રામાભાઈ પટે લ

ઉતર ગુજરાતની આશમઢાળાઓ : એક અધ્્ન

9/14/2011

ગાવધીવ ચાર

ડ². સુદઢ્ન આ્વગાર

આવથંક વ કાસ, માળખાગત હહ_સા અને ગાવધીવ ચાર માગ્ વ કલપ : એક

9/14/2011

પટેલ
1257

મુહદતા મહાદે

વ ્ુહદ

અભ્ાસ
1258

કનુભાઈ

ાલાભાઈ

પણામી
1259

વન ારણ

ગણેઢભાઈ સુમાભાઈ
પજપવત

1260

દે ેન્વસ_હ અજજતવસ_હ

કાણી
1262

હકરણકુ મારદ
વત ારદ

(સતલાસણા તાલુકાને ધ્ાનમાવ રાખીને)

ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્ ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની પાહકસતાનની જલમાવથી પરત ફરે લા માૈદમારુના માન
વન ારણ

રજનીકાનત ચવદુભાઈ

9/17/2011

ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્ ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની ગામપવચા્તુમાવ મહહલાઓની રાજકદ્ ભાગીદારદ : ઢાવવતના સવદભ્માવ
વન ારણ

રાઠુડ
1261

9/17/2011

ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્ ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની પણામી ધમ્માવ ઢાવવતની વ ભા ના - એક અધ્્ન

અવધકારુ અને

9/17/2011

પુનçસથાપન.

ઢાવવત અધ્્ન અને સવઘષ્ ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની જૂનાગઢનુ વ ભારતી્ સવઘમાવ વ બલનીકરણ (રાજકદ્ ઢાવવતના સવદભ્માવ)

9/17/2011

વન ારણ
ેદનારા્ણ

સમાજઢાસ

ડ². જ. ટદ. પટે લ

લઠાકાવડ : ભુગ િનેલ કુ ટુવિની વ ધ ા િહેનુનુ સમાજઢાસી્ અભ્ાસ

9/27/2011

(અમદા ાદ ઢહેરને કેન્માવ રાખીને)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1263

ન નીતભાઈ

સમાજઢાસ

ડ². મહેઢ ગામીત

િાપુરા ભાઈ ગા્ક ાડ
1264

વનમ્લકુ માર દે દાનભાઈ

પહદપભાઈ રા જભાઈ

સમાજઢાસ

ડ². મહેઢ ગામીત

મનુજકુ માર પવ ણચવ્

ગામવ્ સથાપન

ડ². મયુરદ ફામ્ર

ગામવ્ સથાપન

ડ². રાજ ભાઈ પટે લ

જગકવત નલીનભાઈ

9/27/2011

સ સહા્ જૂથુ દારા િહેનુમાવ આ ેલ ુવ પહર ત્ન (મહેસાણા જજલલાના
કડદ, વ જપુર અને ખેરાલુ તાલુકાના

પજપવત
1267

9/27/2011

આધુવનકદકરણની મવછ્ા આહહર જાવત પર અસર (કેઢુદ તાલુકાનાવ
ચીતી અને ધાિા ડ ગામને કેન્માવ રાખીને)

પટેલ
1266

9/27/2011

(મહાલપાડા અને સેન્ીઆિા ગામને કેન્માવ રાખીને)

હેરભા
1265

આહદ ાસીઓની આરુગ્ વ ષ્ક સસથવત અને સભાનતાનુ એક અભ્ાસ

ીસ

ીસ ગામુને ધ્ાનમાવ રાખીને)

ઈ-ગામ વ શગામ ્ુજના હેઠળ કામગીરદ કરતા તલાટદ-કમ-મવતીશીઓનુ

9/27/2011

અભ્ાસ
જનવ દા

શી પ ૂબણણમા એસ. મહેતા

્ુગઢતક ગવથ - એક અધ્્ન

12/2/2011

ઘી ાલા
1268

હહના વ જ્કુ માર દુઢી

જનવ દા

શી પ ૂબણણમા એસ. મહેતા

જન પરવ પરાના અદદતી્ શુતસથ ીર : મુવન જબ
વ ૂવ જ્જ

12/2/2011

1269

મનહરિાળા કાવવતલાલ

જનવ દા

ડ². પ ૂબણણમાિહેન મહેતા

શી આતમાનવદજ એક વ રલ વ ભ ૂવત

7/13/2012

સવત વઢકણ

ડ². સવધ્ાિહેન ઠાકર

ભા નગર જજલલાના મહુ ા તાલુકામાવ જનની સુરકા ્ુજનાની

9/20/2012

ઢાહ
1270

વધરે નકુ માર િાબુભાઈ
ઢાવકેચા

અસરકારકતા અગેનુ અભ્ાસ

િષ્ : 2012 (અવધવનયમ 2009 અતર્ત)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1271

મ્બલકકુ માર રમાકાનત

સમાજવ દા ઢાખા : ઢાવવત

જુષી

અધ્્ન અને સવઘષ્

ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની જ ાહરલાલ નહેરુની રાજકદ્ વ ચારધારાઓ (ઢાવવતના સવદભ્માવ)

4/20/2012

ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની શી જ.એમ.ચ્ધરદ કન્ા વ દાલ્ ગાવધીનગરનુવ મહહલા સઢસકતકરણમાવ

11/05/2012

વન ારણ

1272

અજનાિેન ડાહાભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : ઢાવવત

ચ્ધરદ

અધ્્ન અને સવઘષ્

્ુગદાન : એક અભ્ાસ

વન ારણ

1273

િળદે ભાઈ વ રમભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા :

પટેલ

ગાવધીવ ચાર

ડ². હહરભાઈ એમ. પટે લ

અમદા ાદ ઢહેરના િી.એડ્.ના પવઢકણાથ•ઓની ગાવધીવ ચાર પત્ેની

5/23/2012

સભાનતાનુ અભ્ાસ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1274

રમાિેન નારણદાસ પટેલ સમાજવ દા ઢાખા :

પુ. રામાભાઈ પટે લ

6/12/2012

ગામદાન થી ગામસ રાજ : એક અભ્ાસ

ગાવધીવ ચાર

1275

રાજન્કુ માર સદાભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : ઢાવવત

પટેલ

અધ્્ન અને સવઘષ્

ડ². પુષપાિહેન મુતી્ાની કુમી એકતા - એક અધ્્ન (ટભટુઇ ગામના સવદભ્માવ)

7/19/2012

ડ². હહરભાઈ એમ. પટે લ

8/7/2012

વન ારણ

1276

જગત રાગેઢકુ માર ઢાહ

સમાજવ દા ઢાખા :
ગાવધીવ ચાર

ગાવધીનગરના ચરે ડદ વ સતારની ઝવપડપટીમાવ

સતા શમજ ી લુકુનુ

અભ્ાસ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1277

1278

1279

ડ². હહરભાઈ એમ. પટે લ

શી સી.એલ.પરદખ મમતા મવહદર સવસથાની પવ કવતઓનુ અભ્ાસ

8/30/2012

શી રામાભાઈ કા. પટે લ

ગુજરાત યુવન વસંટદ સવલગન વઢકણ પારવ ગત (એમ.એડ્.) કુલેજુના

8/30/2012

પવકજકુ માર ગુવ _દભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા :

પટેલ

ગાવધીવ ચાર

હકરદટકુ માર િાબુલાલ

સમાજવ દા ઢાખા :

વ્ાસ

ગાવધીવ ચાર

પવઢકણાથ•ઓની ગાવધીવ ચાર પત્ેની સભાનતાનુ અભ્ાસ

ન ૂતનિેન મુકેઢભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ચ્ધરદ જવતના સવસકારસાહહત્ વ ષ્ક પકાવઢત ગવથુ : એક અધ્્ન

9/17/2012

ચુધરદ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1280

1281

1282

સમાજવ દા ઢાખા :

