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1 હરગોિવ�દભાઈ ક�ુણાશકંર �યાસ �જુરાતી �ી ક. �ની, 
�ી ચ.ં શેઠ

અમદાવાદ શહ"ર િવ#તારમા ંઆવેલી મા&યિમક શાળાઓના ધો.-8 મા ંમા*ભૃાષાના 
કા�યિશ-ણ .ગે પડતી 12ુક"લીઓ.

01-06-79

2 હર"9:;ુમાર <િવણકાતં ભ= �જુરાતી �ી ક. �ની, 
�ી ચ.ં શેઠ

>ુલાભાઈ કાગ અને તેમ?ુ ંસા@હAય 01-06-79

3 પકંજ;ુમાર ઠાકોરભાઈ દ"સાઈ ઈિતહાસ �ી રસેસભાઈ જમીનદાર રાBCDય લડત દરEયાન <�મડંળ અને સરદાર વડોદરા રાFયના ખાસ સદંભHમા ંએક 
અJયાસ

01-06-79

4 ઈલા;ુમારD છગનલાલ નાયક <ૌઢિશ-ણ �ી N�ુુષોતમભાઈ પટ"લ �જુરાત રાFયમા ં<ૌઢિશ-ણના રાBટDય કાયHPમમા ંકામ કરતા િન@ર-કોના કાયH ઉપર 
તાલીમની અસરનો અJયાસ

01-06-79

5 નટવરલાલ ક"શવલાલ જોષી <ૌઢિશ-ણ �ી N�ુુષોતમભાઈ પટ"લ
Rવુક િવકાસ C#ટ-અમદાવાદ સચંાSલત <ૌઢિશ-ણ વગHમા ંજોડાયેલા <ૌઢોએ સા-રતા 
સામાTજક ચેતના �Uિૃત તથા �યવસાિયક -મતાના -ેWે <ાXત કર"લ િસY&ધઓનો 
અJયાસ

01-06-79

6 માલિવકા કાિંતલાલ જોષી @હ9દD ;ુંજSબહારD વાBણેય જનસચંારના સાધન અને ઉ[ર �જુરાતમા ં@હ9દD <ચાર 01-01-80

7 .બાલાલ �લુાબચદં શાહ સમાજશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ, 

�ી ટD.બી.નાયક
_ામીણ િવકાસમા ં#વૈYaછક સગંઠનો? ુ ં<દાન 01-01-80

8 સીતારામ રા�રામ અ_વાલ સમાજશા] �ીરમેશભાઈ �ોફ,         

�ી ટD.બી.નાયક
આણદં તથા તેના _ાEય િવ#તારમા ંઆ@દવાસીઓ? ુ#થળાતંર અને તેમાથંી ઉદભવતી 
સમ#યાઓ

01-01-80

9 કાદંબરD 1ળૂશકંર દવે સમાજશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ,      

�ી ટD.બી.નાયક
અસલાલી ગામની �યવસાય કરતી ]ીઓની સામાTજક c#થિત અને તેમા ંજોવા મળતા 
પ@રવતHનો? ુ ંસમાજશા]ીય િવ2લેષણ

01-01-80

10 ગૌરDશકંર <હલાદd પડંeા સમાજશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ,         

�ી ટD.બી.નાયક
કાથોડD આ@દવાસીમા ંગરDબી 01-01-80

11 ફરDદા અfદ"અલી આgવુાલા સમાજશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ,       

�ી ટD.બી.નાયક
ગામડામા ંબાળકો? ુ ંસામાdકરણ 01-01-80

12 હ"મી-ાબહ"ન િવBh<ુસાદ રાવ સમાજશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ,       

�ી ટD.બી.નાયક
�મનગર શહ"રના સીદD આ@દવાસીઓનો સામાTજક અJયાસ 01-01-80

13 કનૈયાલાલ સીતારામ નાયક અથHશા] �ી નર"9:ભાઈ �યાસ ખેતિવકાસમા ંિધરાણ સ#ંથાઓનો ફાળો 01-01-80

14 નીલમ d.  પટ"લ સ#ંiૃત �ી  અનતંરાય રાવલ મહાકિવ કાલીદાસ િવરSચત મેઘ>ૂતના kપાતંરો 01-01-80

15 િ<યકા9ત કાc9તલાલ પરDખ �જુરાતી �ી ક. �ની, 
�ી ચ.ં શેઠ

ઓગણીસમી સદD? ુ ંસપંા@દત _થં#થ �જુરાતી લોકકથા સા@હAય 19-01-80

16 ર"વાભાઈ વાલાભાઈ મકવાણા �જુરાતી �ી ક.�ની, �ી ચ.ં શેઠ મેઘાણી Nવૂlના ંસપંા@દત લોકગીતો 30-04-80

17 મ@હપતિસહ િવજયિસહ �ડ"� <ા.િશ-ણ �ી @રખવભાઈ શાહ કૌશoયોની તાSલમ .ગે <ાથિમક િશS-કાઓની આવ2યકતાઓની તપાસ 30-04-80

18 દ"વયાનીબહ"ન રામરાય મજ1દુાર ઈિતહાસ �ી રસેસભાઈ જમીનદાર ૧૯૪૨ની લડતમા ંમહ"સાણા Tજoલો 14-11-80

19 જtભુાઈ કાલીદાસ પડંeા ઈિતહાસ �ી રસેસભાઈ જમીનદાર આણદં તાuકુો : ઈિતહાસ અને સ#ં;ૃિતના પ@ર<ેvયમા ંએક અ&યયન 09-01-81

20 ભા?શુકંર નરિસહભાઈ જોષી ઈિતહાસ �ી રસેસભાઈ જમીનદાર સોનગઢ તાuકુો : ઈિતહાસ અને સ#ં;ૃિતના સદંભHમા ંએક અJયાસ 09-01-81

21 kપાદં" @કરDટ;ુમાર @દવેટDઆ ઈિતહાસ �ી રસેસભાઈ જમીનદાર ૨૦મી સદDના Nવૂાxધમા ંઅમદાવાદ ERિુનિસપાલીટD રાBCDય લડત અને �હ"ર 
વહDવટના સદંભHમા ંએક અJયાસ

09-01-81

22 લSલત;ુમાર મગનલાલ પટ"લ ઈિતહાસ �ી રસેસભાઈ જમીનદાર આઝાદDના રાBCDય લડત <Aયે ભાવનગર રાFયનો અSભગમ 09-01-81

23 ઈ9>ુબાલા રામuભુાયા શમાH @હ9દD �ી ;ુંજSબહારD વાBણેય અહમદાબાદ ક" િવિવઘ ભાષા-ભાિષયz ક" સE<ેસન મા&યમક" �ુપમે @હ9દDકા <યોગ 22-01-81

24 રા|9દર <સાદ માયાદ[ પા9ડ"ય @હ9દD �ી ;ુંજSબહારD વાBણેય ગઢવાલી લોક સા@હAયમ} અSભફલ લોકdવન 22-01-81

25 <ાણલાલ ધીરજલાલ મહ"તા િશ-ણશા] �ી @રખવભાઈ શાહ �જુરાત રાFયના <ાથિમક અ&યાપન મ@ંદરોમા ંઅJયાસ કરતા ંતાલીમાથ~ઓની 
ગSણિતક -મતાની ચકાસણી

02-03-81

26 રાજ�ીબહ"ન ભોગીલાલ પડંeા સમાજશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ             
�ી ટD.બી.નાયક

ગામ સમાજમા ં]ીઓના પરંપરાગત દર�� અને તેમા ંઆવેu ુ ંપ@રવતHન ખેડા 
doલાના નરસડંા ગામમા ં<વતHતી પ@રc#થિત? ુસમાજશા]ીય િવ2લેષણ

31-03-81

27 દશરથલાલ gલુાખીદાસ શાહ @હ9દD �ી ;ુજSબહારD વાBણેય અહમદવાદક @હ9દDતર ભાષા-ભાષી અ&યાપક કા @હ�દD ભાષા કૌશલ 31-03-81

28 ઉષાબહ"ન જ�ભુાઈ અમીન સમાજશા] �ી ટD. બી. નાયક રાઠવા આ@દવાસી ]ીઓનો દર�જો 31-03-81

29 હસંાબહ"ન ચપંકલાલ ભાવસાર �જુરાતી �ી ક.�ની, �ી ચ.ં શેઠ �જુરાતી સા@હAય પ@રષદ અને �જુરાત સા@હAય સભા? ુસા@હAય-ેWે <દાન 03-07-81

30 િવનોદરાય મSણભાઈ �હમભ= િશ-ણશા] �ી રDખવભાઈ શાહ �જુરાત રાFયના <ાથિમક અ&યાપન મ@ંદરોમા ંઅJયાસ કરતા ંતાલીમાથ~ઓની 
�જુરાતી ભાષાની િસY&ધની તપાસ

04-10-81

31 હસંાબહ"ન @હમતભાઈ ગઢવી @હ9દD �ી ;ુજSબહારD વાBણેય ગાધંીનગરક" �જુરાતી ભાષા-ભાષી સરકારD કમHચારDયzકD @હ�દD ભાષા કૌશલ 20-11-81

32 ભારતીબહ"ન ખ�ંુભાઈ દ"સાઈ અથHશા] �ી નર"9:ભાઈ �યાસ �જુરાત રાFય ખાદD _ામોઘોગ બોડH આધારDત ઉધોગોમા ંહાથકાગળ એક અJયાસ 09-12-81

33 જયtખુલાલ પરમાણદં સોઢા ઈિતહાસ �ી રસેસભાઈ જમીનદાર દ"શી રાFયોના જોડાણની <@Pયામા ંએક િવિશBટ <યોગ �ૂનાગઢની આર� હ;ૂમત 21/01/1982

34 ચ:ંકા9ત બાgલુાલ ઉપા&યાય સમાજમાનવશા� �ી ટD. બી. નાયક પોમલા �જુરાતની એક અ�ણી અ?tુSુચત �િત?ુ ંિવકાસલ-ી સમાજશા�ીય અ&યયન 21/01/1982

35 ચ:ંકા9ત સોમાભાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક બાવચા �જુરાતની એક અ�ણી અ?.ુજન�િત? ુિવકાસલ-ી સમાજશા]ીય અ&યયન 21/01/1982

36 શશીબાલા ફકDરચદં પ�ંબી એ9ટાયર@હ9દD �ી ;ુંજSબહારD વાBણેય ડાક-તાર િવભાગમ} @હ9દDકા ઉપયોગ અહમદાબાદ શહર ક" સદંભHમ} 29/01/1982

37 નટવરલાલ .બાશકંર રાવલ �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ tધુારાRગુ?ુ ંઅ?વુાદ સા@હAય 16/02/1982

38 દ"વાગં દોલતરાય દ"સાઈ ઈિતહાસ �ી રસેસભાઈ જમીનદાર અમદાવાદ Tજoલામા ંમીઠા સAયા_હની અસર 02-04-82
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39 ;ુંજબાળા મહ"શભાઈ િWવેદD સમાજમાનવશા] �ા ટD. બી. નાયક કૌ�ુSબક સરંચનાની PDયાશીલતા (�જુરાતના સદંભHમા)ં 10-08-82

40 tધુાબહ"ન રમણલાલ પટ"લ સમાજમાનવશાસW �ી ટD. બી. નાયક ચરોતરના પાટDદારોમા ંપરઠણ<થા પરંપરાગત અને બદલા? ુ#વ�ુપ 31/08/1982

41 અ1તૃભાઈ પરસોતમદાસ પટ"લ �જુરાતી �ી ક?ભુાઈ �ની િસ&ધNરુ તાuકુાના મ�*Nુરુની કડવા પાટDદાર ]ીઓમા ં(ચોમાસામા)ં ગવાતા 
લોકગીતો? ુસપંાદન

12-02-83

42 અ�ુણભાઈ ભાઈલાલભાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક ડાગં Tજoલાના આ@દવાસીઓ માટ" ઈ.સ.૨૦૦૧ tધુી? ુ ંભાિવલ-ી આયોજન 28/02/1983

43 ભીખાભાઈ સોમાભાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક કોટવાળDયા એક �યવસાયી અ?tુSૂચત જન�િત?ુ ંિવકાસલ-ી સમાજમાનવશા]ીય 
અ&યયન

28/02/1983

44 ર"ખા કનૈયાલાલ મહ"તા સમાજમાનવશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ ભાવનગર શહ"રનો મારવાડD સ1દુાય : dવન અને પ@રવતHન. 28/02/1983

45 Sચમનલાલ કોદરલાલ tથુાર સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક ડાગંના આ@દવાસીઓમા ં"ભગત"ની �િૂમકા અને કાયH 04-03-83

46 <િવણચ:ં રતનશીભાઈ મોટકા સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક ખારવા અથH�યવ#થામા ં;ુ�ુંબ અને સગાઈ �યવ#થા? ુ<કાયH 04-03-83

47 િનવે@દતા <બીર બtુ �જુરાતી �ી શાિંતભાઈ આચાયH A Linguistic study of Siddi Dialect & Bedi Village of Jamnagar 18/07/1983

48 @દપકસગં લાલસગં પરમાર _ામઅથHશા] �ી નર"9:ભાઈ �યાસ સહકારD -ેWે મીઠા ઉAપાદનના ંઆિથ�ક <�નો 09-09-83

49 અશોક;ુમાર થપSલયાલ ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ચાણ#મા તાuકુો : એક ઐિતહાિસક અ�યયન 28/12/1983

50 <ણવ<ભા લSલતમોહન શમાH @હ9દD �ી ;ુજSબહારD વાBણેય તેલ એવ ં<ા;ૃિત ગેસ આયોગ ક" કમHચા@રયzકા સવl-ણ મા&યમ ઔર @હ9દD 28/12/1983

51 @કરDટ િવ�ભુાઈ ભ= સમાજમાનવશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ ભાવનગર શહ"ર અને તેની આ�ુબા�ુ વસતા (હરDજન) વણકરોના આિથ�ક 
પછાતપણાના કારણો

06-02-84

52 રમેશભાઈ છોટાભાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક #થાિનક ખેતમ�ુરોની �યાવસાિયક ગિતશીલતા 06-02-84

53 દશHના અ�ુણભાઈ દ"સાઈ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક ]ી િવકાસ�હૃની .તેવાસી બહ"નોના સામાTજક <�નો? ુિવ2લેષણ 06-02-84

54 ગીરDશ;ુમાર મહDપતરામ ભ= સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક આ@દવાસી ગામોમા ંસ1Yૃ&ધ અને ગરDબીની ગAયાTAમકતા 06-02-84

55 �લુાબભાઈ ડા�ાભાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક બોરપી �જુરાતની એક અ�ણી �િત?ુ ંિવકાસલ-ી સમાજમાનવશા]ીય અ&યયન 06-02-84

56 હરગોિવ�દ િWકમદાસ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક �જુરાત રાFયની સકંSલત આ@દવાસી પેટા યોજના?ુ ં1oૂયાકંન પચંમહાલ Tજoલાનો 
એકમ અJયાસ

15/02/1984

57 <કાશચ:ં િશવમગંલ >ુવે સમાજકાયH �ી પી. દયાલ �જુરાતમ} હ@રજન કoયાણ કાયHPમોકા ઉપયોગ 18/05/1984

58 ભારતી રામચ:ં રાવ @હ9દD �ી ;ુંજSબહારD વાBણેય િવિવધ ભારતી ક" @હ9દD કાયHPમોકા <સારણ ઔર ઉનકD ભાષાકા #વkપ 18/05/1984

59 ભરત;ુમાર િવજયચ:ં ઉપા&યાય સમાજશા] �ી પી. દયાલ _ામ િવ#તારમા ં<ાથિમક આરો�ય ક"9: �ારા થતી આરો�ય િવષયક <�િૃ[ઓનો 
અJયાસ

18/08/1984

60 અરિવ�દભાઈ નેવાભાઈ પટ"લ _ામઅથHશા] �ી નર"9:ભાઈ �યાસ �જુરાત રાFયમા ંજમીન િવકાસ બ}ક તરફથી ગાધંીનગર doલામા ંપાતાળ;ુવા માટ" 
અપાયેલ લોનથી ખે�ૂતોને મળેલા નાણાકંD વળતર .ગે સશંોધનાAમક અJયાસ

18/08/1984

61 લvમી નરિસ�હમ ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર History Writing in Andhra Ppradesh (A Study based on some selected Jcyt booses) 20-08-84

62 મણીલાલ વાડDલાલ સથવારા સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક શામળાdતીથH : એક તીથHનો સમાજમાનવશા]ીય અJયાસ 23-11-84

63 નીkબહ"ન જયિંતલાલ દરd સમાજમાનવશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ
પછાત િવ#તારની શાળામા ંઉaચ અJયાસ કરતા ંિવધાથ~ઓની સામાTજક-આિથ�ક પા�વ 
�િૂમકા અને �ુSચઓ તથા આકા-ંાઓ (અમદાવાદ શહ"રના બાNનુગરમા ંઆવેલી શાળા 
?તૂનભારતી િવધાલયને ક"9:મા ંરાખીને એક સ.મા.શા. અ&યયન)

23-11-84

64 િવBh<ુસાદ @કરપાશકંર િWવેદD ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર નસવાડD તાuકુો ઈિતહાસ અને સ#ં;ૃિત 23-11-84

65 એસ. ચેલપા9ંડDયન શાિત ?તુન િવ� સમાજ �ી ડD. એન. પાઠક Nam and Third world with special referance to poverty 23-11-84

66 સાઈબાભાઈ મેનાભાઈ તરાલ સમાજમાનવશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ �ુંગરD ભીલ-ગરાસીયાઆ@દવાસીઓમા ં;ુ�ુંબ-લ�ન અને સગાઈ સબંધં (દાતા તાuકુાના 
�મ�ુ ઉદાવાસ ગામને &યાનમા ંરાખીને)

01-12-84

67 <િતભા કાcં9તલાલ દોશી સમાજમાનવશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ ભાવનગરની િસિવલ હોc#પટલમા ંકામ કરતી પરણીત નસ�ના ં<�નો અને વલણો 
(�યવસાિયક અને કૌ�ુંSબક dવનના સદંભHમા)

08-12-84

68 પાkલ જયે9:;ુમાર જોષી સમાજશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ ચોરવાડની કોળD �િતનો સા#ં;ૃિતક અJયાસ �મહારD,?Aૃય ટDXપણી કરતાં 13-12-84

69 નSલની ભગવાનદાસ સઘંવી સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક #થળાતંર પછDના દોઢસો વષHમા ંરાજકોટના ભીલોમા ં<�િતય પોતાપh ુઅને સામાTજક 
પ@રવતHન

31-12-84

70 ભગવાનદાસ ;ુબેરદાસ પટ"લ �જુરાતી �ા ક?ભુાઈ �ની દાતા તાuકુાના �ુંગરD ભીલ આ@દવાસીઓમા ંગવાતા પૌરાSણક હડ"લા-એક અJયાસ 15-01-85

71 @ટનેશ;ુમાર વૈBણવ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક �જુરાત મ} આ@દવાસીયz ક" આહાર-પોષણ એવ ં;ુપોષણસે ઉAપન રzગોકા *લુનાAમક 
અ&યયન(ગામીત,ચૌધરD,પટ"લ એવ ંભીલક" સદંભHમે)

18-03-85

72 મહ"9: કાc9તલાલ શાહ શાc9ત સશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક ગરDબીનો <�ન વૈિ�ક સદંભH અને ઉપાય 30-05-85

73 રા|શ;ુમાર જટાશકંર �યાસ �જુરાતી �ી ક?ભુાઈ �ની #વાત�ંયો[ર �જુરાતીના પ@રમાણો, િસY&ધઓ અને મયાHદાઓ. 25-09-85

74 દશHના ગોપાલભાઈ પટ"લ દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર રાજકોટ સAયા_હ ૧૯૩૮-૩૯ 05-10-85

75 Sબનીતા મ�tુદુન ��ુલ દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર વડોદરા રાFયમા ંઔધોSગક િવકાસ એલેYEબક ઉધોગનો િવકાસ 05-10-85

76 અમીતા રામલાલભાઈ પરDખ િવ�ાન અને અ@હ�સા �ી કાિંતભાઈ ઓઝા ગોબર ગેસ: ઉAપાદન -મતા ઉપર બાજરDનો લોટ અને ડાય-એમોિનયમ હાઈડોજન 
ફો#ફ"ટની અસર.

21-11-85

77 પારસગં સોમાભાઈ ભાભોર સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક ભીલ સ#ં;ૃિતમા ંિનકલગં સ<ંદાયનો <ભાવ (પચંમહાલ Tજoલાના સદંભHમા)ં 27-01-86

78 રDટા િવનોદભાઈ સોની દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ગાયકવાડD રાFયમા ંક9યા ક"ળવણી ૧૮૭૫ થી ૧૯૩૯ 27-01-86
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79 @કશોરભાઈ ના?ભુાઈ દ"સાઈ િવ�ાન અને અ@હ�સા �ી <. �.ુ વૈધ સમાજdવનના સદંભHમા ંિવ�ાન અને અ@હ�સાનો િવકાસ અને સમ9વય 27-05-86

80 |. મની શાિંત સશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક Prospectes for Peace in the Indian Ocean 27-05-86

81 N�ુુષોતમ ગોરધનભાઈ શાિંતસશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક ગાધંીિવચાર અને શાિંત 27-05-86

82 અલી1#ુ*ફુા અgતુાલેબ સૈયદ ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર આઝાદDની રાBCDય લડત અને અમદાવાદના 1cુ#લમો 29-05-86

83 ગોિવ�દભાઈ N�ુુષોતમ મકવાણા દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર આઝાદDના લડવૈયાઓની &વિન1@ુ:ત સામ_ી? ુઅ&યયન �ી |ઠાલાલ ગાધંી અને �ી 
ગગંાબહ"ન ઝવેરD

01-10-86

84 Sબ�>ુવાસીની રજનીકાતં જોષી દફતરિવધા �ી ર. ના. મહ"તા કાગળના દફતરોની સાચવણી 01-10-86

85 અશોકચ:ં છો�ુભાઈ દ"સાઈ ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર આઝાદDના લડવૈયાઓની &વિન1@ુ:ત સામ_ી? ુઅ&યયન �ી ધી�ુભાઈ દ"સાઈ અને 
�ીમતી ;ુtમુબહ"ન દ"સાઈ

27-10-86

86 ચ>ંુભાઈ મગનદાસ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ મજરા ગામના કડવા પટ"લોમા ંપરંપરા અને પ@રવતHન 07-11-86

87 પકંજબાળા @કરણભાઈ દવે સમાજમાનવસા] �ી રમેશભાઈ �ોફ કોલેજમા ંભણતા િવધાથ~ઓની સામાTજક,આિથ�ક પા�H�િૂમકા તેમના વલણો અને 
તેમની આકા-ંાઓ? ુઅ&યયન

07-11-86

88 નવલિસ�હ ક"સરિસ�હ વાઘેલા દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર �જુરાતના હ#ત<ત ભડંારોના સદંભHમા ંઅમદાવાદના હ#ત<ત ભડંારો એક અ&યયન 18-11-86

89 �પૂે9: મણીલાલ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક વીજળDકરણની _ામસમાજ ઉપર અસરો (ખેડા Tજoલાના ઠાસરા તાuકુાના 
�ખેડ,રખીયાલ,વણોતી અને કાલસર ગામના હ@રજન અને S�#તી ;ુ�ુંબોના સદંભHમા)ં

25-11-86

90 મ?ભુાઈ હDરાભાઈ મકવાણા સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક અ?tુSૂચત જન�િતમા ંઔધોSગક સાહિસકતા 29-11-86

91 શૈલેષ;ુમાર ચી?ભુાઈ અમીન _ામઅથHશા] �ી નર"9:ભાઈ �યાસ સખંેડા તાuકુામા ંશકંર-૪ અને શકંર-૬ કપાસની ખેતીમા ંથતા આવક અને ખચHના 
સશંોધનાAમક અJયાસ

30-12-86

92 મીરા ંદ"વીદાસ મેનન સમાજમાનવસા] �ી રમેશભાઈ �ોફ ડાગંના આ@દવાસી ?Aૃયો? ુસા#ં;ૃિતક િવ2લેષણ 30-12-86

93 આનદંDબહ"ન મગનભાઈ પટ"લ સમાજકાયH �ી પી. દયાલ ર-ણ આપતી સ#ંથાઓમા ંઆવતી ]ીઓના ;ુ�ુંબ છોડવા પાછળના જવાબદાર 
પ@રબળો ;ુ�ુંબમા ંપાછા ફરવાની શ¡તાઓ અને એમા ંસામાTજક કાયHકરની �િૂમકા

30-12-86

94 જોઈતાભાઈ પશાભાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક દહ"ગામ તાuકુાના ગરો-એક સમાજમાનવશા]ીય અ&યયન 30-12-86

95 રમીલાબહ"ન ભોળાભાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ <ૌઢ િશ-ણના -ેWે અપ�યયની સમ#યા 30-12-86

96 tરુ"શચ:ં હDરાલાલ દ"સાઈ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક .બાd-ડાકોર એ તીથ�નો સમાજમાનવશા]ીય *લુનાAમક અJયાસ 30-12-86

97 અરિવ�દ;ુમાર કચરાભાઈ પટ"લ દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર વડોદરા રાFય ધારાસભા એક અJયાસ 06-02-87

98 @દ?ભુાઈ મગંળદાસ શાહ �જુરાતી �ી ક?ભુાઈ �ની કા9ત?ુ ંગધ (સવH_ાહD અJયાસ) 10-02-87

99 ક?ભુાઈ છગનલાલ ઓઝા �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ �જુરાતીમા ં�જુરાત િવષયક કિવતા 10-02-87

100 અ1તૃભાઈ મોતીદાસ પટ"લ _ામઅથHશા] �ી નર"9:ભાઈ �યાસ વેપારD બ}કો :ારા નાના અને સીમાતં ખે�ુતોને અપાયેલ કરજ વપરાશનો અJયાસ 05-03-87

101 રા|9: ભાઈલાલ ભ= િવ�ાન અને અ@હ�સા �ી <. �.ુ વૈધ ગSણતનો િવકાસ અને સમાજની ઉAPાિંત 18-06-87

102 અ*લુા હ"મતં;ુમાર ભ= સમાજમાનવશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ મેલકડD ગામમા ંસા#ં;ૃિતક dવન અને આયોTજત પ@રવતHન 21-07-87

103 વાtદુ"વ નાનાલાલ રાવલ _ામઅથHશા] �ી નર"9:ભાઈ �યાસ _ામ િવ#તારના બાળ મ�ૂરોનો અJયાસ 21-07-87

104 રણછોડભાઈ Ndૂદાસ પટ"લ _ામઅથHશા] �ી નર"9:ભાઈ �યાસ �જુરાતમા ં_ામોધોગ સાgુ 21-07-87

105 દDનેશ શાc9તલાલ ભ= દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ૧૯૪૨ની #વાત�ંય ચળવળમા ંઠાસરા તાuકુો 03-11-87

106 ચ¢9:કાબહ"ન લાલdભાઈ પટોલ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક ખો@ડયાર બ£ુચરાd બે તીથ�નો સમાજમાનવશા]ીય અJયાસ 01-12-87

107 હસ1ખુભાઈ િWભોવનદાસ પરમાર સમાજમાનવસા] �ી ટD. બી. નાયક ડાગંિશયા એક અ?tુSૂચત �િત 01-12-87

108 મહ"શ;ુમાર છેબાભાઈ ગામીત સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક આ@દવાસી સ#ં;ૃિત પર ઔધોSગકરણનો <ભાવ 01-12-87

109 રજનીકા9ત �.ુ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક નમHદા યોજનાથી #થળાતંરDત અને Nનુ:#થાિપત આ@દવાસી ;ુ�ુંબો એક લ¤#ુતરDય 
સમાજશા]ીય અJયાસ

01-12-87

110 >ુલભHd મ¥રુભાઈ દ"લવાડDયા _ામઅથHશા] �ી નર"9:ભાઈ �યાસ �યાપારD બ}કો, બ}કોએ કર"લા ંપાકિધરાણમા ં1દુતવીતી બાકD? ુ ંN¦ૃથકરણ 03-03-88

111 ઈલાબહ"ન રાજNરુા સમાજમાનવશા] �ી રમેશભાઈ �ોફ વાuકુડા ગામમા ંસા#ં;ૃિતક dવન અને પ@રવતHન 19-04-88

112 tમુનાબહ"ન ભગવાનભાઈ ચૌધરD સમાજમાનવશા] �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ભાવનગરના મીઠાગર (solt farm)મા ંકામ કરતા #થળાતં@રક મ�ૂરોની સામાTજક આિથ�ક 
પ@રc#થિત અને સમ#યાઓ

19-04-88

113 રમેશભાઈ નારણભાઈ પટ"લ �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ �જુરાતમા <ૌઢિશ-ણ? ુસા@હAય 02-05-88

114 @દલીપ;ુમાર @દનકરાય ભ= �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ �જુરાતી સા@હAય પર પWકારAવનો <ભાવ 10-06-88

115 સ&ંયાબહ"ન બાuભુાઈ ઠાકર <ૌઢિશ-ણ �ી ક". સી. પટ"લ <ોઢિશ-ણ વગHમા ંભણતી મ@હલાઓનો અJયાસ 23-06-88

116 �ુપલ @હ�મતલાલ દવે શાિંતસશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક દS-ણ એિશયામા ંશ]ોની હ@રફાઈ 24-06-88

117 અ�ુણ;ુમાર મફતલાલ ગાધંી <ૌઢિશ-ણ �ી મ?ભુાઈ િWવેદD <ૌઢિશ-ણ �ારા <ૌઢzમા ંઆવેલ વતHન પ@રવતHનનો અJયાસ 21-07-88

118 લvમણભાઈ દ"વશીભાઈ અવૈયા <ૌઢિશ-ણ �ી ઈલાબહ"ન નાયક <ૌઢિશ-ણ કાયHPમમા ંવગH સચંાલક તાલીમ કાયHPમ? ુ1oૂયાકંન 21-07-88

