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1

ી ચીુભાઇ ચં ુ લાલ મોદ

ુજરાતી

ી મોહનભાઇ પટ લ

ુજરાતી ખંડ કાય

13-10-1969

2

ી ભારતી  ૂપતભાઇ ઝવેર

ુજરાતી

ી મોહનભાઇ પટ લ

ુજરાતી સા$હ%યમાં બાલવાતા'ઃએક સૈ+ધાંિતક ગવેષણા

06-07-1971

3

ી ગીર12સાદ સોમનાથ ભ4

સં56ૃત

ી રમેશભાઇ બેટાઇ

દ વી ભાગવત - એક સાં56ૃિતક અ+યયન

13-09-1974

4

ી અિ:નભાઇ ;ુ ગ
ં રદાસ પટ લ

ુજરાતી

ી મોહનભાઇ પટ લ

િ2તમ એક અ+યયન

09-04-1975

5

ી િનરં જના ચં<શંકર દ=>ત

ુજરાતી

ી મોહનભાઇ પટ લ

અવા'ચીન ુજરાતી કિવતામા (સા$હ%યમાં) યકત થતો ભ?@તનો ઉનમેષ

24-06-1975

6

ી મફતલાલ Cબાલાલ ભાવસાર

ુજરાતી

ી મોહનભાઇ પટ લ

ુજરાતી સા$હ%યમાં એકાંકું 5વDપ ઉદભવ અને િવકાસ.

23-12-1975

7

ી ગગ' ભોગીલાલ Eુ@લ

િશ>ણ

ી ઇ:રભાઇ પટ લ

Carriculam a Study

25-02-1976

8

ી 2વીણા નટવરલાલ ઠGર

િશ>ણ

ી Hુ. C. પટ લ

ુજરાત રાIયમાં 5વાતંJયોKર Lી િશ>ણનો િવકાસ

03-04-1976

9

ી MુDપ યોગેશભાઇ Nુવ

ી મોહનભાઇ પટ લ

કટલીક પસંદ કર લી ુજરાતી લોકકથાઓમાં 'મોટફ' ની તપાસ.

07-06-1976

10

ી મફતલાલ Pઠાભાઇ પટ લ

$હQદ

ી 6ુ ંજ=બહાર વાRણSય

$હQદ ક મનોવૈTાિનક ઉUયQયાસ. મનોિવVલેષણદશ'ન એવં િશWપક પ$ર2ેXયમY.

15-07-1976

11

ી <ારકા2સાદ બલદ વ2સાદ
સાંચીહર
ી Mુમનચં< ગોિવZદલાલ શાહ

$હQદ

ી 6ુ ંજ=બહાર વાRણSય

A Critical Study of Poetry Trends of Dr.Harivans Rai Bachchans Poetry

24-10-1977

ુજરાતી

ી મોહનભાઇ પટ લ

Mુરશ હ. જોષીઃ સ[ક અને િવવેચક

09-03-1978

ુજરાતી

ી મોહનભાઇ પટ લ

ગાંધી]ુગું ગ^.

30-12-1978

14

ી દલપતિસZહ નારણભાઇ
પ$ઢયાર
ી મહશચં< _વરામભાઇ પંડ`ા

ઇિતહાસ

ી ડા'. રસેસ જમીનદાર

ભારતના 5વાતંJય સંaામમાં સાબરકાંઠાું 2દાન.

18-10-1979

15

ી ચં<કાQત િbકમલાલ શેઠ

ુજરાતી

ી મોહનભાઇ પટ લ

ઉમાશંકર સ[ક અને િવવેચક

03-11-1979

16

ી $દવાબહન જયનારાયણ પાંડય

ુજરાતી

ી મોહનભાઇ પટ લ

5વાતંJયોતર ુજરાતી,$હQદ,મરાઠ કિવતામાં માનવ

09-02-1980

17

ી લXમીદ વી HુcુષોKમ િસZહ

ી પી. દયાલ

ુજરાતક હ$રજનોમY બાલિવકાસક સમ5યાઓકા અ+યયન

10-10-1980

18

ી મગનભાઇ રણછોડભાઇ પટ લ

ી ર. જમીનદાર

ઐિતહાિસક પ$ર2ેXયમાં 2ાચીન સં56ૃત સા$હ%યમાં િનDપિત નાર મહાભારતના
િવશેષ સંદભ'માં

09-01-1981

12
13
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19

ી ગંગારામ H ૂણ'ચ<ં શીલ

20

ી ઉિમhલાબહન ચીમનભાઇ પટ લ

21

ી રસીલાબેન ચં<કાQત કડઆ

ુજરાતી

22

ી Cબાલાલ મોતીભાઇ પટ લ

સમાજશાL

23

ી લીલાકાQત શ?@તનાથ િમા

િશ>ણ

ીHુરષોKમભાઇ પટ લ

24

ી જશવંતલાલ ચીમનલાલ શાહ

િશ>ણ

ી ડૉ.$રખવદાસ શાહ

25

ી કાિતhકચંદ રોય

શાંિત સંશોધન

26

ી રામદાસ ભરત

સમાજશાL

27

ી 2vુlન રિવશંકર ભ4

28

ી રમેશ દલપતરામ ભ4

29

ી મ$હપતિસZહ િવજયિસZહ 1ડ1

30

મહQ<6ુ માર {લાભાઇ રાવ

31

ી રમાબેન મુભાઇ દ સાઇ

32

ી રાPQ<2સાદ માયાદK પાંડય

33

ી પંકજભાઈ ઠોકોરભાઇ દ સાઇ

34

 х

ી 6ુ ંજ=બહાર વાRણSય

$હદf ભાષા ઔર સાહ%યકો ગાંધી_કા યોગદાન

02-03-1981

ી રમેશભાઇ ોફ

ુજરાતની અ5H ૃVય Tાિતઓમાં થયેi ુ પ$રવત'ન1951 થી 1975 Mુધીના પjચીસ
વષ'ના ગાળા દરlયાનની પ$ર?5થિતું સમાજશાLીય અ+યયન (વડોદરા અને
MુરQ<નગર mજWલાને અુલ>ીને)
આ%મકથાઃ 5વDપ અને િવકાસ

31-03-1981

અમદાવાદ શહરમાં વસતાં ભીલોની (આ$દવાસીઓની) સામા_ક,આિથhક અને
સાં56ૃિતક પ$ર?5થિત અને તેમાં થયેલાં પ$રવત'નો.
ુજરાતમY opિતયભાષા $હQદ ક િશ>ણ ક સંદભ'મY ુજરાતી તથા $હQદક ભાષા
+વિનયq (ખંડય તથા ખં$ડયેKર) ઔર િવ=ભr ઔચાર=ણક ભાષા ત%વqકા યિતર ક
અ+યયન
ુજરાત રાIયમાં 2ાથિમક શાળાના ધોરણ પાંચ માટ ગ=ણતના િવષયમાં
અ=ભtિમત 5વા+યાયો તૈયાર કરવા અને તેની અજમાયશ કરવી
Foreign AID AND Indian DeveIopmet, A study From the view point of peace and
deveIopment
ચંબલ ઘાટ સમાજમY બાગી સમ5યાક સામાmજક 2$tયાયY (સાજશાLીય સવS>ણ)

03-07-1981

ુજરાતમાં ઇિતહાસ લેખન

13-06-1983

ી પુભાઇ ભ4

ુજરાત ક લwુ=ચbોક આધાર પર =ચbકલાક િસ+ધાંતોકા અxયયન

28-12-1983

િશ>ણ

ી $રખવભાઇ શાહ

04-01-1984

સમાજશાL

ી રમેશભાઇ ોફ

2ાથિમક અ+યાપન મં$દરના તાલીમાથyઓમાં કૌશWયની તાલીમ માટ MુXમ
અ+યાપનની અસરકાર@તા ચકાસવી
આwુિનક શહરમાં 6ુ |ુંબ પ$રવત'ન ( અમદાવાદ શહરને લ>માં રાખીને)

િશ>ણ

ી HુરષોKમભાઇ પટ લ

ુજરાત રાIયમાં ઉ.}ુ.િશ>ણનો ઉદભવ,િવકાસ અને સમ5યાનો અ~યાસ.

23-11-1984

$હQદ

ી વાRણSય_

ગઢવાલી તથા સૌરાRઠના લોકગીતો એક  ુલના%મક અ~યાસ.

06-02-1985

ઇિતહાસ

ી ર. જમીનદાર

વડોદરા રાIય 21 મંડળ

27-11-1985

ુજરાતી

ી કુભાઇ 1ની

ઉKર ુજરાતના િસ+ધHુર તાiુકાના મક ુHુર ગામું ગેય લોકગીતોું સા$હ%ય
સંપાદન અને અ+યયન
2ૌઢિશ>ણ pારા રાઠવાઓનો િવકાસ

26-12-1985

35

ી અ ૃતભાઇ પરસોતમદાસ
પટ લ
ી ઇલા6ુ માર છગનલાલ નાયક

36

ી ર ખાબહન કનૈયાલાલ મહતા

સમાજમાનવશાL

કલમ6ુ ઇ ગામના આ$દવાસીઓમાં સાં56ૃિતક _વન અને પ$રવત'ન (ગામીત અને
ચૌધર આ$દવાસીઓનો  ુલના%મક અ~યાસ)

07-02-1987

MPhil_PhD Passing List All Year
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સમાજશાL

ઇિતહાસ
ભા.સં56ૃિત

િશ>ણ

ી મોહનભાઇ પટ લ
ી રમેશભાઇ ોફ

ી રામલાલ પરખ
ી Mુગનાદાસ ુUતા
ી રમેશભાઇ ોફ
ી રસેશ જમીનદાર

ી HુરષોKમભાઇ પટ લ
ી રમેશભાઇ ોફ

16-04-1981

04-10-1981

04-10-1981
02-01-1982
24-04-1983

30-08-1984

30-12-1985
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38

ી 2ણવ2ભાબહન લ=લતમોહન
ીવાલ
ી શશીબાલા ફકરચંદ પં1બી

39

ી 2િવણચં< રિતલાલ પંડયા

40

ી $દનાનાથ િતવાર

સમાજમાનવશાL

ી ટ. બી. નાયક

41

ી ટશેન6ુ માર વૈRણવ

સમાજમાનવશાL

ી ટ. બી. નાયક

42

હમી>ાબેન િવRુ2સાદ રાવ

સમાજમાનવશાL

ી ટ. બી. નાયક

43

ી જયંતીભાઇ ઇ:રભાઇ પટ લ

44

ી ગૌરશંકર પંડ`ા

45

ી નટવરલાલ કશવલાલ જોષી

િશ>ણ

46

ી ુ5તાઅલી ઇાહમ મસવી

47

ી જયMુખલાલ પ. સોઢા

48

ી 6ુ ંજબાળા મહશભાઇ િbવેદ

49

ી ફરદા એદ અલી આ}ુવાલા

50

ી િવનોદભાઇ ભ4

51

ી ુલાબભાઇ ડાાભાઇ પટ લ

સમાજમાનવશાL

ી ટ. બી. નાયક

52

ી Mુરશચં< $હરાલાલ દ સાઇ

સમાજમાનવશાL

53

ી અલકા રોશનલાલ કિપલા

$હQદ

54

ી મહQ< કાંિતલાલ શાહ

55

ી પાDલ જયેQ<6ુ માર જોષી

37
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$હQદ

ી વાRણSય_

ભારત સંઘક રાજભાષા ક DપમY $હQદ કા િવકાસ(1950 થી 1984)

17-04-1987

$હQદ

ી કુભાઇ 1ની

રાજ5થાની ઔર ુજરાતી લોકકથામા  ુલના%મક અxયયન

18-06-1987

ી પી. દયાલ

અમદાવાદના ગંદા િવ5તારોમાં ગરબાઇનો યાપ અને તેની અસરોનો અ~યાસ.

09-08-1987

A Study on Dependence of Tribales on forest to evolve strategy for integrated
Development
ુજરાતમY આ$દવાસી ક આહાર પોષણ એવં 6ુ પોષણસે ઉ%પr રોગોકા
 ુલના%મક અ+યયન.
રાઠવા આ$દવાસીઓની સામાmજક સંરચનામાં લનઃLીની  ૂિમકાની < Rટએ.

22-08-1987

સમાજકાય'

19-09-1987
15-03-1988

ી ટ. બી. નાયક

$હZદ ુજરાતી બાલનાટકqકા  ુલના%મક અ+યયન રં ગિશWપ એવં બાળ મનોિવTાન
ક પ$ર2ેXયમY.
વારલી 1િતનો સમાજમાનવશાLીય અ~યાસ.

06-05-1988

ી HુરષોKમભાઇ પટ લ

ધરમHુર તાiુકામાં 2ાથિમક િશ>ણ એક અ~યાસ.

10-05-1988

અથ'શાL

ી નર Q<ભાઇ યાસ

આ$દવાસીઓની પલટાતી આિથhક ?5થિતનો અ~યાસ.

06-10-1988

ઇિતહાસ અને સ56ૃિત

ી રસેસ જમીનદાર

મહોબતખાન bી1ના સમયું ુ નાગઢ રાIય.

08-10-1988

સમાજમાનવશાL

ી ટ. બી. નાયક

07-03-1989

સમાજમાનવશાL

ી રમેશભાઇ ોફ

િશ>ણ

ી રખવભાઇ શાહ

ી ટ. બી. નાયક

દાંપ%ય_વનમાં અ%યાચાર,મારડ અને માનિસક bાસ ુજરાતની Lીઓના
સંદભ'માં એક સમાજશાLીય અ~યાસ.
દાઉદ હોરા કોમમાં Lીઓનો દરજો (અમદાવાદ શહરમાં વસતા 6ુ |ુંબોને +યાનમાં
રાખીને સમાજમાનવશાLીય અ~યાસ)
ુજરાત રાIયના 2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના તાલીમાથyઓ માટ ુજરાતી
ભાષાની જોડણી 1તે શીખવા માટ ની સામaી િવકસાવવી અને તેની અજમાયશ
કરવી.
ઔ^ો=ગકરણથી આ$દવાસીઓમાં આવેi ંુ આિથhક,સાં56ૃિતક અને સામાmજક
પ$રવત'ન (વાપી અને ખ ુલના ઔ^ો=ગક િવ5તારોને કQ<માં રાખીને)
ુજરાતના તીથ'5થાનો સમાજમાનવશાLીય અ~યાસ

ી Cબાશંકર નાગર

ગાંધી_કા ભાષાદશ'ન

05-05-1990

શાંિત સંશોધન

ી ડ. એન. પાઠક

માનવ અિધકારો શાંિત અને િવકાસ િવકાસશીલ રાRોના સંદભ'માં.

08-09-1990

સમાજમાનવશાL

ી રમેશભાઇ ોફ
ટ.બી.નાયક

સૌરાRના આ$હરો (સાં56ૃિતક _વન અને પ$રવત'ન)

21-02-1991

$હQદ
સમાજમાનવશાL

ી વાRણSય_

ી

03-05-1988

10-05-1989
06-09-1989

10-01-1990
10-01-1990

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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સમાજમાનવશાL

ી ટ. બી. નાયક

26ૃિતિશ>ણ િશ=બર અને સંલન 2 ૃિતઓ pારા પયા'વરણ સભાનતાની 1િૃ ત.

21-02-1991

ઇિતહાસ

ી ર. ના. મહતા

ખેડહમા તાiુકાની 2ાગૈિતહાિસક સં56ૃિતઓ

28-08-1991

ી મુભાઇ $હરાભાઇ મકવાણા

સમાજમાનવશાL

ી ટ. બી. નાયક

અુM=ુ ચત 1િતમાં સાહિસ@તા

29-08-1991

59

ી વMુમિત શંકરન

સમાજમાનવશાL

ી ટ. બી. નાયક

17-09-1991

60

ી દશ'ના ગોપાળભાઇ પટ લ

Physico culturlal environmental resource utilization by the Bhils of North East
Gujarat and South East Rajasthan a comparative study.
Vinay pitak and Acharangsutra A comarative study in Historical prespective.

61

ી એસ. ુણસેકરન

10-02-1992

62

ી હરગોિવZદ િbકમદાસ પટ લ

સમાજમાનવશાL

ી ટ. બી. નાયક

Gandhian thought as a source of peace eduation .શાંિત િશ>ણના LોતDપે
ગાંધીિવચાર.
ગૌણ વન2દ શ એકbીકરણની આ$દવાસીઓના _વન પર અસર.

63

ી સં+યાબહન બાiુભાઇ ઠાકર

2ૌઢિશ>ણ

ી Hુ. C. પટ લ

ગાંધીનગર _Wલાનો અવૈિધક િશ>ણ pારા િવકાસ

26-08-1993

64

ી HુRપાબેન મોતીયાની

ી દ વત પાઠક

12-11-1993

65

ી $કશોરભાઇ નાુભાઇ દ સાઇ

29-09-1994

66

ી એસ. વYકટચલમ

67

56

ી શૈલેQ<6ુ માર શંકરશરણ િસZહા

57

ી ભગવાનદાસ 6ુ . પટ લ

58

ઇિતહાસ
શાંિત સંશોધન

ી

11-12-1991

20-08-1993

શાંિત સંશોધન

ી દ વત પાઠક

શાંિતક સંદભ'મY મ$હલાઓકા િવકાસ અહમદાવાદક ગૈર સરકાર મ$હલા સં5થાએ
જયોિતસંઘસેવા વ આવાજ કા યોગદાન
આWબટ' આઇન5ટાઇન અને મહા%મા ગાંધીના _વન અને કાય'ના અ~યાસ pારા
િવTાન અને અ$હZસા વjચે સંબધ.
Economics of peace with Special Referenece to Dr. J.C.Kumarappas.