ગામીત

સમાજઢાસ

મનીષભાઈ જનુભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા :

પ ાર

સમાજઢાસ

ગામની કુ વકણા, ભીલ અને

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ડા્સપુરા ક વ્તીઓ : એક અધ્્ન (ચાર ક વ્તીઓના વ ઢેષ

રાજશરદ
પટેલ

ાલજભાઈ

ડ². બગરધરલાલ પટે લ

વઢબકત આહદ ાસી મહહલાઓમાવ આ ેલ ુવ પહર ત્ન : સમાજઢાસી્

સુવનતાિેન ગુપાળભાઈ

9/24/2012

અભ્ાસ (સુનગઢ તાલુકાને ધ્ાનમાવ રાખીને)

ડ². વ દુત જુષી

આહદ ાસીઓમાવ જાવત લકણુનુ પ ેઢ (ડાવગ જજલલાના વપપલઘુડદ

9/24/2012

ારલી આહદ ાસી જવતઓને કેન્માવ રાખીને)

9/28/2012

સવદભ્માવ)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1283

1284

બિપીનચવ્ ૈગનલાલ

સમાજવ દા ઢાખા :

ડ². મહેઢભાઈ ગામીત

પટેલ

સમાજઢાસ

મયુરકુ માર રમણભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². વનવમષા શુકલ

પટેલ

1285

સુરેઢકુ માર
હઠદલા

ગામવનમા્ણ કેળ ણી મવડળ - થ ા સવસથાની આહદ ાસી સમાજ પર અસર

10/8/2012

જહેર વ તરણ વ્ સથા હેઠળ ગામીણ લુકુમાવ અન સલામતીનુ આવથંક

10/8/2012

અભ્ાસ (નમ્દા અને ન સારદ જજલલાના સવદભ્માવ)

ીરાભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². કવપલાિહેન પટે લ

"બચનુ

મુદદકક ત

પાતાલેખન

તણ

10/8/2012

નાટÓકકવતઓનુ વ

" ('ઔરવ ગઝેિ

', 'નસષધરા્

', 'બુદદધન

')

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1286

બખમાણવદ જગમાલભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². કવપલાિહેન પટે લ

કચુટ

1287

કસતુરદ રમેઢભાઈ

'રાઈનુ
તણ

ાબણ્ા સમાજવ દા ઢાખા :

ડ². આનવદદિહેન પટે લ

સમાજકા્્

પ ્ત

', 'જલકા

નાટÓકક વતઓની

' અને

'રાઈનુ

દપ્ણરા્

10/9/2012

'-

પાતસ કનષટ

સટાફ નસ્ અને એફ.એચ.ડિલયુની એચ.આઈ. ી. ગસત સગભા્ મહહલાઓ
વ ઢેની જણકારદ, તેમનાવ પત્ેનાવ

12/5/2012

લણુ અને ભ ૂવમકા (ગુજરાતનાવ પાટણ,

મહેસાણા અને િનાસકાવઠા જજલલાનાવ સરકારદ આરુગ્ કેન્ને ધ્ાનમાવ
1288

1289

રાખીને)
હષ્દભાઈ ભ ૂપતભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : ઇવતહાસ ડ². મુજ
વ લ એમ.

મેમહક્ા

ભીમડાદકર

કમલેઢકુ માર કરઢનભાઈ વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ

ડ². જ્પકાઢ પવડlા

મક ાણા

સ ાતવત્ સવગામમાવ લભિડદ તાલુકાનુવ પદાન (ઈ.સ. 1920 થી ઈ.સ.
1947)

12/10/2012

માધ્વમક વઢકક-પવઢકણ (B.Ed.) કકાએ હાથ ધર ામાવ આ ત ુ વ

14/12/2012

હક્ાતમક સવઢુધન - એક વ

ેચનાતમક અભ્ાસ

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1290

1291

િષ્ : 2013 (અવધવનયમ 2009 અતર્ત)

દે ્ાનીિહેન ચવપકભાઈ સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ધ વનલ પારે ખ

સામપત ગુજરાતી નવ કામાવ ગામચેતના (કેટલીક ન બલકાના સવદભ્) -

ચ્ધરદ

એક અભ્ાસ

સમીરકુ માર રમણીકલાલ
પર ાડદ્ા

1292

મહેશરદિેન વતકમભાઈ
ઘુઘારદ

સમાજવ દા ઢાખા : ઢારદહરક ડ². ઉદાજ
વઢકણ

ી. પરમાર

સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². વનવમષા શુકલ

1/9/2013

ગુજરાતમાવ ઢર થનારદ સપુટ્ સ યુવન વસંટદ પત્ેના અબભપા્ુ : એક
અભ્ાસ

18/01/2013
21/01/2013

સરકારની જમીન સવપાદન નીવત અને તેની સથાવનક અથ્તત
વ પરની
અસરુ : એક અભ્ાસ (મહુ ા તાલુકાનાવ વનરમા વસમેનટ પલાનટના
સવદભ્માવ)

1/18/2013

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1293

તુરલિેન ચવદુભાઈ
સા ા

1294

સપના રમેઢચવ્ ઢમા્

1295

કાઓરદ કુ રદહારા

1296

હહમા રજનીકાનત અમીન

1297

અહકતકુ માર રમેઢભાઈ
પટેલ

1298

તનહા ભરતભાઈ પાઠક

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

ડ². ઢરદફા ીજળદ ાળાનુવ અનુ ાદ કા્્ : એક અધ્્ન (અન્
ભાષામાવથી ગુજરાતીમાવ થ્ેલા અનુ ાદના વ ઢેષ સવદભ્)

2/1/2013

પતકારત અને
સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્
પધધવત)

ડ². વ નુદકુ માર પાવડે્

ગુજરાતમાવ કુમયુવનટદ રે હડ્ુના વ સતરણની ઢકતાઓ : એક અભ્ાસ.

2/19/2013

પુ. એમ. પી. મથથઈ

SATYAGRAHA ASHRAM : A LABORATORY FOR SELF –
TRANSFORMATION

5/11/2013

પતકારત અને
સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્
પધધવત)

ડ². વ નુદકુ માર પાવડે્

આકાઢ ાણીના યુ ા ાણી કા્્કમની યુ ા ગ્માવ લુકવપ્તા : એક

6/19/2013

પતકારત અને
સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્
પધધવત)

ડ². અવશન ચ્હાણ

પતકારત અને
સમ ૂહપત્ા્ન (સ ાધ્ા્
પધધવત)

ડ². પુવનતા હણ્

સમાજવ દા ઢાખા :
ગાવધીવ ચાર

અભ્ાસ
ગુજરાતી દર વનક 'સવદેઢ'ના કટુકટદ વ ષ્ક તવતી લેખુ (જૂન 1957થી

6/19/2013

માચ્ 1977ના સમ્ગાળાના વ ઢેષ સવદભ્)
કુમુહડટદ એકસચેનજમાવ

ા્દા િજરની

ત્માન ભા

માધ્મુમાવ તેની ભ ૂવમકા (ન ેમિર અને હડસેમિરના

પર અસર :

6/19/2013

ા્દા અને હાજર

ભા ના વ ઢેષ સવદભ્)
1299

ઘનશ્ામભાઈ
અિાલાલભાઈ ડુડદ્ા

સવત વઢકણ
(સ ાધ્ા્
પદવત
)

ડ². સવધ્ાિેન ઠાકર

આરુગ્લકી સુવ ધાઓ અગેની સભાનતાનુ અભ્ાસ (અમદા ાદ
ઢહેરના ગીચ

7/1/2013

સ ાટના સવદભ્મા)