119 મોહમદફા�ુક ઈ#માઈલભાઈ <ોઢ િશ-ણ �ી ઈલાબહ"ન નાયક અમદાવાદ શહ"રના જમાલNરુ િવ#તારના <ૌઢોની સવH_ાહD શૈ-Sણક તપાસ 21-07-88

120 દશHના @હતે9: પ@ંડત દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર વડોદરા રાFયમા ંક"ટલાક અગAયના સામાTજક tધુારા (૧૮૭૫-૧૯૩૯) એક અ&યયન 07-09-88

121 સામતં વાધાભાઈ વાળા દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ચલાલાનો ખાદD ઉધોગ:એક અ&યયન 07-09-88

122 હર"શભાઈ રમણીકલાલ દોશી દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ભાવનગર રાFયની વહDવટD-પ@રષદનો અSભનવ <યોગ:ખે�ૂત કરજ1cુ�ત:એક અ&યયન 07-09-88

123 @દનેશ શાિંતલાલ ભ= દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ડાકોરના તીથHગોરો અને ચોપડા : એક સા#ંiૃિતક અ&યયન 18-09-88

124 મહાવીરિસ�હ જોરાવરિસ�હ �ડુાસમા દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર #વાત�ંય સેનાનીની &વિન1@ુ:ત પ=ીકા? ુઅ&યયન (�ી છગનલાલ ન¥ભુાઈ જોષી) 18-09-88

125 મહ"9: અભેિસ�હ ચૌહાણ દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર આઝાદDના લડવૈયાઓની &વિન.@કત સામ_ી? ુઅ&યયન (�ી મSણભાઈ પડંeા અને 
�ી રમણભાઈ ભ=)

18-09-88

126 છગનભાઈ કાળાભાઈ સોલકંD દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર વડોદરા રાFયમા ં.Aયજો&ધાર : એક અ&યયન (ઈ.સ.૧૮૭૫-૧૯૩૯) 24-09-88

127 જોસેફ વલીપ મગંલ1્ શાિંત સશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક ઈકવલ રD#પે�ટ એ9ડ બીઓ9ડ ધી પાથ ઑફ પરફ"�ટ પીસ એમગં રDલીdઅ9સ 07-11-88

128 ક?ભુાઈ ચ*રુભાઈ બારોટ ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર કલોલ એક અ&યયન 18-11-88

129 મ?ભુાઈ િવ©લભાઈ પટ"લ સમાજમાનવસા] �ી ટD. બી. નાયક ઉ[ર �જુરાતના રાજNતૂોની સરંચના અને પ@રવતHન સમાજમાનવશા]ીય અ&યયન 20-01-89

130 રમીલા કાિંતલાલ શાહ સમાજકાયH �ી tમુ9ત મજ1દુાર ]ીઓની >ુધમડંળDના <ા>ુભાHવ સમયની મથામણનો અJયાસ 20-01-89
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131 ર"hકુાબેન કાિંતલાલ ભાવસાર સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= વરતેજના રાજNતૂોમા ંદહ"જ <થા 20-01-89

132 વાલિસ�ગ �નુીલાલ િનનામા સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= પચંમહાલના ભીલોમા ંગોિવ�દ��ુુ ચળવળની અસર 20-01-89

133 એ. 1ªુવુેલપાન શાિંત સશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક 9R ુડાયમે9શન ઓફ #પેશીયલ ઈ9ટD_ેશન એ9ડ �ુરલ ડ"વલપમે9ટ ફોર પીસ 16-02-89

134 રા1ભુાઈ શકંરભાઈ પટ"લ <ૌઢિશ-ણ �ી મ?ભુાઈ િWવેદD અમદાવાદ શહ"રની #વૈYaછક સ#ંથાઓ સચંાSલત <ૌઢિશ-ણ કાયHPમથી <ૌઢોમા ંઆવેલ 
પ@રવતHનનો અJયાસ

07-03-89

135 જસવતંગીરD હDરાગીરD ગો#વામી ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર અમદાવાદના કોટ િવ#તારના િશવાલયો એક અ&યયન 09-03-89

136 વtમુિત શકંરન સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક Watermanagement by the Tribals of Vijaynagan Taluka of Sabarkantha Dis. Gujarat 

State
13-03-89

137 નીલા <િવણભાઈ િWવેદD �જુરાતી �ી ચ9:કા9ત શેઠ પ@ંડત Rગુ? ુઅ?વુાદ સા@હAય એક સવl-ણ 10-05-89

138 <દDપ;ુમાર બાgલુાલ આચાયH િવ�ાન અને અ@હ�સા �ી કાિંતભાઈ ઓઝા            
�ી આર.સી.િWવેદD

«િવક ગેસ ઉAપાદનમા ંજળ;ુંભનો ફાળો 11-05-89

139 કમલેશ ગોપાલદાસ િનમાવત સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક પચંમહાલની પટ"Sલયા જન�િતમા ંએક સમાજમાનવશા]ીય િવકાસલ-ી અ&યયન 23-09-89

140 મSણબહ"ન સી. દ"સાઈ િશ-ણશા] �ી Nરુષો[મભાઈ પટ"લ ગાધંીનગર Tજoલામા ં<ાથિમક િશ-ણ અને તેનો િવકાસ 25-09-89

141 tBુમા નારાયણગીરD ગો#વામી ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર િવરમગામ,દહ"ગામ અને સાણદં તાuકુાઓના #થળનામો 28-09-89

142 �ુપા િનરંજન ડણાક ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ધોળકા,ધ�ંકુા અને દશPોઈ તાuકુાઓના #થળનામો 28-09-89

143 લSલત;ુમાર શકંરલાલ પટ"લ ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર પાટણના @હ�>ુ મ@ંદરો એક અ&યયન 10-01-90

144 <મોદરાય .બાલાલ મહ"તા સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= ચરોતરના એક ગામમા ંઆ@દવાસી ખેતમ�ૂરો :પ@રવતHન અને સમ#યાઓ 24-02-90

145 ગોપાળભાઈ સોમાભાઈ પરમાર દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ભાવનગર રાFય <િતિનિધ સભા એક અ&યયન 06-03-90

146 કાિંતલાલ છગનલાલ પરમાર બૌ&ધ દશHન �ી િનરંજન િWવેદD પાિતમોકખ એક અ&યયન 19-03-90

147 દ"વત ગોિવ�દભાઈ દ"સાઈ બૌ&ધ દશHન �ી િનરંજન િWવેદD િવપ2યના િવ2લેBણાAમક અ&યયન 19-03-90

148 ગીતાબહ"ન ઈ�વરલાલ �યાસ સમાજકાયH �ી tમુ9ત મજ1દુાર _ાEય સમાજના લોકોની સમ#યાના િનરાકરણ?ુ ંમા&યમ-�વુો 25-05-90

149 ર¤ભુાઈ જગાભાઈ મકવાણા ઈિતહાસ �ી ર. ના. મહ"તા ખેડા Tજoલાના ભ¬તSચWો બોચાસણ અને kદ"લના સદંભHમાં 25-07-90

150 1ળુdભાઈ કરસનદાસ પરમાર બૌ&ધ દશHન �ી િનરંજન િWવેદD પસદં કર"લી �તક અરઠ કથાઓમા ંિન�ુિપત સામાTજક સદંભHની સમી-ા 25-07-90

151 @હતેષ;ુમાર નગીનદાસ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક હ@રજનોના િવકાસમા ંઅ1લુ ડ"રDનો ફાળો 04-08-90

152 રમેશભાઈ વાગાભાઈ બારDયા સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક પચંમહાલના ભીલોમા ંદ"વદ"વીઓ? ુ#વkપ અને <કાયH 10-08-90

153 થાવરાd ;ુબાd તSબયાડ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક તલાલા તાuકુાના ટા છવાયા આ@દવાસીઓની આિથ�ક,સામાTજક તપાસ અને િવકાસ 
માટ"? ુઆયોજન

20-08-90

154 શીલા tખુલાલ ધોડ" @હ�9દD �ી ;ુજSબહારD વાBણેય @હ�દD નવગીત ભાવ,િવચાર અને િશoપબોધ 28-08-90

155 હર"શ;ુમાર જયિંતલાલ પરDખ શાિંત સશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક પેર"]ોઈકા અને �લા#નો@ફલ ®તરરાBCDય શાિંતના સદંભHમાં 27-10-90

156 હ"મા @હમા�ુ ંશેઠ �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ કિવ�ી ઉમાશકંરની કિવતામા ંપૌરાSણક વ#* ુસદંભHનો િવિનયોગ 29-10-90

157 �&ધા  કનૈયાલાલ નાયક _ામઅથHશા] �ી ક?ભુાઇ નાયક અમદાવાદના િસમાડાના ગામો ઉપર શહ"રDકરણની અસર-બોપલ અને ચાદંખેડા ગામો? ુ ં
અથHશા]ીય અ&યયન

29-10-90

158 સો@હનાબહ"ન @દ�યકા9ત પટ"લ @હ9દD �ી ;ુંજSબહારD વાBણેય મહાદ"વી ક" ગ° સા@હAયમ} નારD સવંેદના 30-10-90

159 અ�ુ-ા મહ"શભાઈ શાહ _ામઅથHશા] �ી નર"9:ભાઈ �યાસ           
�ી ક?ભુાઈ નાયક

�જુરાત રાFયમા ંમ@હલા સહકારD <�િૃતનો અJયાસ 06-11-90

160 <±Eુન જયિંતલાલ �ની દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર �ી ;ુંડલા તાuકુા _ામસેવા મડંળના દફતરો : એક અ&યયન 15-11-90

161 સલીમભાઈ હબીબભાઈ ;ુર"શી દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર #વાત�ંય સેનાનીઓની &વિન.@કત પ²=કાઓ? ુઅ&યયન :(�ી જયિંતભાઈ <ાણલાલ 
ઠાકોર)

15-11-90

162 બકંDમ ચ:ંમSણશકંર જોષી દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર �ી #વરાFય આ�મ બારડોલી તથા �ી ઉ[મચ:ંભાઈ શાહ:દફતરો આધા@રત એક 
અ&યયન

15-11-90

163 #Nિુનક ઘન2યામભાઈ પટ"લ દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર #વાત�ંય સેનાનીઓની &વિન .@કત પ=ીકાઓ? ુઅ&યયન :                  �ી  Sચમનભાઈ 
દા>ુભાઈ દ"સાઈ

15-11-90

164 કિપલા નરોતમદાસ પટ"લ િશ-ણશા] �ી Nરુષો[મભાઈ પટ"લ અમદાવાદ શહ"રની <ાથિમક શાળાઓના િશ-કોની સમ#યાઓ એક અJયાસ 19-11-90

165 ચ:ંવદન અ1તૃલાલ ખરાડD સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= નાથબાવાઓનો સમાજમાનવશા]ીય અJયાસ 26-11-90

166 @દલીપભાઈ રિતલાલ મથHક સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક આ@દવાસી િવ#તારમા ં_ામ પચંાયતો? ુ#વkપ અને કાય�? ુ1oૂયાકંન 28-11-90

167 આયશાબેન રા��ભાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= કાણોદર ગામની મોમીન મ@હલાઓ એક અ&યયન 03-12-90

168 �પૂે9:;ુમાર ચ>ંુલાલ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક આ@દવાસી અને  Sબનઆ@દવાસી િવ#તારોમા ંવસિતિશ-ણ અને ;ુ�ુંબિનયોજન િવષયક 
વલણોનો અJયાસ

20-12-90

169 મહ"9:િસ�હ <તાપિસ�હ ડો@ડયા સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક,�ી લાલ ભાલ નળકાઠંા <દ"શના રાજNતૂોની લ�ન �યવ#થા એક સમાજમાનવશા]ીય અJયાસ 22-12-90

170 તારાબેન dવાભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી લીલાકાતં િમ�ા અમદાવાદ શહ"રની મા&યિમક શાળાઓના િવ°ાથ~ઓની 1oૂયસમજ અને 
1oૂયિશ-ણ:એક અJયાસ

24-12-90

171 જય<કાશ ગૌરDશકંર પડંeા િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ છ©ા ધોરણના ગSણતની ક"ટલીક પાયાની સકંoપનાઓ માટ"ની 1લૂક સદંભH કસોટDની 
રચના અને યથાથ~કરણ

24-12-90

172 આરતી <હલાદ ક#વેકર <ૌઢિશ-ણ �ી બી. પી. દ"સાઈ અમદાવાદ શહ"રમા ં<ૌઢિશ-ણ લેતી પ@રણીત મ@હલાઓની વસિતસમ#યા .ગેની 
સભાનતાનો અJયાસ

24-12-90

173 િનતા N#ુકરરાય પાઠક સમાજમાનવશા] �ી ટD. બી. નાયક �યવસાયી ]ીઓના સામાTજક અને �યવસાિયક અ?;ુુલન .ગેની સમ#યાઓ 
(ગાધંીનગર શહ"રના સSચવાલયના સદંભHમા)ં

31-12-90

174 િનરંજન ગોકલદાસ મોદD િશ-ણશશા] �ી લીલાકા9ત િમ�ા �જુરાત રાFયના SબનસરકારD <ાથિમક અ&યાપનમ@ંદરોની ભૌિતક તથા આિથ�ક 
પ@રc#થિત અને શૈ-Sણક <�િૃતઓનો અJયાસ

31-12-90

175 જયદ"વ;ુમાર બાgલુાલ બારોટ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ ઉ[ર �જુરાતના ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ િવ�ાન <વાહના િવધાથ~ઓના 
પ@રણામમા ંજોવા મળતી િવષમતાનો અJયાસ

31-12-90

176 આરતી હર"શ;ુમાર દોશી દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર #વાત�ંય સેનાનીઓની &વિન .@કત પ=ીકાઓ? ુઅ&યયન:(�ીઆનદંDભાઈ િશવ<સાદ 
ઠાકોર)

31-12-90

177 િશવાભાઈ મગનભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી લીલાકા9ત િમ�ા પાલનNરુ શહ"રના સતંિતિનયમન અપાવનાર વાલીઓનો પોતાના સતંાનોના િશ-ણ 
<Aયેનો અSભગમ તપાસવો

19-01-91

178 SગરDશચ9: પાલ @હ9દD �ી ;ુંજSબહારD વાBણેય 1cુ�તબોઘ કD <1ખુ લEબી કિવતાએ (િવચારબોધ એવ ંિશoપ ક" પ@ર<ેvય મ}) 13-02-91

179 િવજય;ુમાર કૌશલ સમાજકાયH �ીtમુ9ત મજ1દુાર અનાથ બાળકોની સામાTજકરણ <@Pયાનો એક અJયાસ 06-03-91
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180 ગવરાભાઈ લાલાભાઈ નલવાયા સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= પચંમહાલના પટ"Sલયા : સામાTજક પ@રવતHનનો અJયાસ 07-03-91

181 અ1તૃભાઈ જોઈતારામ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ
મહ"સાણા તાuકુાના _ાEય િવ#તારમા ંઆવેલી <ાથિમક શાળાઓના ંધોરણ-૫ થી ૭ ના ં
ઉaચિસY&ધ અને િનEનિસY&ધ મેળવતા ંબાળકોના ં�યc�તAવ-લ-ણોનો *લુનાAમક 
અJયાસ

22-03-91

182 અજતંાબા ચ:ંિસ�હ ગો@હલ સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= વરતેજના રાજNતૂો? ુસામાTજક-સા#ંiૃિતક dવન 18-06-91

183 <િત-ા બાgલુાલ �હમભ= સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= કૉલેજમા ંઅJયાસ કરતા _ામીણ િવધાથ~ઓના વલણો? ુસમાજમનોવૈ�ાિનક અ&યયન 18-06-91

184 રમેશભાઈ મફતલાલ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD.બી.નાયક,             �ી 
આર.બી.લાલ

સાબર ડ"રDની પ� ુtધુારણા યોજનાઓ �ારા પ� ુપાલકોમા ંઆવેલા સામાTજક અને 
આિથ�ક પ@રવતHનનો અJયાસ

08-08-91

185 NBુપાબેન મોતીયાની શાિંત સશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક િવકાસશીલ રાBCોકD બaચzકD c#થિત : શાિંત વ િવકાસ ક" સદંભH મ} 17-08-91

186 બાgભુાઈ N ૂ�ંભાઈ પરમાર સમાજમાનવશા] �ી ટD.બી.નાયક,             �ી 
આર.બી.લાલ

અમદાવાદ શહ"રના હ@રજન સા�ઓુ એક સમાજમાનવશા]ીય અJયાસ 16-09-91

187 હિષ�દા હDરાલાલ દવે સમાજમાનવશા] �ી ટD.બી.નાયક, મદંgYુ&ધ ધરાવતા ંઆ@દવાસી બાળકો એક સમાજમાનવશા]ીય અ&યયન 31-10-91

188 રામાભાઈ કાળાભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ <ાથિમકશાળાના ધો. ૫ માટ"ના િવ�ાન િવષયના અJયાસPમો તૈયાર કરવા અને તેની 
અજમાયશ કરવી

02-11-91

189 <િવણચ:ં જમનાશકંર ગોર િશ-ણશા] �ી Nરુષો[મભાઈ પટ"લ �ૂગતરામ દવેની ક"ળવણીની @ફલtફૂD 02-11-91

190 કાc9તલાલ ચેલાભાઈ પરમાર િશ-ણશા] �ી લીલાકા9ત િમ�ા ક-ા ૭ મ} અ&યાિપત મા*ભૃાષા @હ�દD ઔર �જુરાતીકD પાઠeN#ુતકzકા ભાષા વૈ�ાિનક 
એવમ િશ-ાશા] સEમત સમી-ાAમક અ&યયન

02-11-91

191 �ીધર દયાશકંર જોષી શાિંતસશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક ઈ.સ.૨૦૦૦ tધુીમા ંસૌના માટ" #વા#¦ય Wી� િવ�ના સદંભHમાં 03-12-91

192 િનરંજના નરોતમભાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ટD.બી. નાયક ®જણા ચૌધરD �ાિતની આિથ�ક સામાTજક અને લ�ન �યવ#થા એક 
સમાજમાનવશા]ીય અ&યયન

03-12-91

193 િપનાકDની @દનેશભાઈ પડંeા �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ સા<ંત કાળની �જુરાતી કિવતામા ંિવષયવ#* ુ#વkપ અને તેનો �યાપ 11-12-91

194 <િતભા @કશન;ુમાર ��ુલ દફતરિવધા �ી રસેશભાઈ જમીનદાર,    �ી 
Sબ�>ુવાસીની જોષી

હજરતપીર મહમંદ શાહ _થંાલય(અમદાવાદ) ઐિતહાિસક પ@ર<ેvયમા ંદફતરો 
આધા@રત એક અ&યયન

11-12-91

195 �પૂતભાઈ મશ�ુભાઈ ડ"રવાSળયા સમાજમાનવશા] �ી માણેકભાઈ પટ"લ પાSળયાદ િવમાસણ ભગતની જગા પાSળયાદ તીથH -ેWનો સમાજમાનવશા]ીય અJયાસ 01-01-92

196 Sચમનલાલ કાશીદાસ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ �જુરાત રાFયના <ાથિમક શાળાના ધો. ૫ થી ૭ મા ંઅJયાસ કરતા ંબાળકો માટ" તા@ક´ક 
અSભયો�યતા કસોટDની રચના અને <માણીકરણ

22-01-92

197 િવજય;ુમાર ક�ુણાશકંર �યાસ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ મ&ય �જુરાત અને દS-ણ �જુરાતના ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોમા ંિવ�ાન િશ-ણની 
પ@રc#થિત અને તેના <µોનો અJયાસ

22-01-92

198 લાલdભાઈ િપતાબંર પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ ઉ.�જુરાત અને દS-ણ �જુરાતના ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોમા ંિવ�ાન િશ-ણની 
પ@રc#થિત અને તેના <µોનો અJયાસ

22-01-92

199 કoયાણભાઈ હમીરભાઈ પરમાર @હ9દD �ી ;ુજSબહારD વાBણેય tરુ"9: વમાHક" નાટકો કા િવચારબોધ ઔર રંગિશoપ 27-01-92

200 લતા;ુમારD ;ુજનપીoલાઈ @હ9દD �ી ;ુજSબહારD વાBણેય સમકાSલન મ@હલા કહાનીકારો �ારા SચિWત નારD દશા ઔર @દશાકD ખોજ 27-01-92

201 <@દપ;ુમાર મYoલક શાિંત સશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક નમHદા િવ#થાિપતોના માનવ અિધકારો 04-02-92

202 મીના-ી ભરત;ુમાર ઠાકર સમાજમાનવશા] �ી ટD.બી. નાયક
Sભલોડા તાuકુા (સાબરકાઠંા Tજoલો �જુરાત રાFય)ના આ@દવાસીઓમા ંવ#તી િશ-ણને 
લોકિ<ય બનાવવા માટ"ના �ેBઠ સ<ંેષણ મા&યમની શોધ અને રચના 
(સમાજમાનવશા]ના �યવહા�ુ ઉપયોગના ન1નૂા)

30-03-92

203 ભીખાભાઈ દલાભાઈ પરમાર �જુરાતી �ી જયિંતભાઈ પટ"લ પાટણવાડDયા રબારDઓની ર"ડD. 30-03-92

204 જયિંતલાલ .બાલાલ પટ"લ <ૌઢિશ-ણ �ી ભગરાનીબહ"ન કાલરા જન િશ-ણ િનલય1્ પ@રયોજના એક અ&યયન 01-09-92

205 tભુ:ાબહ"ન માધવલાલ પટ"લ �જુરાતી �ી જયિંતભાઈ પટ"લ કિવ�ી બાલ1;ુુંદ દવેની સા@હAય-સાધના 09-09-92

206 કોકDલાબહ"ન ખોડDદાસ વાળંદ િશ-ણશા] �ી લીલાકા9ત િમ�ા
અમદાવાદ શહ"રની શાળાઓના ધો. ૫ ના િવધાથ~ઓની વાચનશc�તનો તેમના માતા-
િપતાનો શૈ-Sણક દર�જો સામાTજક -આિથ�ક દર�જો �ાિત અને ;ુ�ુંબના કદ સાથેનો 
સબંધં તપાસવો

17-12-92

207 હસ1ખુભાઈ ઘેમરભાઈ દ"સાઈ _ામઅથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક ખેતમ�ૂરો? ુdવનધોરણ મહ"સાણા Tજoલાના સદંભHમાં 14-12-92

208 @હરાગીરD માધવગીરD ગો#વામી િશ-ણશા] �ી લીલાકા9ત િમ�ા આિથ�ક અને સામાTજક #તરના સદંભHમા ંિવ�Nરુ તાuકુાની <ાથિમક શાળાઓના ધો.૭ 
મા ંભણતા િવધાથ~ઓની ગSણત િવષયક શૈ-Sણક િસY&ધનો અJયાસ

17-12-92

209 હસ1ખુભાઈ ડા�ાભાઈ tથુાર િશ-ણશા] �ી મ?ભુાઈ િWવેદD ધો. ૭ મા ંઅJયાસ કરતા િવધાથ~ઓમા ંિવ�ાનના અJયાસPમ િવશે <વતHતા ખોટા 
¶યાલોનો અJયાસ અને તેના ઉપર ઉપચારાAમક િશ-ણની અસર તપાસવી

17-12-92

210 દ-ા મા�ભુાઈ પટ"લ િશ-ણશઆ] �ી ન�ુભાઈ જોષી અમદાવાદ શહ"ર (પિ�મ)ની નગરપાSલકા સચંાSલત <ાથિમક શાળાઓમા ંકામ કરતી 
િશS-કાઓની આિથ�ક,સામાTજક અને �યાવસાિયક સમ#યાઓનો અJયાસ

24-12-92

211 <િવણભાઈ ગણેશભાઈ ડાભી િશ-ણશશા] �ી N�ુુષો[મભાઈ પટ"લ પયાHવરણ? ુ-મતાક"9:ી િશ-ણ- એક અJયાસ 24-12-92

212 અશોક;ુમાર આAમારામ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ પાચંમા ધોરણના ગSણતમા ંદશાશં અNણૂાxક સ¶ંયાઓ એકમ પર 1લૂક સદંભH કસોટDની 
રચના અને <માણીકરણ

26-12-92

213 Nરુષોતમ રD·રામ શમાH િશ-ણશા] �ી લીલાકા9ત િમ�ા અમદાવાદના િસ�ધી સમાજમા ંક9યાિશ-ણ માટ" સગવડો અપે-ા અને વા#તિવકતાનો 
અJયાસ

04-01-93

214 Tજતે9:;ુમાર નગીનદાસ શાહ િશ-ણશા] �ી લીલાકા9ત િમ�ા �જુરાત રાFયના NવૂH <ાથિમક બાલઅ&યાપન મ@ંદરોનો શૈ-Sણક અને વહDવટD 
પાસાઓનો અJયાસ

04-01-93

215 િપનાકDન હDરાલાલ �યાસ સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ શહ"રમા ંરહ"તા એક પ�પુાલક સમાજનો અJયાસ રબારDઓ ઉપર શહ"રDકરણની અસર 27-01-93

216 લીલાબહ"ન મહ"9:;ુમાર #વામી _ામઅથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક પાકતરાહના ંપ@રવતHન અને પ@રબળો (પાટણ તાuકુામા ંઘ¸ અને રાયડાના સદંભl 
અથHશા]ીય અJયાસ)

09-02-93

217 જtમુતી મોહનલાલ પટ"લ �જુરાતી �ી જયિંતભાઈ પટ"લ કિવ�ી બોટાદરકરના કા�યોમા ં�હૃdવનના સદંભ� 13-02-93

218 શારદા ભગવાનદાસ �દવ @હ9દD �ી ;ુંજSબહારD વાBણેય સવl�રકD <1ખુ કિવતાઓમા ંઆલોચનાAમક અ&યયન 18-02-93

219 ર-ાબહ"ન 1;ુુંદરાય દોશી સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ �યવસાય કરતી એકલી ]ીઓ? ુસામાTજક dવન અને વલણ 01-03-93

220 રાdવ <ેમdભાઈ પટ"લ _ામઅથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક C"�ટરમા 1ડૂD રોકાણની અથH-મતા �જુરાતના પછાત િવ#તારોના સદંભl અJયાસ 02-03-93

221 મોહRદુDન �લુામરtલુ બોEબેવાલા @હ9દD �ી ;ુજSબહારD વાBણેય િનસાબે અ|ચદં ભટનાગર-મAન કD તરતીબ-વ-તદવીન 16-03-93

222 જtમુતી બબાભાઈ પરમાર સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ આ@દવાસી િવ#તારમા ંસકંSલત બાળિવકાસ યોજનાનો 1oૂયાકંન અJયાસ (સાબરકાઠંા 
Tજoલો)

19-03-93

223 િવભા ધનવતંરાય ��ુલ ભિવBયિવ�ાન �ી આર.બી.લાલ ]ીની સગભાHવ#થા દરિમયાનમા ંપોષણ .ગેની માવજત એક અJયાસ 20-03-93

224 દાિમની નવીનચ9: શાહ સમાજકાયH �ી tમુ9ત મજ1દુાર કોમી પહ"ચાન અને @હ9>ુ-1cુ#લમ સબંધંો 23-04-93
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225 કનૈયાલાલ રમણલાલ નાયક ઈિતહાસ �ી ર. ના. મહ"તા ઐિતહાિસક પ@ર<ેvયમા ંચાણ#માનગર એક અ&યયન 10-06-93

226 @કશોર;ુમાર ઈ�વરભાઈ પરમાર સમાજમાનવશા] �ી ડો. માણેકલાલ પટ"લ બોરસદ તાuકુાના રાજNતૂો? ુલ�ન-ેW 11-06-93

227 અરિવ�દભાઈ ;ુરdભાઈ મા¥@ુકયા ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર િવસાવદર ઐિતહાિસક પ@ર<ેvયમા ંએક અ&યયન 22-06-93

228 NSુણ¹મા ભાઈલાલભાઈ ભ= સમાજકાયH �ી tમુ9ત મજ1દુાર ગરDબાઈ અને �Yૃ&ધ આલેખ સકંSલત બાલ િવકાસ યોજનાનો અJયાસ 02-07-93

229 મોતીભાઈ વસનd બારºયા સમાજકાયH �ી tમુ9ત મજ1દુાર <ૌઢિશ-ણ અને સચંેતના 07-07-93

230 ભ:ા »જલાલ શાહ ગાધંી દશHન �ી રમણભાઈ મોદD સવ�દય પ@રવાર C#ટની રચનાAમક <�િૃતઓનો અJયાસ 17-07-93
મા.ન.ં 284,

તા. 5-8-

2016

231 મોહનભાઈ શામળભાઈ પટ"લ ગાધંી દશHન �ી રમણભાઈ મોદD �જુરાતની _ામિવ°ાપીઠોની _ામિવશારદ અJયાસPમની તપાસ 10-08-93

232 ઘન2યામભાઈ નાનાભાઈ પટ"લ શાિંતસશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક �ી સહ�નદં #વામી �ી #વામીનારાયણ સ<ંદાય અને શાિંતની સાધના 18-08-93

233 રવtરુભાઈ રાબા ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ઐિતહાિસક પ@ર<ેvયમા ંજશદણનગર એક અ&યયન 25-09-93

234 ઉપે9: રમણલાલ ભ= િશ-ણસા] �ી N.ુગો. પટ"લ ખેડા Tજoલાની આ�મશાળાઓનો અJયાસ 06-02-93

235 1કુ"શભાઈ અમરિસ�હ િશ�ગાળા િશ-ણશા] �ી લીલાકા9ત િમ�ા �ૂનાગઢ Tજoલાના વથંલી તાuકુાની <ાથિમક શાળાના ધોરણ-૭ ના ંિવધાથ~ઓની 
ભૌગોSલક સકંoપનાઓની સમજનો અJયાસ

06-12-93

236 ઉષાબહ"ન બસંી;ુમાર ચાહવાલા િશ-ણશા] �ી ભગરાનીબેન કાલરા અમદાવાદ Tજoલાના ]ી અ&યાપન મ@ંદરના તાલીમાથ~ઓની સામાTજક પ@રપકવતા 
અને અ?;ુુલન વaચેનો સહસબંધંાAમક અJયાસ