ી જય2કાશ ગૌરશંકર પંડ`ા

2ા.િશ>ણ

ી Hુ. ગો. પટ લ

કલમ 2િતચાર િસxઘાંત pારા ુલક સંદભ' કસોટ રચના અને યથાથyકરણ.

30-12-1994

68

ી િપના$કન $દ. પંડ`ા

ુજરાતી

ી ચં<કાQત શેઠ

સાં2ત ુજરાતી કિવતામાં મુRયની આતંર-બા સંબધ M ૃ Rટું િનDપણ

31-01-1995

69

ી $દલીપભાઇ રિતલાલ મથ'ક

સમાજમાનવશાL

ી આર. બી.લાલ

07-03-1995

70

ી વાRણSય_

21-10-1995

71

ી મીના6ુ માર નરહ$ર2સાદ
પંડ`ા
ી હંસાબેન ચંપકલાલ ભાવસાર

આ$દવાસી અને =બનઆ$દવાસી aામીણ િવ5તારમાં પંચાયતીરાજું 5વDપ અને
કાયું યવ5થાપન એક  ુલના%મક અ~યાસ.
સાઠોKર $હQદ નાટકqમY નાર ક દશા ઔર $દશા.

ુજરાતી

ી ચં<કાQત શેઠ

ભ?@તને રામકથાની પરં પરા અને મxયકાલીન ુજરાતી કાયધારા

16-05-1996

72

ી ડ. જહોન છે Wલા ુ રાઇ

શાંિત સંશોધન

ી દ વત પાઠક

સંઘષ' િનવારણ ગાંઘીમાગ'

17-07-1996

73

ી કાVમીરા અ ૃતલાલ ઉપાxયાય

બૌxઘદશ'ન

િવનય િપટક એક અ+યયન

10-08-1996

74

ી આરતીબેન 2હલાદ ક5વેકર

2ા.િશ>ણ

ી ર.ના. પટ લ
ી ર. જમીનદાર
ી Hુ. ગો. પટ લ

13-12-1996

75

ી કિપલા નરોKમદાસ પટ લ

ુજરાતી

ી ચં<કાQત શેઠ

2ાથિમક અ+યાપન મં$દરના 2િશ>ણાથyઓની વસતી સભાનતાના િવકાસ માટ
બુ મા+મમ સંH ૂટની રચના અને અસરકાર@તા.
5વાતંJયોતર મૌ=લક સામાmજક દધ'નાટકોમાં Lીપાbો.

MPhil_PhD Passing List All Year

શાંિત સંશોધન

ી રસેશ જમીનદાર
ર. ના. મહતા
ી ડ. એન. પાઠક

િવTાન અને અ$હZસા

$હQદ

ી 2. ુ. વૈધ

25-10-1994

31-12-1996
Ac_Ph.D. (1979 to Continu)







 

76

ી શીલા Mુખલાલ ઘોડ

$હQદ

77

ી હિશhદા હરાલાલ દવે

સમાજમાનવશાL

78

ી િનરં જન ગોકળદાસ મોદ

79

ી િનવેદતા 2. બMુ

80

ી કા?Qતલાલ છગનલાલ પરમાર

81

ી અ ૃતભાઇ જોઇતારામ પટ લ

82

ી દ વેન ગોિવZભાઇ દ સાઇ

બૌxઘદશ'ન

83

ી લXમણભાઇ દ વશીભાઇ અવૈયા

84

ી કા?Qતલાલ ચેલાભાઇ પરમાર

85

2ા.િશ>ણ

સમાજમાનવશાL
બૌxઘદશ'ન



ш    

 х

ી વાRણSય_

હfદ નવગીત િવકાસ પરક અxયયન અને ]ુગબોઘની અ=ભય?@ત

08-01-1997

ી આર. બી.લાલ

આ$દવાસી મ$હલાઓ અને આ$દવાસી િવકાસ

16-01-1997

ી Hું ગો. પટ લ

ુજરાત રાIયના 2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓ માટ ુજરાતી
ભાષામાં શાQત વાચન અથ'aહણ કસોટની રચના અને 2માણીકરણ.

16-01-1997

ી આર. બી.લાલ

The rathwas yesterday, today and tomorrow (A Study of Development and
change among Rathwas)
ુજરાતમાં બૌ+ધકલા અને 5થાપ%યઃઇિતહાસના પ$ર2ેXયમાં એક અ+યયન

04-03-1997

ી ર. ના. મહતા
ી રસેશ જમીનદાર
ી Hુ. ગો. પટ લ

05-07-1997

ી ર. ના. મહતા

ુજરાત રાIયના 2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓ માટ િશ>ક
સજતા કસોટની રચના અને 2માણીકરણ.
િવપVયના અને શરરધમ' િવ^ા એક અ+યયન

13-10-1997

2ૌઢિશ>ણ

ી Hુ. ગો. પટ લ

અમદાવાદ mજWલામાં અુસા>રતા કાય'tમ એક અ~યાસ

13-10-1997

2ા.િશ>ણ

ી Hુ. ગો. પટ લ

$હZદ ક અ+યયનમY ુજરાતી ભાષા Tાન કા અિધગમાQતરણ એક અ+યયન

19-11-1997

િનરં જના નરોKમદાસ પટ લ

સમાજમાનવશાL

ી આર. બી.લાલ

આ$દવાસી મ$હલાઓ અને 6ુ |ુંબ િનયોજન

03-03-1998

86

ી મીના>ી ભરત6ુ માર ઠાકર

સમાજમાનવશાL

ી આર. બી.લાલ

06-03-1998

87

ી =ચમનલાલ કાશીદાસ પટ લ

2ા.િશ>ણ

ી મોહનભાઇ પટ લ

88

ી 2વીણચં< જમનાશંકર ગોર

2ા.િશ>ણ

ી મોહનભાઇ પટ લ

89

ુ ાસ નાથન
ી યેMદ

શાંિત સંશોધન

ી ડ. એન. પાઠક

ુજરાતના વનવસાહતી ગામોના આ$દવાસીઓના િવકાસને અવરોધતા અને
સહાયDપ બનતા પ$રબળો
2ાથિમક શાળાના િવTાન િવષયના એકમો પર બુમા+યમ સંHટુ ની રચના અને
તેની અસરકાર@તા
2ાથિમક શાળાના બાળકો માટ લwુતમ અ+યયન ક>ાના સંદભ'માં >મતાલ>ી
કસોટઓ pારા િસ?xઘમાપન
Frame work of peace eduation A Thrird World prespective

90

ી ઘનVયામ ના. પટ લ

શાંિત સંશોધન

ી દ વત પાઠક

5વાxયાય pારા િવકાસ આ$દવાસીઓની શાંિત અને િવકાસના સંદભ'માં

29-06-1998

91

ી ગવરાભાઇ લાલાભાઇ નલવાયા

સામાજમાનવશાL

ી અરિવZદભાઇ ભ4

આયોmજત િવકાસ pારા આ$દવાસીઓમાં આવેi ું પ$રવત'ન

21-07-1998

92

સમાજમાનવશાL

ી આર. બી.લાલ

બળા%કારa5ત દ=લત મ$હલાઓઃ એક અ+યયન

21-07-1998

93

ી હસુખભાઇ િbભોવનદાસ
પરમાર
ી િવજય6ુ માર કcુ ણાશંકર યાસ

ી મોહનભાઇ પટ લ

14-10-1998

94

ી િપના$કન $હરાલાલ યાસ

સમાજમાનવશાL

2ાથિમક શાળાના ગ=ણત િવષયની  ૂલક સંદભ' કસોટની રચના અને કલમ
2િતચાર િસ+ધાંત pારા યથાથyકરણ
ભરવાડ સમાજમાં સામાmજક અને યવસાિયક ગિતશીલતા

MPhil_PhD Passing List All Year

2ા.િશ>ણ
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ી આર. બી.લાલ

12-07-1997

26-03-1998
16-06-1998
29-06-1998

31-12-1998
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95

ી જસવંતભાઈ ુળાભાઇ પંડ`ા

$હQદ

ી માલતીબેન ુ બે

સમકા=લન $હQદ 2ુખ નાટકqકા િવચારબોધ એવં રં ગિશWપ

09-01-1999

96

ી લાલ_ભાઇ પીતાંબર પટ લ

2ા િશ>ણ

ી મોહનભાઇ પટ લ

18-01-1999

97

િન%યાનંદ સ%પથી

98
99

ી =ગ$રશભાઇ અરજણભાઇ
સોલંક
ી Mુિનતા રમ=ણકલાલ કાલ$રયા

100

ી કો$કલાબહન પોપટલાલ પાર ખ

101

શાંિત સંશોધન

ી 2િવણભાઇ શેઠ

2ાથિમક શાળાના બાળકો માટ વૈTાિનક િસ+ધાંત અ=ભયોયતા કસોટની રચના
અને 2માણીકરણ
Peace Development and Environment an Eco-Econo Perspective

હQદ

ી રામગોપાલ િસZહ

$હZદ અુવાદ 5વDપ ઔર સંકWપના

30-01-1999

સમાજમાનવશાL

ી આર. બી.લાલ

30-01-1999

2ા િશ>ણ

ી ન|ુ ભાઇ જોષી

ી ધન_ભાઇ બબાભાઇ પરમાર

સમાજમાનવશાL

ી આર. બી.લાલ

102

$કરટ6ુ માર ચં<કાQતભાઇ જોષી

2ા િશ>ણ

ી ઇલાબહન નાયક

103

ી કWપેશભાઇ ચી. પરખ

કોU] ૂટર અને મા$હતી-િવTાન

ી Mુરશભાઇ ઠાકોર

કqકણા આ$દવાસી 1િતની મ$હલાઓ અને બાળકોના આહાર પોષણ અને 5વા5યનો
એક અ~યાસ
ુજરાત રાIયના 2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓ માટ હfદ ભાષાની
ભાષાકય સ[નશીલતા માપન કસોટની રચના અને 2માણીકરણ
આ$દવાસી સમાજ ઉપર આુિનકરણની અસર આ$દવાસી િવ^ાથyઓના પ$રવત'ન
વલણનો અ~યાસ
ધોરણ-7માં વસતીિશ>ણ શીખવવા માટ  ૂલય 5પRટકરણ 2િતમાનની રચના અને
અજમાયશ
સંક=લત સવ'aાહ aંથાલય કોlU] ૂટરકરણ માટ $ડઝાઇન મોડલ

104

ી સમી>ા ગૌતમભાઇ િbપાઠ

ઇિતહાસ

ી પંકજભાઇ દ સાઇ

ુજરાતના નગરો એક ઐિતહાિસક અ+યયન (ઇ.સ.1920 થી ઈ.સ.1947)

18-09-1999

105

ી શૈલેશ બલવંતિસZહ સોલંક

ઇિતહાસ

ી પંકજભાઇ દ સાઇ

02-11-1999

106

ી માથા' ઇમેQ]ુઅલ

શાંિત સંશોધન

ી 2િવણભાઇ ન.શેઠ

નાન_ભાઇ કા=લદાસ મહતાઃH ૂવ' આ$કા અને ભારતના આિથhક અને સાં56ૃિતક
િવકાસમાં 2દાન
patterns of development in Gujarat its Environment

107

ી અિનલ6ુ માર ુલચંદભાઇ પટ લ

િશ>ણ

ી ન|ુ ભાઇ જોષી

ુજરાત રાIયમાં અ+યેતાકQ<ી િવTાન િશ>ણ કાય'tમું  ૂWયાંકન

29-11-1999

108

ી જગમાલભાઇ રામાભાઇ 1દવ

$હQદ

ી માલતીબેન ુ બે

નેQ< ક કથા સા$હ%યકા મનોવૈTાિનક અ+યયન

02-12-1999

109

ી _.ઇમેQ]ુઅલ

શાંિત સંશોધન

ી ડ. એન. પાઠક

Globalization : Socio political Impact with Special Referance to India

15-12-1999

110

ી _વણભાઇ અરજણભાઇ દ સાઇ

ઇિતહાસ

ી પંકજભાઇ દ સાઇ

24-02-2000

111

ી માલાભાઇ એમ. પરમાર

ઇિતહાસ

ી પંકજભાઇ દ સાઇ

ુજરાતના 2ાચીન અ=ભલેખો આધા$રત 5થળનામોનો ઇિતહાસ (ઇ.સ.H ૂવS 4 થી
સદથી ઇ.સ.13મી સદ પય'Qત)
5થળ-નામોનાં પ$ર2ેXયમાં ભાવનગર mજWલાનો ઇિતહાસ

112

ી હરાગીર એમ. ગો5વામી

િશ>ણ

ી ન|ુ ભાઇ જોષી

113

ી હિમWટા વાય. પરમાર

િશ>ણ

ી મોહનભાઇ પટ લ

MPhil_PhD Passing List All Year

ઉKર ુજરાતમાં આિથhક અને સામાmજક 5તરના સંદભ'માં બાળ મુ રની શૈ>=ણક
િસ+ધ પરની અસરોનો અ~યાસ
2ાથિમક શાળાના બાળકોની સ[ના%મ@તાના િવકાસમાં િસનેકટકસ મોડલની
અસરકાકતા

19-01-1999

03-03-1999
23-07-1999
17-08-1999
10-09-1999

24-11-1999

18-08-2000
12-09-2000
27-09-2000

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)







 

114

ી જયંતીભાઇ ચૌધર

ુજરાતી

115

ી રમેશભાઇ છો. પટ લ

116

ી શોભનાબહન ર.શાહ

117

шк



ш    

 х

ી ઉષાબહન ઉપા+યાય

ુજરાતીમાં અુવાદ િવચાર

30-09-2000

2ૌઢિશ>ણ

ડૉ ઇલાબહન નાયક

5નાતક નઇતાલીમ કQ<ો (_.બી.ટ.સી.)ના 2િશ>ણાથyઓમાં વસિત સભાનતાનો
િવકાસ (વસિતિશ>ણ બુમા+યમ સંHટુ ની રચના અને અસરકારકતા તેમજ િશ>ણ
પ+ધિત શૈ>=ણક-સામાmજક ?5થિતની તર$tયાની અસરના સંદભ'માં)

01-12-2000

નિવ^ા

ડૉ mજતેQ<ભાઇ શાહ

મનોરમા કથાઃએક અ+યયન

11-12-2000

ી જયવધ'ન સી. હષ'

બૌxઘદશ'ન

2ો. સી. વી. રાવળ

ભારતીય દશ'નમાં 'આ%મત%વ' ની િવભાવનાઃબૌ+ધદશ'નના િવિશRટ સંદભ'માં

11-12-2000

118

ી આનંદબહન એસ. પટ લ

સમાજકાય'

2ો.MુમQતભાઇ મજુદાર

Tાિતમાં ચનીચtમ,અ%યાચારો અને દ=લતોની $હજરત-અQવેષણા%મક અ~યાસ

17-02-2001

119

ી ધીરજભાઇ જસાભાઇ પરમાર

ડૉ. =ચુ. મોદ

17-02-2001

120

ી ગેલ_ભાઇ એલ. ભાટયા

121

ગાગy ન. રાવલ

122

$હQદ

ડૉ. રામગોપાલ િસZહ

ુ?5લમ ગઝલકારોું ુજરાતી ગઝલમાં 2દાન (શાયદ,મરઝ,E ૂQય,સૈફ અને
બેફામના સંદભ'માં
$હQદ ક Hુનcુ કત શદqકા ભાષા વૈTાિનક અ+યયન

સમાજકાય'

ડૉ. ચQ<ુUત સાનન

મ$હલાઓને 5વિનભ'ર કરવા માટ ની ચળવળ ' સેવા' - એક અ~યાસ

18-04-2001

ી mજTાશા પટ લ

$હQદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

વીરતા  ૂલક રાજ5થાની લોકમહાકાયઃએક અ+યયન

12-07-2001

123

ી ડાાભાઇ મો. પટ લ

િશ>ણ

ડૉ. મોહનભાઇ પટ લ

2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓની િસ+ધુ માપન

08-08-2001

124

ી રwુવીર જ. મકવાણા

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દ સાઇ

ઐિતહાિસક પ$ર2ેXયમાં ુજરાતના =ભK=ચbો (પસંદ કર લાં 5થળોના) (ભાગઃ1/2)

27-08-2001

125

ી જયંતીલાલ Cબાલાલ પટ લ

2ૌઢ િશ>ણ

ડૉ. ઇલાબહન નાયક

ખેડા mજWલામાં િનરં તર િશ>ણ કાય'tમ-એક અ~યાસ

27-10-2001

126

ી તેજલ mજ. શેઠ

િશ>ણ

ડૉ. મોહનભાઇ પટ લ

29-10-2001

127

ી 2ુલાલ મો. કાMુQ<ા

શાર$રક િશ>ણ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

128

શાર$રક િશ>ણ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

129

ી જગદશચં< કલાભાઇ
સાવ=લયા
ી થોભણભાઇ હરભાઇ પરમાર

ડૉ. આર. ટ. સાવ=લયા

2ાથિમક શાળાનાં બાળકોની સંaહણશ?@ત િવકાસવા માટ ના કાય'tમની રચના અને
અસરકારકતા
યોગ અને એરોબીક કસરતોની શાર$રક યોયતાના ધટકો,શરરશાLિવષયક
પાસાંઓ અને એરોબીક >મતા ઉપર થતી અસરોનો અ~યાસ
H ૂરક આહાર અને અવરોધક દોડ તાલીમ કાય'tમથી ઝડપ,િવ5ફોટકબળ અને
5ના]ુસહનશ?@ત ઉપર થતી અસરોનો અ~યાસ.
બૌ+ધધમ'ના Hુનcુ %થાનમાં ડૉ. બેડકરું 2દાન