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1300

વનલેઢ ભાઈલાલભાઈ નવદા સમાજવ દા ઢાખા : કમપય ૂટર ડ². અજ્ પરદખ

1301

હદપતી જતેન્કુ માર

સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². મવજૂલા ડાભી

પજપવત
1302

ભરતકુ માર િાબુલાલ
મક ાણા

1303

તેજલિેન ગુવ _દભાઈ

રાજકુટ ગામ્ વ સતારની ઢાળાઓમાવ માહહતી સવચાર અને ઈનટરનેટ
જુડાણની માળખાગત સુવ ધાનુ અભ્ાસ અને ા્રલેસ ટેકન²લુજજ
આધાહરત ગામીણ નેટ ક્ મ²ડલના અમલીકરણ અગેના સ ૂચનુ

8/12/2013

અગરિતી ઉદુગમાવ કામ કરતા શવમકુનુ વ આવથંક અધ્્ન ׃
અમદા વા દના બા પુનગર વિ સ્તારનાં સં દર્ભ
માં

8/30/2013

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². આરતીિહેન વ . પટે લ ગુજરાત રાજ્ની અનુસ ૂબચત જનજવતની આદઢ્ વન ાસી ઢાળાઓની
પ ત્માન પહરસસથવત.
સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ

ડ². દકાિહેન જની

मदल
े ि गग कक कहिन या मं यग
े ब ध (चयन

9/27/2013

कहिन या के पररपेकय मं )

10/7/2013

ૂ ુ દારા અપના ાતી
સમાજવ દા ઢાખા :
ડ². સવતષ પટે લ
સીમાનત, નાના, અધ્ મધ્મ, મધ્મ અને મુટા ખેડત
ગામવ્ સથાપન
ખેતી પદવતઓ
વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². મહેઢ નારા્ણ દદબકત પાથવમક પવઢકણાથ•ઓની અધ્ાપન સ -કા્્ સાધકતા અને બચ_તનાતમક
વ ચારનુ સવિધ
વ
સમાજવ દા ઢાખા : જનવ દા ડ². પ ૂબણણમા એસ. મહેતા
રાવતભુજન ત્ાગ : જન આચારનુવ મહત નુ વ અગ.

09/10/2013.

1306

પમાર
હદનેઢકુ માર પતાપભાઈ
ચ્ધરદ
રાકેઢકુ માર કેઢાભાઈ
પરમાર
અલકા ન ીનચવ્ પટ ા

1307

અજુ કુમારદ હહરકક ષણ લાલ

સમાજવ દા ઢાખા : જનવ દા ડ². પ ૂબણણમા એસ. મહેતા

य ग कि सवरप : हररभद और प मजसल कक दकषट से

21/10/2013.

1308

સુવનલકુ માર મનુભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ

સહકારદ ડેરદના કારણે ગામીણ પજમાવ આ ેલા આવથંક પહર ત્નનુ

1304
1305

પટેલ
1309
1310

ઢવમંલાિેન કેહરભાઈ
પરાબલ્ા
એકતા હષ્દકુ માર વતપાઠદ

અભ્ાસ (કપડ જ
વ તાલુકાના
સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્
સમાજવ દા ઢાખા :
ગામવ્ સથાપન

ડ². રાજ

પટે લ

21/10/2013.
21/10/2013.

11/11/2013.

ડુલ, માલઈટાડદ ગામુના સવદભ્માવ)

ાતા્કાર ચવ્કાનત મહેતા : એક અધ્્ન.
અમદા ાદ હડસbદકટ કુ. ઓ. િમકમાવ માન સવસાધન વ કાસનુ અભ્ાસ.

11/11/2013.
12/12/2013

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1311

ૈગનભાઈ ભગ ાનભાઈ
પરમાર

દફતરવ દા
(સ ાધ્ા્
પદવત
)

ડ². બિ_દુ ાસીની જુષી

ભા નસર સમાચાર પત : એક અધ્્ન (ઈ.સ. 1940 થી 1950)

12/13/2013

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

િષ્ : 2014 (અવધવનયમ 2009 અતર્ત)

1313

સુરેઢકુ માર ચમનભાઈ
સમાજવ દા ઢાખા :
ડ². આનવદદિહેન પટે લ
સુલવકદ
સમાજકા્્
નીતાિેન રધીલાલ ઢાહ સમાજવ દા ઢાખા : જનવ દા ડ². પ ૂબણણમા એસ. મહેતા

વ્ા સાવ્ક સમાજકા્્ પારવ ગતના વઢકણ : વ્ સા્ના સવદભ્માવ સસથવત
અને સમસ્ાઓ (ગ ૂજરાત વ દાપીઠના વઢકણને કેન્માવ રાખીને)
જનદઢ્નમાવ વનરરાતત ની અ ધારણા.

3/15/2014

1314

મધુકર નટ રલાલ મહેતા સમાજવ દા ઢાખા : જનવ દા ડ². ઢુભનાિહેન ઢાહ

્ુગબિનદુ - એક અધ્્ન

3/19/2014

1315

વ નુદકુ માર વ જ્ભાઈ
ભુ્ે
ુ ાઈ સખારામભાઈ
હેમભ
ચ્્ા્
પવ ણકુ માર મવગળદાસ
પટેલ
પવતકાિેન રામુભાઈ ભુ્ે

ન અવધવન્મ-2006 હેઠળ જમીન મળ ાથી આહદ ાસીઓનાવ જ ન
ધુરણમાવ આ ેલ ુવ પહર ત્ન (આહ ા તાલુકાને કેન્માવ રાખી)
આહદ ાસીઓના આરુગ્માવ નઔષવધઓનુ ઉપ્ુગ (ડાવગ જજલલાના
આહ ા તાલુકાને કેન્માવ રાખી)
શીમદ્ ભાગ દ્ ગીતામાવ અહહ_સાની વ ભા ના.

9/16/2014

1312

1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329

સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજઢાસ
સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજઢાસ
સમાજવ દા ઢાખા :
ગાવધીવ ચાર
સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજઢાસ
ગુલાિભાઊઈ મવગળભાઈ સમાજવ દા ઢાખા :
ગા્ક ાડ
સમાજઢાસ
શીદે ી ગણપતભાઈ
સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ
સુલવકદ
અવનતાિેન િાબુભાઈ
સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ
સા ા
અલકા ઘનશ્ામપરદ
વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ
ગુસ ામી
કવ તા પભાતવસ_હ ડાભી
વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ
ઘનશ્ામ રવતલાલ
ધરજજ્ા
ગીતાિેન ખીમજભાઈ
ઢાઢુદરા
સવજનભાઈ ગુવ _દભાઈ
ગા્ક ાડ
પકાઢકુ માર જઢ ત
વ ભાઈ
અજરા
રાકેઢકુ માર ચવદુભાઈ પટેલ
આરતીિેન નવ નભાઈ
પટેલ

ડ². બગરધરલાલ ટદ. પટે લ
ડ². મહેઢભાઈ ગામીત
ડ². હહરભાઈ એમ. પટેલ

3/11/2014

9/16/2014
9/16/2014

ડ². બગરધરલાલ ટદ. પટે લ

અનુસ ૂબચત જનજવતની મહહલાઓ પર થતાવ અત્ાચારુ (તાપી જજલલાના
વ્ારા તાલુકાને કેન્માવ રાખી)
ડ². મહેઢભાઈ ગામીત
આહદ ાસી વ કાસમાવ સરકારદ ્ુજના અને સ સચવૈક સવસથાની ભ ૂવમકા એક
સમાજઢાસી્ અભ્ાસ (ડાવગ જજલલાને કેન્માવ રાખીને)
ડ². નરે ઢ મ ૂ. ચ્હાણ
ગ ૂજરાત વ દાપીઠ દારા સવચાબલત િા્ુગેસ સવઢુધન અને વ સતરણ કેન્
સાદરા  ׃એક આર્થ
િક અભ્ યા સ
ડ². જઢ ત
વ ભાઈ ડદ. પવડlા म6तय
े श पषे पि कक चयन
कहिन या मं िरद चे ि