13-12-93

237 ર-ાબહ"ન વાડDલાલ શાહ િશ-ણશા] �ી ભગરાનીબેન કાલરા અમદાવાદ Tજoલાના N�ુુષ અ&યાપન મ@ંદરના તાલીમાથ~ઓનો સામાTજક પ@રપકવતા 
અને અ?;ુુલન વaચેનો સહસબંધંાAમક અJયાસ

13-12-93

238 રહDમ*oુલા હબીબભાઈ �ુણ@કયા િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી બનાસકાઠંા Tજoલાની આ�મશાળાઓનો એક અJયાસ 20-12-93

239 મનtખુભાઈ ભીખાભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ
અમદાવાદ ERિુનિસપલ કોપ�ર"શન સચંાSલત -મતાક"9:ી અને Sબન-મતાક"9:ી <ાથિમક 
શાળાઓના ધોરણ ૧ થી ૪ ના બાળકોના ગSણત િવષયની કસોટDઓના પ@રણામોનો 
*લુનાAમક અJયાસ

20-12-93

240 રમેશભાઈ ભી�ુલાલ ભાવસાર િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ
ખભંાત તાuકુાની <ાથિમક શાળાઓના ધોરણ ૭મા ંઅJયાસ કરતા ંબાળકોની 
સ¼નાAમક શc�ત કસોટD? ુ<માSણકરણ તેમજ gYુ&ધ®ક અને શાળાના વાતાવરણના 
સદંભHમા ંતેનો અJયાસ

24-12-93

241 �&ધા માણેકલાલ પટ"લ ભિવBયિવ�ાન �ી આર.બી.લાલ #તનપાન અવ#થા દરEયાન માતાના પોષણ .ગેની સભંાળ એક અJયાસ 24-12-93

242 ધનtખુ જ>ુરાય ��ુલ સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= �જુરાતની ચૌધરD �િત પર િશBટ ભાષાની અસર 1993

243 શૈલા ;ુંભાર" ગાધંી દશHન �ી રમણભાઈ મોદD આ�મdવન પ&ધિત મ} ગાધંીd ઔર િવનોબાd કા યોગદાન 1993

244 #વાતી િસ�હા ભાિવસમાજ �ી આર.બી.લાલ કાયHશીલ મ@હલાઓકD બદલતી £ુઈ આિથ�ક પ@રc#થિત ઔર ઉનકા ભિવBય એક અJયાસ 10-01-94

245 dવણભાઈ અરજણભાઈ દ"સાઈ ઈિતહાસ �ી ર. ના. મહ"તા કડD તાuકુાના ક"ટલાક ઐિતહાિસક ગામોની #થળ તપાસ 10-01-94

246 ધરમિસ�હ જગિસહ પરમાર <ૌઢિશ-ણ �ી ઈલાબહ"ન નાયક મા&યિમકશાળાના િવધાથ~ઓના પ@રવારોમા ંઆિથ�ક અને શૈ-Sણક #તરથી થતી વસિત 
િવભેદોની અસર એક અJયાસ

22-01-94

247 જશવતંભાઈ �ળુાભાઈ પડંeા @હ9દD �ી ;ુંજSબહારD વાBણેય ડો. શકંર શેષ ક" નાટકzકા િવચારબોધ એવ ંરંગિશoપ. 24-01-94

248 અc�વન;ુમાર બાNલુાલ �½ભ= _ામઅથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક કાથોડD �િત-અથHશા]ીય અ&યયન (Kathodi Tribe-A Economic Study) 15-02-94

249 કાc9તભાઈ નવdભાઈ પટ"લ @હ9દD �ી t.ુ રામચ9: �દૃાવનલા ઔર ક9હºયાલાલ 19ુસીકD ઉપ9યાસ કલાકા *લુનાAમક અ&યયન (ગઢ-;ુંડાર 
ઔર જયભોલેનાથ ક" સદંભHમ})

15-02-94

250 િશoપા ચ9:કા9તભાઈ �યાસ સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= ઉaચતર મા&યિમક ક-ાએ નેકરD કરતી િશS-કા બહ"નોનો સામાTજક અJયાસ 26-02-94

251 નરિસ�હભાઈ દા. પટ"લ ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ધરમNરુ ઈિતહાસની :¢Bટએ અ&યયન 26-02-94

252 tિુનતા રમણીકલાલ કાલરDયા સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ બાળ સરં-ણ�હૃના િનરાધાર અને �નુેગાર બાળકોનો ભિવBયલ-ી અJયાસ 02-03-94

253 હરલાભાઈ ગો. રાઠવા ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર છોટાઉદ"Nરુ ઈિતહાસની :¢Bટએ અ&યયન 12-04-94

254 િવજયાબેન બા. �દવ ઈિતહાસ �ી ર. ના. મહ"તા �જુરાતની િવિવધ ધા* ુ 12-04-94

255 બળદ"વભાઈ ભીખાભાઈ  આગ� શાિંતસશંોધન �ી <િવણભાઈ શેઠ �જુરાતની દSલત સમ#યા શાિંતના સદંભHમાં 09-05-94

256 ;ૃBણલાલ માણેકલાલ ખWી <ૌઢિશ-ણ �ી ભગરાનીબેન કાલરા અવૈિધક િશ-ણ કાયHPમ એક સમ_લ-ી 1oૂયાકંન 14-06-94

257 મસરDભાઈ ભીમસીભાઈ સોલકંD �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ ગાધંી Rગુની �જુરાતી કિવતામા ંઅ@હ�સા? ુિન�ુપણ 14-06-94

258 �રુાભાઈ ઉગાભાઈ પરમાર સમાજમાનવશા] �ી માણેકભાઈ પટ"લ સોરઠDયા આ@હરો અને કહ"વતો સોરઠ િવ#તારને &યાનમા ંરાખીને 14-06-94

259 ધનdભાઈ બબાભાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ પ�િુવકાસ કાયHPમ �ારા આ@દવાસીની આવક ઉપર થતી અસરનો એક અJયાસ 14-06-94

260 િનલમભાઈ Sચ?ભુાઈ પડંeા િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ ધો. ૬ના િવ�ાનના ક"ટલાક એકમોની સકંoપનાઓ માટ" સદંભH કસોટDની રચના અને 
યથાથ~કરણ

24-06-94

261 દ-ા ભા?ભુાઈ િWવેદD <ૌઢિશ-ણ �ી ક". સી. પટ"લ અમદાવાદની નવિશS-ત <ૌઢ મ@હલાઓની સા-રતા ટકાવનારા પ@રબળોનો અJયાસ 24-06-94

262 ચીમનભાઈ મા. ચૌધરD સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ કોટવાSળયામા ં(દS-ણ �જુરાત? ુએક આ@દમ�ૂથ) િવકાસ અને પ@રવતHનનો એક 
અJયાસ

07-07-94

263 @દનેશભાઈ ન¥ભુાઈ મકવાણા સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ સૌરાBCના વણકરોમા ંિશ-ણ અને �યવસાયની ગિતશીલતા 21-09-94

264 મનોજ;ુમાર �ુંગરભાઈ પરમાર સમાજકાયH �ી tમુ9ત મજ1દુાર �યાવસાિયક ગિતશીલતા અને ;ુ�ુંબdવન (અમદાવાદની સીમા ઉપર આવેલ 
ગોતા,થલતેજ,છારોડD અને ભાડજને ક"9:મા ંરાખીને)

14-10-94

265 બબાભાઈ પચાણભાઈ પરમાર <ૌઢિશ-ણ �ી ઈલાબહ"ન નાયક મ@હલાઓના વૈવા@હક dવનનો અJયાસ 16-06-95

266 કાc9તલાલ સવdભાઈચોટSલયા @હ9દD �ી ;ુજSબહારD વાBણેય ભાBમ સાહનીકD કહાનીયz ક" યથાથH બોધ 02-01-95

267 ડા�ાભાઈ મોતીરામ પટ"લ િશ-ણશા] �ી N�ુુષોતમભાઈ પટ"લ #નાતક gિુનયાદD અ&યાપન મહાિવધાલયોમા ં<ાયોSગક િશ-ણકાયH તથા 
સ1હૂdવનની તાલીમ �યવ#થા એક અJયાસ

07-01-95

268 મહ"શ;ુમાર િવ©લભાઈ પટ"લ <ૌઢિશ-ણ  �ી મ?ભુાઈ િWવેદD ગાધંીનગર Tજoલા સNંણૂH Rવુા સા-રતા કાયHPમ �ારા સા-ર થયેલ <ૌઢોમા ંઆવેલ 
ચેતના એક અJયાસ

07-01-95

269 મહ"9:;ુમાર |સ¬ગભાઈ વાળા િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી ધો. ૭ ના િવધાથ~ઓની @હ�દD ભાષાિસY&ધ એક અJયાસ 13-01-95

270 અરિવ�દાબેન મ?ભુાઈ ભાવસાર ગાધંી દશHન �ી ર"ખાબહ"ન મહ"તા ]ી ઉ¾િતમા ં સેવા સ#ંથાનો ફાળો (ગાધંીિવચારને ક"9:મા રાખીને) 31-01-95

271 મ�ંુલાબેન ના¥ભુાઈ નાયક ગાધંી દશHન �ી સાધનાબેન વોરા બાળકોના સવાxગી િવકાસમા ં�ેયસ સ#ંથાનો ફાળો (ગાધંીિવચારની :BટDએ) 31-01-95

272 સીતારામ પાનdભાઈ દ"શ1ખુ િશ-ણશા] �ી N.ુગો. પટ"લ SબનતાSલમી આ@દવાસી િશ-કોની ધો..૪ની -મતાઓના સદંભHમા ંિસY&ધનો અJયાસ 31-01-95

273 @દપક છોટાલાલ ઠા;ુર સમાજકાયH �ી tમુ9ત મજ1દુાર ભીલ આ@દવાસીઓમા ં�યવસાય પ@રવતHન અને સામાdક dવન �યવ#થા 10-02-95
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274 રામાd માતસગંd ઠાકોર �જુરાતી �ી ચ9:કા9ત શેઠ ગાધંીRગુ? ુઅ?વુાદ સા@હAય (એક સવl-ણ) 10-02-95

275 જયતંીભાઈ tરુ"શભાઈ ચૌધરD �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ અ?ગુાધંીRગુ? ુઅ?વુાદ સા@હAય એક સવl-ણ ૧૯૪૮ થી ૧૯૯૦ 10-02-95

276 અNવૂH <મોદરાય મહ"તા સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ ઉaચતર મા&યિનક શાળાઓમા ંકોEXRટુર િશ-ણ (_ામીણ અને શહ"રD) એક *લુનાAમક 
અJયાસ

10-02-95

277 હ"તલ હ@રલાલ ઠ¿ર સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ ટ"લીિવઝન �ારા ભારતીય ]ીઓના વલણો અને 1oૂયોમા ંસા#ંiૃિતક પ@રવતHન _ામીણ 
અને શહ"રD િવ#તારમા ંએક *લુનાAમક અJયાસ

10-02-95

278 ઓ.. પલની #વામી શાિંતસશંોધન <ો. દ"વ»ત પાઠક Peace Through Nonviolent Communication With Special Reference to Gandhi's life 28-02-95

279 ચ9:કા9ત કાશીરામ �યાસ �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ �ી િW�વુન ગૌરDશકંર �યાસ? ુબાલ સા@હAય 07-03-95

280 રજનીકા9ત ખેમdભાઈ પરમાર ઈિતહાસ �ી ચ9:કા9ત N.ુ પટ"લ �જુરાતનો <ણામી સ<ંદાય ઈિતહાસ અને <દાન 05-05-95

281 કા2મીરા અ1તૃલાલ ઉપા&યાય બૌ&ધ દશHન �ી િનરંજન િWવેદD થેરDગાથા િન�ુિપત SભÀdુવન 11-06-95

282 સદ�ણુા િનરંજનભાઈ િWવેદD બૌ&ધ દશHન �ી િનરંજન િWવેદD થેરDગાથા િન�ુિપત નારDdવન 11-06-95

283 મીના-ી અનતંરાય જોષી �જુરાતી �ી ચ9:કા9ત શેઠ કાગ અને કાગવાણીના કા�યો એક અJયાસ (િવશેષ રામાયણ િવષયક કા�યોનો ) 19-06-95

284 માલાભાઈ મેઘાભાઈ પરમાર ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર ઐિતહાિસક :¢Bટએ બોરસદ પેટલાદ અને માતર તાuકુાના #થળનામો 10-07-95

285 @કશોર;ુમાર કાિંતલાલ ચૌધરD ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર માડંવી નગર? ુઐિતહાિસક અ&યયન 10-07-95

286 મીના બ. Nરુો@હત સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ અમદાવાદના ગદંા વસવાટોમા ંઆરો�ય .ગેની પ@ર#થિતઓ એક અJયાસ 20-07-95

287 <િવણિસ�હ શ. �દવ સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= તમા;ુની ખળDમા ંકામ કરતા કામદારો એક અJયાસ 20-07-95

288 કoપેશ ચી?ભુાઈ પરDખ _.ં મા. િવ�ાન �ી tરુ"શભાઈ ઠાકોર સકંSલત સવH_ાહD _થંાલય સોÁટવેર પેક"જો? ુ*લુનાAમક અ&યયન 06-10-95

289 કનૈયાલાલ લouભુાઈ શાહ _.ં મા. િવ�ાન �ી પી. સી. શાહ શૈ-Sણક _થંાલયોમા ં#વયંસંચંાલન પ@ર<vય અને <�નો : �જુરાતના સદંભl 06-10-95

290 અ1તૃભાઈ ડા�ાભાઈ પરમાર �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ �જુરાતી દSલત કિવઓ અને તેમની કિવતા 06-11-95

291 મહ"9:;ુમાર ન¥મુલ |ઠમલાણી શાિંતસશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક Space Research and Peace 06-11-95

292 િનAયાનદં બસંીધર સતપથી શાિંતસશંોધન �ી <િવણભાઈ શેઠ Peace Through Sustainable Development 06-11-95

293 જય;ુમાર મોહનલાલ શાહ «ન દશHન �ી મ�બુેન સેન «નદશHનમા ંતપ : મનોવૈ�ાિનક અ&યયન 06-11-95

294 Tજતે9:;ુમાર િવ?ભુાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી
પેટલાદ નગર પાલીકા સચંાSલત NવૂHથી પિ�મ ભાગ તરફ આવેલ <ાથિમક 
શાળાઓના ધો. ૫,૬ અને ૭ ના િવ°ાથ~ઓની શૈ-Sણક િસY&ધ પર કૌ�ુંSબક સામાTજક 
અને આિથ�ક પરDબળોની અસરનો અJયાસ

08-11-95

295 િવBh;ુુમાર ક"શવલાલ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ સાબરકાઠંા Tજoલાની <ાથિમક શાળાના ધોરણ ૫ થી ૭ (૮ થી૧૨ વષHના )બાળકોના 
�યc�તAવ માપનનો અJયાસ

08-11-95

296 હ"િમoટા યા;ુબભાઈ પરમાર િશ-ણશા] �ી N.ુગો. પટ"લ અમદાવાદ શહ"રના ં<ાથિમક શાળાના િશ-ણના �યવસાિયક સતંોષનો અJયાસ 08-11-95

297 1;ુુ9દભાઈ મોતીભાઈ મકવાણા ઈિતહાસ �ી અભય;ુમાર િસ�હ અમદાવાદના tતુરાઉ કાપડ ઉ°ોગ? ુ�િમક ®દોલન (૧૯૨૦-૧૯૪૭) 08-11-95

298 ભગવાનભાઈ નરિસ�હદાસ પટ"લ િશ-ણશા] �ી N.ુગો. પટ"લ અવૈિધક િશ-ણ ક"9:ોના િવધાથ~ઓની  -મતા િસY&ધનો અJયાસ 08-11-95

299 રા|9: ર"વાશકંર જોષી ઈિતહાસ �ી ડો. મ�બુહ"ન સેન સoતનત અને 1ઘુલ કાળમા ં�જુરાતમા ં«નધમH ઐિતહાિસક લેખોને આઘાર" 13-11-95

300 FયોA#ના જયિંતલાલ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ <ાથિમકશાળાના ધો. ૫ થી ૭ ( ૧૦થી ૧૭) વય�ૂથના બાળકો માટ" શાfદDક 
gYુ&ધકસોટDની રચના અને <માSણકરણ

13-11-95

301 Tજ�ેશ;ુમાર Sગરધરલાલ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ અ&યેતાક"9:ી િવ�ાન  િશ-ણ કાયHPમની ધો. ૫ ના િવધાથ~ઓ પર અસરકારકતા 
તપાસવી

13-11-95

302 ચ9:ાવતી નગીનભાઈ ચરDવાલા ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ પારડD ખેડ સAયા_હ 15-11-95

303 ચ>ંુભાઈ વાલdભાઈ uહુાર િશ-ણશા] �ી N.ુગો. પટ"લ છ©ા ધોરણના ગSણતમા ંઘાત અને ઘાતાકંના કૌશoય માટ" િનદાનાAમક 1લૂક સદંભH 
કસોટDના રચના અને યથાથ~કરણ

22-11-95

304 ગૌતમ;ુમાર માધવલાલ પટ"લ િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી <ાથિમક અ&યાપન મ@ંદરોના તાલીમાથ~ઓની ગSણત િવષયની -મતા આધારDત 
િસY&ધ કસોટDની રચના અને <માSણકરણ

22-11-95

305 ગાગ~ નટવરલાલ રાવળ સમાજકાયH �ી tમુ9ત મજ1દુાર પીવાના ંપાણીનો <�ન અને મ@હલા સગંઠન 04-12-95

306 અિનલ;ુમાર 1લુચદંભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી �જુરાત રાFય શાળા પાઠeN#ુતક મડંળ �ારા રચીત ધો. ૬ ના િવ�ાન પાઠe 
N#ુતકોનો *લુનાAમક અfયાસ

05-12-95

307 dતે9:;ુમાર ના�ુભાઈ વાઘેલા ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ રાBCDય ચળવળમા ંઅમદાવાવદ મ�ૂર મહાજન સઘં? ુ<દાન         (૧૯૨૦-૧૯૪૭) 06-12-95

308 <કાશચ9: હ@ર<સાદ િધિમર" @હ9દD �ી ;ુંજSબહારD વાBણેય મહામિત <ાણનાથ ક" કા�યમ} સા<ંદાિયક સદભાવના 07-12-95

309 મનહરભાઈ Nરુષોતમભાઈ પચંાલ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ 1લૂક સદંભH કસોટDમા ંઆદશH િવભેદક <ાXતાકંના િનધાHરણ પર કલમોની સ¶ંયાની અસર 08-12-95

310 tિુશલ;ુમાર અમરિસ�હ યાદવ િશ-ણશા] �ી પી.d. પટ"લ અમદાવાદ ક" @હ9દD મા&યમક" િવ°ાલયોમ} ._ેd પઢાનેવાલે િશ-કz ક" સ�જતાકા 
અ&યયન

11-12-95

311 @કરDટ;ુમાર ચ:ંકા9ત જોષી િશ-ણશશા] �ી ઈલાબહ"ન નાયક સાણદં તાuકુાની <ાથિમક શાળાઓના િશ-કોના વ#તીિશ-ણ <Aયેના વલણોનો 
અJયાસ

11-12-95

312 છાયાબેન દD. પચંાલ સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= મ@હલા વકDલો એક અJયાસ 11-12-95

313 સાબેરનીશા હાdભાઈ ફા�ુકD @હ9દD �ી ;ુજSબહારD વાBણેય ®ચSલક ઉપ9યાસ ક" પ@ર<ેvયમ} ડો. િશવ<સાદિસ�હ ;ૃત અલગ-અલગ વૈતરણીકા 
1oૂયાકંન

15-12-95

314 રા|9: �નુીલાલ િWવેદD િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ <ાથિમક શાળાના ધો.૧ થી ધો..૪ ના -મતા ક"9:ી કસોટDઓમા ંિવ°ાથ~ઓની િસY&ધ 
અને કચાશનો અJયાસ

23-12-95

315 યા#મીન હસનભાઈ tરુાણી _ામઅથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક પાકતરાહના ંપ@રવતHન અને પ@રબળ ( િસ&ધNરુ તાuકુામા ંઘ¸ અને રાયડાની ખેતી? ુ
ખચH-લાભ િવ2લેષણ

29-12-95

316 ભીÂભુાઈ દ"વસ¬ગભાઈ રાઠોડ _ામઅથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક વરસાદ આધારDત ખેતીમા ંખે�ૂતોની અથH-મતા (ભાવનગર Tજoલાના ંબોટાદ તાuકુાનો 
અJયાસ

29-12-95

317 �ુપાભાઈ સવસીભાઈ માલ@કયા <ૌઢિશ-ણ �ી ઈલાબહ"ન નાયક _ાEય નવ િશS-તોમા ંવસિત િશ-ણની સભાનતાનો અJયાસ (સા-રતા અSભયાનના 
પ@ર<ેvયમા ં)

1995

318 નરોતમભાઈ મહાદ"વભાઈ <�પિત _ામઅથHશા] �ી ભારતીબેન દ"સાઈ સકંSલત _ામિવકાસ યોજનાના લાભાથ~ઓ? ુઅથHશા]ીય અ&યયન (મહ"સાણા 
Tજoલાના ંસમી તાuકુાના અJયાસના ંઆધાર" )

05-01-96

319 ઉષાબહ"ન જગદDશચ:ં દવે �જુરાતી �ી જગદDશભાઈ �યાસ �ી પ¾ાલાલ પટ"લની મનપદD નવલકથાઓમા ં�ુ@ઢ<યોગો,કહ"વતો અને અલકંારોની 
અSભ�યc�તનો અJયાસ (વળામણા,મળેલાdવ અને માનવીની ભવાઈના સદંભl )

10-01-96

320 હમીરભાઈ N ૂ�ંભાઈ સzદરવા સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= સોર@ઠયા આ@હરોમા ંસામાTજક પ@રવતHન 10-01-96

C:\Users\GIRISH\Desktop\M.PHIL.,Ph.D._Pass_Out_All_Students_List_1969_To_2019



321 અશોક;ુમાર શા.ં પટ"લ �જુરાતી �ી ચ9:કા9ત શેઠ �જુરાતીમા ંગાધંીd િવષયક ચ@રW_થંો 11-01-96

322 ;ુંદનબહ"ન N�ુુષોતમ ઝાલા �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ tરુ"9:નગર Tજoલાના ં_ામીણ િવ#તારના આિથ�ક પછાત ;ુ�ુંબના જવાબદાર 
પ@રબળોનો અJયાસ

11-01-96

323 <ીિતબહ"ન જશવતંલાલ મોદD �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ _ામીણ અને શહ"રD ;ુ�ુંબોમા ંખા°પદાથ�ની �ળવણીની <ચSલત પ&ધિતઓનો અJયાસ 11-01-96

324 બાgભુાઈ દાનdભાઈ હ"ડEબા ઈિતહાસ �ી મ�બુેન સેન કoપtWૂમા ંવSણ¹ત «ન પારંપા@રક અને ઐિતહાિસક મા9યતાઓ 31-01-96

325 <�ાબહ"ન ક#*રુભાઈ પરમાર �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ ૫ થી ૭ ધોરણમા ંઅfયાસ કરતા ંબાળકોની શૈ-Sણક િસY&ધને અસર કરતા પ@રબળોનો 
અJયાસ

05-02-96

326 પકંજ;ુમાર ખા*ભુાઈ રાઠોડ સમાજમાનવશા] �ી ડો.માણેકલાલ પટ"લ <ાિંતજ પરગણાના *રુD-ભવૈયા -એક અJયાસ 23-05-96

327 રણdત;ુમાર tરુસગંભાઈ સગર સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= પગી �ાિત એક સામાTજક અJયાસ 01-07-96

328 ધરણાતભાઈ એભાભાઈ પીઠDયા ઈિતહાસ �ી જય;ુમાર ��ુલ સિવનય કા?નૂ ભગંની ચળવળમા ંઅમદાવાદ Tજoલા? ુ<દાન (૧૯૩૦-૩૨) 17-07-96

329 કોદરબેન રણછોડભાઈ પટ"લ �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ #વાત�ંયા[ર �જુરાતી કિવતામા ંપખંી િવષયક રચનાઓ 25-07-96

330 @કશોર ખીમાણદંભાઈ સોલકંD સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ ગીર િવ#તારના આહDરો? ુ ંસામાTજક-સા#ંiૃિતક dવન 02-08-96

331 ઈમે9Rઅુલ d. શાિંતસશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક ROLE OF RELIGION IN PEACE AND DEVLOPMENT 30-09-96

332 માથાH ઈમે9Rઅુલ d. શાિંતસશંોધન �ી <િવણભાઈ શેઠ ROLE OF WOMEN IN DEVLOPMENT AND PEACE 30-09-96

333 સજંય ર¤વુીર ચૌધરD કો. મા. િવ�ાન �ી કoપેશભાઈ પરDખ મા@હતી પ&ધિતમા ંપદાથHલ-ી ¶યાલો એક અJયાસ 16-10-96

334 ભારતી ડા�ાભાઈ પટ"લ �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ �જૂરાત િવધાપીઠ રાધંે�મા ં�હૃિવ�ાન િવષય? ુિશ-ણ <ાXત કર"લ બહ"નોની 
�યવસાિયક પ@રc#થિતનો અJયાસ

16-10-96

335 િશoપા િવનોદચ:ં પડંeા �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ ૫ થી૭ ધોરણમા ંઅJયાસ કરતા ંબાળકોના શૈ-Sણક <�નોનો અJયાસ 16-10-96

336 અ1તૃલાલ બબલદાસ �દવ િશ-ણશા] �ી માલતીબહ"ન >ુબે આિથ�ક- સામાTજક #તર ક" સદંભHમ} કરજણ તહસીલ ક" <ાથિમક િવ°ાલયz ક" ક-ા સાત 
ક" િવ°ાથ~યોકD @હ9દD કD િસY&ધ કા અ&યયન

24-10-96

337 સતીષ <&REુનભાઈ પાઠક િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ <ાથિમક શાળાઓના ૧૧+ થી ૧૩+ વષHના વય�ૂથવાળા બાળકો માટ" અશા¢fદક 
સ¼નાAમક કસોટા? ુિનમાHણ અને <માણીકરણ

24-10-96

338 રિતલાલ �સુાભાઈ વાઘેલા િશ-ણશા] �ી પી.d. પટ"લ �જુરાત રાFયની ઉaચતર ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોના િવષય માળખાનો અJયાસ. 24-10-96

339 @દનેશ;ુમાર રમણલાલ �¼ુર િશ-ણશા] �ી પી.d. પટ"લ સાબરકાઠંા Tજoલાના આ@દવાસી િવ#તારની <ાથિમક શાળાઓમા ંકાયH કરતી 
િશS-કાઓના �યાયસાિયક સતંોષનો અJયાસ.