130

ી ભાુબહન મનાભાઇ ચૌધર

$હQદ

ડૉ. રામગોપાલ િસZહ

$હQદ ક ચ=લક ઉપQયાસ ઔર નાગાુ 'ન

26-03-2002

131

ી િનિમષાબહન Eુ@લ

aામ અથ'શાL

ડૉ. Mુદશ'ન આયંગર

15-05-2002

132

ી નેહાબહન મહશભાઇ 2jછક

સમાજમાનવશાL

ડૉ. ગૌરશંકર પંડ`ા

સાુદાિયક જમીન સંસાધનોઃ2નો અને િવકાસની સંભાવના (ુજરાત રાIયના
િવશેષ સંદભ'માં)
ખારાવ Lીઓમાં 5થાન અને સામાmજક પ$રવત'ન (વેરાવળના દ$રયા $કનારાનો એક
મjછમાર સ ૂદાય)

MPhil_PhD Passing List All Year

ુજરાતી

બૌxઘદશ'ન

05-03-2001

20-02-2002
20-02-2002
27-02-2002

28-06-2002

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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05-07-2002

08-08-2002

133

ી લતાબેન શામ_ભાઇ ચૌધર

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દ સાઇ

134

ી ઇલાબહન રમણભાઇ ચૌધર

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દ સાઇ

135

ી mજTેશ6ુ માર =ગરધરલાલ પટ લ

િશ>ણ

ડૉ. મોહનભાઇ પટ લ

આઝાદની લડતમાં ુજરાતના ુ?5લમ 5વાતંb-સેનાનીઓું 2દાન એક
ઐિતહાિસક અ+યયન (ઇ.સ.1885-1947)
5વાતંJય સંaામમાં દ=>ણ ુજરાતની મ$હલાઓું 2દાન : એક ઐિતહાિસક
અ+યયન (ઈ.સ.1920-1947)
કલમ 2િતચાર િસxઘાંત pારા >મતાકQ<ી માપન કસોટની રચના અને યથાથyકરણ

136

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દ સાઇ

ભDચ mજWલાના 5થળનામોઃએક ઐિતહાિસક અ+યયન

08-08-2002

137

ી વWલભભાઈ લાલ_ભાઇ
માહલા
ી દશ'નાબહન 2vુlનભાઇ પાઠક

સમાજમાનવશાL

ડૉ. ગૌરશંકર પંડ`ા

જણાની લન યવ5થા (સાટાલન)

08-08-2002

138

ી ગીતાબેન રતીલાલ પટ લ

સમાજમાનવશાL

2ૉ. આર. બી. લાલ

આ$દવાસી િવકાસમાં 5વૈjછક સં5થાઓું યોગદાન

08-08-2002

139

ી =બZ ુ વાસીની રજનીકાંત જોષી

ઇિત.દફતરિવ^ા

ડૉ.પંકજભાઇ દ સાઇ

23-10-2002

140

ી જય6ુ માર એમ. શાહ

નિવ^ા

ડૉ. mજતેQ બી. શાહ

ઐિતહાિસક પ$ર2ેXયમાં ુજરાતી પિbકા 2 ૃિKઃદફતરો આધા$રત એક અ+યયન
(.સ.1915-1947)
આવVયક MુbઃમનોવૈTાિનક અ+યયન

23-10-2002

141

ી Mુશીલાબહન બી. પટ લ

ુજરાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

મહાદ વ દ સાઇની ડાયરઃએક અ+યયન

23-10-2002

142

ી ચં<કાંત બા. ઉપા+યાય

સમાજમાનવશાL

ડૉ. ગૌરશંકર પંડ`ા

રાIયની આ$દમૂથની 1િતઓમાં િવકાસ યોજનાઓને કારણે આવેલ પ$રવત'ન.

11-11-2002

143

ી જગદશભાઇ ર. શાહ

બૌxઘદશ'ન

ડૉ. આર. ટ. સાવ=લયા

18-11-2002

144

ી Tાનેશચં< નર Q<ભાઇ 1ની

બૌxઘદશ'ન

ડૉ. આર. ટ. સાવ=લયા

2ાચીન ભારતીય રા1ઓ અને રાજવંશોું બૌ+ધધમ'માં 2દાન એક અ+યયન
(ઇ.સ.H ૂવSની છી સદથી ઇ.સ.ની નવમી સદ Mુધી.
બૌ+ધપા=લ સા$હ%યમાં કમ' િસ+ધાંતઃ એક અ+યયન

18-12-2002

145

ી યોગેશભાઇ મોહનલાલ મૈbક

બૌxઘદશ'ન

ડૉ. આર. ટ. સાવ=લયા

બૌ+ધધમ'માં િવપVયન (+યાનમાગ')ું 5થાન અને તેની િવિવધ 5તર અસર.

20-12-2002

146

ી સ%યેQ<િસZહ જગદશિસZહ ઠા6ુ ર

િશ>ણ

ડૉ. ન|ુ ભાઇ જોષી

08-01-2003

147

ી કનૈયાલાલ રમણલાલ નાયક

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દ સાઇ

ુજરાત રાIયની નગરપા=લકાઓ સંચા=લત 2ાથિમક શાળાઓના િનર>કોનો
સવ'aાહ અ~યાસ.
પાટણ mજWલાના 5થળનામોઃએક ઐિતહાિસક અ+યયન.

148

ી રાPQ< ર વાશંકર જોષી

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દ સાઇ

મહસાણા mજWલાના 5થળનામોઃએક ઐિતહાિસક અ+યયન

10-02-2003

149

ી ગંગાબહન ક. વાઘેલા

$હQદ

ડૉ. રામગોપાલ િસZહ

ડૉ.િવજયપાલ િસZહક રચના- ધાિમhતા

17-02-2003

150

ી ુ5 ુફા ]ુ. મનMુર

ગાંધી િવચાર

ડૉ. સાધનાબેન વોરા

27-02-2003

151

ી િનલેશ6ુ માર પરસોતમ પટ લ

$હQદ

ડૉ. રામગોપાલ િસZહ

ગાંધી િવચારની < Rટએ 5વjછતા સં5થાન (સફાઇ િવધાલય) અમદાવાદનો
અ+યયન (છે Wલાદસકાની કામગીર ને કQ<માં રાખીને)
$હZદ ુહાવરqક સંરચના

MPhil_PhD Passing List All Year

05-07-2002

21-01-2003

04-03-2003

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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152

ી દ>ાબહન શરદચં< 1ની

153

ી કમલેશભાઇ 2. પટ લ

શાર$રક િશ>ણ

154

ી $દપક જયંતીલાલ ભ4

િશ>ણ

ડૉ. મોહનભાઇ પટ લ

155

ી રા_વભાઇ 2ેમ_ભાઇ પટ લ

aામ અથ'શાL

2ા. કુભાઇ નાયક

156

ી સીતારામ પાન_ભાઇ દ શુખ

િશ>ણશાL

ડૉ. ન|ુ ભાઇ જોષી

157

ી ગીતાબહન મોહનલાલ પટ લ

શાર$રક િશ>ણ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

158

ી જગદશચં< લાલ_ભાઇ ગોઠ

શાર$રકિશ>ણ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

159

ી બા}ુભાઇ ખાનાભાઇ રાઠોડ

$હQદ

160

ી રાPીબહન Mુ. અમ=લયાર

161

ી Hુિનતાબહન હણS

162

ш    

 х

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

$હQદ કિવતા મY 2િત=બZ=બત ગાંધી.

22-04-2003

ડૉ.જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

ુજરાત રાIય શાળાકય િવિવધ રમતોમાં પસંદ થયેલા ખેલાડઓ અને
=બનખેલાડઓમાં =ચZતાના 2માણનો અ~યાસ.
2ાથિમક શાળાના િવTાન િવષયની >મતાકQ<ી કસોટની રચના અને કલમ
2િતચાર િસZ+ધાંત pારા યથાથyકરણ
6ૃિષ >ેbે |ૂંકાગાળાના સં5થાકય િધરાણમાં દ ના $કસાન t$ડટ કાડ' યોજનાની
 ૂિમકા(િવરમગામ અને ધોળકા તાiુકાના સંદભS અ~યાસ)
ડાંગ mજWલામાં 2ાથિમક િશ>ણ એક અ~યાસ.

22-04-2003

12-06-2003

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

એરો=બક કસરતો pારા શરરશાL િવષયક પાસાંઓ અને શાર$રક યોયતા પર થતી
અસરોનો અ~યાસ.
ુજરાત રાIયના શા$રરક િશ>ણ અ~યાસtમમાં 2વેશ માટ ની શા$રરક યોયતા
કસોટના ધોરણોની રચના.
ડૉ.રામદરશ િમ ક કથા-સા$હ%યમY ય@ત નાર ચેતના.

$હQદ

ડૉ. રામગોપાલ િસZહ

સમકા=લન કિવતા ઔર ડૉ.ઇQ ુ બહા ુ ર િસZહકા કિવ-કમ'

26-06-2003

પbકાર%વ

ડૉ. 6ુ મારપાળ દ સાઇ

ુજરાતી અખબારો અને નાર ચેતના.

26-06-2003

ી સોનલ રમણલાલ પટ લ

િશ>ણ

ડૉ. િનરં જનભાઇ મોદ

30-06-2003

163

ી મેબલ િવ=લયમ મેકવાન

ુજરાતી

ડૉ. ચીુ મોદ

ુજરાત રાIયના 2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓ માટ ભાષા સામય'
કસોટની રચના અને 2માણી કરણ.
સ[કઃરાધVયામ શમા'.

164

ી ઇWયાસભાઇ રુભાઇ Pઠવા

$હQદ

ડો. માલતીબેન ુ બે

$હZદ કહાિનયq મY ુ?5લમ પ$રવેશઃએક અ+યયન

16-07-2003

165

ી અતાઉલાખાન મ. ]ુMફુ ઝઇ

$હQદ

ડૉ. રામગોપાલ િસZહ

હQદ ભાષાસા$હ%ય ક િવકાસ મY પb-પિbકાકા યોગદાન (1947 ક બાદ)

23-07-2003

166

ી નીતન6ુ માર _વાભાઇ ર $ટયા

સમાજમાનવશાL

2ો. રાસ=બહાર લાલ

22-08-2003

167

ી કતનઆનંદ બા}ુભાઇ ઇQ<કર

િશ>ણ

ડૉ. ન|ુ ભાઇ જોષી

14-10-2003

168

ી રશીદખાન એસ. પઠાણ

aામ અથ'શાL

2ા. કુભાઇ નાયક

નમ'દા યોજનાથી ુજરાતના િવ5થાિપત થયેલાં આ$દવાસી 6ુ |ુંબોનો Hુનઃવસવાટ
અને Hુનઃ5થાપન એક અ~યાસ.
ુજરાત રાIયમાં વસતાં છારા,આડોડયા,સાંસી Tાિતનાં બાળકોું 2ાથિમક િશ>ણ
એક અ~યાસ.
સમાજ2ે$રત aામિવકાસ અને ગાંધીમાગ'.

169

ી નવલિસZહ વે5તાભાઇ કામોળ

aામ અથ'શાL

2ા. કુભાઇ નાયક

ખાદઉ^ોગનો અથ'શાLીય અ~યાસ (ુજરાત રાIયના સંદભ'માં)

16-10-2003

170

ી કૌિશક6ુ માર િવRુ2સાદ રાવલ

િશ>ણ

ડૉ. િનરં જનભાઇ મોદ

05-12-2003

171

ી _તેQ<6ુ માર બા}ુભાઇ પટ લ

િશ>ણ

ડૉ. આરતીબેન ક5વેકર

ુજરાત રાIયનાં H ૂવ'-2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓ માટ
ભાષાસજતા કસોટની રચના અને 2માણી કરણ.
પાંચમા ધોરણના િવTાનની કlU] ૂટર6ૃત 2નબYકની રચના અને યથાથyકરણ.

MPhil_PhD Passing List All Year

$હQદ

22-04-2003
21-05-2003
09-06-2003

18-06-2003
26-06-2003

16-07-2003

15-10-2003

12-12-2003

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)







 



172

ી દ>ા યોગેશ મૈbક

173
174

ી મનહરભાઇ HુરષોKમભાઇ
પંચાલ
ી રમીલાબેન ભોળાભાઇ પટ લ

175

ી મહશ6ુ માર છે બાભાઇ ગામીત

176

ી અDણ6ુ માર એમ. ગાંધી

177

ી ભરત6ુ માર ઇવરભાઇ પટ લ

શાંિત સંશોધન

178

ી રાPQ<6ુ માર ુનીલાલ િbવેદ

179

ી મહશ6ુ માર 2હલાદભાઇ રાવલ

180

ી રજનેશ6ુ માર ચં ુ લાલ નાયક

ઇિતહાસ

181

ી અરિવZદ6ુ માર ચીુભાઇ રામી

શા. િશ>ણ

182

ી સૌરભ 2ેમ_ભાઇ પટ લ

183

ી કાજલ એ. ચૌધર

184

ી ઉવy અDણ6ુ માર ભાવસાર

185

ી હ$રભાઇ માધવલાલ પટ લ

186

ી મહDિrસા મહંમદશરફ દ સાઇ

187

ી સંજય રwુવીર ચૌધર

કોU] ૂટર અને મા$હતી-િવTાન

188

ી નાઝીમા ઉ5માનભાઇ 6ુ રશી

aથાલય અને મા$હતી િવTાન ી ડૉ. $કરટભાઇ યાસ

189

ી ઉદા_ િવરા_ પરમાર

MPhil_PhD Passing List All Year

બૌxઘદશ'ન
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ડૉ. આર. ટ. સાવ=લયા

બૌ+ધ 1તકકથાઓઃ }ુ+ધકારક ધમ (પારિમતા) અને િશWપ-=ચbકલાના સંદભ'માં

18-12-2003

િશ>ણ

ી. મોહનભાઇ પટ લ

30-12-2003

2ૌઢ િશ>ણ

ી. મોહનભાઇ પટ લ

2ાથિમક શાળાના િવTાન િવષયમાં  ૂWય િવVલેષણ 2િતમાની અજમાયશ અને
અસરકારકતા.
મ$હલા િવકાસમાં સા>રતા અ=ભયાનની  ૂિમકા.

સમાજમાનવશાL

ી ગૌરશંકર પંડ`ા

ગામીત 1િતનો સાં56ૃિતક અ~યાસ.

31-01-2004

ી. કા?Qતભાઈ પરમાર

19-02-2004

ી 2ો. દ વત પાઠક

સા>રતા અ=ભયાન pારા નવિશ=>તોમાં આવેલ પ$રવત'નનો અ~યાસ (ડાંગ
mજWલાના અુM=ુ ચત જન1િતના નવિશ=>તોના પ$ર2ેXયમાં)
િશ>ણ +વારા શાિતમય માનવસમાજની રચના.

09-03-2004

િશ>ણશાL

ી ડૉ. ઇલાબેન નાયક

સાબરકાંઠા mજWલામાં 2ાથિમક િશ>ણ-એક અ~યાસ

17-03-2004

િશ>ણશાL

ી ડ $દHુબા દ વડા

Caે_ િશ>ણમાં >મતાલ>ી અ+યયન-અ+યાપન સામaીની રચના અને તેની
અસરકારકતા
5વાધીનતા સંaામમાં દ=>ણ ુજરાતું 2દાનઃbણ mજWલાઓના સંદભ'માં (Mુરત,
નવસાર અને વલસાડ) 1885થી1947
આતંર િવવિવ^ાલય ક>ાએ િવિવધ રમતો માટ પસંદ થયેલ ખેલાડઓના
મનોવૈTાિનક પાસાઓ, શરર પ$રિમિત અને શાર$રક યોયતાના ઘટકોનો અ~યાસ.

20-03-2004

13-04-2004

ી 2ો. દ વત પાઠક

આઝાદની લડતમાં સરદાર વWલભભાઇ પટ લું 2દાનઃ ુજરાતના સંદભ'માં (1915
થી 1950)
એટ ઇQટમેQટ ઓફ પીસ ¡ુ l]ુઝીક

29-04-2004

ઇિતહાસ

ી ડૉ. પંકજભાઇ દ સાઇ

ુજરાતની ભાવસાર Tાિત - ઐિતહાિસક અ+યયન

27-05-2004

િશ>ણ

ી ડૉ. જય2કાશ પંડ`ા

09-06-2004

ી ડૉ. આર. બી. લાલ

2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓ માટ કલમ 2િતચાર િસ+ધાંત
આધા$રત તા$ક¢ક અ=ભયોયતા કસોટની રચના અને યથાથyકરણ.
ઇ5લામમાં મ$હલાઓનો દરજો અને તેની વા5તિવકતા

09-06-2004

ી 2ો.બી. વી. }ુ+ધદ વ

6ૃિષ િવકાસ માટ પાક ઉ%પાદન પ+ધિતઃિવલેષણ ,રચના તથા મા$હતી િનDપણ

17-07-2004

ુજરાતના mજWલા િશ>ણ અને તાલીમ ભવનો ( DIETs )ના 2િશ>કોની મા$હતી
2ાUતની વત' ૂકઃએક અ~યાસ
ુજરાત રાIયની િવવિવ^ાલયોના 6ુ લનાયકીઓ, 6ુ લસ=ચવીઓ અને
મહાિવ^ાલયોના આચાય'ીઓના શાર$રક િશ>ણ અને રમતગમત 2%યેનાં
વલણોનો અ~યાસ.