9/24/2014

ડ². કુહકલાિહેન પારે ખ

10/7/2014

ડ². જજજેઢભાઈ પટેલ

ભા નગર ઢહેરની માધ્વમક ઢાળાઓના વ દાથ•ઓની વ્ા સાવ્ક
અબભરબચ
न मल वमि के कथि सिहहतय मं आधने क िब ध : एक अ ेरशल

9/24/2014
10/7/2014
10/7/2014

10/13/2014

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². ડાહાભાઈ પટે લ

ગ ૂજરાત વ દાપીઠના પદ ીદાન સમારવ ભમાવ કુ લપવતશીઓના ભાષણમાવ
વ્કત થ્ેલ ઢસકબણક દઢ્ન.
વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². મહેઢ નારા્ણ દદબકત માધમવ્ક પવઢકણાથ•ઓની વઢકક િન ા પત્ેની વસદદપેરણા

10/13/2014

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². મહેઢ નારા્ણ દદબકત ડાવગ જજલલાના માધ્વમક ઢાળાઓના વઢકકુની ઢસકબણક હફલસ ૂફદ અને
અધ્ાપન પત્ેની સ -કા્્સાધકતા વચેનુ સવિધ
વ
વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². કુહકલાિહેન પારે ખ
ગુજરાત રાજ્ના વ શવ દાલ્ુના વઢકણ વ દાઢાખાના વ દા ાચસપવત
સવઢુધનુની લાકબણકતાઓ
સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². નરે ઢ મ ૂ. ચ્હાણ
ગ ૂજરાત વ દાપીઠ સવચાબલત કક વષવ જાન કેન્, અભેટદનુ કકવષ વ કાસમાવ
્ુગદાન  ׃આર્થ
િક અભ્ યા સ ( લસાડ જજલલાના સવદભ્માવ)
ૂ ુનુ આવથંક અભ્ાસ (સહકારદ ખાવડ ઉદુગ મવડળ
સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ
ઢેરડદ પક તા ખેડત
ગણદે ી તાલુકાના સવદભ્માવ)

10/16/2014

10/16/2014

10/16/2014
10/16/2014
10/16/2014

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1330

અજતભાઈ ઈશરભાઈ મેર

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². લાલજભાઈ પી. પટે લ

1331

અવનલકુ માર નરસીભાઈ
પરમાર

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². જજેઢભાઈ પટેલ

1332

સનેહલતાિેન રાજઢભાઈ
ગામીત

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

1333

પીય ૂષ મનસુખભાઈ
ચા ડા
રાકેઢકુ માર ઢનાભાઈ
ચમાર

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

1334

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ધ વનલ પારે ખ

1335

ભરતભાઈ સીઘાભાઈ
મક ાણા

1336

રાજઢભાઈ કાળભાઈ
પરમાર

સમાજવ દા ઢાખા : ઇવતહાસ ડ². મુજલ ભીમડાદકર

1337

અવનલ રાઘ ભાઈ
ધામેબલ્ા

સમાજવ દા ઢાખા : ઇવતહાસ ડ². કનસ્ાલાલ ના્ક

1338

સુમાભાઈ લકમણભાઈ
ઠાકુર

સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ

1339

સુરતનભાઈ માનવસ_ગભાઈ સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ
સા ા
હાહદ³ ક િળ ત
વ રા્ જની સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજકા્્

ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

1341

વમનલિેન નટ રભાઈ
પજપવત

સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજઢાસ

ડ². મહેઢભાઈ ગામીત

1342

ભા ેઢકુ માર ઠાકુરભાઈ
પટેલ

સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજઢાસ

ડ². મહેઢભાઈ ગામીત

1343

મનસુખ જગાભાઈ નાહક્ા સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². નરે ઢ મ ૂ. ચ્હાણ

1344

વનલેઢકુ માર દે જભાઈ
ગામીત

1340

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². લાલજભાઈ પી. પટે લ

ડ². આનવદદિહેન પટે લ

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². ડાહાભાઈ પટે લ

ગ ૂજરાત વ દાપીઠના માધ્વમક વઢકક-પવઢકણ અભ્ાસકમ પત્ે
પવઢકણાથ•ઓનાવ મનુ લણુ
પાબલતાણા તાલુકાની પાથવમક ઢાળાઓમાવ અમલી પજા
અબભગમનુ અભ્ાસ

10/29/2014
10/29/2014

ાતા્કાર હહમાવઢી ઢેલત અને મ કણાલપાવડે  ׃એક તુલના ત્મક
અધ્ યયન

10/29/2014

કવ શી મનુજ ખવડેહર્ાની ગઝલુ ׃શશ
એકશશશશશશ
અભ્ાસ

10/29/2014

ધીરુિહેન પેટલની ન લકથાઓમાવ સામાજજક સમસ્ાઓનુ વ
આલેખન  ׃એક અભ્ યા સ. ( પાવચ ન લકથાઓના વ ઢેષ સવદભ્માવ)

10/29/2014

ગ ૂજરાત વ દાપીઠ સવચાબલત ૈાતાલ્ુ પત્ે વ દાથ•ઓનાવ
મનુ લણ

11/10/2014

આહદ ાસી સમાજના ઉતથાનમાવ ભીલ સે ા મવડળનુ વ પદાન : એક
ઐવતહાવસક અધ્્ન (પારવ ભથી આજસુધી)

11/17/2014

ભા નગર જજલલાનાવ સમુ્તટદ્ પ ાસન સથળુ : ઐવતહાવસક
અધ્્ન

11/17/2014

ઓૈદ વસ_ચાઈ ાળા વ સતારના પશુપાલકુનુ આવથંક અભ્ાસ
(ખેડા જજલલાના સવદભ્માવ)
रिमचरर मि स' के पमेख

11/17/2014

िरद पिता कि अ ेरशल

11/17/2014

સામાજજક ન્ા્ના મુદે આદુલન ઊભુ વ કરનારની પેરણા,
આદુલનની પહક્ા અને પડકારુ.

11/18/2014

પજપવત સમાજમાવ પેઢદ અતર એક અભ્ાસ (અમદા ાદના પ ૂ ્
વ સતારના ઓઢ અને સાલ ગામને કેન્માવ રાખીને)

11/26/2014

ઔદુબગકરણની પ્ા્ રણ અને માન સમાજ પર અસર (પારડદ
તાલુકાના નાની તવિાડદ અને કર ડ ગામને કેન્માવ રાખીને)

11/26/2014

વ કલાવગુનુ વ પુન ્સન એક અથ્ઢાસી્ અધ્્ન (અધજન મવડળ
અમદા ાદના સવદભ્માવ)

11/26/2014

તાપી જજલલાની પાથવમક ઢાળાઓના આચા્•, વઢકકુ અને
ાલીઓના વઢકણનુ અવધકાર (RTE) વ ઢેના અબભપા્ુ

12/2/2014

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1345

જપલ િીજલ ઢાહ

સમાજવ દા ઢાખા : જનવ દા ડ². પ ૂબણણમાિહેન મહેતા

1346

કુમલ નવ નભાઈ ગાવધી

સમાજવ દા ઢાખા : જનવ દા ડ². ઢુભનાિહેન ઢાહ

1347

પારલ હદબલપભાઈ પટેલ

સમાજવ દા ઢાખા :
પતકારત અને
સમ ૂહપત્ા્ન
અવ નાઢભાઈ ગુવ _દભાઈ સમાજવ દા ઢાખા :
પટેલ
પતકારત અને
સમ ૂહપત્ા્ન
મનુજભાઈ બુધાભાઈ
સમાજવ દા ઢાખા :
િાગુલ
સમાજઢાસ