24-10-96

340 અશોકભાઈ િવ©લદાસ <�પિત િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ <ાથિમક શાળાઓમા ંભણતા ધો. ૫ થી ૭ (૧૦ થી ૧૩ વય�ૂથ )ના બાળકો માટ" 
અશા¢fદક gYુ&ધ કસોટDની રચના અને <ામાSણકરણ

24-10-96

341 @દપક;ુમાર રનાભાઈ ચૌધરD સમાજમાનવશા] �ી માણેકભાઈ પટ"લ તાપીકાઠંા િવ#તારના ચૌધરD આ@દવાસી �િતનો અJયાસ (tરુત Tજoલાને ક"9:મા ં
રાખીને )

28-10-96

342 બ;ુલભાઈ ગોિવ�દભાઈ કોળD સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ જગંલમા ંકામ કરતા આ@દવાસી મ�ૂરોનો એક અJયાસ (|તNરુ પાવી તાuકુાને 
&યાનમા ંરાખીને )

28-10-96

343 ભરતભાઈ માદંાભાઈ પટ"લ ઈિતહાસ �ી ચ:ંકા9ત પડંeા ૧૯૪૨ ની લડતમા ંપારડD તાuકુો 28-10-96

344 બાgભુાઈ મહાદ"વભાઈ દ"સાઈ �જુરાતી �ી જગદDશભાઈ �યાસ રબારD સમાજની લોકકથાઓ 28-10-96

345 1¶ુતારએહમદ સદ�ુદDન સૈયદ સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= વડાલીના મેમણો એક અJયાસ 28-10-96

346 tશુીલાબેન બાgભુાઈ પટ"લ �જુરાતી �ી જગદDશભાઈ �યાસ પીતાબંર પટ"લની નવલકથાઓમા ં�ુ@ઢ<યોગો અને અલકંારોની અSભ�યc�તનો અJયાસ 07-11-96

347 મોઘીબેન �ુપાભાઈ મકવાણા ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ ૧૯૪૨ ની @હ�દ છોડો ચળવળમા ંવઢવાણ શહ"ર? ુએક ઐિતહાિસક અ&યયન 07-11-96

348 જયવધHન ચીમનલાલ હષH બૌ&ધ દશHન �ી મ�બુેન સેન ,તથા 
િનરંજનાબેન વોરા

બૌ&ધદશHનમા ં<�ા:#વkપલ-ી અ&યયન 18-11-96

349 રમેશ;ુમાર હરદાસભાઈ મકવાણા સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ ઘેડDયા કોળDમા ંપરંપરા અને સામાTજક પ@રવતHન:એક અJયાસ 07-12-96

350 ભરતિસ�હ કાÃભાઈ મછાર ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ #વાત�ંય સ_ંામમા ંદાહોદ તાuકુો 1996

351 અ1તૃભાઈ ગોપાળદાસ પટ"લ _ામઅથHશા] �ી ભારતીબેન દ"સાઈ ®તર રાFય #થળાતંરDતો? ુઆિથ�ક અ&યયન (રાજ#થાનના #થળાતંરDતોને &યાનમા ં
રાખીને)

1996

352 તેજલ મ. અ&વRુH ભાિવસમાજ �ી આર.બી.લાલ _ામીણ મ@હલાઓમા ંસામાTજક કાયદાકDય ��િૃત િવષે એક ભિવBયલ-ી અJયાસ 1996

353 હસીના વલીભાઈ મનtરુD ભાિવસમાજ �ી આર.બી.લાલ _ામીણ િવ#તારમા ંસકંSલત બાલિવકાસ યોજના? ુભાિવ .ગ ેએક 1oૂયાકંન અJયાસ 1996

354 શોભનાબેન રિસકલાલ શાહ «ન દશHન �ી મ�બુેન સેન ,          તથા 
િનરંજનાવોરા

આચારાગં અને ઋિષભાિષત? ુ*લુનાAમક ભાષાકDય અ&યયન 1996

355 અિમતા <&Rમુનભાઈ આચાયH _ામઅથHશા] �ી ભારતીબેન દ"સાઈ અમદાવાદ શહ"રના ગદંા(·પડપ=ી) િવ#તારોમા ંરહ"તા #થળાતંરDતોની અથH�યવ#થા એક 
અJયાસ)

1996

356 તેજસ;ુમાર tરુ"શ;ુમાર ઠાકર સમાજકાયH. �ી tમુ9ત મજ1દુાર ઠાકોરોમા ંકૌ�ુSબક સમ#યા, તનાવ અને તેનો સામનો કરવાની <@Pયા એક અJયાસ 1996

357 બીના ગીરDશભાઈ પડંeા �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ શહ"રD સ1દુાયના બાળકોના આહારમા ંNરૂક આહારનો ઉપયોગ અને તેની આરો�ય પર 
થતી અસરો

1996

358 ઉમા ખ}ગારd ચૌહાણ ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ �જુરાત વનાHÅલુર સોસાયટD :એક ઐિતહાિસક અ�યયન (૧૮૪૮-૧૯૨૦ ) 1996

359 ઘિમ�Bઠા મગનભાઈ ગો@હલ ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ વડોદરા રાFયમા ંઆયHસમાજની <�િૃ[ઓ :એક ઐિતહાિસક અ&યયન (૧૮૮૮-૧૯૭૦ ) 1996

360 શૈલેષ;ુમાર કાc9તલાલ પટ"લ _ામ�યવ#થાપન �ી <@દપભાઈ આચાયH �યc�તગત બાયોગેસ Xલા9ટની સમ#યાઓનો અJયાસ બધં હાલતવાળા ગેસ Xલા9ટને 
Nનુ :કાયાHc9વત કરવાની શ¡તાઓ

26-03-97

361 c#મતાબહ"ન હDરાલાલ શેલત ઈિતહાસ �ી રસેશભાઈ જમીનદાર આણદં નગર પાSલકા :ઐિતહાિસક અ&યયન 01-08-97

362 1;ુુ9દભાઈ માધવલાલ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ d.બી.ટD.સી.ઓના <િશ-ણાથ~ઓની શૈ-Sણક િસY&ધ પર આિથ�ક સામાTજક c#થિત,�ાિત 
અને �િતના સદંભHમા ંઅJયાસ

24-10-97

363 ભરતભાઈ બબલભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી પી.d. પટ"લ <ાથિમક શાળાઓના િવ°ાથ~ઓ માટ" સ¼નાAમકતા માપન કસોટDઓની રચના અને 
<માSણકરણ

24-10-97

364 દાર બશીર એહમદ શાિંત સશંોધન �ી ડD. એન. પાઠક A Search for peace in Kashmir 03-11-97

365 બાgભુાઈ �માભાઈ દ"સાઈ ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ �જુરાત કોલેજ,અમદાવાદ:ઐિતહાિસક અ&યયન (૧૮૭૯-૧૯૭૯ ) 07-11-97

366 ઈલાબહ"ન રમણભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ બારડોલી સAયા_હમા ંtરુત Tજoલાની મ@હલાઓ? ુ<દાન :ઐિતહાિસક અ�યયન 
(૧૯૨૮-૩૦)

07-11-97

367 ભરત .બાલાલ દરd �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ �જુરાતી કા�ય પરંપરામા ંગાધંીd :<ભાવ અને <િતBઠા 15-11-97

368 ભરત કાિંતલાલ અ_વાલ �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ હાઈ;ુ અને �જુરાતી હાઈ;ુ 15-11-97
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369 સAયબાળા દલપતિસ�હ પ@ઢયાર �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ મહાધરમ તેની પાટ-પરંપરા અને વાણી 15-11-97

370 ગીતા રિતલાલ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા _ાિમણ �&ૃધ મ@હલાઓની સમ#યાઓ (અમદાવાદ Tજoલાના દ#Pોઈ તાuકુાના ¤મુા 
ગામને ક"9:મા ંરાખીને )

15-11-97

371 વૈશાલી હ"મચ:ં થોરાત સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ અ?tુSૂચત �િતની નોકરD કરતી ]ીઓની સમ#યાઓ અને બદલાતા વલણો 15-11-97

372 વાલીબહ"ન તેજમલભાઈ રબારD ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ ઉ[ર �જુરાતના ખે�ૂત ®દોલનો :એક ઐિતહાિસક અ&યયન (૧૯૦૭- થી ૧૯૪૭ ) 15-11-97

373 @દલીપ ચીરાગભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ આઝાદDની લડત દરEયાન અમદાવાદમા ંિવ°ાથ~ <�િૃ[ઓ :એક ઐિતહાિસક અ&યયન 
(૧૯૨૦-૪૭)

15-11-97

374 ધીરજભાઈ જસાભાઈ પરમાર �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ �ુનાગઢના ગઝલકારો 17-11-97

375 Sબિપનભાઈ રામાભાઈ પરમાર સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ S�#તી થયેલા અ?tુSૂચત �િતના લોકોમા ંઆવેલા  સામાTજક પ@રવતHન? ુએક 
અ&યયન

17-11-97

376 tરુ"શ નાનdભાઈ જગાSણયા સમાજકાયH �ી ચ:ં�Xુત સાનન આAમહAયાનો અસફળ <યAન કરનાર પ@રણીત ]ી-N�ુુષોનો મનો-સામાTજક અJયાસ 17-11-97

377 સ&ંયાબહ"ન પી. પટ"લ _ામ અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક પાકતરાહમા ંપ@રવતHન અને પ@રબળો શેરડD,ડાગંરની ખેતી :એક અ&યયન અને 
ખચHલાભ િવ2લેષણ

18-11-97

378 મહ"9:;ુમાર નારાયણ પટ"લ િશ-ણશા] �ી N.ુગો. પટ"લ અમદાવાદ Tજoલાની <ાથિમકશાળાઓમા ંબ£ુ�ેSણય વગHખડં �યવ#થા-એક અJયાસ 19-11-97

379 રમેશભાઈ બાબરભાઈ સોલકંD િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી સૌરાBC િવ#તારમા ંઆવેલ <ાથિમક gિુનયાદD અ&યાપન મ@ંદરોના <િશ-ણાથ~ઓની 
િવષયવ#*નુી િસY&ધનો અJયાસ

19-11-97

380 વીણા કાિંતલાલ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ ગાધંીનગર Tજoલાના <ાથિમક શાળાના િવ°ાથ~ઓમા ંગSણિતક સકં"તોની સકંoપનાની 
સમજ

20-11-97

381 ગોિવ�દભાઈ ;ુવરd પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ �જુરાત રાFયના <ાથિમક િશ-ણના ગSણત િવષયના અJયાસPમનો ૧૯૯૫ પછDનો 
િવકાસ

20-11-97

382 સોનલ રમણભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી ઈલાબહ"ન નાયક <ાથિમક gિુનયાદD અ&યાપન  મ@ંદરોના ં<િશ-ણાથ~ઓની િવષય વ#* ુિસY&ધનો 
અJયાસ

20-11-97

383 તેજલ Tજતે9:;ુમાર શેઠ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ <ાથિમક શાળાના બાળકોની સ_ંહણશc�ત અને ગાSણિતક િસY&ધનો અJયાસ 20-11-97

384 સિવતાબહ"ન ધનdભાઈ પટ"લ અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક <ાદ"િશક _ામીણ બ}ક એક અJયાસ 22-11-97

385 સબાના ફઝલખાન પઠાણ સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ 1cુ#લમ ]ીઓમા ં;ુ�ુંબિનયોજન .ગે? ુ�ાન,વલણ અને આચરણનો એક અJયાસ 27-11-97

386 નેહા મહ"શભાઈ <aછક સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ ટ"લીિવઝન અને ]ીઓ :આ�િુનકDકરણની <@Pયાનો એક અJયાસ 27-11-97

387 બાgભુાઈ કા. દ"વડા સમાજમાનવશા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા કોલેજની આ@દવાસી િવ°ાથ~નીઓના વલણો-આકા-ંાઓ અને સમ#યાઓનો એક અJયાસ 27-11-97

388 વ�ુભાઈ રામભાઈ પરમાર સમાજમાનવશા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા ઔધોSગકરણથી  હ@રજન મ�ૂરોમા ંઆવેu ુપ@રવતHન (કોડDનારની .g�ુ કંપનીને 
ક"9:મા ંરાખીને)

27-11-97

389 જયિંતલાલ શકંરલાલ પરમાર કો. મા. િવ�ાન �ી ક?ભુાઈ લ. શાહ Rિુનવિસ�ટD _થંાલયોમા ં<ોAસાહન અને કાયH;ુશળતા : એક અJયાસ 01-12-97

390 @દલીપ;ુમાર ઘેમરભાઈ ચૌધરD િશ-ણશા] �ી N.ુગો. પટ"લ બ£ુ�ેSણય અSભગમથી ચાલતી <ાથિમક શાળાઓ 03-12-97

391 ભરત;ુમાર મોતીભાઈ રાઠોડ @હ�9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ @હ�દD ભાષા કા આ�િુનકરણ 03-12-97

392 ગેલdભાઈ લખમણભાઈ ભાટDયા @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ @હ�દD-�જુરાતી વા¡ રચનાકા *લુનાAમક અ&યયન 03-12-97

393 નીલેશ;ુમાર પરષોતમ ગોહ"લ @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ @હ�દD 1હુાવરો એવ ંલોકો@કતયzકD આથ~ રચના 03-12-97

394 યોગેશ;ુમાર કાિંતલાલ અ_વાલ @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે ભારત િવભાજનકD WાસદD ક" પ@ર<ેvયમ} �ઠા સચકા 1oૂયાકંન 06-12-97

395 દ-ાબેન ગેલાભાઈ ગોહ"લ @હ9દD �ી જશવતંભાઈ પડંeા હ@ર;ૃBણ <ેમી ક" <1ખુ નાટકોમ} િવચારબોધ એવ ંરંગિશoપ 06-12-97

396 1ળુાભાઈ વર�ંગભાઈ વા� @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા િવBh<ુભાકર ક" <1ખુ નાટકો મ} િવચારબોઘ એવ ંરંગિશoપ 06-12-97

397 ઈoયાસ આર. |ઠવા @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા આ�િુનક ઉ>ુH  કિવયzકા @હ�દD <યોગ 06-12-97

398 દ-ાબહ"ન સેવતંીલાલ મોદD �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ અધવaચે અJયાસ છોડD ગયેલ બાળકોના અJયાસ છોડવા પાછળના જવાબદાર કારણો 
અને  તેમની હાલની પ@રc#થિતનો અJયાસ

17-12-97

399 નેહાબહ"ન 1ળૂશકંર જોષી �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ આહાર પોષણ િવષય અ9વયે બી.એ.ના Wણ વષHના ડD_ી અJયાસPમના િવ°ાથ~ઓની 
�ાનકથા અને તેમના આહારમા ંઆવેલ પ@રવતHનનો અJયાસ

17-12-97

400 @દનેશચ:ં બસંીધર ગાધંી ગાધંી દશHન �ી સાધનાબહ"ન વોરા �જુરાત રાFયની બહ"રા 1 ૂગંાની િશ-ણ સ#ંથાઓનો એક અJયાસ 31-12-97

401 1#ુ*ફુા ઉ#માનભાઈ મનtરુD ગાધંી દશHન �ી ર"ખાબહ"ન મહ"તા �જુરાતમા ંર�તિપતની સ#ંથાઓ-એક અ&યયન 31-12-97

402 @દપક જયિંતલાલ ભ= િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ <ાથિમક શાળાના િશ-કોના -મતાક":ી િશ-ણ <Aયેના વલણોનો અJયાસ 1997

403 Tજ�ાબહ"ન tયૂHકાતં િWવેદD ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ કલોલ નગરપાSલકા :એક ઐિતહાિસક અ&યયન (૧૯૧૧-૧૯૬૦ ) 1997

404 હષHદ;ુમાર ર. ઠ¿ર સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ આ@દવાસીઓની આરો�ય અને tખુાકારDની સમ#યાનો અJયાસ (િવજયનગર 
તાuકુો,સાબરકાઠંા Tજoલો )

20-02-98

405 ગાયWી 1;ુુલ ડો�ટર કો. મા. િવ�ાન �ી tરુ"શભાઈ ઠાકોર Bibliographic Database મા ંઉપયોગી થાય તે હ"*થુી કરવામા ંઆવેલ      Relational 

Database  Management Systems (RDBMS)? ુ1oૂયાકંન
11-03-98

406 �પુે9: આર. ભાટD �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ સા@હTAયક અSભ�ુSચ અને શૈ-Sણક ટDવી. 08-08-98

407 અમરિસ�હ સાચનિસ�હ પરમાર �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ �જુરાતી ભાષા સા@હAયના ઉAકષHમા ં�જૂરાત િવ°ાપીઠ? ુ<દાન 24-09-98

408 ક"તનઆનદં બાgભુાઈ ઈ9: "કર િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી અમદાવાદ Tજoલામા ંવસતા ંછારા �ાિતના ંબાળકો? ુ<ાથિમક િશ-ણ -એક અJયાસ 09-11-98

409 પોપટભાઈ ચ*રુદાસ પટ"લ િશ-ણશા] �ી િનરંજનભાઈ મોદD અમદાવાદ અને ગાધંીનગર Tજoલાના <ાથિમક અ&યાપન મ@ંદરોના તાલીમાથ~ઓની 
અ&યયન અ?;ુુલન સમ#યાઓનો અJયાસ

09-11-98

410 અચHના ગૌરDશકંર પડંeા િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી <ાથિમક િશ-ણના િવકાસમા ં#વાયત સ#ંથાઓનો ફાળો 09-11-98

411 જય�ીબેન ક#*રુભાઈ �ીમાળD �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ સા1દુાિયક #તર" સોયાબીનની #વીકાયHતા એક <યોગાAમક અJયાસ 09-11-98

412 પા�ુલબેન રમણલાલ �ીમાળD �હૃિવ�ાન �ી અ�ુણાબેન િWવેદD દહ"ગામ ગામના શારદા બાલમ@ંદરમા આવતા ૪ થી ૬ વષH tધુીના  બાળકોની 
શૈ-Sણક _હણશc�તની -મતા? ુ<યોગાAમક <યAન આધા@રત અ&યયન

09-11-98

413 <િવણ;ુમાર |ઠાલાલ <�પિત િશ-ણશા] �ી માલતીબહ"ન >ુબે Æ�તીયભાષા િશ-ા મ} અવરોધક સમ#યાÇ કા અ&યયન 11-11-98

414 tયૂHકા9ત <હલાદભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી ઈલાબહ"ન નાયક
ગોમતીNરુ િવ#તારની ખાનગી તથા ERિુનિસપલ કોપ�ર"શન સચંાSલત <ા.શાળામા ં
અJયાસ કરતા ંધો. ૭ના બાળકોના સમાયોજનાના <�નો અને તેનો સામાTજક આિથ�ક 
દર�� સાથેના સબંધંનો અJયાસ

11-11-98

415 ચ:ંકા9ત ચીમનલાલ પટ"લ િશ-ણશા] �ી િનરંજનભાઈ મોદD <ાથિમક શાળાના િન�તૃ િશ-કોની મનોશારD@રક c#થિત વતHમાન <�િૃ[ઓ અને 
િશ-ણમા ંસહયોગ

11-11-98

416 અc�વનીબાgગુીરD અ. Sગ@ર િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ �જુરાત રાFયના NવૂH <ાથિમક અ&યાપન મ@ંદરોનો  સવH_ાહD અJયાસ 11-11-98
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417 અતાઉoલાખાન મ. Rtુફુઝઈ @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ @હ9દD ભાષામ} <Rcુ�તયz ક" િવિવધ ધરાતલ 11-11-98

418 દ-ા શરદચ:ં �ની @હ9દD �ી માલતીબેન >ુબે ભગવતીચરણ વમાHક" ઉપ9યાસz મ} નારD ચ@રW 11-11-98

419 બાgભુાઈ ખાનાભાઈ રાઠોડ @હ9દD �ી માલતીબેન >ુબે ડz. રામદરશ િમ� ક" ઉપ9યાસો મ} �ય�ત નારD ચેતના 11-11-98

420 બીના;ુમારD વાલાભાઈ મછાર @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ «ને9: ક" ઉપ9યાસz કા િશoપિવધાન 11-11-98

421 ભા?બુહ"ન મનાભાઈ ચૌધરD @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ નાગા�ુ Hન ક" ઉપ9યાસz મ} નારD 11-11-98

422 મ�ંુલાબેન મેઘdભાઈ ચૌહાણ @હ9દD �ી માલતીબેન >ુબે ઉપે9:નાથ અ2ક ક" નાટકો મ} �ય�ત સામાTજક ચેતના 11-11-98

423 દ-ા યોગેશ મૈWક બૌ&ધ દશHન �ી આર.ટD. સાવSલયા િનદાન કથા:એક અ&યયન 11-11-98

424 જોનાથન ક". P"ન ગાધંી દશHન �ી ડD. એન. પાઠક Be(com)ing Nonviolent :(re) Lrarning to Relate 11-11-98

425 લતાબેન શામdભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ આઝાદDની લડતમા ંદરબાર �ી ગોપાલ દ"સાઈ? ુ<દાન એક ઐિતહાિસક અ&યયન 
(૧૮૮૭ થી ૧૯૫૧ )

12-11-98

426 સરાધીબેન ર"વનાભાઈ વસાવા ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ અમદાવાદ ERિુનિસપાSલટDમા ંવoલભભાઈ પટ"લ? ુ<દાન એક ઐિતહાિસક અ&યયન 12-11-98

427 થોભણભાઈ હરDભાઈ પરમાર બૌ&ધ દશHન �ી આર.ટD. સાવSલયા �જુરાતમા ંબૌ&ધ ધમH (Nનુ�ુAથાન અને િવકાસ ) 17-11-98

428 યોગેશ;ુમાર મોહનલાલ મૈWક બૌ&ધ દશHન �ી આર.ટD. સાવSલયા િવ�Yુ&ધમ�ગમા ંિન�ુપિત શીલ,સમાિધ, <�ા. 17-11-98

425 નીતાબેન ગોિવ�દભાઈ પટ"લ �જુરાતી ડૉ. લાલdભાઈ પી. પટ"લ <ાથિમક અ&યાપન મ@ંદરોના <િશ-ણાથ~ઓ માટ" 1oૂય સભાનતા િવકાસ કાયHPમની 
રચના અને અસરકારકતા.

08-08-15 Aug-15

430 dતે9:ભાઈ બાgભુાઈ પટ"લ ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ Èઝાનગર એક ઐિતહાિસક અ&યયન 19-11-98

431 મ?ભુાઈ Nુ�ંભાઈ વાઘેલા ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ વoલભNરુ શહ"ર અને પાલીતાણા તાuકુાના #થળનામો એક ઐિતહાિસક અ&યયન 19-11-98

432 ચ*રુભાઈ *લુસીદાસ પરમાર ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ આઝાદDની લડતમા ંઅમર"લી Tજoલો એક ઐિતહાિસક અ&યયન (ઈ.સ.૧૯૨૦ થી ૧૯૪૭ 
)

19-11-98

433 શૈલેષ;ુમાર અભેરાજભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ �ી હ"મચ:ંાચાયH હ#ત<ત «ન �ાન મ@ંદર :એક ઐિતહાિસક અ&યયન 19-11-98

434 મહ"શ;ુમાર ચ*રુભાઈ વાઘેલા ગાધંી દશHન �ી સાધનાબેન વોરા �જુરાતના િનસગ�પચાર ક"9:ોનો એક અJયાસ (બારડોલી,વડોદરા,અમદાવાદ અને 
�જૂના િનસગ�પચાર ક"9:ના આધાર" )

19-11-98

435 હષHદ;ુમાર રામdભાઈ પરમાર �જુરાતી �ી િવનોદભાઈ અ&વRુH રણdતરામ બાવાભાઈ મહ"તા-એક અ&યયન 26-11-98

436 ભીખાભાઈ ગોવાભાઈ સોલકંD �જુરાતી �ી ચ9:કા9ત ટોપીવાળા મ?ભુાઈ િWવેદD એક અ&યયન (ગા@ફલ-સરોદ) 26-11-98

437 ગાયWી ભગવાનદાસ પટ"લ િશ-ણશા] �ી N.ુગો. પટ"લ <િશ-કોના અ&યાપન �યવહાર <Aયે તાલીમાથ~ઓના મનોવલણો 07-12-98

438 ગીતાબહ"ન |ઠાલાલ ગાધંી સમાજમાનવશા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા મેર �ાિતનો એક અJયાસ (ધ�ંસુર અને મેખડD ગામને ક"9:મા ંરાખીને ) 08-12-98

439 FયોAસના અમરશીભાઈ િશ�ગાળા સમાજમાનવશા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા ચમાર �ાિતમા ંઆવેu ુસામાTજક પ@રવતHન- એક અJયાસ 08-12-98

440 નીતાબહ"ન બાgભુાઈ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા આ@દવાસી ]ીઓના  dવન પર પડતી ઔ°ોSગકરણની અસર 08-12-98

441 #ટ"9લી અિનલભાઈ ભણાત સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ=
A Study of Human Development Index, Inequality Adjusted Human Development 

Index, Gender Inequality Index and Multi-dimensional Poverty Index of Districts of 

Gujarat.

08-12-98

442 ;ૃBણ;ુમાર િવરમભાઈ કરંSગયા સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= #વા&યાય <�[ૃ :એક અJયાસ 09-12-98

443 નયના મગનભાઈ સzદરવા સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= માણાવદરના વણકરો- એક અJયાસ 09-12-98

444 નીિતન;ુમાર dવાભાઈ રÉ @ટયા સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= િવજયનગરના વણકરો- એક અJયાસ 09-12-98

440 નીિતન;ુમાર dવાભાઈ રÉ @ટયા સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= િવજયનગરના વણકરો- એક અJયાસ 09-12-98

445 ભાવના કાc9તલાલ �ુપાકર સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= <ેમલ�નો-એક અJયાસ 09-12-98

446 રા|શ;ુમાર મણીલાલ પટ"લ સમાજમાનવશા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા અમદાવાદના ઓટોરD-ા ચાલકોની સામાTજક-આિથ�ક તપાસ 09-12-98

447 dતે9:;ુમાર બાgભુાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ ધો. ૬ ના િવધાથ~ઓ માટ" ગSણત િવષયની -મતાઓ? ુિસY&ધમાપન 10-12-98

448 છDgભુાઈ કાિંતલાલ મહ"તા અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ _ામીણ અથHતWં અને સા1દુાિયક સાધનો (વલસાડ Tજoલાના ચીખલી તાuકુાને ક"9:મા ં
રાખીને )

10-12-98

449 રાક"શ;ુમાર મોહનભાઈ ગાિંવત અથHશા] �ી િનિમષાબહ"ન ��ુલ ;ૃિષ ઉAપાદકતા અને સહકારD િધરાણ (વલસાડ Tજoલાના ચીખલી તાuકુાને ક"9:મા ં
રાખીને )

10-12-98

450 ગનીભાઈ ફકDરમહમંદ વહોરા કો. મા. િવ�ાન �ી કoપેશભાઈ પરDખ અ_થં સા@હAય માટ" મા@હતી પ&ધિત- એક અJયાસ 10-12-98

451 ફા�ુકમહમદ ઉ#માનભાઈ વહોરા કો. મા. િવ�ાન �ી કoપેશભાઈ પરDખ ઈ9ટરનેટની મા@હતી પÊિત પર અસર- એક અJયાસ 10-12-98

452 <િવણ;ુમાર છગનભાઈ ચૌહાણ @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા મોહન રાક"શ ક" નાટકો મ} મા િવચારબોધ એવ ંરંગ િશoપ 12-12-98

453 મોહનભાઈ શીવાભાઈ પરમાર અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ iૃિષમા ંઉAપાદકતા વધારવામા ંયાWંીકરણનો ફાળો (અમદાવાદ Tજoલાના િવરમગામ 
તાuકુાને &યાનમા ંરાખીને)

15-12-98

454 રા|શ;ુમાર કાિંતલાલ ચૌહાણ અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ iૃિષ ઉAપાદકતા અને સહકારD િધરાણ (વલસાડ Tજoલાના ચીખલી તાuકુાને ક"9:મા ં
રાખીને)

15-12-98

455 નવનીત;ુમાર મગંળદાસ પટ"લ િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી ટD.વી.દશHનથી <ાથિમક શાળાઓના િવ°ાથ~ઓ પર થતી અસરો .ગે િશ-કોના 
અSભ<ાયોનો અJયાસ

16-12-98

456 દ"વેન રમSણકલાલ રાઠોડ િશ-ણશા] �ી જય<કાશ પડંeા તકHશc�તના માપનમા ંકલમ <િતચાર િસ&ધાતંનો અJયાસ 16-12-98

457 મે£ુલ;ુમાર �ણુવતંલાલ �યાસ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ 1લૂક સદંભH કસોટDમા ંઆદશH િવભેદક <ાXતાકંના િનધાHરણ પર કલમોની સ¶ંયાની અસર 16-12-98

458 છનાભાઈ નારણભાઈ ભ¬સરા િશ-ણશા] �ી N.ુગો. પટ"લ ધો. ૭ ના સમાજિવ°ાના  િશ-ણમા ંએડવા9સ ઓગlનાઈઝર મોડ"લની અસર 16-12-98

459 વoલભભાઈ લાલdભાઈ માહલા ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ ધરમNરુ અને પારડD તાuકુાના #થળનામો એક ઐિતહાિસક અ&યયન 19-12-98

460 નીમા દયાશકંર વૈBણવ ગાધંી દશHન �ી સાધનાબહ"ન વોરા ઉ[રાખડં અલગ રાFય ®દોલન ઔર મ@હલાË 24-12-98

461 જગદDશચ9: કલાભાઈ સાવSલયા શા. િશ-ણ �ી િનશીથ;ુમાર જગો પે દોડ,દોરડા;ૂદ અને પગિથયા ચડઉતર |વી કસરતોની �ુિધરાSભસરણ -મતા 
ઉપર થતી અસરોનો અJયાસ

05-01-99

462 ર-ા અિનલ;ુમાર પટ"લ _.ં મા. િવ�ાન �ી ક?ભુાઈ લ. શાહ એડDનેર �ારા યો�તા તાલીમી કાયHPમોના લાભાથ~ઓના <િતભાવો? ુસવl-ણ અને 
1oૂયાકંન

22-01-99

463 નવલિસ�હ ક"સરિસ�હ વાઘેલા _.મા.િવ�ાન �ી ક?ભુાઈ લ. શાહ મા@હતી િવ�ાનનો સબધંદશHક શfદકોશ 23-01-99

464 લતાબહ"ન જયિંતલાલ પડંeા _.ં મા. િવ�ાન �ી ક?ભુાઈ લ. શાહ સાવHજિનક N#ુતકાલયમા ંકોEXRટુરDકરણ? ુઆયોજન ખચH અને લાભ 
(મા.|.N#ુતકાલયના સદંભl )

23-01-99

465 રતીલીલ શનાભાઈ વણકર ગાધંી દશHન �ી સાધનાબહ"ન વોરા પા�ંુરંગશા]ી <ેરDત #વા&યાય <�િૃત �ારા ખેડા Tજoલાના સમાજનો િવકાસ ઠાસરા 
તાuકુાના પાચં ગામોને આધાર" ગાધંીિવચારના સદંભHમાં

25-01-99
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466 <�લુાલ મોહનભાઈ કાt9ુ:ા શા. િશ-ણ �ી િનશીથ;ુમાર મહાિવ°ાલયોના િવ°ાથ~ઓની �ુિધરાSભસરણ,�વસનતWંની -મતા ઉપર પસદં 
કરાયેલ યોગ કસરત

27-01-99

467 સોનલ રિતલાલ પડંeા પWકારAવ �ી *ષૃારભાઈ ભ= પયાHવરણ dવન અને અખબારો (મર@ડયા ક"મીકoસ અને Xલેગ સદંભl tરુત શહ"રના 
ખાસ ક"સ #ટડD સાથે )

08-03-99

468 dતે9:;ુમાર છોટાલાલ પટ"લ _ામ�યવ#થાપન �ી ડD.એસ.પરમાર સાબરકાઠંા  Tજoલા મ&ય#થ સહકારD બ}કના ખે�ૂતોનો ખેતિધરાણ  અને વtલુાતનો 
િવ�લેષણાAમક અJયાસ

15-10-99

469 પકંજ;ુમાર ર¤ભુાઈ પટ"લ _ામ�યવ#થાપન �ી બી.બી.સીÌDકD પચંાયતીરાજમા ં_ામીણિવકાસ -ેWે સ@Pય લોકભાગીદારDનો *લુનાAમક અJયાસ 15-10-99

470 ભરત;ુમાર નરિસ�હભાઈ પટ"લ _ામ�યવ#થાપન �ી ડD.એસ.પરમાર સાબરકાઠંા  Tજoલા મ&ય#થ સહકારD બ}કના િધરાણ  અને વtલુાતનો િવ�લેષણાAમક 
અJયાસ

15-10-99

471 મનહરભાઈ મગનભાઈ મકવાણા _ામ�યવ#થાપન �ી ડD.એસ.પરમાર ભરત �ુથંણ �ારા ઊ ભી થતી રોજગારDની તકોનો અJયાસ (કaછ Tજoલાની ભરત 
�ુથંણ સહકારD મડંળDઓને &યાનમા ંરાખીને )