19-07-2004

2ૌઢિશ>ણ

ઇિતહાસ
શાંિત સંશોધન

સમાજમાનવશાL

શા. િશ>ણ

ી ડૉ. પંકજભાઇ દ સાઇ
ી ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

ી ડૉ. પંકજભાઇ દ સાઇ

ી ડૉ. જમનાદાસ સાવ=લયા

21-01-2004

25-03-2004
08-04-2004

05-08-2004

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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ી ડૉ. ગૌરશંકર પંડ`ા

ઉKર ુજરાતમાં આવેલા  ૃ+ધામોનો એક અ~યાસ.(મહસાણા અને પાટણ mજWલો)

06-09-2004

190

ી અશોકભાઇ મણીલાલ પટ લ

191

ી અ ૃતભાઇ ડાાભાઇ પરમાર

ુજરાતી

ી ડૉ. ઉષાબેન ઉપા+યાય

નવલકથાકાર જોસેફ મેકવાનઃએક અ+યયન

25-09-2004

192

ી જવાહરલાલ પોપટલાલ શાહ

નિવ^ા

ી ડૉ. કુભાઇ વી. શેઠ

Hુ ૂ ગલઃએક અ+યયન

06-10-2004

193

ી Mુદપ6ુ માર નંદા

ી 2ો. રો$હત Eુ@લ

આ$દવાસી 5થળાંતર ( Tribal Migration : A Case Study of Dahod District )

15-10-2004

194

ી માધવ_ વWલભાઇ સqદરવા

સમાજમાનવશાL

ી ડૉ. ગૌરશંકર પંડ`ા

10-11-2004

195

ી િવtમિસZહ બળવંતિસZહ વાઘેલા

aામ અથ'શાL

ી 2ો. કુભાઇ નાયક

ગીર રાRય ઉ^ાન યોજનાથી િવ5થાિપત રબાર માલધાર આ$દવાસીઓું
Hુનઃ5થાપનઃ એક અ~યાસ.
6ૃિષ િવકાસમાં િસZચાઇની  ૂિમકા (મહસાણા mજWલાના સંદભ'માં)

196

ી ગાયbીદK વાMુદવભાઇ મહતા

$હQદ

ી ડૉ. માલતીબેન ુ બે

સQત સા$હ%ય મY સવ'ધમ'-સમભાવ.

07-12-2004

197

ી હસુખભાઈ _વાભાઈ પટ લ

ગાંધીદશ'ન

ડૉ. સાધનાબહન વોરા

03-01-2005

198

ી ુ6ુંદભાઈ માધવલાલ પટ લ

િશ>ણ

ડૉ. ઈલાબહન નાયક

5વાયી મ$હલા સેવા સંઘ “સેવા”ની Lી ઉrિતની 2 ૃિKઓ - એક અ~યાસ.
(અમદાવાદ શહરને કQ<માં રાખીને)
ગ=ણત િશ>ણમાં બુમા+યમ સંHટુ ની રચના અને અસરકારકતાનો અ~યાસ.

199

ી રાુભાઈ શંકરભાઈ પટ લ

2ૌઢ િશ>ણ

ડૉ. આરતીબહન ક5વેકર

રાRય સેવા યોજના (NSS) કાય'tમનો સમી>ા%મક અ~યાસ.

03-02-2005

200

ી છાયા ક. શાહ

નિવ^ા

ડૉ. _તેQ<ભાઈ બી. શાહ

“પં. ી 2ુદાસ બેચરદાસ પાર ખ” ય?@ત%વ - 6ૃિત%વ

15-03-2005

201

ી બીના ગીરશભાઈ પંડયા

ડૉ. અિનતાબહન આર. પટ લ

23-04-2005

202

ી 2દપ6ુ માર બા}ુલાલ આચાય'

િવTાન અને અ$હZસા

“5થાિનક ઉપWબધ ખા^પદાથમાંથી બાળઆહાર તૈયાર કરને તેની 5વીકાય'તા
તપાસવા Cગેનો 2ોયગા%મક અ~યાસ.
“બાયોગેસ ટ કનોલો_ અને aામિવકાસ”

203

ી મનોજ6ુ માર ;ુ ગ
ં રભાઈ પરમાર

સમાજકાય'

ડૉ. ચં<ુUત સાનન

“શીપ ેકfગ યાડ' ‘અલંગ’ની aાિમણ સમાજ ઉપર થયેલી અસર” (ુજરાત
રાIયના ભાવનગર mજWલાના તળા1 - ઘોઘા તાiુકાના છ ગામના સંદભ'માં)Impact
of Ship Breaking Yard ‘ALANG’ on Rural Society

11-07-2005

204

ી ભારત ૂષણ =. ગો5વામી

નિવ^ા

ડૉ. કુભાઈ વી. શેઠ

22-08-2005

205

ી 2િવણા રાPQ<6ુ માર શાહ

નિવ^ા

ડૉ. કુભાઈ વી. શેઠ

ભ<બાુ સ$હતા - એક અ+યયન (ન Iયોિતષ પરં પરા તથા વેદાંગ Iયોિતષ
પરં પરાના  ુલના%મક અ~યાસના સંદભ'માં)
નદશ'નમાં નવપદની િવભાવના (ી િસ£ચtનાં િવશેષ સંદભ')

206

ી ગણેશભાઈ સોમાભાઈ ગાંિવત

ઈિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઈ દ સાઈ

ઐિતહાિસક પ$ર2ેXયમાં ખેડા mજWલા 5વાતંJય સંaામ (׃1915 થી 1947)

09-09-2005

207

અશોક6ુ માર થોભણભાઈ પટ લ

સમાજકાય'

ડૉ. ચં<ુUત સાન્

એચ.આઈ.વી. ચેપa5ત ય?@તઓની મનોસામાmજક સમ5યાઓમાં સમાજકાય'ની
દરિમયાનગીર (અમદાવાદ શહરના એચ.આઈ.વી. a5ત ય?@તઓના સંદભ'માં)

09-12-2005

MPhil_PhD Passing List All Year

સમાજમાનવશાL
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aામ અથ'શાL

હૃ િવTાન

ડૉ. શૈલેષભાઈ આર. દવે

07-12-2004

11-01-2005

26-05-2005

31-08-2005

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)





208

ચં<વદન અ ૃતલાલ ખરાડ

209

યોગેશ6ુ માર કા?Qતલાલ

210

ી 2Tા સતીશભાઈ િbવેદ

211

ી હમીરભાઈ Hુ1ભાઈ
ં
સqદરવા

સમાજમાનવશાL

ડૉ. ગૌરશંકર પંડયા

212

ી ધીર ન બબાભાઈ પટ લ

કૉlU]ુટર િવTાન

2ો. બી. વી. }ુ£દ વ

213

ી 2કાશભાઈ ુલાબભાઈ પટ લ

અથ'શાL

ી ભારતીબેન દ સાઈ

214

ી 2િવણચં< ચં ુ ભાઈ શાહ

નિવ^ા

ડૉ. રામ_ભાઈ ઠા. સાવ=લયા

215

ી ર>ા અિનલ6ુ માર પટ લ

216

ી નિવનચં< 1દવભાઈ ચિનયારા

શાર$રક િશ>ણ

ડૉ. 2ુલાલ એમ. કાMુQ<ા

217

ી ધમ'િસZહ બી. દ સાઈ

શાર$રક િશ>ણ

ડૉ. 2ુલાલ એમ. કાMુQ<ા

218

ીમતી ભારતીબેન હરકાંતભાઈ
ભ4
ી $કશોરલાલ છં ૂલાલ કલવાર

219
220
221

ી
ુકશ6ુ માર
બાલિધયા
ી $દલીપ6ુ માર
ચાવડા



шк

સમાજમાનવશાL

ડૉ. િસ+ધરાજભાઈ સોલંક

$હQદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

ગાંધીિવચાર

ડૉ. સાધનાબહન વોરા

બૌ£દશ'ન
$હQદ
શાર$રક િશ>ણ

અરજણભાઈ

ુજરાતી

ી Dપાભાઈ સવસીભાઈ માલ$કયા

223

ી =ગરધરલાલ
વરમોરા

ઠાકરશીભાઈ



aંથાલય અને મા$હતી િવTાન ડૉ. $કરટભાઈ એમ. યાસ

લાલ_ભાઈ

222
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“આ$દવાસી િવકાસમાં સહભાગી અ=ભગમ  ׃ી અરવWલી આ$દવાસી આદશ' ખેતી
િવકાસ મંડળનો સમાજમાનવશાLીય અ~યાસ.”
ડૉ. િશવ2સાદ િસZહ કા ઉપQયાસ સા$હ%ય  ׃એક અુશીલન.

24-12-2005

“દ હગામની ‘મ$હલા 1િૃ ત અ=ભયાન પ¥લક ચે$રટ બલ 5ટ‘ સં5થા pારા
મ$હલાઓનો િવકાસ” (Lી સશ?@તકરણના કાય'tમોને +યાનમાં રાખીને ગાંધીિવચારના સંદભ'માં)
ચમારોમાં સામાmજક પ$રવત'ન : એક અ~યાસ (વંથલી તાiુકાના સંદભ'માં)

04-01-2006

ઈ-યોજના સહાયક અને તેના pારા પસંદ કર લ 5વણ'જયંતી aામ 5વરોજગાર
યોજનાું કૉlU]ુટકર  ׃િવVલેષણ, રચના અને મા$હતી િનDપણ
દ=>ણ ુજરાતમાં િસZચાઈ સગવડની ઉ%પાદન અને ઉ%પાદકતા પર અસર
(નવસાર અને નમ'દા mજWલાના સંદભ'માં)
ન દશ'નમાં Tાન મીમાંસા

13-01-2006

31-12-2005

06-01-2006

21-01-2006
25/01/2006

ુજરાત રાIયના િવ:િવ^ાલયોનાં િશ>ણ મહાિવ^ાલયો (બી.એ;્ . કોલેજો)ના
અ+યાપકોની મા$હતીની જD$રયાત અને મા$હતી 2ાUતની વત' ૂક  ׃એક અ~યાસ.

02-02-2006

“ુજરાત રાIયના શાર$રક િશ>ણ 2માણપb (સી.પી.એ;્ .) અ~યાસtમમાં
બહનોના 2વેશ માટ ની શાર$રક યોયતા કસોટના ધોરણોની રચના”
“ુજરાત રાIયની શાર$રક િશ>ણની સં5થાઓના તાલીમાથyઓના આિથhક અને
સામાmજક 5તરના સંદભ'માં =ચZતા અને સમાયોજનનો  ુલના%મક અ~યાસ”

15-04-2006

ડૉ. રામ_ભાઈ ઠા. સાવ=લયા

ભારતીય 2ાચીન અ=ભલેખોને આધાર બૌ£ ધમ' અને સં56ૃિતું અ+યયન.

20-06-2006

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

गज
ु रात क वातं योतर हद अनव
ु ाद परं परा : एक अनश
ु ीलन (गज
ु राती से हद
अनव
ु ाद के संदभ म! )
ુજરાત રાIયની ઉKર}ુિનયાદ શાળાઓના આચાય'ીઓ અને િશ>કીઓના
શાર$રક િશ>ણ અને રમત-ગમત 2%યેનાં વલણોનો અ~યાસ.
ુજરાતી દ=લત વાતા'કારો  ׃એક અ+યયન (પાંચ વાતા'કારો મોહન પરમાર, જોસેફ
મેકવાન, ધરમાભાઈ ીમાળ, હરશ મંગલ્ તથા બી.કશરિશવ્ ના િવશેષ
સંદભ'માં)
િનરં તર િશ>ણ કQ<ના લાભાથyઓને ઝવતા
ંૂ
2¦ો અને તેના ઉપાયોનો અ~યાસ
(અમદાવાદ, MુરQ<નગર અને ડાંગ-આહવા mજWલાના પ$ર2ેXયમાં)
ગરાિસયા 1િતનો સમાજમાનવશાLીય અ~યાસ

08-07-2006

ડૉ. 2ુલાલ એમ. કાMુQ<ા
ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

2ૌઢિશ>ણ

ડૉ. ઈલાબહન નાયક

સમાજમાનવશાL

ડૉ. ગૌરશંકર પંડયા

20-06-2006

26-07-2006
07-08-2006

22-09-2006
14-10-2006

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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224

ી િનલેશ6ુ માર મોહનભાઈ પટ લ

િશ>ણ

ડૉ. મોહનભાઈ પટ લ

“અ+યાપન મં$દરના 2િશ>ણાથyઓ માટ ગ=ણત િવષયના સં§યાસંહિત
>મતા>ેbના વક' કાડ' સા$હ%યની સંરચના કર તેની િસo£ તથા ધારણ
પર થતી
અસર તપાસવી”

29-11-2006

225

કિપલાબેન મંગળદાસ પટ લ

$હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

11-12-2006

226

રમેશભાઈ જોઈતારામ ચૌધર

શાર$રક િશ>ણ

227

વસંત6ુ માર શંકરલાલ પંચાલ

િશ>ણ

ડૉ. લાલ_ભાઈ પટ લ

228

ી મહશ6ુ માર મંગલદાસ પટલ

$હQદ

ડૉ, રામ ગોપાલ િસZહ

समकालन "मुख हद नाटक% म! &य'त सामािजक चेतना (सन ् १९६० से सन ् १९९५
तक)
ુજરાત
રાIયની
િવ:િવ^ાલયોમાં ુ દ-ુ દ
રમતોના
ખેલાડઓના
આવેગા%મકતાના ક અને િસo£ 2ેરણાનો  ુલના%મક અ~યાસ.
અમદાવાદ mજWલાના ધોરણ-5, 6 અને 7 ના શાર$રક અપંગ િવ^ાથyઓની શૈ>=ણક
સમ5યાઓનો કટલાંક ચલોના સંદભ'માં અ~યાસ.
$હQદ લwુકથા  ׃એક અુશીલન.

229

ી
દલસંગભાઈ
ચૌધર

230

ી રામ_ભાઈ નરિસZહભાઈ પટલ

િશ>ણ

231

ી હસુખભાઈ ઘેમરભાઈ દ સાઈ

232

27-12-2006

02-09-2007

શાળાકય રમતોમાં રાRય ક>ાએ પસંદ થયેલ ખેલાડઓની શાર$રક યોયતા
અને શરરશાL િવષયક પાસાઓ તેમજ શરર બંધારણ અને શરર પ$રિમિતનો
ુલના%મક અ~યાસ

21/03/2007

ડૉ. લાલ_ભાઈ પી. પટલ

2ાથિમક અ+યાપનમં$દરોના 2િશ>માથyઓ માટ િવTાન િનદાનકસોટની રચના
અને અજમાયશ

21/03/2007

અથ'શાL

િ2. કુભાઈ નાયક

સહકાર ડર ઉ^ોગનો અથ'શાLીય અ~યાસ “બનાસકાંઠા mજWલા સહકાર
ઉ%પાદક સંઘ =લ.” (બનાસડર)ના સંદભ'માં

ૂધ

05-04-2007

ી મંુલા લXમણભાઈ ડાભી

અથ'શાL

ડૉ. િનિમષા Eુ@લ

સહભાગી િસZચાઈ યવ5થાપન ૂ  ׃Wયાંકન (ુજરાત રાIયના િવશેષ સંદભ'માં)

05-04-2007

233

ી
ભરત6ુ માર
અaવાલ

ુજરાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

ધીcુબહન પટલ  ׃નવલકથાકાર

20/06/2007

234

ી ભાવના િશવાભાઈ પટલ

િશ>ણ

ડૉ. મોહનભાઈ પટલ

2ાથિમક શાળાના િવ^ાથyઓ માટ $tયા%મક કસોટની રચના અને 2માણીકરણ

18/07/2007

235

ી અુલ6ુ માર મણીલાલ પટલ

િશ>ણ

ડૉ. આરતીબહન 2. ક5વેકર

“ધોરણ-7ના ગ=ણત િવષયના પસં$દત એકમો માટ કlU] ૂટર આધા$રત અ+યયન
સામaીની સંરચના અને તેની અસરકારકતા તપાસવી.”

20/07/2007

236

ી ઉદય હ$રઓમ યાસ

બૌ£દશ'ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

િમ=લQદ2¦ની સાધlય' ૂલક <Rટાંત-કથાઓ  ׃સાં56ૃિતક < Rટએ અ+યયન

03-09-2007

237

ી =બમાન =બહાર પાલ

શાર$રક િશ>ણ

ડૉ. P. ક. સાવ=લયા

“લોહના ¨ચા દબાણના દદ©ઓ ઉપર પસંદ કર લ યોગ અ~યાસની અસરોનો
અ~યાસ”

01-10-2007

238

ુ ન ધીDભાઈ મકવાણા
ી મુMદ

aામયવ5થાપન

ડૉ.બી.બી. સીªક

“aામીણ ખેતમૂર મ$હલાઓ પર ઘર i ુ અ%યાચારનો અ~યાસ”

12-10-2007

239

ી હ$ર6ૃRણ અ ૃતભાઈ પટલ

ડૉ. લાલ_ભાઈ પટલ

2ાથિમક િશ>ક-2િશ>ણ કાય'tમ 2%યે 2િશ>ણાથyઓનાં વલણોનો અ~યાસ

15/10/2007

કા?Qતલાલ

શાર$રક િશ>ણ

19-12-2006

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

MPhil_PhD Passing List All Year
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ડૉ. 2ુલાલ એમ. કાMુQ<ા

િશ>ણ
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ડૉ. કિપલાબેન પટલ

ુજરાતી સા$હ%યમાં ઈQ ુ લાલ યા=Tકું 2દાન - એક અ+યયન.