ડ². વ નુદકુ માર પાવડે્

1350

સુનલિેન સુમનભાઈ
ગામીત

ડ². બગરધરલાલ ટદ. પટે લ

1351

સુરેઢભાઈ મગનભાઈ
ગામીત
જ્ેન્કુ માર ગુલાિભાઈ
પટેલ
અઢુકકુ માર આલાભાઈ
પરમાર
હદનેઢભાઈ કાવવતલાલ
ચ્ધરદ
અવશનકુ માર જણાભાઈ
ડાવગુદરા

1348
1349

1352
1353
1354
1355

1356

ભા નાિેન
હેરભા

રજવગભાઈ

સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજઢાસ

ડ². પુવનતાિહેન હણ્
ડ². મહેઢભાઈ ગામીત

શીમદ્ ્ઢુવ જ્જ જન સવસકકત પાઠઢાળા : શુતજાન પાચપતનુ વ
કેળ ણીધામ

12/2/2014

જાનાણ્ ના ધ્ાતા ્ુગીશર અને ધ્ાનનુ વ સ રપ

12/2/2014

ગામીણ વ કાસના સમાચારુ : એક અધ્્ન (પસવદ કરે લા
દર વનકુના સવદભ્)

12/11/2014

કકવષકેત અને ન ીન સવચાર તકનીક : એક અધ્્ન (ઈ-કકવષ
ન સારદ જજલલાના સવદભ્માવ)

12/11/2014

આહદ ાસી સમાજ ઉપર બžસતી ધમ્ની અસર (આહ ા તાલુકાને
કેન્માવ રાખીને)

12/11/2014

અનુસ ૂબચત જનજવતની મહહલાઓમાવ આરુગ્ : એક સમાજઢાસી્
અભ્ાસ. (ડાવગ જજલલાના માલેગામ અને જુગિારદ ગામને કેન્માવ
રાખી)

12/11/2014

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

मह‘
ि ’
श‘
क’
े दिवेदिर के ववरेष समदभ मं
ભારતી્ ભાષાની ્્પદદ વ ષ્ક ન લકથાઓ : એક ત ુલનાતમક
અભ્ાસ (પાવચ ન લકથાઓના વ ઢેષ સવદભ્માવ)
ાતા્કાર રાઘ જ માધડ અને હદનેઢ દે સાઈ : એક અભ્ાસ.

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ધ વનલ પારે ખ

કુમી રમખાણ આધાહરત કેટલીક ગુજરાતી ન બલકાઓ - એક અભ્ાસ.

12/18/2014

આહદ ાસી સમુદા્ના વ કાસમાવ મનરે ગા ્ુજનાના અમલીકરણની
પહક્ા અને પહરણામુની અસર - એક અભ્ાસ (સુરત જજલલાના
ઉમરપાડા, માવડ ી અને માવગરુળ તાલુકાના તણ ગામુને ધ્ાનમાવ
રાખીને)

12/18/2014

સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ

ડ². ઢવઢ પવજિી

સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજકા્્

ડ². મનુજભાઈ પરમાર

સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજકા્્

ડ². આનવદદિહેન પટે લ

ૂ ુ - કારણુ, સસથવત અને સમસ્ાનુ એક
જમીન વ હુણાવ િનેલા ખેડત
અભ્ાસ.

वे ि दे वश के 12/13/2014
उपनयिसा मं आहदविसश सम
12/18/2014
12/18/2014

12/18/2014

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

િષ્ : 2015 (અવધવનયમ 2009 અતર્ત)

1357

સુવનતાિેન ભીખાભાઈ
પરમાર

સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજકા્્

1358

હેમાલીિહેન બગહરઢભાઈ
પટેલ

સમ્જવિદ્ ર્ખ્

: અર્ર્સ

ડ< યોરેર એન િ્થવસય્

સમ્જવિદ્ ર્ખ્

: અર્ર્સ

ડ< યોરેર એન િ્થવસય્

સમ્જવિદ્ ર્ખ્

: અર્ર્સ

ડ< યોરેર એન િ્થવસય્

સમ્જવિદ્ ર્ખ્

: અર્ર્સ

ડ< યોરેર એન િ્થવસય્

1359

અરોક મનસ્ખભ્ઈ જથબર્ કય્

1360

બબવપનભ્ઈ ક્થવતભ્ઈ પટેલ

1361

વનલેરભ્ઈ મ્રલ ભ્ઈ ર્યકિ્ડ

1362

જ્ેઢભાઈ કેહરભાઈ
પરાબલ્ા
ભાગ્ ાન કનુભાઈ સુલવકદ

1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374

હકરણકુ માર અકાભાઈ
ચ્ધરદ
સ કનષટિેન પહલાદભાઈ
પટેલ
અવનલ કાનજભાઈ
ભરુહડ્ા
દે ેશરદ વઢ રામ ્ાદ

ડ². મનુજભાઈ પરમાર

.

.

.

.

.

.

.

.

સમાજવ દા ઢાખા :
ડ². સવતષ પટે લ
ગામવ્ સથાપન
સમાજવ દા ઢાખા :
ડ². સવતષ પટે લ
ગામવ્ સથાપન
સમાજવ દા ઢાખા : ગુજરાતી ડ². ધ વનલ પારે ખ
સમાજવ દા ઢાખા :
ડ². ડદ. શીવન ાસ મ ૂવતં
સ ૂકમજ ાoુ વ જાન
સમાજવ દા ઢાખા : કમપય ૂટર ડ². અજ્ પરદખ
વ જાન
સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

મમતાિેન હષ્દભાઈ
સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ
સા ા
જઢાભાઈ હદરાભાઈ
સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². દકાિહેન જની
રવ ગપરા
પા ્તી િાબુલાલ સ•દર ા
સમાજવ દા ઢાખા :
ડ². જજજેઢ પટે લ
વઢકણઢાસ
કાજલ મનસુખભાઈ
સમાજવ દા ઢાખા :
ડ². મહેઢભાઈ ગામીત
ાણ ી
સમાજઢાસ
રકાિહેન ચુનીલાલ
સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ
સા ા
મનીષાિેન િાબુભાઈ
સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા
પટેલ
મુકેઢભાઈ ૈનાભાઈ ભુ્ા સમાજવ દા ઢાખા : હહનદદ ડ². દકાિહેન જની

દે હવ્ાપાર કરતી એચ.આઈ. ી. / એઈડસગસત સીઓની સસથુવત અને
ત–
ેમને અનુભ ાતી(અમદા
સમસ્ાઓ
ાદ ઢહેએક
રમાવઅભ્ાસ
કા્્રત દે હવ્ાપાર કરતી સીઓને ધ્ાનમાવ રાખીને)

3/7/2015

ભરચ જજલલ્મ્થ જમ ન િેચેલ્ ખેડતોનો આવરCક અભય્સ.
અભય્સ.

3/20/2015

કFવષકેતે ક્મ કરત્ ખેતમજરોનો આવરCક અભય્સ (બોટ્દ
જજલલ્ન્થ સથદભ્મ્થ)
્
ગ નહ્ઉસ ખેત અને સ્મ્નય ખેત નો તલન્તમક
આવરCક
અભય્સ (નિસ્રથ જજલલ્ન્થ સથદભN)
મ્નિવિક્સ સથદભN ડ્થર જજલલ્નો એક અભય્સ.
અભય્સ.

3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015

ઊટ માલધારદઓનુ કુ દરત સાથેનુ સવિધ
વ , આવથંક ઉપારન અને તેમની
સામે આ તા પડકારુ
ૂ ુના વ કાસમાવ ફાળુ - એક અભ્ાસ (ક ાવટ
અપના હકસાન મુલનુ ખેડત
તાલુકાના સવદભ્માવ)
કુમી રમખાણ આધાહરત કેટલીક ગુજરાતી ન લકથાઓ - એક અભ્ાસ

5/1/2015

Cellulase Production by Anaerobic Rumen Isolates.