15-10-99

472 નર"શ;ુમાર �નુીલાલ પટ"લ અથHશા]  �ી ક?ભુાઈ નાયક કોલધા આ@દમ�િત અથHશા]ીય અ&યયન (ચીખલી અને ધરમNરુ તાuકુાને ક"9:મા ં
લઇને)

16-10-99

473 જગદDશ રમણલાલ શાહ બૌ&ધ દશHન �ી આર.ટD. સાવSલયા બૌÊધમHના િવકાસમા ંમૌયH સÎાટ અશોક? ુ<દાન 16-10-99

474 �ાનેશચ9: નર"9:;ુમાર �ની બૌ&ધ દશHન �ી આર.ટD. સાવSલયા ભારતના ં1¶ુય બૌÊ તીથH#થાનો (સા@હAય અને #થાપAયના ંસદંભHમા ં) 16-10-99

475 dતે9:;ુમાર ભીખાલાલ અ_વાલ ઈિતહાસ �ી અ*લુભાઈ િWપાઠD સાબરકાઠંાના શૈવમ@ંદરો 21-10-99

476 કા2મીરા હસ1ખુલાલ ભોજક દફતરિવ°ા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી વડનગર અને િવસનગરના કલાકારો? ુ�જુરાતી �યવસાયી રંગ�િૂમ? ુ<દાન 
(ઈ.સ.૧૮૫૩-૧૯૫૩ )

21-10-99

477 નીતાબહ"ન |સ¬ગભાઈ ચૌધરD દફતરિવ°ા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી ગાધંીd પદયાWાઓ-એક ઐિતહાિસક અ&યયન 21-10-99

478 tિુનતાબહ"ન ગમનભાઈ ગાયકવાડ દફતરિવ°ા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી ગાધંીdના ઉપવાસો-એક અ&યયન (૧૯૨૨ થી ૧૯૩૨ ) 21-10-99

479 િપRષુા ઈ9:વદન જોષી સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ પચંાયતીરાજમા ં_ામીણ મ@હલાઓ? ુને*Aૃવ અને તેની �િૂમકા 22-10-99

480 નયનાબહ"ન ક?િુસ�ગ ચૌધરD સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= ચૌધરD આ@દવાસીઓમા ંખધંાડ<થા એક અJયાસ 22-10-99

481 ભાવિસ�હ <તાપિસ�હ મોરD સમાજમાનવસા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા કાર@ડયા રજNતૂ �ાિતમા ંસામાTજક પ@રવતHન એક અJયાસ 22-10-99

482 મીના-ી અ1તૃલાલ પરમાર સમાજમાનવસા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા અ?tુSુચત �િતની ]ીઓમા ંÏટાટ"ડા એક અJયાસ 22-10-99

483 લSલત;ુમાર kડાભાઈ રાઠોડ સમાજમાનવશા] �ી અરિવ�દભાઈ ભ= �ુવંાળDયા કોળDઓ- એક અJયાસ 22-10-99

484 કમલેશ;ુમાર <હલાદભાઈ પટ"લ શા. િશ-ણ �ી |.ક".સાવSલયા �જુરાત રાFય શાળાકDય િવિવધ રમતોમા ંપસદં થયેલા ખેલાડDઓના મનોવૈ�ાિનક 
પાસાઓનો અJયાસ

23-10-99

485 જગદDશચ9: લાલdભાઈ ગોઠD શા. િશ-ણ �ી |.ક".સાવSલયા પગિથયા ચડઉતર, પ=ાદોડ અને લગંડD |વી કસરતોની �ુિધરાSભસરણ, �સન -મતા 
ઉપર થતી અસરોનો અJયાસ

23-10-99

486 ઉિમ�લાબેન @કશોરભાઈ ઉનડકટ @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે <Eલોચા કા કા�ય સÐદયH 28-10-99

487 મમતાબહ"ન રા. ભાર�ાજ @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે રામચ@રત માનસ મ} *લુસીકD નારD ભાવના 28-10-99

488 અમરનાથ રામિસ�હ બWા ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ સાવલીનગર એક ઐિતહાિસક અ&યયન 29-10-99

489 હષHદ;ુમાર હ@રભાઈ ચૌધરD દફતરિવ°ા �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ આઝાદDની ચળવળમા ંભ�ુચ Tજoલો એક ઐિતહાિસક અ&યયન    (ઈ.સ.૧૯૨૦ થી 
૧૯૪૭ )

29-10-99

490 અચHના અ1તૃલાલ પચંાલ �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ ડાયાSબટDસ,અEલિપત,વા,�ેતપદર |વા આરો�ય િવષયક 30-10-99

491 .જનાબહ"ન મોતીભાઈ ભોઈ �હૃિવ�ાન �ી અkણાબહ"ન િWવેદD ઘ¸ના જવારાના રસની આરો�ય પર જોવા મળતી અસર .ગે અ&યયન (ઘઉના 
જવારા? ુ#વયમ ઉAપાદન કરDને )

30-10-99

492 કરશન જગમાલ બા@રયા @હ9દD �ી જશવતંભાઈ પડંeા ફણી�વરનાથ ર"h ુક" ઉપ9યાસો મ} ®ચSલકતા 01-11-99

493 રા|શભાઈ અ1તૃભાઈ પટ"લ @હ9દD �ી જશવતંભાઈ પડંeા િનરાલા ક" ઉપ9યાસz મ} �ય�ત સામાTજક ચેતના 01-11-99

494 િવNલુ;ુમાર મોહનભાઈ સોલકંD @હ9દD �ી જશવતંભાઈ પડંeા અ2ક ક" ઉપ9યાસો મ} �ય�ત સામાTજક ચેતના 01-11-99

495 ઉવHશી હ"મતં;ુમાર શાહ ગાધંી દશHન �ી સાધનાબહ"ન વોરા �જુરાતમા ંપચંાયતીરાજમા ંમ@હલા સરપચંોની ભાગીદારD-સમ#યાઓ અને િનરાકરણ 02-11-99

496 દયાિનિધ પાW શાિંતસશંોધન �ી ડD.એન. પાઠક Industrial Development and Peace with Special reference to Balasore District of orissa 04-11-99

497 યોગેશ;ુમાર નાગરભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ �જુરાત રાFયના ં<ાથિમક અ&યાપનમ@ંદરોના <િશ-ણાથ~ઓ માટ" િશ-ક 
અSભયો�યતા કસોટDની રચના અને <માણીકરણ

20-11-99

498 સજંય;ુમાર |સગંભાઈ ડાભી િશ-ણશા] �ી કાિંતભાઈ પરમાર ક-ા પાચં ક" સાત ક" @હ9દD �યાકરણ ક" Sબ9>ુઓકા અથH_હણાAમક અ&યયન 20-11-99

499 Nિુનતા અ�ુણભાઈ હણl પWકારAવ �ી *ષૃારભાઈ ભ= સમય :એક અ&યયન (Tજoલા ક-ાના પWકારAવ સદંભl )                  (સમય 
:tરુ"9:નગર Tજoલા? ુસમાચાર સાXતા@હક )

24-11-99

500 ગીતાબહ"ન મોહનલાલ પટ"લ શા. િશ-ણ �ી જયરામભાઈ પટ"લ �જુરાતમા ંશારD@રક િશ-ણ અને રમતગમતના ંસા@હAય સ¼ન,<ચાર,<સાર અને 
ભાિવસ¼ન .ગે @દશા tચૂન

26-11-99

501 સગંીતાબહ"ન ઈ�વરભાઈ પટ"લ <ૌઢિશ-ણ �ી ન�ુભાઈ જોષી સાબરકાઠંા Tજoલામા ંસા-રતા અSભયાનના Nરૂા થતા દસ વષH? ુ1oૂયાકંન 30-11-99

502 ચેતન;ુમાર રમણલાલ ઠ¿ર <ૌઢિશ-ણ �ી સ&ંયાબહ"ન ઠાકર  ખેડા Tજoલામા ંસNંણૂH સા-રતા અSભયાન કાયHPમમા ંલોક સહયોગ અને વાતાવરણ 
િનમાHણ એક અJયાસ

30-11-99

503 મ?ભુાઈ કાળDદાસ મકવાણા <ૌઢિશ-ણ �ી જયિંતભાઈ પટ"લ ધોળકા તાuકુામા ંસા-રતા અSભયાન કાયHPમમા ં<ાથિમક િશ-કોની �િૂમકા એક 
અJયાસ

30-11-99

504 હ"મતં;ુમાર dવણલાલ પરમાર <ૌઢિશ-ણ �ી લvમણભાઈ અવૈયા સા-રતા અSભયાનથી નવસા-રોમા ંઆવેલ ��િૃત-એક અJયાસ 01-12-99

505 નર"શ ભા?શુકંર પડંeા _.ં મા. િવ�ાન �ી @કરDટભાઈ ભાવસાર અમદાવાદના મા@હતી સેવા આપતા _થંાલયો અને મા@હતી ક"9:ોનો આિથ�ક :¢BટSબ�>ુથી 
અJયાસ

02-12-99

506 c#મતા હDરાલાલ પટ"લ અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક વેપારD બ}કોનો ;ૃિષિવકાસમા ંફાળો-એક અJયાસ (મહ"સાણા Tજoલાના િવસનગર 
તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને )

04-12-99

507 નવલિસ�હ વે#તાભાઈ કામોળ અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક ;ૃિષિવકાસમા ંિસ�ચાઈનો ફાળો (દાહોદ Tજoલાના ઝાલોદ તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને ) 04-12-99

508 અશોક;ુમાર 1ગુdભાઈ ગઢવી અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક >ૂધ ઉAપાદન અને આવક-અJયાસ (ઈડર તાuકુાના પોશીના અને કoયાણNરુ ગામને 
ક"9:મા ંરાખીને )

04-12-99

509 િસરાજભાઈ ગÑરભાઈ મનtરુD અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક ખેતમ�ૂર ;ુ�ુંબોનો dવન ધોરણનો અJયાસ                        (સાબરકાઠંા 
Tજoલાના ઈડર તાuકુાના ગામોના સદંભHમા ં)

04-12-99

510 ઉ[મભાઈ ન�ુભાઈ પટ"લ <ૌઢિશ-ણ �ી લvમણભાઈ અવૈયા <વેશ,#થાયીકરણ અને શાળામા ંબાળકોની હાજરD ઉપર ડD.પી.ઈ.પી. યોજનાની અસર 
(ડાગં Tજoલાની <ાથિમક શાળાઓના સદંભHમા ં)

04-12-99

511 આનદં;ુમાર જોtફુભાઈ વસાવા �જુરાતી �ી ચ:ંકા9ત શેઠ #વ. ઈaછારામ tયૂHરામ દ"સાઈ-�યc�ત અને વાÒમય 06-12-99

512 અશોક;ુમાર મગંાભાઈ પટ"લ �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ ઈ.સ.૧૯૯૧ થી ૧૯૯૮ tધુીના <િતિનિધ dવનચ@રWો 06-12-99
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513 £ુકમિસ�હ અનોપિસ�હ ઝાલા ગાધંીદશHન �ી સાધનાબહ"ન વોરા ગાધંીિવચારના પ@ર<ેvયમા ં_ામો°ોગ અમદાવાદ Tજoલાના ં;ુ@ટર અને _ામો°ોગનો 
િવકાસ એક અ&યયન

07-12-99

514 નર"શ;ુમાર N�ુુષોતમ પચંાલ િશ-ણશા] �ી ઈલાબહ"ન નાયક છ©ા ધોરણના �જુરાતી પાઠeN#ુતકની વાaયતાનો અJયાસ 10-12-99

515 <મો@દની રામdભાઈ સોલકંD _.મા.િવ�ાન �ી ક?ભુાઈ લ. શાહ �જુરાતમા ંિવ�િવધાલયોમા ં_થંાલય અને મા@હતી િવ�ાનમા ંપારંગત ક-ાએ થયેલા 
શોધિનબધંોનો અJયાસ

13-12-99

516 ગીતાબહ"ન SબહારDલાલ કોઠારD િશ-ણશા] �ી જય<કાશ પડંeા િવ�ાન િશ-ણમા ંબ£ુમા&યમ સNંટૂની રચના અને તેની અસરકારકતા 16-12-99

517 મનtખુ  અરશીભાઈ મા�ુ �જુરાતી �ી ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય વાતાHકાર @હ�માશી શેલત 22-12-99

518 અ-ય;ુમાર નારણd મહ"તા િશ-ણશા] �ી જય<કાશ પડંeા િશ-ક અSભયો�યતાના માપનમા ંકલમ <િતચાર િસ&ધાતંનો ઉપયોગ 28-12-99

519 નર"શ;ુમાર દાનાભાઈ સોલકંD િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ િશ-ણ-<િશ-ણ સ#ંથાઓમા ંઈ9ટનHશીપ કાયHPમ 28-12-99

520 <િવણ;ુમાર રtકુાભાઈ િવહાત િશ-ણશા] �ી <િવણભાઈ ડાભી <ાથિમક gિુનયાદD અ&યાપન મ@ંદરોમા ંઅJયાસ કરતા ં<િશ-ણાથ~ઓ માટ" �જુરાતી 
ભાષાની િસY&ધ કસોટDની રચના અને <માSણકરણ

28-12-99

521 મ�ંુલા લvમણભાઈ ડાભી અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ �જુરાતની ઔ°ોSગક વસાહત માળખાકDય અ&યયન                   (નરોડાની 
ઔ°ોSગક વસાહતને ક"9:મા ંરાખીને )

29-12-99

522 યોગેશ;ુમાર .gભુાઈ પટ"લ અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ Sબન;ૃિષ -ેWે રોકાયેલ _ાEય ;ુ�ુંબો? ુઅથHશા]ીય અ&યયન          (ચીખલી 
તાuકુાના વકંાવ અને વેલણNરુ ગામને ક"9:મા ંરાખીને )

29-12-99

523 શૈલેષ;ુમાર પરાગd પટ"લ અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ ;ૂવા અને નહ"ર િસ�ચાઈની ખેતી  *લુનાAમક અ&યયન (ચીખલી તાuકુાના ધેજ ગામને 
ક"9:મા ંરાખીને )

29-12-99

524 ગગંાબહ"ન કાળાભાઈ વાઘેલા @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ યશપાલ ક" ઉપ9યાસz મ} નારD 03-01-00

525 દશરથ;ુમાર લવdભાઈ રાવત @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ @હ�દD િનબધં ઔર પ@ંડત િવ°ાિનવાસ િમ� 03-01-00

526 રા|�ીબહ"ન tરુ"શભાઈ અમલીયાર @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ ભગવતીચરણ વમાHક" ઉપ9યાસz મે  �ય�ત સામાTજક ચેતના 03-01-00

527 જવાહરલાલ પોપટભાઈ શાહ «નિવધા �ી ક?ભુાઈ શેઠ ષ�્-આવ2યક િવવેચન 07-01-00

528 Tજ�ા જયતંીલાલ �યાસ �જુરાતી �ી ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય સાત પગલા ંઆકાશમા ંઅને <થમ <િતÓિુત નવલકથાનો *લુનાAમક અJયાસ 11-01-00

529 પ¾ાબહ"ન ભીÂભુાઈ પટ"લ અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ >ૂધ ઉAપાદક સહકારD મડંળDના સભાસદોનો આિથ�ક અJયાસ (વલસાડ તાuકુાના મરલા 
ગામને ક"9:મા ંરાખીને )

11-01-00

530 <કાશભાઈ  �લુાબભાઈ પટ"લ અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ બાયોગેસ એકમો? ુઅથHતWં એક અJયાસ                            (ચીખલી તાuકુાના 
હરણ ગામને ક"9:મા રાખીને )

11-01-00

531 મમતા <�Eુનભાઈ આચાયH અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ ઔ°ોSગક વસાહતના કામદારોનો આિથ�ક અJયાસ (વટવા ઔ°ોSગક વસાહતને 
&યાનમા ંરાખીને )

11-01-00

532 ;ૃBણા શ�ંભુાઈ ચૌધરD �હૃિવ�ાન �ી ઉષાબહ"ન પટ"લ િવ�Nરુ તાuકુાની <ાથિમક શાળાઓમા ંચાલતી મ&યાહન ભોજન યોજનામા ંઅપાતા 
આહારનો અJયાસ કરવો

11-01-00

533 tરુ"શભાઈ મોહનલાલ સોલકંD કો. મા. િવ�ાન �ી �ષૂણભાઈ િWવેદD �જુરાત Rિુનવિસ�ટDમા ં#નાતક ક-ાએ કોEXRટુર િશ-ણની <વતHમાન પ@રc#થિત તે? ુ
�ણુાAમક િવ�લેષણ અને ભિવBય માટ" જ�ુરD tધુારો

23-02-00

534 અશોક ટD. પટ"લ સમાજકાયH �ી ચ9:�Xુત સાનન #વૈYaછક સમાજસેવામા ં<�[ૃ કમHશીલ દંપતીઓ પાચં વૈયc�તક અ&યયનો 
(dવનશૈલી,કાયHપ&ધિત અને <�િૃ[ના સદંભHમા ં)

10-04-00

535 રDટા;ુમારD @કશોરકા9ત દ"સાઈ <ૌઢિશ-ણ �ી ઈલાબહ"ન નાયક <ાથિમક શાળાના િશ-કોની વસિત િશ-ણ .ગેની સભાનતાનો અJયાસ 24-05-00

536 @P�ના;ુમાર નટવરલાલ સોની ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ ૧૯૪૨  @હ�દ છોડો ચળવળમા ંિવસનગર તાuકુા? ુ<દાન-એક ઐિતહાિસક અ&યયન 20-07-00

537 તરલા ક". સોલકંD ઈિતહાસ �ી અ*લુભાઈ િWપાઠD Jainism in Gujarat (Second Century B. C. to Ninth Century A. D.) 20-07-00

538 પબીWા મોહન સતપથી શાિંતસશંોધન �ી ડD.એન. પાઠક Peace & Development Through Panchayatraj With Special Reference to Role of Women 28-08-00

539 કાજલ આનદંમોહન ચૌધરD શાિંતસશંોધન �ી ડD.એન. પાઠક Peace Though Dance 06-09-00

540 રા|શભાઈ ક?ભુાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ ૧૯૪૨ ની @હ�દ છોડો ચળવળમા ંવાલોડ તાuકુા? ુ<દાન 14-11-00

541 �રુdભાઈ ગોગાd ડામોર ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ ઈડરનગર:એક ઐિતહાિસક અ&યયન 14-11-00

542 રજનેશ;ુમાર ચ>ંુલાલ નાયક ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ ભારતની આઝાદDની લડતમા ંજલાલપોર તાuકુા? ુ<દાન : એક ઐિતહાિસક અ&યયન 
(૧૯૨૦-૧૯૪૭)

14-11-00

543 સૌરભ <ેમdભાઈ પટ"લ ઈિતહાસ �ી અ*લુભાઈ િWપાઠD ચૌu¡ુ નર"શ;ુમાર પાલ? ુકલા અને #થાપAય -ેWે <દાન 14-11-00

544 |રામ લેબાભાઈ દ"સાઈ ઈિતહાસ �ી અ*લુભાઈ િWપાઠD વ#*પુાલ-તેજપાલ? ુસા@હAય,કલા અને #થાપAય -ેWે <દાન 14-11-00

545 ઉવ~ અ�ુણ;ુમાર ભાવસાર દફતરિવધા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી નવાબ�ી તાલેમહમંદખાન કાલીન પાલણNરુ દ"શી રાFય-એક અ�યયન (૧૯૧૮-૧૯૪૭ 
)

14-11-00

546 રા|શ;ુમાર મણીલાલ પટ"લ દફતરિવધા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી કા@ઠયાવાડ રાજકDય પ@રષદ એક અ&યયન ( ૧૯૨૦ થી ૧૯૪૬ ) 14-11-00

547 કમલ;ુમાર ઝવેરભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી જય<કાશ પડંeા �યવહાર િવ�લેષણ અSભગમ �ારા <ાથિમક િશ-ણમા ં<�તૃ �યc�તઓના �યc�તAવનો 
અJયાસ

17-11-00

548 @દનેશ મસરDભાઈ સોસા @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા રા|9: યાદવ ક" ઉપ9યાસો મ} �ય�ત સામાTજક ચેતના 17-11-00

549 નર"9: રામdભાઈ સોલકંD @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા ડો. ;ુtમુ ;ુમાર ક" નાટકો કા િવચારબોધ એવ ંરંગિશoપ 17-11-00

550 નીલાબહ"ન ખ�ંુભાઈ રાઠોડ સમાજમાનવશા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા અમદાવાદ શહ"રમા ંબાઘંકામ -ેWે કામ કરતા ંઆ@દવાસી મ�ૂરોનો અJયાસ 17-11-00

551 માધવd વoલભભાઈ સzદરવા સમાજમાનવશા] �ી મહ"શભાઈ ગામીત સગર �ાિતનો એક અJયાસ                                            (ક"રાળા અને 
અમરાNરુા ગામને ક"9:મા ંરાખીને )

17-11-00
સટÔ ન.ં-3 

તા. 3-1-

2014

552 કલાવતી રમણભાઈ ચૌધરD સમાજમાનવશા] �ી મહ"શભાઈ ગામીત ગામીત �િતમા ંભગતની �િૂમકાનો અJયાસ (બેડચીત,તા.�યારા Tજ. tરુતને ક"9:મા)ં 17-11-00

553 ભારતીબહ"ન હરકાતંભાઈ ભ= બૌ&ધ દશHન �ી આર.ટD. સાવSલયા સા<ંત સમયમા ં�જુરાતના બૌÊ ઉપાસકોની c#થિત (ધાિમ�ક,સામાTજક,શૈ-Sણક,આિથ�ક ) 21-11-00

554 ધી�ુભાઈ રણછોડભાઈ પ@ઢયાર �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ Wણ નાટÕ;ૃિતઓની પાWt¢ૃBટ (tમુનલાલ ટD. દવે,પીÃ �લુાબ અને £ુ ંનવલશા 
હDરd )

21-11-00

555 મહ"9:િસ�હ દ"�ભુાઈ પઢ"@રયા �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ ઉપરવાસ કથાWયીની પાWt¢ૃBટ 21-11-00

556 રંજન શકંરલાલ મકવાણા _.ં મા. િવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા �જુરાતના િવ�િવ°ાલય _થંાલયોના ં�યાવસાિયક કમHચારDઓનો કાયHસતંોષ એક 
અJયાસ

27-11-00

557 અરિવ�દ;ુમાર ચી?ભુાઈ રામી શા. િશ-ણ �ી |.ક".સાવSલયા બા#ક"ટબોલ અને હ"9ડબોલ રમતના ખેલાડDઓની ઝડપ,ચપળતા,નમનીયતા તથા 
પગની ઉછાળશc�ત |વા પાસાઓનો *લુનાAમક અJયાસ

27-11-00

558 ઉદાd વીરાd પરમાર શા. િશ-ણ �ી |.ક".સાવSલયા <ાણવાRRુ�ુત અને <ાણવાR ુર@હત -મતાઓ પર સઘન અને િવ#*તૃ ®ત@રક દોડ 
પ&ધિતઓનો *લુનાAમક અJયાસ

27-11-00
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559 ભરત;ુમાર @દપસગંભાઈ પરમાર શા. િશ-ણ �ી |.ક".સાવSલયા ®તર િવ�િવ°ાલય ક-ાએ પસદં થયેલ ખેલાડDઓની શારD@રક યો�યતા અને શરDર 
પ@રિમતીય પાસાઓનો *લુનાAમક અJયાસ

27-11-00

560 િવજય રણછોડભાઈ મકવાણા શા. િશ-ણ �ી |.ક".સાવSલયા �જુરાત રાFયની શારD@રક િશ-ણની કોલેજોમા ંસાધન-tિુવધાઓના સવl-ણનો અJયાસ 27-11-00

561 નાઝીમા ઉ#માનભાઈ ;ુર"શી _.ં મા. િવ�ાન �ી ક?ભુાઈ લ. શાહ
Tજoલા િશ-ણ અને તાલીમ ભવન (ડાયેટ)ના _થંાલયોને tvૂમ બનાવવામા ં�જુરાત 
શૈ-Sણક સશંોધન તાલીમ પ@રષદ (d.સી ઈ.આર.ટD.) ની �િૂમકા તથા ડાયેટ 
_થંાલયોની વામળD c#થિત અને ભાિવ િવકાસલ-ી આયોજન- એક અJયાસ

30-11-00

562 નાઝીમાબા? ુઅ. શેખ _.ં મા. િવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા અમદાવાદ અને ગાધીનગર શહ"રના ંધાિમ�ક સ#ંથાઓના _થંાલયો એક અJયાસ 30-11-00

563 મR;ુુમાર મગનભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી �જુરાત રાFયના ંઅ&યાપન મ@ંદરોના @હ�9દD િવષયના <િશ-કોના �યાકરણ િશ-ણને 
અસરકારક બનાવવા માટ"ના <યાસોનો અJયાસ

30-11-00

564 વસતં;ુમાર શકંરલાલ પચંાલ િશ-ણશા] �ી ઈલાબહ"ન નાયક �જુરાત રાFયના ધો. ૫,૬ અને ૭ ના નેWહDન િવ°ાથ~ઓના સામાTજક,આિથ�ક #તરની 
તેમના િશ-ણ પર થતી અસરનો અJયાસ

30-11-00

565 પરબતિસ�હ મહોબતિસ�હ બારડ <ૌઢિશ-ણ �ી ક"શવલાલ પટ"લ બનાસકાઠંા Tજoલામા ંડD.પી.ઈ.પી. .તગHત દાતંા તાuકુાની વૈકYoપક િશ-ણ 
�યવ#થાનો િવવેચનાAમક અJયાસ સશંોધનસાર

30-11-00

566 અશોક 1ળૂાભાઈ પટ"લ _ામ�યવ#થાપન �ી બી.બી.સીÌDકD
_ાEય-ેWે #વરોજગારD અને કાયH-મતા tધુારા માટ" અપાતી તાલીમના ફાળાનો 
અJયાસ (_ામ ટ"�નોલોd સ#ંથા �જુરાત, સાબરકાઠંા વાકંાનેર સે9ટરને &યાનમા ં
રાખીને )

30-11-00

567 અભેસગં ઉ. પરમાર _ામ�યવ#થાપન �ી ડD.એસ.પરમાર સહભાગી વન �યવ#થામા ંને*Aૃવની અગAયતા (સાબરકાઠંા Tજoલાની વન મડંળDઓને 
&યાનમા ંરાખીને )

30-11-00

568 <િવણિસ�હ શીવાd વાઘેલા _ામ�યવ#થાપન �ી ડD.એસ.પરમાર જળ]ાવ િવકાસ યોજનાઓની ખેતી પરની અસરો (અમદાવાદ Tજoલાને &યાનમા ં
રાખીને )

30-11-00

569 Sબપીન;ુમાર િવરમભાઈ મહરDયા _ામ�યવ#થાપન �ી બી.બી.સીÌDકD સહભાગી વન �યવ#થામા ંતાલીમની અગAયતા (સાબરકાઠંા Tજoલાને &યાનમા ંરાખીને ) 30-11-00

570 મહ"શ;ુમાર બળદ"વભાઈ પટ"લ _ામ�યવ#થાપન �ી રાdવભાઈ પટ"લ રાઈ @દવેલાના પાકનો *લુનાAમક અJયાસ (મહસાણા Tજoલાને &યાનમા ંરાખીને ) 30-11-00

571 સતીષ સી. િWવેદD ગાધંીદશHન �ી NBુપાબહ"ન મોતીયાની નઈતાલીમ પ&ધિતથી ચાલતી આ�મ શાળાઓનો અJયાસ (સાબરકાઠંા Tજoલાના 
<ાિંતજ અને @હ�મતનગર તાuકુાના સદંભHમા ં)

01-12-00

572 અિનલ �યાસ ગાધંીદશHન �ી સાધનાબહ"ન વોરા વટવા-વાસણા રાઠોડ ગામના અ@હ�સક સAયા_હનો અJયાસ ગાધંીિવચારના સદંભHમા ં) 02-12-00

573 હસ1ખુભાઈ  d. પટ"લ ગાધંીદશHન �ી ભ:ાબહ"ન સવાઈ ભણસાલી C#ટની _ામિવકાસની <�િૃ[ઓનો અJયાસ (રાધનNરુ તાuકુાને ક"9:મા ં
રાખીને )

06-12-00

574 મહ"શગીરD રામગીરD ગો#વામી અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ ધા9ય અને રોક@ડયા પાકમા ંખચH-લાભ િવ�લેષણ- *લુનાAમક અJયાસ (�ૂનાગઢ 
Tજoલાના ંકોડDનાર તાuકુાને ક"9:મા રાખીને )

06-12-00

575 રામચ9:િસ�હ @હ�મતિસ�હ રાઓલ અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ _ામીણ આવક? ુઆગણન ( િવ�Nરુ તાuકુાના ભીમNરુા ગામને ક"9:મા ંરાખીને ) 06-12-00

576 @દનેશભાઈ છગનભાઈ વસૈયા અથHશા] �ી િનિમષા t�ુલ ચેકડ"મ અને ;ૂવા આધારDત ખેતી કરતા ;ુ�ુંબોનો *લુનાAમક અJયાસ (દાહોદ Tજoલાના 
ઝાલોદ તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને )

06-12-00

577 હ@રભાઈ માધવલાલ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ @હ9દD, મરાઠD અને �જુરાતી મા&યમની <ાથિમક શાળાના ંબાળકો માટ" વૈ�ાિનક 
િસ&ધાતં અSભયો�યતા કસોટD અને તેની અજમાયશ

06-12-00

578 મહ"શ;ુમાર <હલાદભાઈ રાવલ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ -મતાક"9:ી અને <િતબ&ધતાલ-ી મા&યિમક <િશ-ણ અJયાસPમના અમલીકરણ? ુ
<@Pયા િવ�લેષણ

06-12-00

579 અ?ભુાઈ ધનdભાઈ ચૌહાણ <ૌઢિશ-ણ �ી આરતીબહ"ન ક#વેકર ધાનેરા તાuકુામા ંઅવૈિધક િશ-ણ .તગHત ચાલતા બાળકોના શાળા Nનુ:#થાપન 
કાયHPમનો અJયાસ