29/10/2007

ડૉ. રા_વભાઈ પટલ

સંક=લત aામીણ િવકાસ યવ5થાપનમાં મા$હતી સંચાર ટકનોલો_ની
અસરકારકતા

06-11-2007

$હQદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

"योजवमूलक हद के 1व1वध सदभ : एक अनुशीलन

17/12/2007

િવTાન અને અ$હZસા

ડૉ.
$કશોરભાઈ
ડૉ. સાધનાબહન વોરા

240

ી હ$રશભાઈ ચ. પાર ખ

ુજરાતી

241

ી સતીષ પરસોKમદાસ પટલ

aામયવ5થાપન
(આઈ.ટ.મેનેજમેQટ)

242

ી શીતલ રણછોડભાઈ ચૌધર

243

ી અશોક6ુ માર
પટલ

244

ી 2vુમનિસZહ જ|ુભા વાઘેલા

245

ી રાPીબેન ભીખાલાલ વાઝા

246

ી $હરલ રો$હત6ુ માર ઠાકોર

247

ી મહશ6ુ માર િવલભાઈ પટલ

248

ી અ>ય6ુ માર
મહતા

249

શીવરામભાઈ

шк

31/12/2007

ડૉ. રામગોપાલ િસZહ

डॉ. जबरनाथ परु ोहत का हंद भाषा-साहय एवं 8श9ा के 9े: म! "दे य

31/12/2007

અથ'શાL

ડૉ. િનિમષાબહન Eુ@લ

જળ«ાવ િવ5તાર િવકાસ યોજનાના લાભાથy ખે;ૂત6ુ |ુંબોું અથ'શાLીય
અ+યયન (સાવર6ુ ંડલા તાiુકાના aામ િવ5તારોને કQ<માં રાખીને)

08-01-2008

$હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

साठोतर "मुख हद उपयास% म! &य'त नार चेतना

16-01-2008

2ૌઢ િશ>ણ

ડૉ. િનરં જનભાઈ મોદ

અમદાવાદ mજWલામાં િનરં તર િશ>ણ કાય'tમ - એક અ~યાસ

18-01-2008

િશ>ણ

ડૉ. જય2કાશ _. પંડ`ા

ગ=ણતના અ+યયન-અ+યાપનમાં કlU] ૂટરનો િવિનયોગ અને તેની અસર

05-02-2008

ી દ વેન રમ=ણકલાલ રાઠોડ

િશ>ણ

ડૉ. જય2કાશ _. પંડ`ા

કલમ 2િતચાર િસ£ાંત આધા$રત કlU] ૂટર અુ6ૂળ માપન યવ5થાની રચના
અને તેની અજમાયશ

04-03-2008

250

ી ગીતાબેન =બહારલાલ કોઠાર

િશ>ણ

ડૉ. જય2કાશ _. પંડ`ા

કlU] ૂટર6ૃત િbપા$રમા=ણક }ુo£ કસોટની રચના અને 2માણીકરણ

05-03-2008

251

ી નયિનત6ુ માર
ચૌધર

ડૉ. ુ1
ં લ એમ. ભીમડાદકર

ૂનાગઢ નગર  ׃એક ઐિતહાિસક અ+યયન

12-03-2008

252

ી જયંતીલાલ
માક$ડયા

$હQદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

हद क1वता म! &य'त द8लत चेतना : एक अनुशीलन

02-04-2008

253

ી કુભાઈ િવનોદભાઈ ભ4

સમાજમાનવશાL

2ો. રાસ=બહારલાલ

1હર વહવટું  ૂતન Hુનઃિનમા' ણ સાથે Hુનઃયાંિbક, પંચશીલ pારા કાય'
સં56ૃિતું Hુનઃઅ5તી%વ.

07-04-2008

254

ી િવજયભાઈ ર. મકવાણા

શાર$રક િશ>ણ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

ુજરાત રાIયની શાર$રક િશ>ણ મહાિવ^ાલયોમાં સાધન-Mુિવધા
અ+યાપકોની િસo£ઓ Cગેનો અ~યાસ.

03-05-2008

255

ી
રાPQ<િસZહ
વાઘેલા

ડૉ. ગૌરશંકર પંડ`ા

“સંક=લત િશ>ણમાં અ~યાસ કરતા < Rટહન બાળકો અને સમાજ એક અ+યયન”

MPhil_PhD Passing List All Year

નારણ_ભાઈ

શંકરભાઈ
માલદ વભાઈ

પરબતિસZહ

$હQદ

દ સાઈ પયા' વરણ અને સ_વખેતીના સંદભ'માં પાક સંર>ણની 6ુ દરત સાથેની સંવાદ
પ+ધિતઓ.

ઇિતહાસ

સમાજમાનવશાL

અને

19-06-2008

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)





256



 

шк



ી રઝવાન હા_ભાઈ રા1

શાર$રક િશ>ણ

ડૉ. 2ુલાલ મો. કાMુQ<ા

257

ી હર Q<િસZહ 2ભાતિસZહ સોલંક

શાર$રક િશ>ણ

ડૉ. 2ુલાલ મો. કાMુQ<ા

258

ી ડો$ડયા રામિસZહ અરજણભાઈ

$હQદ

259

ી $દનેશભાઈ સોમાભાઈ ગોહલ

$હQદ

260

ી $દનકરરાય
ટંડલ

261

ી જગદશ2સાદ બા}ુિસZહ

262

ી અશોક6ુ માર શંકરલાલ પટલ

263

ી
_તેQ<6ુ માર
અaવાલ

264
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યોગાસન અને લયબ+ધ યાયામ pારા નમનીયતા. ગિતMુમેળ અને 2િત$tયા
સમય પર થતી અસરોનો અ~યાસ
ુજરાત રાIયની મા+યિમક શાળાઓના િવ^ાથyભાઈનો શાર$રક યોયતાનો
 ુલના%મક અ~યાસ

30-07-2008

ડૉ. જશવંતભાઈ ડ. પંડ`ા

=नमला वमा का कथा साहय : एक अनुशीलन

27-08-2008

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

मद
ु ा गग के उपयास% म! ?च@:त नर-नार सAबध  ׃एक अनुशीलन
ृ ल

04-09-2008

ુજરાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

વલસાડ અને નવસાર mજWલાના માછસમાજમાં ગવાતાં લોકગીતો

13-10-2008

અથ'શાL

2ો. એ. બી. વોરા

વન સંર>ણ અને િવકાસમાં લોકભાગીદાર

15-10-2008

ડૉ. દ>ાબહન 1ની

नाटककार सुरेB वमा

17-11-2008

ઇિતહાસ

ડૉ. અુલભાઈ િbપાઠ

સાબરકાંઠાનાં િશWપ અને 5થાપ%ય

20-11-2008

ી શારદાબેન બબાભાઈ પટલ

$હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

उषा 1"यंवदा के कथा-साहय म! &य'त नार चेतना

20-11-2008

265

ી દ>ાબહન સોમાભાઈ ભા5કર

$હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

"ेमचंद एवं पनालाल पटे ल के "मख
ु उपयास% का तल
ु नामक अनुशीलन

20-11-2008

266

ી દશરથ6ુ માર સોમાભાઈ પટલ

ુજરાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

સરદાર પટલ િવષયક ુજરાતી _વનચ$રbો  ׃એક અ+યયન

20-11-2008

267

ી ર ખા મોહનલાલ મૈbક

બૌ£દશ'ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

ગૌતમ }ુ£ અને મહા%મા ગાંધી_ 2ે$રત નૈિતક મWયો ુ ׃લના%મક અ+યયન
(‘ધlમપદ’ અને ‘મંગળ2ભાત’ (એકાદશત)ના સંદભ'માં)

24-11-2008

269

ી જગદશચં< લાભશંકર િbવેદ

ુજરાતી

ડૉ. ઉષાબેન ઉપા+યાય

હા5યકાર શાહ}ુªન રાઠોડ  ׃એક અ+યયન

20/1/2009

270

ી રમેશભાઈ _વણભાઈ ચૌહાણ

ઇત$હસા

ડૉ. ુ1
ં લ એમ. ભીમડાદર

ધરમHુર નગર  ׃એક ઐિતહાિસક અ+યયન

03-03-2009

271

ી રાPQ<6ુ માર વુ ભાઈ વાઢળ

$હQદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

राम?चरतमानस म! युगबोध

18/4/2009

272

ી િનરાલી કૌિશકભાઈ શાહ

નિવ^ા

ડૉ. _તેQ<ભાઈ શાહ

અ+યા%મસારું ુલના%મક અને સમી>ા%મક અ+યયન

18/4/2009

જગ_વનદાસ

ભીખાલાલ

$હQદ

30-07-2008

268
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273

ી અજયભાઈ $દનેશચં< પરખ

કૉlU] ૂટર િવTાન

2ો. બી. વી. }ુ£દ વ

ઈ-ગવન'Qસ માટ $ડઝાઇન પેટન' આધા$રત ]ુહા%મક અ=ભગમ

03-06-2009

274

ી સીતારામ મંગળભાઈ બારોટ

$હQદ

ડૉ. દ>ાબહન 1ની

राजेB यादव और चंBकात ब9ी क प:काDरता का तल
ु नामक अEययन
(साहियक प:काDरता के संदभ म!)

18/6/2009

275

ી નીપા ક. શાહ

કૉlU] ૂટર િવTાન

2ો. બી. વી. }ુ£દ વ

સોપાનીકરણ પ£િત ુજબ ડટા કોઠાર માટ મેટાડટાું સંaહ માળુ અને ડટા
2ાUતનાં અWગો$રધમ

02-07-2009

276

ી અિ:ન6ુ માર ડા. ચૌહાણ

પbકાર
ગાંધી_નાં
લખાણોમાં
(અ5H ૃVયતાિનવારણના િવશેષ સંદભS)

02-07-2009

277

ી
િનશાબેન
િનlબાક'

278

ી નીરજ ુષારભાઈ શેઠ

279

ી ધિમhRઠાબેન
મકવાણા

280

પbકાર%વ અને સ ૂહ2%યાયન ડૉ. રwુવીર ચૌધર

2િત=બZ=બત

માનવ

અિધકાર

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

‘रामचDरतमानस’ म! =नF1पत यथाथ और कGपना

19/9/2009

ડૉ. એસ. આર. દવે

‘માઈtોબીઅલ ટમેQટ ઑફ રએ@ટવ ડાઇઝ કQટઇનfગ વે5ટ‘

26/9/2009

$હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

उपेBनाथ ‘अHक’ के उपयास% म! &य'त युगीन चेतना

24/10/2009

ી નર Q< રા. શાLી

$હQદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

वाIगेयकार परं परा और हद पद साहय (भि'तकाल के सदभ म!)

20/11/2009

281

ી શૈલેષ6ુ માર મોહનભાઈ પટલ

$હQદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

डॉ. लJमीनारायण लाल के नाटक% म! &य'त सामािजक चेतना

20/11/2009

282

2િવણભાઈ માુભાઈ ચૌધર

$હQદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

हद प:काDरता : वFप एवम ् &यािLत एक अनुशीलन

26/11/2009

283

જનકભાઈ રાણાભાઈ પળા=લયા

$હQદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

डॉ. सूयद
 न यादव के कथा साहय म! &य'त समाज : चेतनागत अनुशीलन

10-12-2009

284

ચં<મૌલી રમેશચં< દવે

અથ'શાL

ડૉ. િનિમષાબેન Eુ@લ

ભારતની 6ૃિષપેદાશોની િનકાસો : અથ'શાLીય અ+યયન (ુજરાતની 6ૃિષિનકાસ
કરતી પેઢઓના સંદભ'માં)

10-12-2009

285

નરોKમભાઈ
21પિત

અથ'શાL

ડૉ. િનિમષાબેન Eુ@લ

રાIયમાં આવેલ  ૂકંપની અસરોનો અથ'શાLીય અ~યાસ (ુજરાત રાIયના
કjછ mજWલાને +યાનમાં રાખીને વષ'-2001ના સંદભ'માં)

10-12-2009

286

નારાયણિસZહ શંકરિસZહ રાવ

$હQદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

समकालन हद समी9ा को डॉ. 1वनय कुमार पाठक का "दे य

15/12/2009

287

રાPશ6ુ માર મંગળદાસ 1દવ

ઇિતહાસ

ડૉ. અ ુલભાઈ િbપાઠ

કjછની લોક-સં56ૃિત : 2વાસનના સંદભS

23-12-2009

288

સા$હલ6ુ માર નંદ$કશોર શમા'

$હQદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

हंद भाषा एवं साहय के 1वकास म! ईसाई 8मशनरय% का "दे य : एक अEययन

23-12-2009

289

અઝીઝ હા_મહમદ મનMુર

િશ>ણ

ડૉ. $દHુબા દ વડા

પાંચમાં ધોરણના ગ=ણતની કlU] ૂટર6ૃત 2¦બYકની રચના અને યથાથyકરણ

07/01/2010/1

290

ી 2સr6ુ માર બીપીનચં< ગાંધી

ડૉ. HુRપાબહન મોતીયાની

મ$હલા સશ?@તકરણમાં અમદાવાદ ૂ રદશ'ન કQ<ના કાય'tમોનો ફાળો (ખેડા
mજWલાના પ$ર2ેXયમાં)

07/01/2010/2

MPhil_PhD Passing List All Year

જગ$દશભાઈ

પરબતભાઈ

મહાદ વભાઈ

$હQદ
M ૂXમ_વાુિવTાન

ગાંધીિવચાર

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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шк

ી હષ'વધ'નિસZહ રાPQ<િસZહ
1ડ1

ગાંધીિવચાર

ડૉ. HુRપાબહન મોતીયાની

2ાથિમક ક>ાએ કQયા કળવણીનો િવકાસ : ગાંધીિવચારના પ$ર2ેXયમાં
(ડ.પી.ઈ.પી.એસ.એ.એમ. Cતગ'ત ભાવનગર mજWલાના ઘોઘા, તળા1, મુવા અને
પા=લતાણા તાiુકાઓના સંદભ'માં)

07/01/2010/3

292

ી મનીષ તારાચંદ મેામ

બૌ£દશ'ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

આચાય' શા?Qતદ વ6ૃત બોિધચયા'યતાર : સમી>ા%મક અ+યયન

25/01/2010/4

293

ી 1િૃ ત $દવાકર પંડ`ા

$હQદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

कथाकार कृNणा सोबती

08/03/2010/5

294

રાુલ ખોડદાસ $દવાન

ડૉ. અ ુલભાઈ િbપાઠ

2ારં =ભક સૌરાRું સામાmજક અને આિથhક _વન

13/03/2010/6

295

HુRપાબહન  ૂળાભાઈ પટ લ

િશ>ણ

ડૉ. દHુબા દ વડા

07/04/2010/7

296

િશવદન િશવસાગર પાQડય

$હQદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

ુજરાત રાIયની ઉjચ 2ાથિમક શાળાઓમાં 5વા5ય અને શાર$રક િશ>ણની
2વત'માન પ$ર?5થિતનો અ~યાસ અને $દશાિનદ શ
1वHव पDर"ेJय म! संचार माEयम और हद

297

Mુભાષચં< કડવા_ પાંડર

સમાજશાL

ડૉ. ગૌરશંકર પંડ`ા

સહભાગી વન યવ5થાનો આ$દવાસી સુદાય ઉપર 2ભાવ

07/04/2010/9

298

વનરાજિસZહ અ_તિસZહ 1ડ1

બૌ£દશ'ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

બૌ® િસ£ાંતોના ખંડનની સમી>ા : M ૂb શાંકરભાRયના સંદભS

21/4/2010/10

299

સિવતા સ=ચદાનંદ Eુ@લ

$હQદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

महापंOडत राहुल सां कृयायन के उयास% का अनश
ु ीलन

24/4/2010/11

300

અમીત6ુ માર કરમશીભાઈ ગોધાણી

ડૉ. 2ુલાલ એમ. કાMુQ<ા

યોગ અને _lના 5ટ@સની કસરતો pારા મા+યિમક શાળામાં અ~યાસ કરતાં 12 થી 15
વષ'ની મરના િવ^ાથyઓની  ૃo£ અને િવકાસ પર થતી અસરનો અ~યાસ

03/05/2010/12

301

શીતલ બીપીનચં< શાહ

નિવ^ા

ડૉ. mજતેQ બી. શાહ

યોગસાર aંથ - એક અ+યયન

302

િવHુલ રણછોડભાઈ કર

િશ>ણ

ડૉ. આરતીબહન િવ. પટ લ

ધોરણ-7ના િવ^ાથyઓના સવાગી િવકાસ પર યોગિશ>ણની અસરનો અ~યાસ

19/07/2010/9-A

303

મહQ<6ુ માર નારાયણભાઈ પટ લ

િશ>ણ

ડૉ. 2વીણચં< જ. ગોર

07/09/2010/10-A

304

રમણભાઈ ગોપાળભાઈ પટ લ

શાર$રક િશ>ણ

305

િવલભાઈ સદાભાઈ પટ લ

સમાજકાય'