6/17/2015

Comparative Study of Web Browsers and Plugin Development.

7/3/2015

रे नद म ह

के चयन

5/1/2015
5/1/2015

िटका कि ववचिरब ध एवम रम गसरलप

7/7/2015

સાિરડેરદની આહદ ાસી કુ ટુવિુ પર પડેલી આવથંક અસરુનુ અભ્ાસ
(સાિરકાવઠા જજલલાના સવદભ્માવ)
चगरररिज ककर र के उपनयिसा मं सिमिकजक चे ि

7/23/2015

ન ામા ધુરણના સામાજજક વ જાન વ ષ્ના કહઠન બિ_દુઓ આધાહરત
ઉપચારાતમક વઢકણકા્્ અને તેની અસર
ણકર જાવતમાવ લગન વ્ સથા એક અભ્ાસ. (જુ નાગઢ જજલલાના થ
વ લી
તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)
जयरमकर पसिद के कथि सिहहतय मं उदित
ततव एवम न नय विद

10/23/2015

लकमश िरिणय लिल के

10/30/2015

भिर

कक चयन

िटका मं वय्

ववचिरब ध एवम रम गसरलप

वेबसिइटा पर हहनदद सिहहतय - एक अधयय

8/25/2015

10/30/2015
10/30/2015

11/3/2015
Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1375
1376
1377
1378

1379
1380
1381

આઢાિેન મીરાભાઈ
ગામીત
જ્ુવત ડાહાભાઈ પટે લ
સુભાષભાઈ કાનાભાઈ
કુ કડદ્ા
સુરેઢભાઈ રાજભાઈ રે ર
સુરેખાિેન ધમ્ન્ભાઈ
સા ા
રદનાિેન કાળભાઈ
પણદા
વ પુલભાઈ સુખાભાઈ
ગામીત

સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજઢાસ
સમાજવ દા ઢાખા :
સમાજઢાસ
સમાજવ દા ઢાખ :
સમાજકા્્
સમાજવ દા ઢાખ :
સમાજકા્્

ડ². બગરધરભાઈ

રમુરા

ડ². સુભાષભાઈ પાવડર
ડ². મનુજભાઈ પરમાર
ડ². આનવદદિહેન પટે લ

સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². હસમુખભાઈ દે સાઈ
સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². મવજુલાિેન ડાભી
સમાજવ દા ઢાખા : અથ્ઢાસ ડ². મવજુલાિેન ડાભી

આહદ ાસીઓમાવ વ ધ ા સીઓનુ સામાજજક દરજજનુ અભ્ાસ (તાપી
જજલલાના સુનગઢ તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)
આહદ ાસી વ સતારમાવ હાટિજરની િદલાતી તરાહ ( લસાડ જજલલાના
પારડદ તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)
યુ ા સરપવચુની કા્્ઢસલી અને ગામવ કાસ માટેનાવ હક્ાતમક પગલાઓ એક અભ્ાસ (િુટાદ જજલલાના સવદભ્માવ)
જમીન વ હુણા દબલત કુ ટુવિુને ફાળ ામાવ આ ેલ જમીનથી તેમની
આવથંક સસથવત અને સામાજજક દરજજમાવ આ ેલ પહર ત્નુ (િુટાદ
જજલલાને ધ્ાનમાવ રાખીને)
ગરદિીરે ખા નીચે જ તા કુ ટુવિુનુ આવથંક અભ્ાસ (ભરચ જજલલાના
નેતગ
વ તાલુકાના ગામડાના સવદભ્માવ)
આહદજવત પેટા ્ુજના અતગ્ત મહહલા સ ાસથ્ કા્્કમુનુ વ આવથંક
મ ૂલ્ાવકન (દાહુદ જજલલાના ઝાલુદ તાલુકાના ગામડાનાવ સવદભ્)
માન વ કાસ એક અધ્્ન : લસાડ જજલલાના લસાડ અને કપરાડા
તાલુકાના સવદભ્

11/24/2015
11/24/2015
12/15/2015
12/15/2015
12/15/2015
12/15/2015
12/15/2015

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

િષ્ : 2016 (અવધવનયમ 2009 અતર્ત) (ત્. 1-1-2016 ર 31-12-2016)
1382

હનાિેન વ નુદભાઈ
ગામીત

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². બગરધરભાઈ પટે લ
ઢાખા : સમાજઢાસ

ઉવચ વઢકણ મેળ તી આહદ ાસી યુ તીઓનુ અભ્ાસ.

1/4/2016

1383

લેહરનાિેન સમ્ેલભાઈ
ગામીત

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². મહેઢ ગામીત
ઢાખા : સમાજઢાસ

આહદ ાસી સીઓનાવ સામાજજક, આવથંક વ કાસમાવ સખીમવડળની ભ ૂવમકા
(તાપી જજલલાના સુનગઢ તાલુકાને કેન્માવ રાખીને)

1/4/2016

1384

મુકેઢભાઈ
ખાતરદ્ાભાઈ
ડુગ
વ રદ્ાભીલ
હેતલકુમારદ જ્વવતલાલ
ચ્ધરદ

1/12/2016

1385

ભાષા અધ્્ન ઢાખા :
ગુજરાતી

ડ². ધ વનલ પારે ખ

રાજન્ પટે લની

ાતા્ઓ : એક અભ્ાસ

ભાષા અધ્્ન ઢાખા :
ગુજરાતી

ડ². ઉષાિહેન ઉપાધ્ા્

રઘુ ીર ચ્ધરદની 'ઉપર ાસ' કથાત્ીમાવ ભારતી્તા

1/12/2016

1386

કલપનાિેન
ભા સભગભાઈ ગામીત

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². સુભાષભાઈ પાવડર
ઢાખા : સમાજઢાસ

સહભાગી ન વ્ સથા : એક અભ્ાસ (તાપી જજલલાના સુનગઢ
તાલુકાને કેન્માવ રાખી)

1/18/2016

1387

રવ જના ભીમસભગ
ગામીત

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². મહેઢભાઈ ગામીત
ઢાખા : સમાજઢાસ

નુકરદ કરતી આહદ ાસી સીઓનુ અભ્ાસ (તાપી જજલલાના ઉવૈલ
તાલુકાને કેન્માવ રાખી)

1/18/2016

1388

મીનાિેન ઉકડદ્ાભાઈ
ગામીત

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². સુભાષભાઈ પાવડર
ઢાખા : સમાજઢાસ

સહકારદ દૂ ધ ડેરદ ઉદુગુનુ સમાજઢાસી્ અભ્ાસ (તાપી જજલલના
વ્ારા તાલુકાના સવદભ્માવ)

1/18/2016

1389

અજનાિેન ડાહાભાઈ
ચ્ધરદ

Optical Properties of Zirconium Sulphoselendie Single Crystals

1/29/2016

1390

્ુગેઢભાઈ હહરભાઈ પટે લ વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². મહેઢ નારા્ણ દદબકત ડાવગ જજલલાના માધ્વમક ઢાળાના વઢકકુની હક્ાતમક સવઢુધન પત્ેની
સભાનતા.