06-12-00

580 બળદ"વ ભીખાભાઈ મોરD �જુરાતી �ી ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય નવલકથાકાર: વષાH અડાલ�                                           (<1ખુ ચાર 
નવલકથાઓના િવશેષ સદંભHમા ં)

07-12-00

581 ભારત�ષૂણ ગૌ#વામી «નિવધા �ી આર.ટD. સાવSલયા «ન સા1@ૂહક _થં:હ#ત સdંવનીમા ંિન�ુિપત હ#તર"ખાશા] -એક અ&યયન 11-12-00

582 @દ�યા રમણભાઈ પચંાલ િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી બનાસકાઠંા Tજoલાના Tજoલા <ાથિમક િશ-ણ કાયHPમ? ુ1oૂયાકંન 11-12-00

583 િનલેશ;ુમાર મોહનભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ gિુનયાદD અ&યાપન મ@ંદરોના <િશ-ાથ~ઓની ગSણત િવષયવ#* ુિસY&ધક-ાનો અJયાસ 11-12-00

584 ધીર"નભાઈ બબાભાઈ પટ"લ કો. મા. િવ�ાન �ી tરુ"શભાઈ ઠાકોર વી�h ુમા&યમ �ારા વેપારના ¶યાલો 14-12-00

585 ભરત;ુમાર ભીમા ડાકD @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ �જુરાતકા આ�િુનક @હ9દD ઉપ9યાસ સા@હAય 18-12-00

586 Nવૂ~ નર"શ પટ"લ @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ કિવ અિવનાશકD રચના ધિમ�તા 18-12-00

587 જયિંતલાલ માલદ" માક@ડયા @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ �જુરાતકD @હ9દD કહાની :એક અ&યયન 18-12-00

588 છાયા ક"શવલાલ શાહ «નિવધા �ી આર.ટD. સાવSલયા �ી નવકાર મWં : એક અ&યયન 20-12-00

589 અપે-ા મનtખુભાઈ �યાસ �હૃિવ�ાન �ી અkણાબહ"ન િWવેદD રાધંે�ની બાલવાડDના બાળકોમા ંસરગવાના પાનની વાનગીની #વીકાયHતા અને 
શારD@રક પ@રવતHનનો <યોગાAમક <યAન આધા@રત અ&યયન

20-12-00

590 મ�ંુલાબહ"ન છD*ભુાઈ પટ"લ �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ સા1દુાિયક #તર" પોઈની ભાdની #વીકાયHતા એક <યોગાAમક અJયાસ 20-12-00

591 શોભનાબહ"ન હ@રભાઈ પટ"લ �હૃિવ�ાન �ી ઉષાબહ"ન પટ"લ
સા1દુાિયક #તર" ગરDબ અને મ&યમ વગHના બાળકો,સગભાH ]ીઓ અને �&ૃધોને ચણા 
અને તેમાથંી બનતી િવિવધ વાનગીkપે આપી તેમાથંી મળતા ંપોષણ1oૂય અને 
શારD@રક ફ"રફાર .ગેની તપાસ

20-12-00

592 અc�વન;ુમાર ડD.ચૌહાણ પWકારAવ �ી *ષૃારભાઈ ભ= પWકાર ગાધંીdની �જુરાતી ભાષા અને આજના પWકારAવમા ંતેની <#*તુતા 30-12-00

593 મોહનભાઈ માધાભાઈ પરમાર �જુરાતી �ી ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય કિવ અને િનબધંકાર :અિનલ જોષી 30-12-00

594 રમેશ સોમાભાઈ મકવાણા �જુરાતી �ી ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય િનબધંકાર @દગીશ મહ"તા 30-12-00

595 tિુધર બી. �હમભ= _.ં મા. િવ�ાન �ી ચ9:કા9ત રાવલ સરદાર પટ"લ િવ�િવ°ાલય સલં�ન મહાિવ°ાલયના _થંાલયો? ુમાપન : એક અJયાસ 
(વoલભિવ°ાનગર અને આણદં )

02-01-01

596 િનયિત @દપકભાઈ દવે _.ં મા. િવ�ાન �ી પી.સી.શાહ અમદાવાદ શહ"રના પસદંગીR�ુત _થંાલયો અને મા@હતી ક"9:ોમા ંઈ9ટરનેટનો ઉપયોગ 02-01-01

597 મ?ભુાઈ નારdભાઈ પટ"લ <ૌઢિશ-ણ �ી િનરંજનભાઈ મોદD બનાસકાઠંા Tજoલામા ંડD.પી.ઈ.પી. યોજના (કાયHPમ)ને લીધે નામાકંન,<વેશ અને 
#થાયીકરણ ઉપરની અસરોનો અJયાસ

06-01-01

598 ��િૃતબહ"ન કાિંતભાઈ પડંeા શાિંતસશંોધન �ી NBુપાબહ"ન મોતીયાની વસિત વધારાની સમ#યા-શાિંત પર તેની અસર                       (ભારત અને 
�જુરાત રાFયના પ@ર<ેvયમા ં)

10-01-01

599 1કુ"શભાઈ મા>ંુભાઈ ભોયા અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ #વૈYaછક સ#ંથા �ારા <ાXત થતી િસ�ચાઈના લાભાથ~ અને Sબનલાભાથ~ ;ુ�ુંબોનો 
*લુનાAમક અJયાસ (નવસારD Tજoલાના વાસંદા તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને )

13-01-01

600 Sચ�તનબહ"ન ચ>ંુલાલ શમાH અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ ધા9ય અને રોક@ડયા પાકમા ંખચH-લાભ િવ�લેષણ- *લુનાAમક અJયાસ (િવ�Nરુ 
તાuકુાના રંગNરુ ગામને ક"9:મા ંરાખીને )

13-01-01

601 ઉવHશીબેન મકનભાઈ ચૌધરD અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ _ામીણ િવ#તારમા ંઉ�Hનો ઘરગ¦¥ ુઉપયોગ એક અJયાસ (વાલોડ તાuકુાના મોરદ"વી 
ગામને ક"9:મા ંરાખીને )

13-01-01
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602 િનતેશ પરષોતમભાઈ �દવ @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે ડો. રામદરશ િમ� ક" ઉપ9યાસ મે _ામdવન 23-01-01

603 કાસમ ઈ�ાહDમ @હ�ગોરા @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે <સાદ ક" નાટકો મ} રાBCDય એવ ંસા#iૃિતક ચેતના 23-01-01

604 િવ©લભાઈ ગીગાભાઈ tવુાગીયા @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે અ�ેય ક" ઉપ9યાસz મ} મનોવૈ�ાિનકતા 23-01-01

605 ગીતાબહ"ન �લુાબબાઈ ચૌહાણ �હૃિવ�ાન �ી અkણાબહ"ન િWવેદD
રાધંે� ગામમા ંસકંSલત બાળિવકાસ સેવા યોજનાનો Nરૂક આહાર સેવાનો લાભ લેતા ં
બાળકો અને લાભ ન લેતા ંબાળકોના શા@રરDક િવકાસ? ુ*લુનાAમક અ&યયન 
(<યોગાAમક કાયH આધા@રત સશંોધન )

05-02-01

606 તરણીસેન લીગરાજ <ધાન શાિંતસશંોધન �ી ડD.એન. પાઠક Peace and Disarmament in South Asia With Special Reference to India and Pakistan. 14-02-01

607 <�ાબહ"ન સતીષચ9: િWવેદD ગાધંીદશHન �ી ભ:ાબહ"ન સવાઈ મહDપતરામ �ુપરામ આ�મની <�િૃતઓનો અJયાસ (ગાધંીિવચારના સદંભHમા ં) 09-04-01

608 dતે9: d. �ીમાળD સમાજકાયH �ી ચ9:�Xુત સાનન લ�નdવનમા ંતણાવ,સઘંષH અને કસોટD એક અJયાસ (;ુ�ુંબ સલાહ ક"9: પાટણ અને 
મહ"સાણાના સેવાથ~ઓને &યાનમા ંરાખીને )

09-06-01

609 @દલીપ;ુમાર અરજણભાઈ ચાવડા �જુરાતી �ી ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય નવલકથામા ંસામાTજક વા#તવ? ુિનkપણ (અTજતા અને *લુસી¡ારો બે સામાTજક 
નવલકથાના ંિવશેષ સદંભHમા ં)

29-10-01

610 @દિપકાબહ"ન કનૈયાલાલ ગોવાણી �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ ભગવતી;ુમાર રામોની નવલકથા ઉ&વ1લુ અને અtયૂHલોકની પાWt¢ૃBટ 29-10-01

611 Sબપીનભાઈ dવણભાઈ વણકર �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ Wણ નાટÕ;ૃિતઓની પાWt¢ૃBટ (�લકા,અ�મેઘ ઔરંગઝેબ ) 29-10-01

612 હર�ારSગરD મનkપગીરD ગો#વામી �જુરાતી �ી ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય Wણ ગઝલકાર એક અ&યયન (મરDઝ, રા|9: ��ુલ અને મનહર મોદD ) 29-10-01

613 અશોક;ુમાર નાથાભાઈ �ડુા સમાજમાનવશા] �ી મહ"શભાઈ ગામીત દSલત ]ીઓમા ં;ુ�ુંબ િનયોજન .ગે? ુ�ાન ,વલણ અને આચરણનો એક અJયાસ 02-11-01

614 કાc9તલાલ ડા. મકવાણા સમાજમાનવશા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા ર"ગર-જ@ટયા �ાતનો એક અJયાસ (અમદાવાદ શહ"રને ક"9:મા ંરાખીને ) 02-11-01

615 ભ?લુાલ હરદાસભાઈ માક@ડયા સમાજમાનવશા] �ી મહ"શભાઈ ગામીત ;ુંભાર �ાિતનો સ.મા. શા]ીય અJયાસ (ક"શોદ તાuકુાના બામણાસા (ધેડ) અને 
બાલાગામને ક"9:મા ંરાખીને )

02-11-01

616 મહ"�ુિનશા મહમંદશરDફ દ"સાઈ સમાજમાનવશા] �ી આર.બી.લાલ ઈ#લામે આપેલ મ@હલાઓના કૌ�ુંSબક અિધકારો અને તેની વા#તિવકતા 02-11-01

617 રા|9:િસ�હ પરબતિસ�હ વાઘેલા સમાજમાનવસા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા અJયાસ કરતા ં:¢BટહDન બાળકો અને સમાજ એક અ&યયન 02-11-01

618 હરtખુલાલ 1ળૂdભાઈ કાથડ સમાજમાનવશા] �ી ગૌરDશકંર પડંeા ગીર અJયારÖય યોજનાથી િવ#થાિપત થયેલા ;ુ�ુંબોનો અJયાસ     (માગંરોળ 
તાuકુાના ચોટDલી (વીડD )ગામને ક"9:મા ંરાખીને )

02-11-01

619 દલસગંભાઈ ફલdભાઈ ચૌધરD શા. િશ-ણ �ી જમનાદાસ સાવSલયા બા#ક"ટબોલ અને ખો-ખો રમતના ખેલાડDઓની ઝડપ,ચપળતા,નમનીયતા તથા પગની 
ઉછાળ શc�ત |વા પાસાઓનો *લુનાAમક અJયાસ

05-11-01

620 ભરત;ુમાર સદાભાઈ પટ"લ શા. િશ-ણ �ી જમનાદાસ સાવSલયા �જૂરાત િવ°ાપીઠના ®તરિવ�વિવધાલય ક-ાએ િવિવધ રમતોમા ંપસદં થયેલા 
ખેલાડDઓના મનોવૈ�ાિનક પાસાઓનો અJયાસ

05-11-01

621 Sબમાન SબહારD પાલ શા. િશ-ણ �ી <�દુાસ કાt9ુ:ા અ?#ુનાતક િવ°ાથ~ઓની kિધરાSભસરણ -મતા અને નમનીયતા ઉપર પસદં કર"લ 
યોગતાલીમની અસરોનો અJયાસ

05-11-01

622 ગણેશભાઈ સોમાભાઈ ગાિંવત ઈિતહાસ �ી માલાભાઈ પરમાર આઝાદDની લડતમા ંડાકોર-એક ઐિતહાિસક અ&યયન ૧૯૨૦-૪૭ 06-11-01

623 િનલેશ;ુમાર નાkભાઈ ચોધરD ઈિતહાસ �ી માલાભાઈ પરમાર ભાવનગર - એક ઐિતહાિસક અ&યયન 06-11-01

624 NBુપાબહ"ન દ"વdભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ રાBCDય લડતમા ં�ી ગોરધનદાસ ચોખાવાળા? ુ<દાન-ઐિતહાિસક અ&યયન 06-11-01

625 રા£ુલદ"વ ખોડDદાસ @દવાન ઈિતહાસ �ી અ*લુભાઈ િWપાઠD સૌરાBCમા ંદ@રયાઈ <�િૃ[ઓ- એક ઐિતહાિસક અ&યયન (<ારંભથી બારમી સદD tધુી ) 06-11-01

626 શૈલેષ;ુમાર �ળુdભાઈ તSબયાર ઈિતહાસ �ી અ*લુભાઈ િWપાઠD સાબરકાઠંા Tજoલાના «ન િશoપ #થાપAય 06-11-01

627 હષHદભાઈ ભ?ભુાઈ ગાિંવત ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ સબરસ સAયા_હ અને ગાધંીd (૧૯૩૦) એક ઐિતહાિસક અ&યયન 06-11-01

628 લvમીબહ"ન ચ>ંુભાઈ ચૌધરD દફતરિવધા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી પાલનNરુ રાFયની િશ-ણ �યવ#થા એક ઐિતહાિસક અ&યયન ( ૧૯૧૫ થી ૧૯૪૭ ) 06-11-01

629 દમયતંીબહ"ન વેલdભાઈ પટ"લ �હૃિવ�ાન �ી ઉષાબહ"ન પટ"લ ધરમNરુ તાuકુાના _ામિવ#તારના લોકોમા ંથતા ંચામડDના િવિવધ રોગોમા ંકડવા 
લીમડાનો ઉપયોગ અને તેનાથી થતી અસર .ગેનો અJયાસ

12-11-01

630 ધીરજબા ગણપતિસ�હ ચૌહાણ �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ રાગીની #વીકાયHતા અને તેના ંઉપયોગથી બાળકોના આરો�ય પર થતી અસર? ુ
<યોગાAમક અ&યયન

12-11-01

631 #વાિતબહ"ન િવનોદ;ુમાર પટ"લ �હૃિવ�ાન �ી અkણાબહ"ન િWવેદD �જુરાત રાFયના ક"ટલાક Tજoલામા ંપેચવકH /એXલીકવકH  કલાના અc#તAવ? ુઅ&યયન 12-11-01

632 કિપલાબહ"ન મગંળદાસ પટ"લ @હ9દD �ી જશવતંભાઈ પડંeા ડો. શકંર શેષ ક"   <1ખુ નાટકો મ} �ય�ત સામાTજક ચેતના 13-11-01

633 ચમનભાઈ નાનdભાઈ ડો@ડયા @હ9દD �ી દ-ાબહ"ન �ની ડો. રામ;ુમાર વમાH કા િમથકDય મહાકા�ય- એકલ�ય 13-11-01

634 જસવતંભાઈ અ�ુ Hનભાઈ ભ¬સરા @હ9દD �ી દ-ાબહ"ન �ની ભીBમ સાહની ક" ઉપ9યાસોમ} સામાTજક ચેતના 13-11-01

635 રા|શ;ુમાર Tજતે9:ભાઈ માહલા @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા અ1તૃકાલ નાગર ક" <1ખુ ઉપ9યાસો મ} �ય�ત સામાTજક ચેતના 13-11-01

636 kSચ દ"વ»ત રાજNતૂ @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે માખનલાલ ચ*વુlદD કા કા�ય- એક અ&યયન 13-11-01

637 વષાH ધીર"9:<સાદ રાવલ @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ મોહન રાક"શ કD કહાિનયz મ} �ય�ત Rગુબોધ 13-11-01

638 િવજય�ીNનૂમ અિનલ;ુમાર િસ�હ @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે મ&યકાલીન સમાજ ઔર કબીબ કD ઉલટબાિંસયા 13-11-01

639 હtમુતીબહ"ન કરશનભાઈ પટ"લ @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ ડો. ગોવધHન શમાH- �યc�તAવ એવ ં;ૃિતAવ 13-11-01

640 ગભ�ુભાઈ કાનાભાઈ નાગર અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક િસરાિમક (પોટરD ) ઉધોગ-અથHશા]ીય અ&યયન (tરુ"9:નગર Tજoલાના થાનગઢ શહ"રને 
ક"9:મા ંરાખીને )

13-11-01

641 ચ@ં:કાબહ"ન dવણભાઈ ચૌધરD અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ _ામીણ �યવસાયો? ુઆવક-ખચH િવ2લેષણ (મહ"સાણા Tજoલાના ંિવ�Nરુ તાuકુાના 
માણેકNરુા ગામને ક"9:મા ંરાખીને )

13-11-01

642 પીનલ;ુમાર નર"શભાઈ પટ"લ અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ ઔડાના પc�વમ િવ#તારની નગરપાલીકાઓના આવક-ખચHનો *લુનાAમક અJયાસ 
(અમદાવાદ doલાના સીટD તાuકુાની સાત નગરપાલીકાઓને ક"9:મા ંરાખીને )

13-11-01

643 રDનાબહ"ન <િવણચ9: �ની અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ મહ"સાણામા ંમાનવ િવકાસ 13-11-01

644 લાલdભાઈ લવdભાઈ ચૌહાણ અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક <ાદ"િશક _ામીણ બ}ક અને ;ૃિષ િધરાણ (હળવદ તાuકુાના સાપકડા ગામને ક"9:મા ં
રાખીને )

13-11-01

645 શાc9તલાલ સવdભાઈ ચોટSલયા અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ dન¬ગ અને <ેસ¬ગ ઉધોગ-એક અથHશા]ીય અ&યયન (�ુનાગઢ Tજoલાના માણાવદર 
તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને )

13-11-01

646 સજંય;ુમાર લા�ભુાઈ કામSળયા અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ હDરાઉ°ોગના કાયHરત એકમો? ુઅથHશા]ીય િવ2લેષણ (ભાવનગર Tજoલાના 
સાવર;ુંડલા શહ"રને ક"9:મા ંરાખીને )

13-11-01

647 જસવતંિસહ મગંળભાઈ બા@રયા _ામ�યવ#થાપન �ી ડD.એસ.પરમાર સામાTજક વનીકરણ �ારા રોપ ઉછેર ક"9:ોની ઊ ભી થતી રોજગારDની તકો 13-11-01

648 ભરત;ુમાર કચરાભાઈ પટ"લ _ામ�યવ#થાપન �ી બી.બી.સીÌDકD સાબરકાઠંા Tજoલામા ંચાલતા tથુારD uહુારD અને ચમ�°ોગ એકમોને &યાનમા ંરાખીને 13-11-01

649 @દપક;ુમાર રિતલાલ મહ"તા _ામ�યવ#થાપન �ી રાdવભાઈ પટ"લ જળ]ાવ સશંાધનો?ુ ં�યવ#થાપન 13-11-01
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650 #નેહલ ધી�ુભાઈ મકવાણા _ામ�યવ#થાપન �ી ડD.એસ.પરમાર
#વરોજગાર �ારા #વા�યી મ@હલા ઉ°ોગકારોની આિથ�ક પ@રc#થિતનો અJયાસ 
(ગાધંીનગર Tજoલાની સ#ંથાઓ સી.ઈ.ડD.,ઈ.ડD.આઈ.મા ંતાલીમ લીધેલ અને અ9ય 
મ@હલા ઉ°ોગકારોને &યાનમા ંરાખીને)

20-11-01

651 રમેશભાઈ >ૂધાભાઈ વાઘાણી સમાજકાયH �ી ચ9:�Xુત સાનન
આિથ�ક અને સામાTજક િવકાસના કાયHPમોથી વSંચત રહD ગયેલા આ@દવાસીઓનો એક 
અJયાસ (બનાસકાઠંા Tજoલાના દાતંા તાuકુાના બાર આ@દવાસી ગામોન ે&યાનમા ં
રાખીને )

20-11-01

652 અkણભાઈ @કશન;ુમાર િમ�ા «નિવધા �ી ક?ભુાઈ વી. શેઠ નલાયન મહાકા�ય-એક અ&યયન 10-12-01

653 ક"તન લાલdભાઈ બાબ@રયા «નિવધા �ી ક?ભુાઈ વી. શેઠ �ીમદ રાજચ9:ની અJયતંર સાધના 10-12-01

654 <િવણા <ેમચ9:ભાઈ મહ"તા «નિવધા �ી ક?ભુાઈ વી. શેઠ અમદાવાદની ચૈAય પ@રપાટDમા ંઝવેરDવાડ િવ#તારના દ"રાસરો? ુઅ&યયન 10-12-01

655 વષાHબહ"ન ગૌતમભાઈ પટ"લ _.ં મા. િવ�ાન �ી ચ9:કાતં રાવલ અમદાવાદ શહ"રના મહાિવ°ાલયના _થાલયોનો મા@હતી ટ"�નોલોd <Aયેનો અSભગમ -
એક અJયાસ

11-12-01

656 ;ૃિત tરુ"9:;ુમાર �¼ુર _.ં મા. િવ�ાન �ી પી.સી.શાહ અમદાવાદમા ંઆરો�ય િવ�ાન િશ-ણ સાથે સકંળાયેલી સ#ંથાઓના _થાલયોની 
_થંાલય અને મા@હતી <સારણ <�િૃ[ઓ

12-12-01

657 નીતા કનૈયાલાલ શાહ કો. મા. િવ�ાન �ી �ષૂણભાઈ િWવેદD મા@હતી કોઠાર 15-12-01

658 મહ"શ;ુમાર ધનdભાઈ રાઠોડ ગાધંીદશHન �ી NBુપાબહ"ન મોતીયાની ગાધંાdની #વદ"શ ભાવના - આજના સદંભHમા ં(સાબરકાઠંા Tજoલાના <ાિંતજ તાuકુાના 
પાચં ગામો-િપu:ુા,સલાલ,સોનાસણા, નનાનNરુા,રામNરુ (આમો:ા) ને અ?લુ-ીને )

29-12-01

659 ભાિવન Sબપીનચ9: દ"સાઈ ગાધંીદશHન �ી સાધનાબહ"ન વોરા ગાધંીdની ;ુદરતી ઉપચાર અને અ9ય વૈકYoપક ઉપચાર પ&ધિતઓનો *લુનાAમક 
અJયાસ

08-01-02

660 કા2યપી વાtદુ"વ મહા પWકારAવ �ી *ષૃારભાઈ ભ= પસદં કર"લા �જુરાતી દº િનકોમા ંિવકાસ પWકારAવ-નમHદા યોજના સદંભl અ&યયન 16-01-02

661 પરDS-ત k:દ[ જોષી પWકારAવ �ી Tજતે9:ભાઈ દ"સાઈ tરુ"9:નગર અને ગાધંીનગરના પસદં કર"લા સાXતા@હકોના મા&યમથી �જુરાતમા ં
લ¤પુWોના #તર,�િૂમકા અને સમ#યાઓ? ુઅ&યયન

16-01-02

662 નરશીભાઈ પીઠાભાઈ બલદાSણયા અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ વજન કાટંા ઉ°ોગના કાયHરત એકમો? ુઅથHશા]ીય િવ2લેષણ (ભાવનગર Tજoલાના 
સાવર;ુંડલા શહ"રને ક"9:મા ંરાખીને )

08-05-02

663 હ"મદDપ જયતંીભાઈ શમાH સગંીત �ી નર"9:ભાઈ મહિષ� �જુરાત ક" લોકગીતz કા અ&યયન (�જુરાતી લોક-સગંીત ક" સદંભH મ} ) 09-11-02

664 <±મુનિસ�હ જ�ુભા વાઘેલા @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ ડો. રાગંેય રાઘવક" ઉપ9યાસોમ} �ય�ત સામાTજક 1oૂય 09-11-02

665 મહ"શ;ુમાર મગંળદાસ પટ"લ @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ ;ુબેરનાથ રાય કÉ સવંેદના એવ ંિશoપગત અ&યયન 09-11-02

666 સિવતા સSચદાનદં ��ુલ @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે રા£ુલ સા;ંુAયાયન ક" ઐિતહાિસક ઉપ9યાસો પર એક અ&યયન 09-11-02

667 ગોરધન હ@રભાઈ કટા@રયા સમાજમાનવસા] �ી મહ"શભાઈ ગામીત અજતંા કંપનીમા ંકામ કરતી બહ"નોનો અJયાસ 09-11-02

668 જય<કાશ .બાલાલ સોલકંD ઈિતહાસ �ી અ*લુભાઈ િWપાઠD ચાu¡ુ નર"શ િસ&ધરાજ જયિસ�હ? ુકલા અને #થાપAય -ેWે <દાન 09-11-02

669 બ;ુલાબહ"ન દuભુાઈ પટ"લ ઈિતહાસ �ી 1ુ�ંલ ભીમડાદકર સામાTજક અને રાBCDય ઉAથાનમા ંગોરધનભાઈ શ.ં પટ"લ? ુ<દાન 09-11-02

670 મહ"શ;ુમાર dવણભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ �ી 1ુ�ંલ ભીમડાદકર રાજપ¬પળાનગર-એક ઐિતહાિસક અ&યયન 09-11-02

671 કમલેશ રામાભાઈ પટ"લ દફતરિવધા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી રાજકોટ રાFયની િશ-ણ �યવ#થા એક ઐિતહાિસક અ&યયન ( ૧૯૧૫ થી ૧૯૪૭ ) 09-11-02

672 ભરતભાઈ જગનભાઈ પટ"લ દફતરિવધા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી ગાધંીdના ઉપવાસો : એક અ&યયન (૧૯૩૩ થી ૧૯૪૮ ) 09-11-02

673 ભાિવન કºલાસચ:ં વોરા પWકારAવ �ી Nિુનતાબહ"ન હણl કaછનો ધરતીકંપ-૨૦૦૧ કaછિમW અને �જુરાત સમાચારની �િૂમકા? ુઅ&યયન 09-11-02

674 ઉષા જયિંતભાઈ પટ"લ બૌ&ધ દશHન �ી આર.ટD. સાવSલયા ગધંાર કલાશૈલીમા ંભગવાન g&ુધ 09-11-02

675 મ�tુદુન ધી�ુભાઈ મકવાણા _ામ�યવ#થાપન �ી રાdવભાઈ પટ"લ ;ૃિષિધરાણ  અને @કશાન P"@ડટ કાયH યોજના : 1oૂયાકંન 09-11-02

675/1 ઘન2યામિસ�હ સરદારિસ�હ ગો@હલ _થંાલય અને
મા@હતીિવ�ાન

રાજકોટ Tજoલાના દº િનક સમાચારપWો અને પWકારોની મા@હતી, જkરDયાત અને 
મા@હતી ટ"�નોલોdનો ઉપયોગ એક અJયાસ

09-11-02

676 સતીષ;ુમાર પરષોતમદાસ પટ"લ કો. મા. િવ�ાન �ી ધીર"નભાઈ પટ"લ ઈ9ટરનેટ નેટવકH  ટ"�નોલોd 11-11-02

677 રમેશભાઈ dવણભાઈ ચૌહાણ ઈિતહાસ �ી પકંજભાઈ દ"સાઈ ભારતના દ"શી રાFયોના િવલીનીકરણમા ંસરદાર�ી? ુ<દાન : �જુરાતના �ૂનાગઢ અને 
વડોદરાના સદંભHમાં

16-11-02

678 અ*લુ કમલેશભાઈ અકબરD કો. મા. િવ�ાન �ી ધીર"નભાઈ પટ"લ એ�સટ"9સીબલ માકH  લ}9ગવેજ એક અ&યયન 23-11-02

679 SગરDશભાઈ કાતંાભાઈ ચૌધરD અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ >ૂધ ઉAપાદક સહકારD મડંળDઓ? ુઆિથ�ક િવ2લેષણ                   (માડંવી તાuકુાને 
ક"9:મા ંરાખીને)

30-11-02

680 d*ભુાઈ ખોડાભાઈ મકવાણા અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક ખેત પેદાશોની બ�ર �યવ#થા : અથHશા]ીય અ&યયન                (સાણદં 
તાuકુાના ખેતપાકોને ક"9:મા ંરાખીને )

30-11-02

681 dતે9:;ુમાર નર"શભાઈ પટ"લ અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ આિથ�ક િવકાસ અને માનવ િવકાસનો *લુનાAમક અJયાસ           (વલસાડ Tજoલાને 
ક"9:મા ંરાખીને)

30-11-02

682 ધિમ�બહ"ન ચ*રુભાઈ રાવત અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ ઔ°ોSગક વસાહતના કામદારોનો આિથ�ક અJયાસ                   (�ુદંલાવ 
ઔ°ોSગક વસાહતને &યાનમા ંરાખીને )

30-11-02

683 પરસો[મ dવાભાઈ મકવાણા અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ કાપડ પર છાપકામ કરતા એકમો? ુઆવક-ખચH િવ2લેષણ            (રાજકોટ 
Tજoલાના |તNરુ શહ"રને ક"9:મા ંરાખીને )

30-11-02

684 માલદ" અરજણ કામ@રયા અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ હોડD અને બોટ ધરાવતા ;ુ�ુંબો? ુઅથHશા]ીય અ&યયન              (�ૂનાગઢ 
Tજoલાના ચોરવાડ બદંરને ક"9:મા ંરાખીને )

30-11-02

685 રા�ભાઈ લાખાભાઈ સોલકંD અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક સકંSલત _ામિવકાસ કાયHPમના લાભાથ~ઓ : અથHશા]ીય અ&યયન (�ૂનાગઢ Tજoલાના 
ઉના તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને )

30-11-02

686 <ેમ આનદં િમ� શાિંતસશંોધન �ી સાધનાબહ"ન વોરા Major Nonviolent Struggles in Contemporary ASIA 30-11-02