306

$કશોર6ુ માર ગોિવZદભાઈ સાુ

2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓ માટ મા ૃભાષા >મતામાપન
કસોટની રચના અને 2માણીકરણ
ુજરાત રાIયની મા+યિમક અને ઉjચતર મા+યિમક શાળાઓના યાયામ
િશ>કોના િવિશRટ પાસાંઓનો અ~યાસ
aામ પંચાયતમાં દ=લત સરપંચોની કામગીર અને અસરકારકતા (અમદાવાદ અને
મહસાણા mજWલાને +યાનમાં રાખીને)
મહાુજરાત દોલન અને ુજરાતી અખબારો : એક અ+યયન

307

ઉર શ6ુ માર ઉદ િસZહભાઈ ગામીત

ુજરાતી

ડૉ. કિપલાબહન પટ લ

5વાતંJયોKર ુજરાતી મૌ=લક 2હસનો : એક અ+યયન

308

ધારા હરશભાઈ કનો_યા

અથ'શાL

ડૉ. િનિમષા Eુ@લ

ગીર રાRય ઉ^ાન અને અભયાર¯યું 2વાસ ખચ' પ£િત pારા  ૂWય િનધા'રણ

MPhil_PhD Passing List All Year



ઇિતહાસ

શાર$રક િશ>ણ



ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા
ડૉ. આનંદબહન પટ લ

પbકાર%વ અને સ ૂહ2%યાયન ડૉ. 6ુ મારપાળ દ સાઈ

ш    

 х

07/04/2010/8

4/6/2010/8-A

30/09/2010/11-A
17/11/2010/12-A
20/12/2010/13
21/12/2010/14
05-01-2011

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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ુકશચં< મણા_ ચાવડા

310

પંકજ6ુ માર મગનલાલ સqદરવા

311

2ેમ આનંદ િમ

312

 



ш    

 х

ડૉ. મ]ુર ફામ'ર

ુજરાત સરકાર હ5તકનાં અ?નશમન અને ત%કાળ 2િતભાવ સેવા કQ<ોની આફત
યવ5થાપનમાં  ૂિમકા, 2વત'માન સજતા, પડકારો અને aામીણ >ેbે જD$રયાત
(ુજરાત રાIયની નગરપંચાયતો, નગરપા=લકાઓ અને મહાનગરપા=લકાઓને
+યાનમાં રાખીને)

31-01-2011

સમાજશાL

ડૉ. ગૌરશંકર પંડ`ા

સીદ 1િતમાં Lીનો દરજો

14-02-2011

શાંિત સંશોધન

ડૉ. Mુદશ'ન આયંગાર

$હQદ 5વરાજ : એક િવખંડના%મક પઠન

14-02-2011

બોિધરાજ સવ_ભાઈ િવ:ાસ

બૌ£દશ'ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

ુજરાતના સાં56ૃિતક િવકાસમાં બૌ£ધમ' ું 2દાન

16-02-2011

313

2િવણચં< 2તાપરાય જોષી

બૌ£દશ'ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

બૌ£ધમ'-2ે$રત િશ>ણ2ણાલીની અવા'ચીન િશ>ણયવ5થામાં ઉપાદ યતા

31/03/2011

314

$હQદ

ડૉ. દ>ાબહન 1ની

गांधीयग
ु ीन हद उपयास% म! गांधी 1वचारधारा

31/03/2011

315

ભરત6ુ માર મનMુખલાલ
સોનઘેલાણી
$દનેશ6ુ માર ઉગાભાઈ રાઠોડ

$હQદ

ડૉ. દ>ાબહન 1ની

"क1व 'दनकर' पर गाँधी 1वचारधारा का "भाव"

18/04/2011

316

2ેમીલાબેન નારાયણભાઈ પટ લ

ડૉ. કા?Qતલાલ સી. પરમાર

18/04/2011

317

ચં<કાQત Cબાલાલ પટ લ

અથ'શાL

ડૉ. િનિમષા Eુ@લ

318

અિસત બ6ુ લભાઈ વકલ

બૌ£દશ'ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

ધોરણ 6 અને 7 ના સં56ૃત અને ુજરાતીના પાઠ`Hુ5તકોની શદાવ=લનો
 ુલના%મક અ~યાસ
દ શી અને બીટ કપાસના પાકું આવક - ખચ' િવVલેષણ (પાટણ અને મહસાણા
mજWલાને +યાનમાં રાખીને)
'અ=ભધlમ%થસ°હો' માં િનદ િશત =ચK - ચૈતિસક  ૂિમકાઓ અને બૌ£ મનોિવTાન

319

િવભા પર શ નાયક

બૌ£દશ'ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

320

મહશ નારાયણ દ=>ત

321

ધવલ6ુ માર $કરટ6ુ માર આચાય'

322

મનMુખ ગેલાભાઈ ગોહલ

323

સંજય6ુ માર અરસીભાઈ ડો$ડયા

324

હ±દર નઈમ રોમી

325

યોગેશ રિતલાલ પાર ખ

MPhil_PhD Passing List All Year

aામયવ5થાપન

шк

િશ>ણશાL

04/05/2011
04/05/2011

26/05/2011

ડૉ. હસુખભાઈ એ. મોદ

ગૌતમ }ુ£ 2િતપા$દત 2તી%યસુ%પાદના 2કાશમાં સાb'નો માનવતાવાદ
અ?5ત%વવાદ ( ુલના%મક અ~યાસ)
भावी "ाथ8मक 8श9क% क व-=नदQ 8शत अ?धगम 9मता (SDLA) एवं शैS9क उपलिTध
का संबध
ं
5ટડઝ ઓન સમ લીનોસેW]ુલોલાયટક ફQઝાઈ એQડ ધેર વેW]ુ એડડ એUલીકશQસ

$હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

मालती जोशी के कथा-साहय म! नार चेतना

21-07-2011

ુજરાતી

ડૉ. ભગવાનદાસ પટ લ

કાર$ડયા રાજH ૂત સમાજનાં સં5કાર ગીતો : એક અ+યયન (ૂનાગઢ, MુરQ<નગર
અને ભાવનગર mજWલાના િવશેષ સંદભ'માં)
The Effectiveness of Suggested Therapeutic Exercises for Rehabilitation of
Jumper's Knee Injury
ુજરાત અને રાજ5થાન રાIયોનાં ]ુિનવિસhટ aંથાલયોની મા$હતીસેવાઓનો
 ુલના%મક અ~યાસ

21-07-2011

િશ>ણશાL
M ૂXમ_વાુિવTાન

શાર$રક િશ>ણ
aંથાલય અને મા$હતીિવTાન

ડૉ. ભરત જોશી

2ો. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા
ડૉ. $કરટભાઈ એમ. યાસ

04/05/2011

01/06/2011

03-08-2011
06-08-2011

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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રનાબહન મોહનભાઈ પટ લ

327
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સમાજકાય'

ડૉ. આનંદબેન પટ લ

ઉjચ િશ>ણમાં મ$હલા યવ5થાપકો :  ૂિમકા અને પડકારો (ુજરાત ]ુિનવિસhટ અમદાવાદ, હમચં<ાચાય' ઉKર ુજરાત ]ુિનવિસhટ - પાટણ, વીર નમ'દ દ=>ણ
ુજરાત ]ુિનવિસhટ - Mુરત અને તેમની કૉલેજોને +યાનમાં રાખીને)

25/08/2011

$દલીપ6ુ માર ચીગરાભાઈ ચૌધર

ઇિતહાસ

ડૉ. =બZ ુ વાિસની જોષી

ુજરાતી રાRવાદ સામિયકો : એક ઐિતહાિસક અ+યયન (ઈ.સ. 1915-1947)

26/09/2011

328

રાવ_ભાઈ કાન_ભાઈ કોટવાલ

$હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

?च:ा मुUगल के कथा-साहय म! सामािजक चेतना

14/10/2011

329

_તેQ<6ુ માર દનશીભાઈ ચૌધર

ઇિતહાસ

ડૉ. ુ1લ
ં
એમ. ભીમડાદકર

5થળનામોનાં પ$ર2ેXયમાં અમર લી mજWલાનો ઇિતહાસ

10-11-2011

330

િમનેશ6ુ માર ભાDભાઈ ડામોર

ુજરાતી

ડૉ. કિપલાબહન પટ લ

5વાતંJયોKર ુજરાતી નાટકોમાં ગાંધી2ભાવ

10-11-2011

331

રિતલાલ ચં ુ ભાઈ રાઠવા

ુજરાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

રાઠવા સમાજનાં સં5કારગીતો : એક અ+યયન

22/11/2011

332

હમત
ં ભાઈ _વણલાલ પરમાર

ડૉ. કા?Qતલાલ સી. પરમાર

28/11/2011

333

પર શ6ુ માર બા}ુભાઈ પટ લ

$હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

િનlન આિથhક દરજો ધરાવતા પ$રવારોના પાWયોની શૈ>=ણક અને તેને સંબિં ધત
સમ5યાઓનો અ~યાસ
"मुख हद नाटक% म! द8लत - चेतना

334

નન6ુ ભાઈ Mુરગભાઈ કરપડા

$હQદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

गज
ु रात म! हद शोध का 1वकास एक अEययन (सन ् 1997 ई. से सन ् 2007 ई. तक)

03-12-2011

335

જયી નારણભાઈ ુ[ર

િશ>ણશાL

ડૉ. કો$કલાબહન પાર ખ

03/12/2011.

336

2કાશ જયંતીલાલ હાથી

શાર$રક િશ>ણ

ડૉ. 2ુલાલ મો. કાMુQ<ા

ુજરાતના 2ાથિમક અ+યાપન મં$દરના 2િશ>ણાથyઓ માટ $હQદ ભાષા સામય'
કસોટની રચના અને 2માણીકરણ
યોગ, કલે5થેિનક અને સાદ રલે રમત - 2 ૃિKઓ pારા િવ^ાથyઓની િશ>ણ
પર%વેની રસ-cુ =ચ, 5વ-સંકWપના, ઝડપ અને ચોGસાઈ પર થતી અસરોનો અ~યાસ

337

છનાભાઈ નારણભાઈ ભfસરા

22/12/2011

338

ભારતીદ વી રામે:ર2સાદ પાંડય

22/12/2011

339

યાbીબેન $દનેશચં< રાવલ

340

મીનાબહન નરહ$ર2સાદ પંડ`ા

341

ુ ા ઝાલા
રાજ6ુ મારિસZહ દ ભ

MPhil_PhD Passing List All Year

િશ>ણશાL

03-12-2011

19/12/2011

િશ>ણશાL

ડૉ. મોહનભાઈ પટ લ

$હQદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

 ૂજરાત િવ^ાપીઠના િશ>ણ મહાિવ^ાલય અને $હQદ િશ>ક મહાિવ^ાલયના
 ૂતH ૂવ' 2િશ>ણાથyઓું િશ>ણસ$હત િવિવધ >ેbે 2દાન.
हद लोकगीत% के पDर"ेJय म! गांधी

ઇિતહાસ

ડૉ. =બZ ુ વાસીની જોષી

$હZદ જUત સા$હ%ય : ઐિતહાિસક પ$ર2ેXયમાં એક અ+યયન (ઈ.સ. 1915-1947)

06/01/2012

aંથાલય અને
મા$હતીિવTાન

ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ

ુજરાત રાIયના િવ:િવ^ાલય aંથાલયની સેવાઓમાં મા$હતી 2%યાયન અને
2ૌ^ો=ગક - ટ @નોલો_ની આવVય@તા, મહ%%વ અને અમલીકરણ : એક અ~યાસ.

22/02/2012

શાર$રક િશ>ણ

2ો. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

િશ>ણ અને શાર$રક િશ>ણમાં ઉjચ િશ>ણ મેળવતા રમતવીર અને
=બનરમતવીર િવ^ાથyઓની આવે=ગક પ$રપ@વતા, માનિસક 5વા5ય અને
સમાયોજનનો  ુલના%મક અ~યાસ

23/03/2012

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)







 

342

:ેતા રwુનાથ ભ4

343

જયંિતભાઈ કશવભાઈ ચૌહાણ

શાર$રક િશ>ણ

344

આશા6ુ માર છ ુભાઈ ચૌધર

$હQદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

345

Iયો%5નાબહન રણછોડભાઈ પટ લ

િશ>ણશાL

ડૉ. જય2કાશ પંડ`ા

346

અિનષા કતનભાઈ દવે

347

2{Wલાબેન મોહનભાઈ પટ લ

348

પાDલબહન ઠાકોરભાઈ ચૌધર

349

લીનાબહન રાPQ<ભાઈ યાસ

350

રામ નાથ 2સાદ

351

ુ6ુQદભાઈ અ ૃતલાલ પટ લ

352

રં જન શંકરલાલ મકવાણા

353

મમતા અમરિસZહ યાદવ

354

રમણભાઈ ગોકલદાસ પટ લ

355

દશરથ હ$રભાઈ સા³ંક

356

અaવાલ રામિવલાસ જવાહરલાલ

357

$હQદ
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ડૉ. માલતીબહન ુ બે

डॉ. रमानाथ @:पाठV के उपयास% का अनश
ु ीलन

23/03/2012

2ો. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

ભારતીય રમતો, યોગ અને mજlના 5ટ@સની કસરતો pારા ધો. 5 થી 7માં અ~યાસ
કરતાં િવ^ાથyઓની શરરિમિતમાપન, }ુo£ક અને શાર$રક >મતાના ઘટકો
ઉપર થતી અસરનો  ુલના%મક અ~યાસ.
मद
ु ा गग क कहा=नय% म! &य'त समाज का सAबधगत अनश
ु ीलन
ृ ल

31/03/2012

16/04/2012
11/05/2012

ડૉ. $કશોરભાઈ ના. દ સાઈ

ુજરાત રાIયના 2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોમાં કlU] ૂટર િશ>ણની 2વત'માન
?5થિત અને $દશાિનદ શ
અ$હZસક (સવદય) સમાજરચનાના સંદભ'માં 'નઈ તાલીમ' િશ>ણ પ£િત

$હQદ

2ો. માલતી ુ બે

'रामचDरतमानस' का वैWा=नक पDर"ेJय

27/06/2012

$હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

साठोतर हद नाटक% का 8मथXकय अनश
ु ीलन

29/06/2012

ડૉ. HુRપાબહન મોતીયાની,

राजनै=तक वराज और शां=त (गांधी 1वचार के पDर"ेJय म! )

29/06/2012

ડૉ. $દલીપ શાહ

TRUSTEESHIP, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND PEACE

02/07/2012

ડૉ. Mુદશ'ન આયંગાર

શાંિત િશ>ણમાં aંથાલયોની  ૂિમકાની ઓળખ

09/07/2012

aંથાલય અને
મા$હતીિવTાન
$હQદ

ડૉ. $કરટ મ. યાસ

ુજરાતનાં aંથાલયોમાં સૉલ (Software for University Libraries) aંથાલય
સો²ટવેરનો ઉપયોગ - એક અ~યાસ
समकालन हद क1वता के पDर"ेJय म! चंBकांत दे वताले क क1वता एक अनश
ु ीलन

06/08/2012

ગાંધીિવચાર

ડૉ. બલદ વ આગ1

30/08/2012

aામયવ5થાપન

ડૉ. રા_વભાઈ પટ લ

$હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

5નેહલ ધીDભાઈ મકવાણા

aામયવ5થાપન

ડૉ. રા_વભાઈ પટ લ

358

મનહરભાઈ મગનભાઈ મકવાણા

aામયવ5થાપન

ડૉ. રા_વભાઈ પટ લ

359

ધીરજલાલ મોહનભાઈ કાક$ડયા

ડૉ. િવનોદ6ુ માર પાંડય

360

અલકાબેન ચીમનલાલ પંચાલ

પbકાર%વ અને
સ ૂહ2%યાયન
િશ>ણશાL

સાબરડર ઉ^ોગથી સભાસદોની ?5થિતમાં આવેલ પ$રવત'ન : એક અ~યાસ
(આિથhક, સામાmજક અને શૈ>=ણક સંદભ'માં)
2ાદ િશક aામીણ બYકના 6ૃિષ િધરાણની ખે;ૂતો ઉપર થતી અસરોનો અ~યાસ
(ગાંધીનગર mજWલાને +યાનમાં રાખીને)
हद के "सार म! जनसंचार माEयम% क भू8मका (वष 2000 से 2010 तक के 1वशेष
संदभ म! )
aામીણ સુદાયમાં પીવાના પાણી >ેbે સે@ટર $રફોમ' યોજના (રાIય) pારા
લોકભાગીદારના અ=ભગમનો અ~યાસ
5વ-સહાય ૂથ pારા મ$હલા સશ?@તકરણ (ૂનાગઢ mજWલાના ચાર તાiુકાના
સંદભ'માં)
Mahatma Gandhi’s Ways of Mass Communication : A Study