1391

પીવતકુમારદ ઢી ઢવકર
પાનડે્

1392

હેમલકુમાર િાબુલાલ
પટે લ

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². નરે ઢ ચ્હાણ
ઢાખા : અથ્ઢાસ

અમદા ાદ ઢહેરના િાવધકામ ઉદુગ સાથે સવકળા્ેલા બિનકુ ઢળ
સથળાવતહરત શવમકુનુ આવથંક અભ્ાસ

2/13/2016

1393

સવહદપકુ માર જ્વવતભાઈ
પટેલ

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². વનવમષા શુકલ
ઢાખા : અથ્ઢાસ

ટપક વસ_ચાઈ પદવતના કારણે કકવષકેતે આ ેલા પહર ત્નુનુ આવથંક
અભ્ાસ (ખેડા જજલલાનાવ કપડ જ
વ તાલુકાને ધ્ાનમાવ રાખીને)

3/23/2016

1394

લાલજભાઈ દે ાજુ ભાઈ
ગાવવ ત

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². મહેઢ નારા્ણ દદબકત ન સારદ જજલલાની માધ્વમક ઢાળાના વઢકકુનુ વ્ા સાવ્ક સવતુષ

3/29/2016

1395

મણીલાલ રમણભાઈ
પટે લ

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². નરે ઢ ચ્હાણ
ઢાખા : અથ્ઢાસ

4/2/2016

વ જાન અને પા્ુજજત
ડ². ક્વઢક આર. પટે લ
વ જાન ઢાખા : ભ્વતકવ જાન

ભાષા અધ્્ન ઢાખા :
હહનદદ

ડ². જઢ ત
વ ભાઈ પવડlા

पम. लकमश िरियण समश क
सिमिकजक चचतण

'सनयिसश' और 'ससमदरP कक ह लद' िटका मं

આહદ ાસીઓમાવ થતા રુજગારદ અથ્ના સથળાવતરના વ વ ધ આ્ામુનુ
અભ્ાસ (દાહુદ જજલલાના ધાનપુર તાલુકાના સવદભ્માવ)

2/1/2016
2/10/2016

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1396

જસમીન કાળભાઈ
ચ્હાણ

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². આરતીિહેન પટે લ

ગામભારતી સવસથાનુ વ નઈતાલીમ કેતે પદાન.

4/12/2016

1397

જ્ેઢભાઈ રમેઢભાઈ
નારુલા

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². નરે ઢ ચ્હાણ
ઢાખા : અથ્ઢાસ

સહસાનબદના વ કાસ લક્ાવકુ : વસચધધઓ અને મ્ા્દાઓ ( લસાડ
જજલલાના સવદભ્માવ)

4/26/2016

1398

ધનસુખભાઈ
ગુરધનભાઈ સર સ્ા

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². જજજેઢ પટે લ

આઠમાવ ધુરણના વ દાથ•ઓની હહ_દદ વ્ાકરણમાવ થતી ભ ૂલુનુ વ વનદાન
અને ઉપચાર

5/5/2016

1399

હદપીકાિેન મુહનલાલ
જદ

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². લાલજભાઈ પી. પટે લ

ધુરણ-9ના વ દાથ•ઓ માટે કમપય ૂટર દારા હહનદદ વ્ાકરણ અધ્ાપનની
અસરકારકતા.

5/5/2016

1400

અત ુલભાઈ મવજભાઈ
ચ્ધરદ

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². નરે ઢ ચ્હાણ
ઢાખા : અથ્ઢાસ

આહદ ાસીઓમાવ વઢકણના વ વ ધ આ્ામુ - એક અથ્ઢાસી્ અધ્્ન
(સુરત જજલલાના માવડ ી તાલુકાના સવદભ્)

6/9/2016

1401

હદલીપભાઈ મુહનભાઈ
ચ્ધરદ

સામાજજક અને સવલગનઢાસ ડ². ્ુગેઢ એન.
ઢાખા : અથ્ઢાસ

ગુજરાતમાવ િી.પી.એલ. કુ ટુવિુની પુનçમુલાકાત - તાપી જજલલના સવદભ્માવ
એક અભ્ાસ

6/9/2016

1402

જગકવતિેન જ્ેઢ પટે લ વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². કુહકલાિહેન પારે ખ

આઠમાવ ધુરણના વ દાથ•ઓના અગેજ વઢકણમાવ િહમ
ુ ાધ્મ સવપટુ ની
રચના અને તેની અસરકારકતા

6/14/2016

1403

બચરાગ હરસુખરા્
માઢક

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². કુહકલાિહેન પારે ખ

ઉવચતર માધ્વમક ઢાળાઓના વ દાથ•ઓના મનુ સજાવનક વ્ હારદુષુનુ અભ્ાસ.

7/14/2016

1404

અલપેઢકુમાર
ગગજભાઈ નાકરાણી

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². કુહકલાિહેન પારે ખ

ઉવચ પાથવમક ઢાળાના વઢકકુના ઉતરદાવ્ત નુ અભ્ાસ

7/21/2016

1405

મવજુલાિેન રામવસ_હ
પારગી

ચવ્કાનત િકીની ન લકથાઓમાવ નગરચેતના - એક અભ્ાસ (પાવચ
ન લકથાઓનાવ સવદભ્)

8/1/2016

1406

હદગમિરભાઈ
ઓકારભાઈ ણજરા

વનઝર તાલુકાની પાથવમક ઢાળાઓના આઠમા ધુરણના વ દાથ•ઓ માટે
કમપય ૂટર દારા હહનદદ વ્ાકરણ અધ્ાપનની અસરકારકતા.

8/1/2016

1407

જ્ેઢ અરજણભાઈ
કાકહડ્ા

ઉવચ પાથવમક ઢાળાના વઢકકુની અધ્ાપન વ્ સા્ પત્ેની કા્્
પવતિદતાનુ અભ્ાસ.

9/21/2016

1408

મુહવમદસઈદભાઈ
અબદુલહહકમ કુરેઢી

ગામવઢલપી અને ગામવ કાસ : ગાવધીવ ચારના પહરપેક્માવ અભ્ાસ
(ગુજરાત રાજ્ના ગામવઢલપીઓના સવદભ્ અભ્ાસ)

10/6/2016

1409

ભરતભાઈ ઢવકરભાઈ
ાબણ્ા

ઢ ાણ તાલુકાની પાથવમક ઢાળાઓમાવ વઢકણનુ અવધકાર અવધવન્મ2009ના અમલીકરણની સમસ્ાઓ

10/19/2016

1410

રદટા મુકેઢ ઢાહ

આભામવડળ : એક અધ્્ન

10/20/2016

ભાષા અધ્્ન ઢાખા :
ગુજરાતી

ાવવસ્ા

ડ². ધ વનલ પારે ખ

વઢકણ ઢાખા : વઢકણઢાસ ડ². સીતારામ દે ઢમુખ
વઢકણ વ દાઢાખા :
વઢકણઢાસ

ડ². ૈનાભાઈ ભભસરા

સામાજજકવ જાન વ દાઢાખા : ડ². વનવમષાિેન શુકલ
અથ્ઢાસ
વઢકણ વ દાઢાખા :
વઢકણઢાસ

ડ². સીતારામ પી. દે ઢમુખ

સામાજજકવ જાન વ દાઢાખા : ડ². પ ૂબણણમા એસ. મહેતા
જનવ દા

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

1411

ભરતભાઈ ગુવ _દભાઈ
સુલવકદ

1412

હકરણભાઈ
લકુમ

1413

ગા્તી સુરેઢભાઈ જઢાણી

1414

વ કમભાઈ ઈશરભાઈ
ભડાણી્ા

1415

મહેન્કુ માર રડકાભાઈ
પટેલ

1416

મયુર ગાવડાભાઈ સુલવકદ

1417

હકરણકુમાર ગુલાિવસ_હ
આમલી્ાર

ાલજભાઈ

સામાજજકવ જાન વ દાઢાખા : ડ². નરે ઢ ચ્હાણ
અથ્ઢાસ

જલના કેદદઓને રુજગારદ આપતા વ્ સા્નુ આવથંક અને સામાજજક
અભ્ાસ (સુરત જજલલાની લાજપુર મધ્સથ જલને ધ્ાનમાવ રાખીને)