687 જશવતંગીરD હDરાગીરD ગૌ#વામી દફતરિવધા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી પાલનNરુ રાFયમા ંકાયદો અને �યવ#થા એક ઐિતહાિસક અ&યયન (૧૯૧૫ થી ૧૯૪૭ 
)

16-12-02

688 <િવણચ:ં ચ>ંુભાઈ શાહ «નિવધા �ી આર.ટD. સાવSલયા «નદશHન અને @હ9>ુદશHનની :BટDએ કમHવાદ : *લુનાAમક સમી-ા 16-12-02

689 અશોક;ુમાર શીવરામભાઈ પટ"લ િવ�ાન અને અ@હ�સા �ી @કશોરભાઈ દ"સાઈ અ@હ�સક ખેતીની વૈ�ાિનક પ&ધિત 16-12-02

690 અkણાબહ"ન મોહનલાલ પટ"લ �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ મહ"સાણા Tજoલાના શહ"રD િવ#તારના <િતભાશાળD બાળકોની શૈ-Sણક િસY&ધ માટ"ના 
સહાયક પ@રબળોનો અJયાસ

16-12-02

691 રાdબહ"ન અભેરાજભાઈ ચૌધરD �હૃિવ�ાન �ી અિનતાબહ"ન પટ"લ મહસાણા Tજoલાના :¢Bટ@હન બાળકોના શૈ-Sણક િવકાસમા ંનેશનલ એસોસીએશન ફોર 
ધી fલાઈ9ડ િવસનગર સ#ંથાની �િૂમકાનો અJયાસ

16-12-02

692 અdત;ુમાર મફતલાલ પરમાર @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા શૈલેષ મ@ટયાની ક" <1ખુ ઉપ9યાસz મ} �ય�ત Rગુચેતના 28-12-02

693 @દલીપ;ુમાર ગોિવ�દભાઈ ચૌધરD @હ9દD �ી દ-ાબહ"ન �ની અ�ેય કD ઔપ9યાિસક ચેતના 28-12-02

694 મૌSલક;ુમાર @દનેશચ:ં ��ુલ @હ9દD �ી દ-ાબહ"ન �ની ડો. લvમીનારાયણ ક" નાટકો મ} નારD ભાવના (અ�વ,;ુસા,માદા,ક"કટસ તથા રાતરાની ક" 
િવશેષ સદંભHમ} )

28-12-02
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695 સજંય �રુાભાઈ રાઠવા @હ9દD �ી દ-ાબહ"ન �ની નર"શ મહ"તા ક" રામાયણ આધારDત િમથલીય ખડંકા�ય 28-12-02

696 વિનતાબહ"ન અરજણભાઈ મ@હડા @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે સા@હTAયક પWકારDતા ઔર ભાષા સે* ું 28-12-02

697 @કતHન;ુમાર મ�ંભુાઈ પટ"લ પWકારAવ �ી Nિુનતાબહ"ન હણl #વૈYaછક સ#ંથાઓનો 1ખુપWોનો અJયાસ (અમદાવાદ Tજoલા સદંભl) 28-12-02

698 રિવ9:ભાઈ રામચ9: પચંોલી સમાજકાયH �ી ચ:ં�Xુત સાનન આ@દવાસી સ1દુાયમા ં#વા#¦ય સ#ંiૃિત સહસબંધં-એક અJયાસ 28-12-02

699 @કરણ ન. પટ"લ િશ-ણશા] �ી આરતીબહ"ન ક#વેકર વલસાડ Tજoલાની <ાથિમક શાળાઓના િશ-કોની �યાવસાિયક સ�જતાનો અJયાસ 28-12-02

700 જય�ી એન. �¼ુર િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ �જુરાત રાFયના અ&યાપન મ@ંદરોના અ&યાપકો? ુ<િશ-ણાથ~ઓ �ારા 1oૂયાકંન 28-12-02

701 પાનાચદંભાઈ kમસીભાઈ ચૌધરD �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ સરોજ પાઠકની વાતાHઓ : એક અJયાસ 31-12-02

702 હરDશ;ુમાર ભા. �દવ િશ-ણશા] �ી િનરંજનભાઈ મોદD gિુનયાદD અ&યાપન મ@ંદરોના <િશ-ાથ~ઓની સમાજિવ°ા િવષયવ#* ુિસY&ધક-ાનો 
અJયાસ

03-01-03

703 નર"શભાઈ ખીમdભાઈ પાડંવ @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા ગોિવ9દ િમ� ક" <1ખુ ઉપ9યાસોમ} �ય�ત નારD ચેતના 24-01-03

704 ભારતીબહ"ન પરષો[મભાઈ પટ"લ �હૃિવ�ાન �ી ઉષાબહ"ન પટ"લ િવિશBટ �યc�ત �ૂથોમા ં(બાળકો,]ીઓ) �&ૃધોમા ંજોવા મળતા હતાશા �ારા આરો�ય 
ઉપર થતી અસરો .ગેનો અJયાસ

24-01-03

705 મનીષાબહ"ન યશવતંભાઈ રાવલ �હૃિવ�ાન �ી અkણાબહ"ન િWવેદD �જુરાતની મ@હલા ઉ°ોગ સાહિસકોનો િવિવધ :¢Bટએ અJયાસ 24-01-03

706 બૈ�ુ ક".|. શાિંતસશંોધન �ી ડD.એન. પાઠક The Role of Ethics and Human Resource Development in Globalized World 17-03-03

707 ભારતીબહ"ન હ@રભાઈ દ"સાઈ _ ંમા.િવ�ાન �ી ઉિમ�લાબહ"ન ઠાકર �જુરાતના િવ�િવ°ાલયોના _થંાલયોના ભવનો-એક અJયાસ 12-06-03

708 હરલાભાઈ ગો. રાઠવા દફતર િવધા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી છોટાઉદ"Nરુ રાFયની િશ-ણ અને આરો�ય �યવ#થા -એક ઐિતહાિસક અ&યયન ( 
ઈ.સ.૧૯૦૬ થી ૧૯૨૩ )

09-08-03

709 @દ�નેશ;ુમાર બાgભુાઈ પટ"લ શા.િશ-ણ �ી જગદDશચ:ં ક. સાવSલયા ખો-ખો રમતના ખેલાડDઓની ગAયાAમક કૌશoય શc�ત <ાિવÖય અને શરDરશા] 
િવષયક પાસાઓનો અJયાસ

30-10-03

710 ધમl9:િસ�હ બાgdુ સોલકંD શા.િશ-ણ �ી <�લુાલ કાt9ુ:ા અવરોધક દોડ �ારા ઝડપ કદમોની લબંાઈ અને કદમોના આવતHન ઉપર થતી અસરનો 
અJયાસ

30-10-03

711 1કુ"શ;ુમાર લાલdભાઈ બાલિધયા શા.િશ-ણ �ી |. ક". સાવSલયા કબ×Dની રમતના િવકાસ માટ" ખેલાડDઓને ચ@Pય તાલીમ �ારા બળ ઝડપ સહનશc�ત 
અને �ુિધરાSભસરણ -મતામા ંથતા ફ"રફારોનો અJયાસ

30-10-03

712 રDઝવાન હાdભાઈ રા� શા.િશ-ણ �ી <�લુાલ કાt9ુ:ા વજન તાલીમના ભાર અને આવતHન �ારા શારD@રક .યો�યતાના ઘટકો  ઉપર થતી 
અસરોનો *લુનાAમક અJયાસ

30-10-03

713 વસતં;ુમાર લવdભાઈ ચૌધરD શા.િશ-ણ �ી જગદDશચ:ં ક. સાવSલયા �જુરાતની સી.પી.એડ.કોલેજના તાલીમાથ~ઓની શારD@રક યો�યતા અને શરDરશા] 
િવષયક પાસાઓ પર થતી અસરોનો અJયાસ

30-10-03

714 િવજયિસ�હ ભીમદ"વિસ�હ પઢ"@રયા શા.િશ-ણ �ી જગદDશચ:ં ક. સાવSલયા ®તર િવ�િવધાલય ક-ાએ િવિવધ રમતોમા ંપસદં થયેલ ખેલાડDઓની ગAયાAમક 
શc�ત <ાિવÖયનો  *લુનાAમક અJયાસ

30-10-03

715 હર"9:િસ�હ <ભાતિસ�હ સોલકંD શા.િશ-ણ �ી <�લુાલ કાt9ુ:ા
�જુરાત રાFયની �ુદD-�ુદD શારD@રક િશ-ણની સ#ંથાઓમા ંઅJયાસ કરતી બહ"નોમા ં
વષH દરEયાન તાલીમી કાયHPમો �ારા શરDરશા] િવષયક અને શારD@રક યો�યતાના 
પાસાઓમા ંથતા ફરફારોનો અJયાસ

30-10-03

716 ક?ભુાઈ ભાવિસ�ગભાઈ વસાવા �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ Wણ નાટÕ;ૃિતઓની પાWt¢ૃBટ (ધરા�¼ુરD,વાહ ર" મ} વાહ, િસકંદર સાની ) 14-11-03

717 કાિમની દ"વdભાઈ પરમાર �જુરાતી �ી ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય સૌરાBCની રસદારના નારDપાWો : એક અ&યયન 14-11-03

718 મીનાબહ"ન છોલીયાભાઈ પટ"લ �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ Wણ નવલકથાઓની પાWt¢ૃBટ (પાટણની <�તુા, પાદરના તીરથ, અને ;ુ�ુ-ેW) 14-11-03

719 િવNલુ;ુમાર રમેશભાઈ પટ"લ �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ <ાગd ડોસા ;ૃત Wણ નાટÕ;ૃિતઓની પાWt¢ૃBટ (મગંલ મ@ંદર,મનની માયા,|વી Ï 
તેવી )

14-11-03

720 ધી�ુભાઈ િવ©લભાઈ બારºયા @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા આચાયH હ�રD<સાદ Æ�વેદD ક" ઉપ9યાસો મે �ય�ત સા#ં;ૃિતક ચેતના 25-11-03

721 મહ"શભાઈ અમીચદંભાઈ પડંeા @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા કમલે�ર ક" <1ખુ ઉપ9યાસો કા ઔપ9યાિસક િશoપ 25-11-03

722  હમીરભાઈ tરુાભાઈ વાઢ"ળ @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ Øવુ#વાિમની એવ ંØવુ#વાિમનીદ"વી કા *લુનાAમક અ&યયન 25-11-03

723 @હતેષ;ુમાર અરસીભાઈ સોલકંD @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ પરતી પ@રકથા એવ ંઉપરવાસ કથાWયી ક" પાWો કા *લુનાAમક અ&યયન 25-11-03

724 <ેરણાબહ"ન 1ળૂશકંરભાઈ સગર અથHશા] �ી હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ ;ૃિષ િવકાસમા ંસહકારD િધરાણનો ફાળો (ઈડર તાuકુા.Tજ. સાબરકાઠંાના સદંભHમા ં) 25-11-03

725 નવલિસ�હ વે#તાભાઈ કામોળ અથHશા]  �ી હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ >ુBકાળની dવનધોરણ પરની અસરો એક અથHશા]ીય અJયાસ        (દાહોદ 
Tજoલાના ઝાલોદ તાuકુાના સદંભHમા)ં

25-11-03

726 માલતીબહ"ન ધનdભાઈ <�પિત અથHશા] �ી ભારતીબહ"ન દ"સાઈ ;ૃિષિવકાસમા ંપાતાળ;ૂવા : એક અJયાસ (મહ"સાણા Tજoલાના િવ�Nરુ તાuકુાના 
સદંભHમા)ં

25-11-03

727 નયિનત;ુમાર શકંરભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ �ી 1ુ�ંલ ભીમડાદકર િસહોરનગર : એક ઐિતહાિસક અ&યયન 25-11-03

728 િવNલુકમાર <િવણભાઈ િસ�ગલ ઈિતહાસ �ી અ*લુભાઈ િWપાઠD સૌરાBCના સ_ંહાલયોમા ં<દિશ�ત વૈBણવ દ"વ <િતમાઓ : એક અ&યયન 
(ભાવનગર,સોમનાથ અને �ુનાગઢના િવશેષ સદંભHમા ં)

25-11-03

729 મનીષા નારણભાઈ �¼ુર દફતર િવધા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી સમાજસેવક �ી ઈ�રભાઈ dવરામભાઈ પટ"લ? ુયોગદાન : ક"ટલીક સ#ંથાઓના 
સદંભHમા ંએક અ&યયન

25-11-03

730 કિપલ લvમીચદં દ"શવાલ ગાધંીદશHન �ી સાધનાબહ"ન વોરા લોકભારતી સણોસરા સ#ંથાની _ામિવકાસની <�િૃ[ઓનો અJયાસ 25-11-03

731 ભાવના િશવાભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] �ી મોહનભાઈ પટ"લ <ાથિમક શાળાના િવ°ાથ~ઓ માટ" સ¼નાAમક શc�ત કસોટDની રચના અને <માSણકરણ 25-11-03

732 સરલાદ"વી લvમણભાઈ માહલા @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે રાBCDય એકતા મ} કબીરકા યોગદાન 05-12-03

733 િનતેશ;ુમાર ઠાકોરભાઈ ગામીત સમાજમાનવશા] �ી મહ"શભાઈ ગામીત આ@દવાસીઓમા ં<ેમલ�નો :એક અJયાસ (�યારા તાuકુાના આ@દવાસીઓને ક"9:મા ં
રાખીને )

05-12-03

734 મનીષા;ુમારD @દનેશભાઈ ચૌધરD સમાજમાનવશા] �ી Sગરધરલાલ વરમોરા કોટવાSળયા એક �યવસાયી અ?tુSૂચત જન�િતનો સમાજ માનવસા]ીય અJયાસ 
(�યારા તાuકુાના વાકલા ંગામને ક"9:મા ંરાખીને )

05-12-03

735 િવજયલvમી રામશરણ ગૌતમ સમાજમાનવશા] �ી મહ"શભાઈ ગામીત બાળમ�ૂરD એક સમ#યા 05-12-03

736 િનશાતં સતીષચ:ં �ૂ¾રકર t.ૂd.િવ�ાન �ી <@દપભાઈ આચાયH BIOMETHANATION OF CHICKEN MANURE 05-12-03

737 @દનેશ;ુમાર સોમાભાઈ ગોહ"લ @હ9દD �ી રામગોપાલ િસ�હ મૈલા ®ચલ એવ ંલીuડુD ધરતી ક" પાWોકા *લુનાAમક અ&યયન 08-12-03

738 ભા?ભુાઈ નરિસ�હભાઈ બારડ અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ પોશીના પ=ાના આ@દવાસીઓનો આિથ�ક અJયાસ (ખેડ�½ા તાuકુાના પોશીના પ=ાને 
ક"9:મા ંરાખીને )

08-12-03

739 tશુીલાબહ"ન કમલેશભાઈ પટ"લ _.ં મા. િવ�ાન �ી <િવણ સી. શાહ �જુરાતના સરકારD Tજoલા N#ુતકાલયોનો *લુનાAમક અJયાસ અને ભિવBય?ુ ંઆયોજન 08-12-03

740 િશoપા સજંય;ુમાર િમ]ી _.ં મા. િવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા �જૂરાત િવ°ાપીઠ _થંાલયના બાળ@કશોર િવભાગના સભાસદોની વાચન અSભ�ુSચ : 
એક અJયાસ

08-12-03

741 ;ૃિતકા રિસકલાલ પટ"લ િશ-ણશા] �ી િનરંજનભાઈ મોદD ધોરણ-૫ ના િવ°ાથ~ઓની ગSણત િવષયની -મતા િસY&ધ? ુમાપન 12-12-03

742 િવNલુ રણછોડભાઈ કDરD િશ-ણશા] �ી આરતીબહ"ન ક#વેકર અમદાવાદ Tજoલાની <ાથિમક શાળાના િશ-કોના યોગિશ-ણ <Aયેના વલણો 12-12-03
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743 ભીમા માલદ" ચાડં"રા િશ-ણશા] �ી ન�ુભાઈ જોષી <ાથિમક િશ-ણમા ંઆવેલ નવસ#ંકરણ કાયHPમો <Aયે િશ-કોના વલણો અને સમજનો 
અJયાસ

18-12-03

744 ચ:ંમૌલી રમેશચ9: દવે અથHશા] �ી ક?ભુાઈ નાયક ;ૃિષપેદાશોનો ®તરરાBCDય �યાપાર-અથHશા]ીય અ&યયન 30-12-03

745 દ-ાબહ"ન ભાઈલાલભાઈ ચૌહાણ સમાજકાયH �ી ચ:ં�Xુત સાનન �યવસાિયક સમાજ કાયHકરને સમાજકાયHના �યવસાિયક 1oૂયો અને આચારસ@ંહતા 
.ગે? ુ�ાન અને -ેWકાયHમા ંતેના અમલીકરણ અગેનો અJયાસ

30-12-03

746 રDનાબહ"ન મોહનભાઈ પટ"લ સમાજકાયH �ી રા|9:ભાઈ �ની

િસકલસેલ એનીમીયા રોગના દદÔઓની સામાTજક,આિથ�ક તથા મનોવૈ�ાિનક c#થિતનો 
અJયાસ {દS-ણ �જુરાતના tરુત,નવસારD તથા વલસાડ Tજoલાના િસકલસેલ 
સશંોધન ક"9:ોને (ડો.tરુજલાલ પાર"ખ હ"મેટોલોd સ#ંથા વલસાડ �ારા સચંાSલત) 

&યાનમા ંરાખીને }

30-12-03

747 િવ©લભાઈ સદાભાઈ પટ"લ સમાજકાયH �ી આનદંDબહ"ન પટ"લ
સામાTજક -ેWે કાયHરત સ#ંથાઓના નેટવકHમા ં®તર સબંધંો? ુ#વkપ,�િૂમકાઓ અને 
અસરકારકતા :એક અJયાસ (જનપથ,મ@હલા #વરાજ અSભયાન અને <વાહ સ#ંથાઓના 
નેટવકHને અ?લુ-ીને )

30-12-03

748 ઉદય હ@રઓમ �યાસ બૌ&ધ દશHન �ી િનરંજનાબહ"ન વોરા ગૌતમg&ુધ અને ૨૪ NવૂHવત~ g&ુધ (િનદાન કથાને આધાર" ) 30-12-03

749 આલાપ િવનોદભાઈ �½ભ= બૌ&ધ દશHન �ી િનરંજનાબહ"ન વોરા �જુરાત અને મહારાBCની બૌ&ધ �ફુાઓ 08-01-04

750 અજય @દનેશચ:ં પરDખ કો. મા. િવ�ાન �ી બી.વી.g&ુધદ"વ વેબ અને મોબાઈલ આધારDત �હDકલ ઈ9ફોરમેશન સી#ટમ 10-01-04

751 સા@રકાબહ"ન વ|િસ�હ પરમાર �હૃિવ�ાન �ી અ�ુણાબહ"ન િWવેદD કલાAમક ન1નૂાઓ? ુ#વય ંઉAપાદન કરતી મ@હલાઓ અને <િશ-કો? ુઅ&યયન 30-01-04

752 આ@ર#તાબહ"ન રમેશભાઈ ગામીત �હૃિવ�ાન �ીઅિનતાબહ"ન પટ"લ tરુત Tજoલાના શહ"રD અને _ાEય િવ#તારની �યવસાિયક અને Sબન�યવસાિયક બહ"નો 
�ારા ર" @Ùજર"ટરના ઉપયોગ .ગેનો *લુનાAમક અJયાસ

30-01-04

753 પ¬કલ <િવણચ:ં શાહ «નિવધા �ી ક?ભુાઈ વી. શેઠ «ન dવિવ�ાનશા] અને આ�િુનક િવ�ાનની :¢Bટએ tvૂમdવ િવચાર એક અ&યયન 12-02-04

754 ચ@ં:કાબહ"ન નીછાભાઈ પટ"લ �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ �ી ધીર"9: મહ"તા;ૃત નવલકથાઓની પાWt¢ૃBટ (Sચ9હ,@દશાતંર,આપણે લોકો ) 30-09-04

755 અિમતાબહ"ન મા�ભુાઈ ચૌધરD @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા ડો. રાગંેય રાઘવ ક" કથાસા@હAય મ} _ાEયdવન 30-09-04

756 ભાવેશ;ુમાર માલાભાઈ ડો@ડયા @હ9દD �ી દ-ાબહ"ન �ની રા|9: યાદવ ક" ઉપ9યાસો મ} નારD ચેતના 30-09-04

757 મ?ભુાઈ ગાડંાભાઈ બારડ @હ9દD �ી માલતીબહ"ન >ુબે જનસચંાર ક" પ@ર<ેvય મ} @હ9દD 30-09-04

758 રામિસ�હ અરજણભાઈ ડો@ડયા @હ9દD �ી જસવતંભાઈ પડંeા ભગવતી ચરણ વમાH ક" ઉપ9યાસો મ} �ય�ત સમ#યાË 30-09-04

759 @કશોર N ૂ�ંભાઈ ચૌહાણ સમાજમાનવશા] �ી મહ"શભાઈ ગામીત મA#ય �યવસાય સાથે સકંળાયેલી માછDમાર બહ"નોનો અJયાસ (tWુાપાડા તાuકુાના 
ધામળેજ બદંરને ક"9:મા ંરાખીને )

30-09-04

760 રમેશ;ુમાર ભીખાભાઈ ધારºચા સમાજમાનવશા] �ી Sગરધરલાલ વરમોરા ઘે@ડયા કોળD �ાિતમા ં]ીઓનો દર�જો 30-09-04

761 સા@રકાબહ"ન મણીલાલ ચૌધરD સમાજમાનવશા] �ી મહ"શભાઈ ગામીત અમદાવાદ અને ગાધંીનગર શહ"રમા ંવસતા ચૌધરD આ@દવાસીઓનો અJયાસ 30-09-04

762 હર"શભાઈ માડંણભાઈ વાળા સમાજમાનવશા] �ી Sગરધરલાલ વરમોરા મ°પાન-એક સમ#યા 30-09-04

763 ¶યાિત કદHમભાઈ દવે દફતર િવધા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી ભારતીય ટપાલ @ટકDટો અને #વાત�ંય સેનાનીઓ : એક અ&યયન      (ઈ.સ. ૧૯૪૭-

૨૦૦૩ )
30-09-04

764 યાWીબહ"ન @દનેશચ:ં રાવલ દફતર િવધા �ી Sબ�>ુબહ"ન જોષી ગાધંીd?-ુ 'નવdવન' -એક અ&યયન ( ઈ.સ. ૧૯૧૯થી ૧૯૩૩ ) 30-09-04

765 <સીતા ઉ¾ી@કશન સમાજકાયH �ી ચ:ં�Xુત સાનન INTEGRATED EDUCATION FOR THE DISABLED CHILDREN   (IEDC ) SCHEME 

IN AHMEDABAD CITY-A STUDY
30-09-04

766 @દલીપ;ુમાર લાભશકંર ઠાકર ગાધંીદશHન �ી NBુપાબહ"ન મોતીયાની �ી મ.ગ.પટ"લ સવ�દય ક"9: અમીરગઢ tSુચત _ામિવકાસના ંપ@રમાણો અને પ@રણામો 
( ગાધંીિવચારના સદંભHમા ં) એક અJયાસ

30-09-04

767 <સ¾;ુમાર Sબપીનચ:ં ગાધંી ગાધંીદશHન �ી ભ:ાબહ"ન સવાઈ મ@હલા આરો�યની ��િૃતમા ંઅમદાવાદ >ુરદશHન ક"9:નો ફાળો (માતર તાuકુાના 
પ@ર<ેvયમા ં)

30-09-04

768 િવભા દ"વકDનદંન ભ= બૌ&ધ દશHન �ી િનરંજનાબહ"ન વોરા �તક : સા@હAય અને કલાલ-ી અJયાસ 30-09-04

769 જયિંતભાઈ ક". ચૌહાણ શા.િશ-ણ �ી જગદDશચ:ં ક. સાવSલયા
ભાવનગર Tજoલાની મા&યિમક અને ઉaચતર મા&યિમક શાળાઓના 
આચાયH�ીઓ,�યાયામ િશ-ક�ીઓ અને �યાયામ િશ-ીકા�ીઓના શારD@રક િશ-ણ અને 
રમત-ગમત <Aયેના વલણોનો અJયાસ

30-09-04

770 નર"શ;ુમાર સગરામભાઈ ચૌધરD શા.િશ-ણ �ી <�લુાલ કાt9ુ:ા �જુરાત રાFયની શારD@રક િશ-ણ મહાિવ°ાલયોમા ંઅJયાસ કરતા તાલીમાથ~ઓના 
શારD@રક િશ-ણ અને રમત-ગમત <Aયેના વલણોનો અJયાસ

30-09-04

771 મયકં;ુમાર મગનિસ�હ ઠાકોર શા.િશ-ણ �ી જગદDશચ:ં ગોઠD ગાધીનગર શહ"રના પોલીસ કો9#ટ"બલોના શરDર .ગ પ@રિમિત અને શરDર બધંારણ 
િવષયક પાસાઓનો અJયાસ

30/092004

772 િમલન;ુમાર @દલીપભાઈ બ= શા.િશ-ણ �ી |.ક".સાવSલયા આરો�ય િવષયક સમ#યાઓ? ુિનદાન,યોગ,કસરત,સમતોલન આહાર અને ;ુદરતી 
ઉપચારાAમક @Pયાઓ �ારા શરDર #વા#¦ય tધુારણા અJયાસ

30-09-04

773 રિવશ;ુમાર Fયોતી9:ભાઈ ભ= શા.િશ-ણ �ી <�લુાલ કાt9ુ:ા
૧૧ થી ૧૨ વષHની ¸મરના િવ°ાથ~ પર આસન અને <ણાયામની તાલીમ �ારા 
શરDરશા] િવષયક પાસાઓ અને શારD@રક યો�યતાના ઘટકો પર થતી અસરોનો 
અJયાસ

30-09-04

774 રવેિસ�હ બાuભુાઈ પરમાર શા.િશ-ણ �ી જગદDશચ9: સાવSલયા �ૂનાગઢ Tજoલાની _ામીણ અને શહ"રD મા&યિમક શાળાઓના િવ°ાથ~ઓની શારD@રક 
યો�યતાનો *લુનાAમક અfયાસ

30-09-04

775 રાજ;ુમારિસ�હ દ"�ભુા ઝાલા શા.િશ-ણ �ી |.ક".સાવSલયા
�જુરાત રાFય શાળાકDય હોકD અને બા#ક"ટબોલ રમતના િવ|તા અને ઉપિવ|તા 
ટDમના ખેલાડDઓની સામા9ય ગAયાAમક -મતા અને શરDર.ગ પ@રિમતી િવષયક 
પાસાઓનો *લુનાAમક અJયાસ

30-09-04

776 વસતં;ુમાર શામdભાઈ િવઠલાપરા શા.િશ-ણ �ી <�લુાલ કાt9ુ:ા દોરડા;ૂદ અને 1�ુતહાથની કસરતો �ારા કોલેજની બહ"નોની એરોSબક -મતા અને 
પગની ધક"લ શc�ત ઉપર થતી અસરોનો અJયાસ

30-09-04

777 સSચન બાળાસાહ"બ સોલાટ શા.િશ-ણ �ી |. ક". સાવSલયા પિÚમ િવભાગની કબ×D #પધાHમા ંિવ|તા ટDમ અને ભાગ લેતી ટDમોનો શરDર .ગ 
પ@રમીતી  અને શરDરશા] િવષયક પાસાઓનો *લુનાAમક અJયાસ

30-09-04

778 મહ"શ;ુમાર મગંળદાસ �દવ �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ હસ1ખુ બારાડDના Wણ નાટકોની પાWt¢ૃBટ (એકuુ ંઆકાશ, કાળો કામળો,જtમુતી 
કં;ુવતી )

05-10-04

779 ઈના અ1તૃલાલ �ોફ _ ંમા.િવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા
અમદાવાદ શહ"રમાથંી <િસ&ધ થતા �જુરાતી દº િનક સમાચારપWોના પWકારોની 
મા@હતી <ાYXતની વતHhકુ અને પWકારAવ -ેWે મા@હતી ટ"�નોલોdનો ઉપયોગ એક 
અJયાસ

06-10-04

780 નીતા <કાશચ9: રાવલ _.ં મા. િવ�ાન �ી <વીણ સી. શાહ અમદાવાદ શહ"રના િવનયન,વાSણFય અને િવ�ાન મહાિવ°ાલયોની અ&યાિપકાઓની 
મા@હતી <ાYXતની વતHhુકં : એક અJયાસ

06-10-04

781 શીતલ હરDભાઈ રાઠોડ _.ં મા. િવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા �જુરાતના વૈદ@કય મહાિવ°ાલય _થંાલયો : સ_ંહ,સેવાઓ અને િવકાસલ-ી આયોજન  
: એક સવl-ણ

06-10-04

782 ભરત;ુમાર વાલાભાઈ ઝણકાત @હ9દD �ી દ-ાબહ"ન �ની રામદરશ િમ� ક" ઉપ9યાસો મ} સામાTજત ચેતના (અપને લોગ, Sબના દરવા| કા 
મકાન, રાત કા સફર ક" િવશેષ સદંભHમે )

07-10-04
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783 પાkલ જયિંતભાઈ પટ"લ સમાજકાયH �ી ચ9:�Xુત સાનન દ"હવેપાર કરતી મ@હલાઓનો એક વૈયc�તક અJયાસ અને સમાજકાયH દરEયાનગીરD 
(�જુરાત રાFયના સાબરકાઠંા Tજoલાના @હ�મતનગર શહ"રને ક"9:મા ંરાખીને )

07-10-04

784 હ"1ભુાઈ રામભાઈ �ંg@ુકયા સમાજકાયH �ી ચ9:�Xુત સાનન શેરD પર રહ"નાર અને નભનાર બાળકોનો સમાજકાયHના અSભગમથી અJયાસ 
(અમદાવાદ-કાuNુરુ-મSણનગર અને સાબરમતી ર"oવે #ટ"શન, આ�મ રોડ, સેટ". રોડ )