ડૉ. મોહનભાઈ પટ લ

ધોરણ : 5 થી 7ના બાળકો માટ સાંવે=ગક }ુo£ કસોટની રચના અને 2માણીકરણ

MPhil_PhD Passing List All Year

િવTાન અને અ$હZસા

શાંિત સંશોધન
શાંિત અ+યયન અને
સંઘષ' િનવારણ
શાંિત સંશોધન

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

07/06/2012

08/08/2012

15/09/2012
07/11/2012
21/11/2012
22/11/2012
27/11/2012
30/11/2012

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)





361

નીરજ િનમ'લ6ુ માર િસલાવટ

શાર$રક િશ>ણ

362

ભરતભાઈ કચરાભાઈ પટ લ

aામયવ5થાપન

363

ભાુબેન લfબાભાઈ ચોવ$ટયા

સમાજશાL

ડૉ. િવvુત જોષી

364

દાિમની નવીનચં< શાહ

સમાજકાય'

ડૉ. આનંદબહન પટ લ

365

ગંભીરસંગ નટવરસંગ  ુર

િશ>ણશાL

ડૉ. લાલ_ભાઈ પી. પટ લ

366

ુ ાઈ રામભાઈ 1ં}$ુ કયા
હભ

સમાજકાય'

ડૉ. ચં<ુUત સાનન

367

ભરત6ુ માર કશાભાઈ પરમાર

ુજરાતી

ડૉ. બળવંત 1ની

ઉKર ુજરાતું aંથ5થ લોકસા$હ%ય : એક સમી>ા%મક અ+યયન

31/12/2012

368

ભગવાનભાઈ નરિસZહદાસ પટ લ

િશ>ણશાL

ડૉ. $દHુબા દ વડા

ુણવંત શાહ ર=ચત સા$હ%યમાં ય@ત થ ું િશ>ણ =ચZતન

12-02-2013

369

અશોક6ુ માર મંગળદાસ પટ લ

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

ુજરાતીમાં નાર=લ=ખત _વનચ$રbો : એક અ+યયન

07-03-2013

370

રવીQ<6ુ માર ડાાભાઈ પરમાર

$હQદ

ડૉ. શશીબાલા પં1બી

गांधी 1वचारधारा से "भा1वत हद के "मुख नाटक

09-04-2013

371

મનોજ6ુ માર વસંતરાય કોરડયા

M ૂXમ_વાુિવTાન

Bioconversion of bioorganic waste and production of value added product

15-04-2013

372

અWપેશ રમણભાઈ 21પિત

સમાજશાL

આરતીદ વી રામસfગ રાઠૌર

$હQદ

એચ.આઈ,વી. a5ત ય?@તઓ : સામાmજક સમ5યાઓ અને ઉકલો - એક
સમાજસાLીય અ~યાસ (અમદાવાદનાં એ.આર.ટ. સેQટરોને કQ<માં રાખીને)
राम?चरतमानस म! हा य-&यंIय

01-05-2013

373

મા. ડૉ. એસ. આર. દવે
સહ મા. ડૉ. ડ. ીિનવાસ  ૂિતh
ડૉ. િવvુત જોષી
સહ મા. ગૌરાંગ 1ની
ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

374

લવ_ભાઈ નાન_ભાઈ ઝાલા

aંથાલય અને મા$હતીિવTાન

ડૉ. ઉિમhલાબેન ઠાકર

375

 ૃષાબેન ઉમેશ6ુ માર પટ લ

aંથાલય અને મા$હતીિવTાન

ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ

376

સંજય બહચરભાઈ પરમાર

સમાજિવ^ા શાખા : ુજરાતી

377

રિવ રામિસZગ વસાવા

સમાજિવ^ા શાખા : ુજરાતી

MPhil_PhD Passing List All Year



 

ુજરાતી
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ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા
ડૉ. રા_વભાઈ પટ લ

ш    

 х

PARENTAL AND GIRLS MOTIVES FOR INSPIRING THEM TO PRATICIPATE IN
DIFFERENT SPORTS IN GUJARAT
કjછ mજWલામાં પરં પરાગત માછમાર યવસાય >ેbે પ£િતમાં સમય Cતર આવેલ
બદલાવ તેમજ કjછ દ$રયાઈ િવ5તારને અસર કરતા અQય પ$રબળોને કારણે
સ1'યેલ પ$ર?5થિત અને પરણામોનો અ~યાસ
ુજરાતના  ૃ£ામોનો ઉªભવ - િવકાસ, માળુ અને કાય

01/12/2012

ુ?5લમ ઘે4ોઆઈઝેશન, 2$tયા અને લwુમતીના _વન પર તેની અસર (ુજરાતના
2002ના રમખાણોના સંદભS)
2ાથિમક ક>ાએ કQયા કળવણી માટ ની રાRય યોજના Cતગ'ત મીના કlપેઇન એક અ~યાસ
પેયજળ અને 5વjછતા યોજનાનાં અમલીકરણમાં મ$હલાઓની સહભાગીતાથી
સશ?@તકરણનાં કારણે તેમનાં _વન પર થયેલ અસર (ુજરાત રાIયના
MુરQ<નગર mજWલાના સાયલા, વઢવાણ, હળવદ અને દસાડા તાiુકાનાં પેયજળ
અને 5વjછતા યોજનામાં સમાવેશ થયેલ ગામનાં સંદભ'માં)

27/12/2012

14/12/2012

18/12/2012

27/12/2012
29/12/2012

01-05-2013
31-05-2013

ડૉ. કિપલાબહન પટ લ

ુજરાતની સંચાલકય િશ>ણ આપતી સં5થાઓના aંથાલયોના કાય, સેવાઓ અને
સંચાલન પર બા«ોતીકરણની અસરો : એક અ~યાસ
ુજરાત રાIયનાં Qયાયાલયોનાં aંથાલયોમાં 5વયં સંચાલન, મા$હતી 2%યાયન
અને 2ૌ^ો=ગકકરણની આવVય@તા અને ઉપયોગ : એક અ~યાસ
5વાતંJયોKર ુજરાતી એકાંકઓમાં ગાંધી2ભાવ : એક +યયન

ડૉ. કિપલાબહન પટ લ

વસાવા આ$દ1િતું લોકગીત સા$હ%ય : એક અ+યયન

01-07-2013

11-06-2013
01-07-2013

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
સમાજિવ^ા શાખા : $હQદ

ડૉ. લાલ_ભાઈ પી. પટ લ

378

કWપનાબહન નર Q<6ુ માર મહતા

379

અરિવZદ6ુ માર ભેમ_ભાઈ લેઉવા

380

સતીષ6ુ માર સવ_ભાઈ પટ લ

સમાજિવ^ા શાખા : ુજરાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

381

2યતકર ખીમ_ભાઈ કાન$ડયા

aંથાલય અને મા$હતીિવTાન

ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ

382

$દ?વજયિસZહ જશવંતિસZહ ચૌહાણ

aંથાલય અને મા$હતીિવTાન

ડૉ. $કરટભાઈ એમ. યાસ

383

ભરત_ _વણ_ ઠાકોર

સમાજિવ^ા શાખા : ુજરાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

384

મહશ બળદ વભાઈ bાmજયા

385

જયદપિસZહ અુ 'નિસZહ છાસટયા

386

શીતલ _વણભાઈ રાવત

387

ઉિમhલા 2િવણ રાવત

388

ુકશભાઈ નાગ_ભાઈ મકવાણા

389
390

ુ ુ માર િb]ુગીનાથ િમા
ર 6
Mુભાષ લXમણભાઈ માD

391

અવિન ુ6ુલ6ુ માર ભ4

392
393
394

ધરતી ઓમ2કાશ પટ લ
ધમSQ<ભાઈ બા}ુભાઈ ક$ડઆ
$દનેશ શાંિતલાલ ભ4

395

પી. સ%ય2તાપ રાુ

396

શૈલેષ6ુ માર 2ેમ_ભાઈ માD

397

રમણીકભાઈ માવ_ભાઈ
બામ=ણયા

MPhil_PhD Passing List All Year

ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

સમાજિવ^ા શાખા : વસિત
ડૉ. સં+યાબહન ઠાકર
િશ>ણ
સમાજિવ^ા શાખા : સમાજશાL ડૉ. િવvુતભાઈ જોષી
િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
aંથાલય અને મા$હતીિવTાન
$હQદ
$હQદ
ઇિતહાસ
સમાજિવ^ા શાખા : અથ'શાL
ઇિતહાસ
િવTાન અને અ$હZસા
ઇિતહાસ
ગાંધીિવચાર
િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
ઇિતહાસ

ડૉ. આરતીબહન પટ લ
ડૉ. ઉિમhલાબેન ઠાકર
ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ
ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ
ડૉ. ુ1લ
ં
ભીમડાદકર

ш    
સાતમા ધોરણના સામાmજક િવTાન િવષયમાં સંકWપના 2ાUત 2િતમાનની
અસરકારકતા
हद के 1वकास म! हद "चार सं थाओं का योगदान (1947) के बाद

12-07-2013

ગાંધીિવચાર 2ભાિવત ુજરાતી |ૂંકવાતા' : એક અ+યયન (2ુખ વાતા'કારોના
િવશેષ સંદભ'માં)
ુજરાત રાIયના િવ:િવ^ાલય aંથાલયના કમ'ચારઓનો કાય' સંતોષ : એક
અ~યાસ.
વીર નમ'દ દ=>ણ ુજરાત િવ:િવ^ાલય સંલન મહાિવ^ાલયોના અ+યાપકોની
મા$હતી 2ાUતની વત' ૂક : એક અ~યાસ
િનબંધકાર ુણવંત શાહ : એક અ+યયન.

07-09-2013

2ાથિમક અ+યાપન મં$દરના તાલીમાથyઓ માટ બુમા+યમ સંHટુ pારા તાcુ ¯ય
િશ>ણ કાય'tમની રચના અને અસરકારકતા.
ચરોતર 2દ શની ધોરણ-12 પાસ થયેલ ઉKર }ુિનયાદ 2વાહના િવ^ાથyઓની
કારક$દ¢ નો અ~યાસ.
Effectiveness of Expression Skill Development Programme in English for Preservice Student Teachers.
ુજરાતના ]ુિનવિસhટ aંથાલયોમાં માનવસંબધ
ં ો : સંશોધિનકાની રચના અને
2માણીકરણ
दरू दशन म! "य'
ु त हद : एक अनश
ु ीलन

ડૉ. લાલ_ભાઈ પટ લ

उपयासकार भीNम साहनी : एक अनश
ु ीलन
સામાmજક, શૈ>=ણક, રાજકય Mુધારા વડ પછાત વગ'ના ઉ%થાનમાં ી
નાગરદાસભાઈ ીમાળું 2દાન (1920 થી 2004)
ૂ ધાળાં પEુઓ ધરાવતાં 6ુ |ુંબોનો આવક, રોજગાર અને _વનધોરણના સંદભ'માં
અ~યાસ (ૂનાગઢ અને કjછ _Wલાના સંદભ'માં)
ુજરાતની સોલંકકાલીન કલામાં સાં56ૃિતક _વન (ઈ.સ. 942 થી 1246)
aાિમણ સહકાર ડરના િવકાસમાં સ ૂ=ચત ટ @નોલો_ની  ૂિમકા
ભાષાવાર 2ાંતરચના અને ુજરાત રાIય : એક ઐિતહાિસક અ+યયન (ઈ.સ. 1947
થી 1960)
Gandhian Constructive Programme for a Non-violent Society : The Role of
Ashrams in Andhra Pradesh
ુજરાત રાIયમાં 2ાથિમક િશ>ક 2િશ>ણું સવ'aાહ  ૂWયાંકન

ડૉ. મહ} ૂબ દ સાઈ

ઇિતહાસના પ$ર2ેXયમાં દવના મં$દરોનો અ~યાસ.

ડૉ. હસુખભાઈ _. દ સાઈ
ડૉ. ુ1લ
ં
ભીમડાદકર
ડૉ. અDણ6ુ માર દવે
ડૉ. =બZ ુ વાિસની જોષી
ડૉ. $દલીપ શાહ

 х

15-07-2013

07-09-2013
17-09-2013
27-12-2013
02-01-2014
17-01-2014
20-01-2014
27-01-2014
08-02-2014
08-02-2014
25-02-2014
03/03/2014.
11-03-2014
26-03-2014
28-03-2014
28-03-2014
04-04-2014
07-04-2014

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)





398

મયંક6ુ માર મગનભાઈ ઠાકોર

સમાજિવ^ા શાખા : શાર$રક
િશ>ણ

ડૉ. 2ુલાલ મો. કાMુQ<ા

સાતમા ધોરણમાં અ~યાસ કરતા અને િવિવધ ઋ ુઓમાં જQમેલા બાળકોની
વા5તિવક મર, શરરશાLય મર, દ± $હક મર, માનિસક મર અને }ુo£કનો
અ~યાસ.

17-04-2014

399

Pસલ શાંિતભાઈ પટ લ

ડૉ. મોહનભાઈ પટ લ

લકરાજિસZહ ભા ુ ભા ગો$હલ

401

=લUસા ુ Rયંતભાઈ રાવલ

402

રાPશ 2િવણચં< ખbી

ડૉ. મ]ુર ફામ'ર

10 થી 14 વષ'ની વયના િવ^ાથyઓની ગા=ણિતક સ[ના%મકતા કસોટની રચના
અને 2માણીકરણ.
ભાવનગર િવ:િવ^ાલયના ખેલાડઓ અને =બનખેલાડઓની આવે=ગક
પ$રપ@વતા, માનિસક 5વા5ય અને _વન સંતોષનો  ુલના%મક અ~યાસ.
ુજરાત રાIયનાં |ુંક ુદતના ખેત િધરાણ સહકાર માળખા પર વૈ^નાથન
સિમિતની ભલામણોના અમલીકરણની અસરો - એક અ~યાસ.
ુજરાત રાIયની 2ાદ િશક aાિમણ બYકોની કામગીરું  ૂWયાંકન.

14-06-2014

400

િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
સમાજિવ^ા શાખા : શાર$રક
િશ>ણ
aામયવ5થાપન

403

ભરતભાઈ સવ_ભાઈ બાવ=ળયા

ડૉ. શશીબાલા પં1બી

?गDरराज Xकशोर के कथा-साहय म! गांधी1वचार : एक अनश
ु ीलन

03-07-2014

404

Mુિ2યા રwુનાથ બેનર_

2ાથિમક શાળાના િવ^ાથyઓની િસo£2ેરણાનો અ~યાસ.

09-07-2014

405

િવિપનભાઈ ચં ુ ભાઈ મકવાણા

30-07-2014

406

MુરQ<બહા ુ ર ઈ:રદયાળ સfઘ

407

2વીણચં< હરાલાલ 21પિત

408

ુ મોઝર
યેMઆ

ુજરાતમાં 'સેઝ' માટ જમીન સંપાદન થયેલાં ખે;ૂતોની ?5થિત અને સમ5યાઓ એક અ~યાસ.
Dairy Cooperatives as a Tool for Rural Development and Women Empoverment
in Dangs
ઉKર }ુિનયાદ શાળાઓના અનામત વગ'ના 2િતભાશાળ િવ^ાથyઓનો ય?@ત
અ~યાસ.
General & Comlete Disarmament : Getting There.

409

વષા' કાંિતલાલ જોધાણી

410

િનરજ રમણભાઈ પટ લ

411

2{Wલભાઈ બાHુભાઈ 6ુ ર6ુ $ટયા

સમાજિવ^ા શાખા : $હQદ

412

હમાબેન $હરાલાલ મકવાણા

િશ>ણશાL

413

મેુલ6ુ માર ુણવંતલાલ યાસ

414

િવtમભાઈ ઈ:રભાઈ ભડા=ણયા

િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
સમાજિવ^ા શાખા : $હQદ

MPhil_PhD Passing List All Year



 

સમાજિવ^ા શાખા :
aામયવ5થાપન
સમાજિવ^ા શાખા : $હQદ
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ડૉ. જગદશચં< ક. સાવ=લયા
ડૉ. એસ. ઓ. ૂનાર

િશ>ણ શાખા :
ડૉ. મોહનભાઈ પટ લ
િશ>ણશાL
સમાજિવ^ા શાખા : સમાજકાય' ડૉ. આનંદબેન પટ લ
સમાજિવ^ા શાખા :
aામયવ5થાપન
િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
સમાજિવ^ા શાખા : શાંિત
સંશોધન
સમાજિવ^ા શાખા : aંથાલય
અને મા$હતીિવTાન
સમાજિવ^ા શાખા : aંથાલય
અને મા$હતીિવTાન

ડૉ. રા_વભાઈ પટ લ
ડૉ. કો$કલાબહન પાર ખ
ડૉ. એમ. પી. મથાઈ
ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ
ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ

ડૉ. દ>ાબહન 1ની

ડૉ. આરતીબેન વી. પટલ

ડૉ. મોહનભાઈ પટ લ
ડૉ. રામ ગોપાલ િસZહ

ш    

 х

23-06-2014
30-06-2014
30-06-2014

04-08-2014
04-08-2014
11-08-2014

ુજરાત રાIયના અુદાિનત િવ:િવ^ાલયોના િવTાન િવ^ાશાખાના અ+યાપકો
pારા વી1ુકય «ોતોનો ઉપયોગ.
અમદાવાદ શહરના સંશોધન કQ<ો અને િવિશRટ ઉjચ િશ>ણ આપતી સં5થાઓના
aંથાલયોું ુ$<ત અને વી1ુજQય સામાિયક (ડટાબેઝ) «ોતોની ભાગીદાર.