10/25/2016

વ્ા સાવ્ક અભ્ાસકમ
વ દાઢાખા : સમાજકા્્

ડ². આનવદદિહેન પટે લ

એ.આર.ટદ. સ–
ેનટરનાવ કાઉનસેલરુમાવ
12/17/2016
કા્્સત
વ ુષ અને ઢારદહર
થ– ાક એક અભ્ાસ
(ગુજરાત રાજ્ની જજલલા હુસસપટલમાવ કા્્રત
એ.આર.ટદ. સેનટરનાવ કાઉનસેલરુને ધ્ાનમાવ રાખીને)

વ્ા સાવ્ક અભ્ાસકમ
વ દાઢાખા : સમાજકા્્

ડ². મજનુભાઈ પરમાર

હકઢુરદઓમાવ કુ પુષણની સસથવત, અસરુ અને કારણુ (જસદણ તાલુકાની
ICDS ્ુજનાની 11 થી 18 ષ્ની હકઢુરદ લાભાથ•ના સવદભ્માવ

12/17/2016

ભાષાઓ અને સાહહત્
વ દાઢાખા : હહનદદ

ડ². રામ ગુપાલ વસ_હ

ड . वव य केमिर पिठक कि ववमर ववषयक पदे य

12/17/2016

ભાષાઓ અને સાહહત્
વ દાઢાખા : ગુજરાતી

ડ². ઉષાિેન ઉપાધ્ા્

કુ વકણા લુક ાતા્  ׃શશ
એકશશશશશશ
અભ્ાસ

12/17/2016

વઢકણ વ દાઢાખા :
વઢકણઢાસ

ડ². જ્પકાઢ પવડlા

માવડલ તાલુકાની પાથવમક ઢાળાઓમાવ ચાલતુ પજા અબભગમ-એક
વ
ેચનાતમક અભ્ાસ

12/19/2016

વઢકણ વ દાઢાખા :
વઢકણઢાસ

ડ². આરતીિહેન પટે લ

ઉવચતર ઉતર બુવન્ાદદ માધ્વમક ઢાળાઓમાવ અભ્ાસ કરતા
વ દાથ•ઓની ઢસકબણક કારહકદ× પત્ેની સભાનતા

12/19/2016

Ac_MPhil (1979 to Continu)

કમ

વિદ્રાન્થ ન્મ

વિષય

મ્ર્દર્કન્ ન્મ

રોધવનબથધનો વિષય

પરરર્મ
ત્રથખ

િષ્ : 2017 (અવધવનયમ 2009 અતર્ત)

ખેતી - એક અભ્ાસ

03/02/17

આયુ ્દ બચહકતસા પતધવત - જન સાહહત્ના સવદભ્

04/01/17

આચા્્શી શીમદ્ વ જ્ભુ નભાનુસ ૂહરશરજ

04/01/17

સામાજજકવ જાન વ દાઢાખા : ડ². ઢુભનાિહેન ઢાહ
જનવ દા
વ્
સથાપન
અને પ્દુબગકદ ડ². સવતષ પટે લ
ુ
ભરતકમાર રણજતવસ_હ
વ
જાન
વ
દાઢાખા :
ગઢ ી
ગામવ્ સથાપન

મહવષં વસદવષંગબણ વ રબચત શી ઉપવમવતભ પપવચા કથા - એક અધ્્ન
(ચુથા પસતા ના આધારે )
સ ૂકમ વધરાણની સ સહા્ જૂથની મહહલાઓ ઉપર સામાજજક આવથંક
અસર - એક અભ્ાસ (ખેડા તાલુકાના વમઢન મવગલમ ્ુજનાના
સવદભ્માવ)

19/01/17

અરણા મુતીભાઈ
ચ્ધરદ

ગાવધીદઢ્ન અભ્ાસકમ
વ દાઢાખા : ગાવધીવ ચાર

ડ². હહરભાઈ એમ. પટેલ

કાકા કાલેલકરને ગાવધીજના પતુ - એક અભ્ાસ (અકરદે હના સવદભ્)

17/02/17

વ્ા સાવ્ક અભ્ાસકમ
વ દાઢાખા : સમાજકા્્

ડ². આનવદદિહેન પટે લ

પટે લ જાવતમાવ સી-ભ કણહત્ાની સસથવત, સમસ્ા અને સી િાળક પત્ેના
સી-પુરુષના લણુનુ અભ્ાસ (મહેસાણા જજલલાના ઊઝા તાલુકાના ચાર
ગામુ ઉપેરા, કવથરા ી, ન ાપુરા અને લકમીપુરાને ધ્ાનમાવ રાખીને)

16/02/17

1425

હદપલ રમેઢભાઈ દ ે

ડ². સીતારામ પી. દે ઢમુખ

ભાવ કા નટ રલાલ
બલ_િાણી

ન મા ધુરણના સવસકક ત વ્ાકરણનાવ અધ્ાપન માટે CAI કા્્કમની
રચના અને તેની અસરકારકતા
ગુજરાત વસવન્ર નેઢનલ ુલીિુલ અને િાસકેટિુલના ખેલાડદ
ભાઈઓ અને િહેનુના બુદદઆકનુ ત ુલનાતમક અભ્ાસ.

02/06/17

1426
1427

સુદરભાઈ
વ
ૈુટુભાઈ
ગામીત

વઢકણ વ દાઢાખા :
વઢકણઢાસ
ઢારદહરક વઢકણ અને
રમતવ જાન વ દાઢાખા :
ઢારદહરક વઢકણ
ભાષાઓ અને સાહહત્
વ દાઢાખા : ગુજરાતી

ગામીત જવતની સવસકક વત સવદભ્ પકાવઢત સાહહત્ – એક અભ્ાસ

30/06/17

માધ્વમક ઢાળાના વ દાથ•ઓની અધ્્નઢસલી

30/06/17

પધાનમવતી જનધન ્ુજનાની આહદ ાસી સમાજ પર અસર.

10/07/17

ગામીણ કુ ટુવિુમાવ સી ભ કણહત્ા – એક સમાજઢાસી્ અભ્ાસ

12/07/17

A Study on Information Resources Collection, Usages and Services in
the Gujarat University, Ahmedabad Affiliated Medical College Libraries

12/07/17

1418
1419
1420
1421
1422

1423
1424

1428
1429
1430
1431

ભ ૂરાભાઈ અમરાભાઈ
ુવ
ધેoજ

ગાવધીદઢ્ન અભ્ાસકમ ડ². પેમ આનવદ વમશ
વ દાઢાખા : ગાવધીવ ચાર
ભા ઢ
ે િીપીનચવ્ ઢાહ સામાજજકવ જાન વ દાઢાખા : ડ². પ ૂબણણમા એસ. મહેતા
જનવ દા

બચતાિેન હદપકભાઈ
મુદદ
મીતા ચતરુ દાસ દુઢી

પવતકા સુરેઢભાઈ પટેલ

સામાજજકવ જાન વ દાઢાખા : ડ². ઢુભનાિહેન ઢાહ
જનવ દા

ડ². ઉદાજ

ી. પરમાર

ડ². ધ વનલ પારે ખ

વમતલ મનજભાઈ
વઢકણ વ દાઢાખા :
ડ². મહેઢ નારા્ણ દદબકત
િાલવધ્ા
વઢકણઢાસ
હેતલિહેન નરે ઢભાઈ
સામાજજકવ જાન વ દાઢાખા : ડ². સુભાષભાઈ પાવડર
ચ્ધરદ
સમાજઢાસ
પહદપકુ માર ાસુદે ભાઈ સામાજજકવ જાન વ દાઢાખા : ડ². બગરધરલાલ પટે લ
કુઠારદ
સમાજઢાસ
વ્ા
સાવ્ક
અભ્ાસકમ ડ². પ્તકર કાનહડ્ા
વમસ. નુરદ કલીતા
વ દાઢાખા : ગવથાલ્ અને
માહહતીવ જાન

વ્ સાવ્ક ધુરણે સમજ

20/01/17

24/06/17

Ac_MPhil (1979 to Continu)