16-09-2014

=नमल वमा के कथा साहय म! आध=ु नकताबोध : एक अनुशीलन
2ાથિમક અ+યાપન મં$દરના 2િશ>ણાથyઓમાં 1તીય સંવેદનશીલતાના
િવકાસ માટના કાય'tમની રચના અને તેની અસરકારકતા.

17-09-2014
01-10-2014

અમદાવાદ નગર 2ાથિમક િશ>ણ સિમિત સંચા=લત 2ાથિમક શાળાઓમાં અુપમ
શાળા 2ોP@ટની અસર
हद साहय म! &य'त द8लत 1वमश : एक अनश
ु ीलन (द8लत लेखन के 1वशेष संदभ
म! )

29-10-2014

16-09-2014

17-11-2014

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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યો=ગક 2 ૃિKઓ અને એરો=બક કસરતોના તાલીમ કાય'tમ pારા શરરમાં રહલા
ખનીજ ત%વો અને ર@ત સંબિં ધત ઘટકો પર થતી અસરોનો અ~યાસ.
િવરમગામ - એક સમાજશાLીય અ~યાસ.

 х

415

ચેતન6ુ માર હસુખભાઈ પટ લ

416

હસુખલાલ રમણલાલ પંચાલ

417

સંજયભાઈ બા}ુભાઈ મકવાણા

સમાજિવ^ા શાખા : ુજરાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

રમેશ પાર ખની કિવતાું ભાષાકમ' : એક અ+યયન

13-12-2014

418

કુભાઈ ભાવિસZગભાઈ વસાવા

સમાજિવ^ા શાખા : ુજરાતી

વસાવા સમાજું લોકસા$હ%ય અને સં56ૃિત : એક અ~યાસ.

13-12-2014

419

અિ:નીબા}ુ=ગ$ર અ ૃત=ગ$ર ગી$ર

ડૉ. બળવંત 1ની
સહમાગ'દશ'ક : ડૉ. ઉષાબહન
ઉપા+યાય
ડૉ. કો$કલાબહન પાર ખ

ુજરાત રાIયનાં 2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓ માટ ુજરાતી
ભાષાની ભાષાકય સ[નશીલતા માપન કસોટની રચના અને 2માણીકરણ

20-03-2015

420

ભાવનાબેન 2ાગ_ભાઈ પટ લ

સૌરાRની લેઉવા પાટદાર Tાિતમાં Lીું સામાmજક 5થાન – એક સમાજશાLીય
અ~યાસ (અમદાવાદ શહરના સંદભ'માં)

20-03-2015

421

к+, -+, . 

ડૉ. જમનાદાસ સાવ=લયા

0 к 12 # 3 '4к к/  5! к ! 23657к5 /* # 3 '4к – # '4к & 

20-03-2015

ડૉ. ભરત જોશી

_વન અને િશ>ણ િવષયક માQયતાઓના સંદભ'માં ભાિવ િશ>કોના આ%મ સQમાન અને  ૂWયા=ભુખતા.
ચૌધર 1િત : સં56ૃિત અને લોકસા$હ%ય એક અ~યાસ

25-03-2015

]ુવાનો ઉપર ડાય5પોરાની અસર (ચરોKર િવ5તારના સંદભ'માં)

07-05-2015

સહકાર િધરાણની 6ૃિષિવકાસ પર થયેલી આિથhક અસરોનો અ~યાસ (ખેડા mજWલાના
િવશેષ સંદભ'માં)
मेह[िनसा परवेज़ के कथा साहय म! नार चेतना

09-05-2015
12-05-2015

આ$દવાસી િવ5તારમાં ખેતી>ેbે જળયવ5થાપન (દાહોદ mજWલા સંદભS)

23-06-2016

2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓ માટ  ૂWય સભાનતા િવકાસ
કાય'tમની રચના અને અસરકારકતા.
वातं योतर महला उपयासकार% के उपयास% म! यग
ु बोध

08-08-2015

422

ચં<કાQત ભીખાભાઈ પરમાર

423

 ૂતનબેન ુકશભાઈ ચૌધર

424

ચેતન6ુ માર ચમનલાલ પટ લ

425

_Tેશ6ુ માર રાુ ભાઈ Hુરબીયા

426

ઝા$હરા હા_મહમદ મનMુર

427

દ વચંદભાઈ માુભાઈ વહોિનયા

428

નીતાબેન ગોિવZદભાઈ પટ લ

429

ભરતભાઈ ભાુભાઈ પાર ખ

430

મુ 2તાપ િસZઘ ભદોરયા

431

નર Q<િસZહ બળદ વિસZહ ચાવડા

432

અનીતા હરાલાલ પટ લ

MPhil_PhD Passing List All Year

સમાજિવ^ા શાખા : શાર$રક ડૉ. 2ુલાલ મો. કાMુQ<ા
િશ>ણ
સમાજિવ^ા શાખા : સમાજશાL ડૉ. િવvુતભાઈ જોષી

ш    

િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL

સમાજિવ^ા શાખા : સમાજશાL 5વ. ડૉ. આµપાલી મચ'Qટ
/я шх

: шк ш&

િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
સમાજિવ^ા શાખા : ુજરાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

સમાજિવ^ા શાખા : સમાજશાL 5વ. ડૉ. આµપાલી મચ'Qટ
સમાજિવ^ા શાખા : અથ'શાL

ડૉ. હસુખભાઈ દ સાઈ

સમાજિવ^ા શાખા : $હQદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડ`ા

સમાજિવ^ા શાખા : આ$દવાસી ડૉ. ચં<કાQત બા. ઉપા+યાય
િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
સમાજિવ^ા શાખા : $હQદ

ડૉ. લાલ_ભાઈ પી. પટ લ

સમાજિવ^ા શાખા : શાર$રક
િશ>ણ
િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
સમાજિવ^ા શાખા : અથ'શાL

ડૉ. જગદશચં< એલ. ગોઠ

ડૉ. શશીબાલા પં1બી

ડૉ. દHુબા દ વડા
ડૉ. યોગેશ વાંિસયા

18-11-2014
28/29/11/2014

.

! #/  #8/

Analysis of Participation Motive, Goal Orientation and Coping Skills of the IIT
Athletes Belonging to Various Sport Groups.
2ાથિમક શાળાઓ માટ 2વત'માન િનર>ણ 2િતમાનના આલોચના%મક અ~યાસ
આધા$રત િનર>ણ 2િતમાનનો િવકાસ.
સામાmજક સલામતીની યોજનાઓનો અ~યાસ. (અમદાવાદ mજWલાના સંદભ'માં)

25-04-2015

25-08-2015
21-09-2015
25-09-2015
15-12-2015

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)





433

$દયેશ ચં<કાQતભાઈ યાસ

સમાજિવ^ા શાખા : પbકાર%વ
અને સ ૂહ2%યાયન

434

ધમSશ નિવનચં< અ+યાD

435

>મા હ$રકાંત બાલાHુર

436

નશેમન તાહરભાઈ મારકટવાલા

સામાmજક અને સંલનશાL
શાખા : અથ'શાL

ડૉ. િનિમષા Eુ@લ

437

mજTા રામાભાઈ પટ લ

યવ5થાપન અને તકનીક
શાખા : aામયવ5થાપન

ડૉ. લોકશ ન

438

વષા' કરશનભાઈ વાળા

439

જતીન હષ'દરાય રાજદપ

440

 ૃUતબેન રાPQ<2સાદ આચાય'

સામાmજક અને સંલનશાL
શાખા : ઇિતહાસ
શાર$રક િશ>ણ અને
રમતગમત િવTાન શાખા :
શાર$રક િશ>ણ
સામાmજક અને સંલનશાL
શાખા : ઇિતહાસ
યવ5થાપન અને તકનીક
શાખા : aામયવ5થાપન
ભાષા અ+યયન શાખા : ુજરાતી

441



ુ Rયંત િવ^ાશંકર રાવલ

442

કતન ઉકાભાઈ }ુહં ા

443

અશોકભાઈ ભીમાભાઈ રાઠોડ

444
445

446
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ડૉ. િવનોદ6ુ માર પાંડય

MPhil_PhD Passing List All Year

ш    

 х

એસ.એમ.એસ. એક અસરકારક 2%યાયન મા+યમ

17-12-2015

િવTાન અને 2ાયોmજત િવTાન ડૉ. હસુખ દ સાઈ (મા.)
શાખા : M ૂXમ_વાુિવTાન ડૉ. િન=ખલ ભ4 (સહ-મા)

Microbial Production of Xylanase(s)

04-01-2016

િવTાન અને 2ાયોmજત િવTાન ડૉ. મદમવાર દKા (મા.)
શાખા : M ૂXમ_વાુિવTાન ડૉ. િન=ખલ ભ4 (સહ-મા)

Molecular Assessment of Microbial Community Structure and Development of
Microbial Consortia for Decolourization and Degradation of Textile Industrial
Waste Water
A Study of Human Development Index, Inequality Adjusted Human Development
Index, Gender Inequality Index and Multi-dimensional Poverty Index of Districts
of Gujarat.
ુજરાત રાIયમાં કQસર, મુ2મેહ, ¶દયરોગ તથા મગજના રોગો Cગે સાવચેતી
અને િનયંbણ માટ રાRય કાય'tમની અસરકારકતાનો અ~યાસ (aામીણ
મ$હલાઓને +યાનમાં રાખીને)
MુરQ<નગર mજWલો : એક ઐિતહાિસક અ+યયન

12-01-2016

ડૉ. ુ1લ
ં
ભીમડાદકર

યવ5થાપન અને તકિનક
શાખા : aામયવ5થાપન

18-01-2016

27-01-2016

27-01-2016

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ=લયા

ધોરણ-8 અને 9માં અ~યાસ કરતાં િવ^ાથyઓની શાર$રક યોયતા અને }ુo£ક
પર શાર$રક િશ>ણની Mુિવધાઓની અસરનો અ~યાસ

27-01-2016

ડૉ. ુ1લ
ં
ભીમડાદકર

ી Mુમનભાઈ ભારતીું સામાmજક અને રાRય ઉ%થાનમાં 2દાન (ઈ.સ. 1921 થી
ઈ.સ. 2006)
Role of Co-operative Credit in Rural Development with Special Reference to
Agricultural Development
એકવીસમી સદના 2થમ દશકની ુજરાતી કિયbીઓની કિવતા : એક અ+યયન

03-02-2016

ભાવનગર mજWલાના પા=ળયા એક ઐિતહાિસક અ+યયન

17-02-2016

ુજરાતમાં ચાલી રહલા જમીન સંપાદન િવરોધી દોલન : 2$tયા અને પ$રણામો એક અ~યાસ
Study of Participatory Irrigation Management (PIM) system and its impact on
Sustainable development of Tribal Community (A case of Ver Medium Irrigation
Project in Mandvi Taluka of Surat District in South Gujarat)
A Study on Economic Impacts of Water Resource Development for Irrigation in
the Dangs District

26-02-2016

ડૉ. એસ. ઓ. ૂનાર
ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય

સામાmજક અને સંલનશાL
ડૉ. ુ1લ
ં
ભીમડાદકર
શાખા : ઇિતહાસ
ઘનVયામભાઈ મોહનભાઈ વાઘેલા યાવસાિયક અ~યાસtમ શાખા ડૉ. આનંદબહન પટ લ
: સમાજકાય'
હસુખભાઈ ડાાભાઈ પટ લ
યવ5થાપન અને તકિનક
ડૉ. લોકશ ન
શાખા : aામયવ5થાપન

ઉમેશ6ુમાર પરમાનંદ દ સાઈ



ડૉ. મ]ુર ફામ'ર

10-02-2016
13-02-2016

23-03-2016

23-03-2016

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)
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રાકશ6ુ માર કા?Qતલાલ સોની

િવTાન અને 2ાયોmજત િવTાન ડૉ. હસુખ દ સાઈ (મા.)
શાખા : M ૂXમ_વાુિવTાન ડૉ. 2દપ આચાય' (સહ-મા)

MICROBIAL DECOLORIZATION OF AZO DYES.

01-04-2016

448
449

અમી અDણભાઈ ભ4
ભાવનાબહન હરભાઈ પરમાર
પંકજ6ુ માર ગોિવZદભાઈ પટ લ

हद भाषा के "चार - "सार म! 1वनोबाजी का योगदान : एक अनश
ु ीलन
મ$હલા સંચા=લત aામીણ ૂ ધ ઉ%પાદક સહકાર મંડળઓના સભાસદોનો આિથhક
અ~યાસ (વMુધારા ડરના સંદભ'માં)
ુજરાતમાં ખાદ ઉ^ોગ : એક અ+યયન

12-04-2016
26-04-2016

450

ભાષા અ+યયન શાખા : $હQદ ડૉ. શિશબાલા પં1બી
સામાmજક અને સંલનશાL
ડૉ. હસુખભાઈ _. દ સાઈ
શાખા : અથ'શાL
ગાંધીદશ'ન શાખા : ગાંધીિવચાર ડૉ. હ$રભાઈ પટ લ

451

જયંિતલાલ શંકરલાલ પરમાર

યાવસાિયક અ~યાસtમ શાખા ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ
: aંથાલય અને મા$હતીિવTાન

12-05-2016

452

િનમેષ6ુ માર રમણલાલ હ$ડયોલ

453

2Tા નટવરલાલ િનમાવત

ડૉ. લાલ_ભાઈ પી. પટ લ

454

ઇકબાલુસેન દાઉદભાઈ વોરા

ડૉ. જય2કાશ પંડ`ા

ુ?5લમ સુદાયમાં 2ાથિમક િશ>ણની 2વત'માન ?5થિત.

25-06-2016

455

N ૃિત નર Q<ભાઈ દ સાઈ

ડૉ. િનિમષા Eુકલ

સહભાગી વન યવ5થાપનું  ૂWયાંકન : ુજરાતનાં પ$ર2ેXયમાં

13-07-2016

456

દશરથ6ુ માર િવરચંદભાઈ 2સાદ

ડૉ. આરતીબહન પટ લ

નઈતાલીમની સં5થા િવ:મંગલ્ અનેરાું શૈ>=ણક અને સામાmજક >ેbે 2દાન

21-07-2016

457

િવજય6ુ માર કૌશલ

ડૉ. ગીતાબહન યાસ

Mુશીલાબેન લહરચંદદાસ ભા$ટયા

459

અશોકભાઈ િવલદાસ 21પિત

460

ધા$રણી 2વીણચં< ગોહલ

સહભાગી વન યવ5થા સિમિતઓના સં5થાકરણની 2$tયાનો અ~યાસ (ુજરાત
રાIયના સાબરકાંઠા mજWલાના સંદભ'માં)
7માં ધોરણના Caે_ િવષયમાં અ+યાપન માટ બુમા+યમસંHટુ ની રચના અને
તેની અસરકારકતા
ઉKર ુજરાતના ઉKર }ુિનયાદ િવ^ાલયોું ડલોસ' અહવાલના સંદશાઓને
આધાર િવVલેષણ
વાતા'કાર ધીDબહન પટ લ અને વષા' અડાલ1 : એક અ~યાસ

01-08-2016

458

461

મહશ6ુમાર વેલ_ભાઈ ચૌધર

િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
સામાmજક અને સંલન શાL
શાખા : અથ'શાL
િશ>ણ શાખા :
િશ>ણશાL
યાવસાિયક અ~યાસtમ શાખા
: સમાજકાય'
િશ>ણ િવ^ાશાખા :
િશ>ણશાL
િશ>ણ િવ^ાશાખા :
િશ>ણશાL
ભાષાઓ અને સા$હ%ય
િવ^ાશાખા : ુજરાતી
િશ>ણ િવ^ાશાખા :
િશ>ણશાL

ુજરાત ]ુિનવિસhટ અમદાવાદ સંલન િવનયન, વા=ણIય અને િવTાન
િવ^ાશાખાની મહાિવ^ાલયોમાં aંથાલય યાંિbકરણ : 2વત'માન 2વાહ, પડકાર
અને તેનો ઉકલ
2ાથિમક અ+યાપન મં$દરોના 2િશ>ણાથyઓની આ+યાm%મક }ુo£ અને સાંવે=ગક
}ુo£ વjચેનો સંબધ
ં ા%મક અ~યાસ
2િશ>ણાથyઓ, િશ>કો તથા 2િશ>કોું િશ>ણકાય' Cગે ું =ચZતન

462

કોમલ 2દપ6ુ માર આચાય'

MPhil_PhD Passing List All Year
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ડૉ. જય2કાશ પંડ`ા

ડૉ. દHુબા દ વડા
ડૉ. લાલ_ભાઈ પી. પટ લ
ડૉ. ઉષાબહન ઉપા+યાય
ડૉ. લાલ_ભાઈ પી. પટ લ

િવTાન અને 2ાયોmજત િવTાન માગ'દશ'ક : ડૉ. 2િતક િશWપકર
શાખા : M ૂXમ_વાુિવTાન તથા સહ-માગ'દશ'ક :
1) ડૉ. મ]ુર સી. શાહ
2) કૌિશક આર. પટ લ

ш    

 х

12-05-2016

07-06-2016
07-06-2016

09-08-2016
01-09-2016
01-09-2016

આઠમા ધોરણના િવ^ાથyઓ માટ સામાmજક િવTાન િવષયની 5વ-અ+યયન
સાધનસામaીની રચના અને અમલીકરણ.

01-09-2016

Isolation, Identification and Optimization of Monocrotophos Pesticide Degrading
Bacterial Strains

27-09-2016

Ac_Ph.D. (1979 to Continu)