07-10-04

785 ધને9:ભાઈ કા9તીલાલ શાહ «નિવધા �ી ક?ભુાઈ શેઠ «ન પરંપરામા ં(ધમHમા ં) આચાર-મીમાસંા? ુમનોવૈ�ાિનક અ&યયન 09-10-04

786 અવની રમેશચ:ં દવે પWકારAવ �ી અિ�ન ચૌહાણ આર. ક". લvમણના કટા- SચWોમા ં<િતSબ�Sબત થતો ગરDબીનો ¶યાલ 16-10-04

787 @કશોર;ુમાર ગોિવ�દભાઈ સા� ુ પWકારAવ �ી Nિુનતાબહ"ન હણl નવસા-રો માટ" <કાિશત થતા ં�જુરાતી સામાિયકો : એક અ&યયન 16-10-04

788 નીરજ *ષુારભાઈ શેઠ t.ૂd.િવ�ાન �ી <@દપભાઈ આચાયH AQUATIC POLLUTION BY REACTIVE DYES AND ITS BIOLOGICAL 

TREATMENT
16-10-04

789 અરિવ�દભાઈ બાuભુાઈ ઝાલા અથHશા] �ી હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ િસમે9ટ ઉ°ોગમા ંકામ કરતા કામદારોનો આિથ�ક અJયાસ (.g�ુ િસમે9ટ ઉ°ોગના 
સદંભHમા ં)

30-10-04

790 મનીષાબહ"ન કરસનભાઈ કzકણી અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ વિનલ ઉ°ોગના કામદારોનો આિથ�ક અJયાસ (વાસંદા તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને ) 30-10-04

791 1કુ"શ;ુમાર બાgભુાઈ ચૌહાણ અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ જગંલ પેદાશો પર આધા@રત ;ુ�ુંબો? ુઅથHશા]ીય અ&યયન (દાહોદ Tજoલાના લીમખેડા 
તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને )

30-10-04

792 યાc#મનબેન tલુેમાનભાઈ ઘોઘારD અથHશા] �ી િનિમષા ��ુલ _ામીણ આવક-ખચH િવ�લેષણ (અમદાવાદ Tજoલાના ધ�ંકુા તાuકુાના ઉમરગઢ ગામને 
ક"9:મા ંરાખીને )

30-10-04

793 ભીÂભુાઈ ભાયાભાઈ ઝાલા અથHશા] �ી નવલિસ�હ કામોળ ;ૃિષ િવકાસમા ં<ાદ"શક _ામીણ બ}કનો ફાળો (ઉના તાuકુાના આમો:ા _ામીણ બ}કને 
ક"9:મા ંરાખીને )

30-10-04

794 નર"9:;ુમાર જયિંતલાલ પટ"લ કો. મા. િવ�ાન �ી ધીર"નભાઈ પટ"લ ડ"ટાબેઝ પરફોમ9સના <µો અને ઉપાયો : એક અJયાસ 30-10-04

795 tભુાષચ9: �લુાબરાય દ"સાઈ કો. મા. િવ�ાન �ી બી.વી.g&ુધદ"વ S.C.M.<@Pયાઓ અને માગંની આગાહD માટ"ના �ણુાAમક ફ"રફારો 30-10-04

796 @હતે9: રણછોડભાઈ પટ"લ કો. મા. િવ�ાન �ી ધીર"નભાઈ પટ"લ ;ૃિષ -ેWે કોEXRટુર િવ�ાનની ;ૃિWમ gYુ&ધમતાની મદદથી િનBણાત પ&ધિતનો ¶યાલ 30-10-04

797 લvમણ 1Ãુભાઈ બામરો@ટયા અથHશા] �ી નવલિસ�હ કામોળ �ૂનાગઢમા ંમાનવ િવકાસ 09-11-04

798 અિ�નભાઈ tરુdભાઈ વસાવા �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ ચ.ંચી.મહ"તા;ૃત Wણ નાટÕ;ૃિતઓ? ુપાWSચWણ (િWયારાજ,હોSલકા,.દર.દર ) 18-11-04

799 ઉર"શ;ુમાર ઉદ"િસ�હભાઈ ગામીત �જુરાતી �ી કિપલાબહ"ન પટ"લ Wણ નાટÕ;ૃિતઓની પાWt¢ૃBટ ( આ માણસ મ:ાસી લાગે છે, ખ_ાસ, ક"મ મકનd ¡ા ં
ચાoયા ? )

18-11-04

800 િવNલુ;ુમાર મહ"9:ભાઈ ભ= શા.િશ-ણ �ી જગદDશચ9: ગોઠD ગાધંીનગર શહ"રના પોલીસ કો9#ટ"બલોની શારD@રક યો�યતાનો અJયાસ 20-11-04

801 અિ�નભાઈ વ�ુભાઈ વાઢ"ળ �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય પીરાણા સતપથં સ<ંદાય?ુ ંસા@હAય. 11-06-05

802 ગૌતમ;ુમાર પાલdભાઈ વાઘેલા �જુરાતી ડૉ. કિપલાબેન પટ"લ “મ� ુરાયની Wણ નવલકથાઓની પાWt¢ૃBટ” (સભા‘, સાયબાd‘, કાિમની‘) 11-06-05

803 @દનેશ;ુમાર <તાપિસ�હ ચૌહાણ �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય tધુારકRગુનો �RAુપિ[િવચાર : એક અ&યયન. 11-06-05

804 રાયિસ�ગ રામ પરમાર �જુરાતી ડૉ. કિપલાબેન પટ"લ “હ@ર9: દવે;ૃત Wણ નવલકથાઓની પાWt¢ૃBટ” 

(પળના ં<િતSબ�બ‘, માધવ કયાયં નથી‘, ગાધંીની કાવડ‘)
11-06-05

805 શૈલેષ;ુમાર ચ>ંુભાઈ પટ"લ �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય tધુારકRગુના ભાષાશા]ીય સશંોધનોમા ં»જલાલ કાલીદાસ શા]ીનો ફાળો (‘�જુરાતી 
ભાષાનો ઈિતહાસ‘, ‘ધા*સુ_ંહ‘ના િવશેષ સદંભHમા)ં

11-06-05

806 અિનલભાઈ અÎતભાઈ પટ"લ @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ @હ9દD �ય�ંય ઉપ9યાસ સમી-ામ} ડૉ. ન9દલાલ કoલા કા યોગદાન. 11-06-05

807 ઉમેશભાઈ મ?ભુાઈ ±મુ @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંયા ભારતે9>ુ Rગુીન <1ખુ નાટકz મ} �ય�ત રાBCDય ચેતના. 11-06-05

808 કºલાશબેન દનશીભાઈ ચૌધરD @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંયા નર"શ મહ"તા ક" ખડંકા�યો મ} િમથકDય <યોગ. 

(સશંય કD એક રાત‘, મહા<#થાન‘, <સાદપવH‘, શબરD‘ ક" પ@ર<ેvયમ})
11-06-05

809 @દનેશ;ુમાર ઉગાભાઈ રાઠોડ @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની “અ1તૃલાલ નાગર ક" ઉપ9યાસz મ} Rગુીન-ચેતના” 11-06-05

810 ભીખાભાઈ ગોિવ�દભાઈ ગોહ"લ @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની ‘�9ૃદાવનલાલ વમાH ક" ઉપ9યાસz મ} સામાTજક ચેતના’ 11-06-05

811 રા|9:;ુમાર વ�ુભાઈ વાઢ"ળ @હ9દD ડૉ. માલતીબહ"ન >ુબે “<પિ[વાદ ક" પ@ર<ેvય મ} િવનયપિWકા” 11-06-05

812 શૈલેષ;ુમાર મોહનભાઈ પટ"લ @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની “ડૉ. લvમીનારાયણ લાલ ક" નાટકz કા રચના િવધાન 
(રાતરાની, માદા કÛકટસ, દપHન, કરફÜ,ૂ .ધા;ુÝ ક" િવશેષ સદંભH મ})

11-06-05

813 શીતલ રણછોડભાઈ ચૌધરD @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ “�ીમતી tચુ@રતા ‘�ુપ’ ક" કા�ય મ} �ય�ત સમકાલીન બોધ” 11-06-05

814 tરુ"શભાઈ અÎતભાઈ પટ"લ @હ9દD ડૉ. માલતીબહ"ન >ુબે “િનમHલ વમાH ક" ઉપ9યાસો મ} સવંેદના ઔર િશoપ” 11-06-05

815 ઘન2યામભાઈ હ@રભાઈ લ;ુમ સમાજમાનવ
શા]

ડૉ. મહ"શ ગામીત નળકાઠંા િવ#તારની પઢાર �િતનો અJયાસ. 11-06-05

816 જયાબેન તે�ભાઈ વાઢ"ળ સમાજમાનવ
શા]

�ી d. ટD. વરમોરા કોલેજમા ંઅJયાસ કરતી કાર@ડયા રજNતૂ �ાિતની િવ°ાથ~ઓનો અJયાસ
(કો@ડનાર શહ"રની Wણ કોલેજોને &યાનમા ંરાખીને)

11-06-05

817 પકંજ;ુમાર મગનભાઈ સzદરવા સમાજમાનવ
શા]

�ી d. ટD. વરમોરા ઔ°ોSગક એકમોની માનવdવન ઉપર અસર 
(રાજકોટ શહ"રના આd ઔ°ોSગક િવ#તારને ક"9:મા ંરાખીને)

11-06-05

818 મહ"શભાઈ Nુ�ંભાઈ સોલકંD સમાજમાનવ
શા]

ડૉ. મહ"શ ગામીત <>ૂષણની માનવdવન ઉપર અસર. 

(સાણદં - િવરમગામ વaચે આવેલ ઔ°ોSગક એકમોને &યાનમા ંલઈને)
11-06-05

819 @કરDટ;ુમાર રાણાભાઈ જોટવા અથHશા] �ી હસ1ખુ દ"સાઈ tવુણH જયતંી _ામ #વરોજગાર યોજનાના લાભાથ~ઓનો આિથ�ક અJયાસ
(�ૂનાગઢ Tજoલાના માગંરોળ તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)

11-06-05

820 ચેતન;ુમાર ધનdભાઈ પટ"લ અથHશા] �ી હસ1ખુ દ"સાઈ પાતાળ;ૂવા અને નહ"ર િસ�ચાઈની ખેતી-*લુનાAમક અ&યયન.

(મહ"સાણા Tજoલાના ખેરાu ુતાuકુાના સદંભHમા)ં
11-06-05

821 રા|�ીબેન ભીખાલાલ વાઝા અથHશા] ડૉ. િનિમષા �કુલ જળ]ાવ િવ#તાર િવકાસ યોજના : એક *લુનાAમક અJયાસ.

(સાવલ;ુંડલા તાuકુાના મોલડD અને નેસડD _ામિવ#તારને ક"9:મા ંરાખીને)
11-06-05

822 વષાHબહ"ન બાબરભાઈ પટ"લ અથHશા] �ી નવલિસ�હ કામોળ Sબન-;ૃિષ-ેWે રોકાયેલ _ામીણ ;ુ�ુંબો? ુ ંઅથHશા]ીય અ&યયન. 

(ધરમNરુ તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)
11-06-05

823 પરબત દ"વાયત પટાટ અથHશા] �ી હસ1ખુ દ"સાઈ િનયિંWત બ�રમા ંવેચાણ �યવ#થા : અથHશા]ીય અ&યયન (માગંરોળ તાuકુાના 
મગફળD પાકના સદંભHમા)ં

11-06-05

824 <દDપિસ�હ <તાપિસ�હ પઢ"રDયા અથHશા] �ી હસ1ખુ દ"સાઈ <ાથિમક સેવા સહકારD મડંળDનો અથHશા]ીય અJયાસ 11-06-05

825 િનલેશ;ુમાર મોહનભાઈ ગાયકવાડ દફતરિવ°ા ડૉ. Sબ�>ુવાસીની જોષી વડોદરા રાFયની ‘આ�ાપિWકા‘ઓ :  એક અ&યયન. (ઈ.સ. ૧૮૯૧ થી ૧૯૪૭) 11-06-05

826 જયદ"વ;ુમાર જયિંતલાલ પટ"લ tvૂમdવાhુ
િવ�ાન ડૉ. િનSખલ એસ. ભ=

બાયોિમથેનેશન, બાયો@ડ_ેડ"શન એ9ડ @ડકલરાઈઝેશન ઓફ ઈ9ડ#CDયલ વે#ટ વોટસH 
ક9ટ"ઈન¬ગ @રએ�ટDવ ડાઈઝ (ટ"-ટાઈલ, ડાઈઝ એ9ડ ઈ9ટરિમ@ડએÞસ) બાય @ફક#ડ 
@ફoમ અપÁલો એનએરોSબક એ9ડ એરોSબક બાયો@રએકટસH.

11-06-05

827 ગોપાલ દ"વે9:;ુમાર સોની tvૂમdવાhુ
િવ�ાન

ડૉ. િનSખલ એસ. ભ= બાયોિમથેનેશન, બાયો@ડ_ેડ"શન એ9ડ ફ@ટ´લાઈઝર Ùોમ @ડ#CDબરD (#પે9ટ વોશ) વે#ટ 
વોટસH બાય @ફક#ડ @ફoમ એનએરોSબક બાયો @રએકટસH.

11-06-05

828 અિમત;ુમાર કરમશીભાઈ ગોધાણી શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં લા. ગોઠD દS-ણ ભારત અને પિÚમ બારતના ં®તર િવ�િવ°ાલય ક-ાએ હ"9ડબોલ રમતમા ં
પસદંગી પામેલ ખેલાડDભાઈની Sચ�તાના #તરનો *લુનાAમક અJયાસ.

11-06-05
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829 ઇ9:વદન ઝીણાભાઈ પરમાર શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં ક. સાિવલયા ગાધંીનગર Tજoલાની <ાથિમક શાળાઓના આચાયH�ીઓના શારD@રક િશ-ણ અને રમત-

ગમત <Aયેના ંવલણોનો અJયાસ.
11-06-05

830 મો@હત;ુમાર દºવી<તાપ દવે શારD@રક િશ-ણ ડૉ. કમલેશભાઈ <. પટ"લ �જુરાત રાFયની સી.પી.એ�્. (શારD@રક િશ-ણ <માણપW) કોલેજોમા ંઅJયાસ કરતા ં
તાલીમાથ~ઓની શારD@રક યો�યતા અને gYુ&ધ®કનો અJયાસ.

11-06-05

831 £ુસેન dવાભાઈ શેરિસયા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં ક. સાિવલયા �જુરાત રાFયની શારD@રક િશ-ણ સ#ંથાઓના આચાયH�ીઓ અને અ&યાપક�ીઓના 
<વતHમાન ખેલાડDઓના રમત-ગમત દ"ખાવ .ગેના વલણોનો અJયાસ.

11-06-05

832 c#મતાબેન અ1તૃલાલ ચૌધરD �હૃિવ�ાન �ીમતી અિનતાબેન પટ"લ “આ@દવાસી કોટવાSળયા �િતના ંલોકોના આહાર .ગેનો અJયાસ” 11-06-05

833 િશવદDન િશવસાગર પા9ડ"ય @હ9દD ડૉ. માલતીબહ"ન >ુબે િવ� પ@ર<ેvય મ} દ"વનાગરD Sલિપ. 20-06-05

834 @દc�વજયિસ�હ જશવતંિસ�હ ચૌહાણ _થંાલય અને
મા@હતીિવ�ાન

�ી પી. સી. શાહ “�જુરાતના િવ�િવ°ાલય _થંાલયોમાનંા _થંાલય અને મા@હતી િવ�ાનના 
સામિયકોની સઘંtSૂચ”

20-06-05

835 મહ"9:;ુમાર દDતાભાઈ હઠDલા _થંાલય અને
મા@હતીિવ�ાન

�ી નવલિસ�હ વાઘેલા આ@દવાસીઓના ઉAકષHમા ંસાવHજિનક _થંાલયોનો ફાળો - એક અJયાસ
(દાહોદ અને પચંમહાલ Tજoલાને ક"9:મા ંરાખીને)

20-06-05

836 સેજલ ખોડDદાસ મોદD _થંાલય અને
મા@હતીિવ�ાન

�ી નવલિસ�હ વાઘેલા �&ૃધા�મોના �&ૃધોની વાચન અSભ�ુSચ : એક અJયાસ 
(અમદાવાદ અને ગાધંીનગર Tજoલાઓના સદંભHમા)ં

20-06-05

837 મોતીભાઈ માલાભાઈ �દવ ગાધંીિવચાર ડૉ. સાધનાબહ"ન વોરા

રાજકોટ Tજoલાની િવિવધ જળ]ાવ િવ#તાર િવકાસ યોજનાની કામગીરD? ુ ંઅ&યયન 
(સૌરાBC રચનાAમક સિમિત સેવા. C#ટ-લોધીકા તાuકુા, સવ�દય સેવા સઘં-વાકંાનેર 
તાuકુા, બાયફ / _ીસHવ સ#ંથા - જસદણ તાuકુા, _ામ #વરાજ મડંળ સેવા C#ટ પારડD - 
તાuકુો કોટડા સાગંામીના સદંભHમા)ં

20-06-05

838 કમલેશ;ુમાર ધમાHભાઈ પટ"લ ગાધંીિવચાર �ી ભ:ાબહ"ન સવાઈ <�િપતા �½ા;ુમારD ઈ�રDય િવ� િવ°ાલય?ુ ંસમાજ પ@રવતHનમા ં<દાન (સાબરકાઠંા 
Tજoલાના ંસેવાક"9:ોને ક"9:મા ંરાખીને)

20-06-05

839 @દનેશ;ુમાર ખીમdભાઈ િસ�ધવ અથHશા] �ી નવલિસ�હ કામોળ “િસરામીક ઉ°ોગના કામદારોનો આિથ�ક અJયાસ” (પાનગઢ શહ"રના સદંભHમા)ં 30-06-05

840 @દનેશભાઈ નગીનભાઈ ગાિંવત ઈિતહાસ ડૉ. અ*લુ એલ. િWપાઠD �જુરાતમા ંનગરDય આિથ�ક dવન (<ારંભથી તેરમી સદD ઈ.સ. tધુી) 12-07-05

841 dતે9:;ુમાર દનશીભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ ડૉ. 1�ુલ ભીમડાદકર #થળ નામોના પ@ર<ેvયમા ંબારડોલી અને સોનગઢ તાuકુાનો ઇિતહાસ 12-07-05

842 Sબપીનભાઈ ચ>ંુભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ ડૉ. 1�ુલ ભીમડાદકર પાલીતાણા નગર : એક ઐિતહાિસક અ&યયન 12-07-05

843 આિશષ;ુમાર રમેશચ:ં મકવાણા કોEXRટૂર િવ�ાન �ી ધીર"નભાઈ પટ"લ નકશા?ુ ંકોEXRટુરDકરણ :  એક અJયાસ. 12-07-05 -- -- --

844 કoપના હસ1ખુલાલ દોશી «નિવ°ા ડૉ. થોમસભાઈ પરમાર શખંે�ર તીથH#થાન :  કલા અને સ#ં;ૃિતની :¢Bટએ. 15-07-05

845 રાજલ રા|9:ભાઈ મહ"તા _થંાલય અને
મા@હતીિવ�ાન

�ી પી. સી. શાહ અમદાવાદ અને ગાધંીનગર શહ"રના પસદંગીR�ુત િવિશBટ _થંાલયોમા ં@ડTજટાઈઝેશન 
<�િૃ[ :  એક અJયાસ.

20-07-05

846 દશરથ હ@રભાઈ સાÃંક" _ામ�યવ#થાપન ડૉ. રાdવ પટ"લ _ાિમણ -ેWના ગરDબી ર"ખા નીચે dવતા લોકોની િધરાણ સબંિંધત સમ#યાઓનો 
અJયાસ. (ગાધંીનગર તાuકુાના પાચં ગામને &યાનમા ંરાખી)

28-11-05

847 1કુ"શચ:ં મણાd ચાવડા _ામ�યવ#થાપન ડૉ. મRરુD ફામHર <ાથિમક િશ-ણમા ંઆફત �યવ#થાપનની જk@રયાત અને <વતHમાન સ�જતા 
(ભાવનગર Tજoલાના મ£ુવા તાuકુાને &યાનમા ંરાખીને)

28-11-05

848 FયોAસનાબેન રણછોડભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] ડૉ. જય<કાશ પડંયા �જુરાત રાFયની Rિુનવિસ�ટDઓમા ંિશ-ણ પારંગત ક-ાએ હાથ ધરવામા ંઆવતા 
લ¤સુશંોધનોની <@Pયા અને તેના ં<Aયેના ંવલણો.

28-12-05

849 NBુપાબહ"ન �ળૂાભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] ડૉ. મોહનભાઈ પટ"લ �જુરાત રાFયની સી.પી.એ�્. મહાિવ°ાલયોના <િશ-ણાથ~ઓની શારD@રક િશ-ણની 
તાલીમ <Aયેના વલણોનો અJયાસ.

28-12-05

850 લતા અમીષ �½ભ= સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ

સામાTજક -ેWે કાયHરત સ#ંથાઓની કામગીરD ઉપર િવદ"શી સહાયક સ#ંથાઓની 
<ભાવ�તા - એક અJયાસ 
(Influence of Foreign Funding Agencies on Voluntary Organizations Working 

in Social Sector)

21/01/2006

851 અમરિસ�હ અ�ૂ Hનિસ�હ ઠાકોર શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd વી. પરમાર �જુરાત રાFયના ંબી.પી.એ�્.ના ંતાલીમાથ~ઓના શારD@રક િશ-ણ અને રમત-ગમત 
<Aયેના ંસામા9ય �ાનનો અJયાસ.

30/05/2006

852 ચેતન;ુમાર હસ1ખુભાઈ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ9ં: લા. ગોઠD બેઈઝબોલ રમતમા ંરાBCDય ક-ાએ ભાગ લીધેલ ખેલાડD ભાઈઓ અને બહ"નોની 
Sચ�તાના #તરનો *લુનાAમક અJયાસ.

30/05/2006

853 @દનેશ;ુમાર ગણેશભાઈ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. કમલેશભાઈ <. પટ"લ �જુરાત રાFયના બી.પી.એ�્. અને બી.એ�્. અJયાસના િવ°ાથ~ભાઈઓના �યc�તAવ, 

અ?;ુૂલન અને gÆુÊ®કના પાસાઓનો અJયાસ.
30/05/2006

854 <કાશ જયિંતલાલ હાથી શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જમનાદાસ ક". સાવSલયા શારD@રક િશ-ણ અને રમત-ગમતમા ંકોEXRટુરના ઉપયોગ પર અJયાસ. 30/05/2006

855 1કુ"શભાઈ ડાયાભાઈ વરમોરા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ9ં: ક".સાવSલયા રમત-ગમતમા ંઉaચ િસÆÊ <ાXત કર"લ �જુરાત રાFયના ંખેલાડDઓના ંડોિપ�ગ િવશેના 
અSભ<ાયો .ગે? ુ ંસવl-ણ.

30/05/2006

856 હષHદ;ુમાર .બાલાલ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. <�લુાલ મો. કાt9ુ: ®તર િવ�િવ°ાલય ક-ાએ ભાગ લીધેલ ખેલાડDઓના શરDર.ગ પ@રિમિત, શરDર 
બધંારણ, ગિત tમુેળ અને <િત@Pયા સમયનો *લુનાAમક અJયાસ.

30/05/2006

857 અશોક;ુમાર કાનdભાઈ પચંોલા �જુરાતી ડૉ. કિપલાબેન પટ"લ હરD9: દવે;ૃત "Wણ નવલકથાઓની પાWt¢ૃBટ" (અગનપખંી, અનાગત, સગં-અસગં) 22/06/2006

858 દશરથ;ુમાર સોમાભાઈ પટ"લ �જુરાતી ડૉ. ઉષાબેન ઉપા&યાય 'સર#વતીચ:ં' નવલકથામા ં'k@ઢ<યોગો અને કહ"વતો'ની િવિનયોગ : એક અJયાસ. 22/06/2006

859 બાgભુાઈ ચ*રુભાઈ ચૌહાણ �જુરાતી ડૉ. કિપલાબેન પટ"લ �નુીલાલ મ@ડયા;ૃત "Wણ નવલકથાઓની પાWt¢ૃBટ" (�યાજનો વારસ, વેળાવેળાની 
છાયંડD, આલા ધાધલ?ુ ંઝ¬ઝાવદર)

22/06/2006

860 .જનાબહ"ન ગાડંાભાઈ પટ"લ @હ9દD ડૉ. માલતીબહ"ન >ુબે સા@હTAયક પWકા@રતા ઔર 'રાBCવીણા' 22/06/2006

861 ચેતનાબેન ભીÂભુાઈ ગાિંવત @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની મß ૂભડંારD ક" ઉપ9યાસz કા રચનાિવધાન 22/06/2006

862 જoપા યોગેશ;ુમાર બો@રસાણીયા @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંeા ઇલાચ:ં જોશી ક" ઉપ9યાસz મ} �ય�ત સામાTજક ચેતના ('લ��', 'િનવાHિસત', '1cુ�તપથ', 

'TજXસી' ક" િવશેષ સદંભH મ})
22/06/2006
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863 તkલતા લvમણભાઈ પરમાર @હ9દD ડૉ. રામગોપાલિસ�હ @હ9દD પWકા@રતા ઔર <1ખુ પWકાર 22/06/2006

864 નારાયણિસ�હ શકંરિસ�હ રાવ @હ9દD ડૉ. રામગોપાલિસ�હ નર"9: કોહલી કD �ય�ંય :¢Bટ ('મેર" 1હુoલે ક" àલ' સદંભH મ}) 22/06/2006

865 <િવણભાઈ મા�ભુાઈ ચૌધરD @હ9દD ડૉ. રામગોપાલિસ�હ @હ9દD પWકા@રતા ક" િવિવધ kપ : એક અ?શુીલન 22/06/2006

866
ભરત;ુમાર મનtખુલાલ 
સોનઘેલાણી @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની '1cુ�તબોધ ક" કા�ય મ} વગH સધંષH તથા 1oૂય-ચેતના' 22/06/2006

867 મનtખુ ગેલાભાઈ ગોહ"લ @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંeા 'કબ તક Nકુા�ુઁ' એવ ં'®ગSલયાત' કા *લુનાAમક અ&યયન 22/06/2006

868 મયકં;ુમાર રો@હત;ુમાર િWવેદD @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની 'નર"શ મહ"તા ક" ખડંકા�યz મ} Rગુીન ચેતના' 22/06/2006

869
રજનીકા9ત મનહરલાલ 
ભલગામડDયા @હ9દD ડૉ. માલતીબહ"ન >ુબે 'ભારતે9>ુ ક" નાટકz મ} �ય�ંય' (ભારત->ુદHશા, વૈ@દકD @હ�સા @હ�સા ન ભવિત, âધેર નગરD, 

િવષ#યિવષમૌષધ1્, સAય હ@રશચ9: ક" િવશેષ સ9દભH મ})
22/06/2006

870 વૈશાલી રમેશભાઈ પટ"લ @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંeા મ@હલા નાટકકારz ક" <1ખુ નાટકz કા િવચારબોધ એવ ંરંગિશoપ 22/06/2006

871 �ેતા ર¤નુાથ ભ= @હ9દD ડૉ. માલતીબહ"ન >ુબે �જુરાત ક" આ�િુનક @હ9દD ખડંકા�યz કા અ&યયન (આ�િુનક ચેતના ક" પ@ર<ેvય મ}) 
(ચૌલાદ"વી, ધ?ષુભગં, <Eલોચા ઔર દSલતz કા મસીહા)

22/06/2006

872 Sબિપન;ુમાર પીઠાભાઈ ચાવડા સમાજમાનવશા] ડૉ. d. ટD. વરમોરા "કડવા પાટDદાર સમાજની લ�ન�યવ#થા" - એક અJયાસ (ક"શોદ તાuકુાના અ�બ 
ગામને ક"9:મા ંરાખીને)

22/06/2006

873 રિવ;ુમાર નાથાલાલ રાઠોડ સમાજમાનવશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત 'આ�િુનકDકરણની આ@દવાસી સમાજ પર અસર' (ડાગં Tજoલાના કાલીબેલ ગામને 
&યાનમા ંરાખીને)

22/06/2006

874 િવજય;ુમાર ભગવાનભાઈ વાઝા સમાજમાનવશા] ડૉ. d. ટD. વરમોરા 'સીદD �િતમા ંસામાTજક પ@રવતHન : એક અJયાસ' (તાલાલા તાuકુાના મા�-ુ�ંgરુ 
ગામને &યાનમા ંરાખીન)ે

22/06/2006

875 ચ9:કા9ત .બાલાલ પટ"લ અથHશા] ડૉ. િનિમષાબેન �કુલ બીટD કપાસના પાક?ુ ંખચH-લાભ િવ2લેષણ (મહ"સાણા Tજoલાના િવ�Nરુ તાuકુાના 
અશનાNરુા (ગે@રતાપરા) ગામને &યાનમા ંરાખીન)ે

22/06/2006

876 <ભાતિસ�હ Nનુાભાઈ પટ"લ અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ
સÌ��ુુ વોટર ડ"વલપમે9ડ ફાઉ9ડ"શનની જળ�ાવ િવ#તાર િવકાસ યોજના : એક 
*લુનાAમક અJયાસ (દાહોદ Tજoલાના લીમખેડા તાuકુાના ઢઢ"લા અને દાભડા 
_ામિવ#તારને ક"9:મા ંરાખીને)

22/06/2006

877 લાજરસભાઈ કલdભાઈ વાઘમાર" અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ "જગંલ પેદાશો પર આધા@રત ;ુ�ુંબોનો આિથ�ક અJયાસ" (ડાગં Tજoલાના આહવા 
તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)

22/06/2006

878 િવજય;ુમાર જયિંતલાલ પરમાર અથHશા] ડૉ. િનિમષાબેન �કુલ Sબન;ૃિષ-ેWે રોકાયેલ _ામીણ ;ુ�ુંબો? ુ ંઅથHશા]ીય અ&યયન (વડોદરા Tજoલાના કવાટં 
તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)

22/06/2006

879 કો@કલાબહ"ન ભોળાભાઈ પટ"લ અથHશા] ડૉ. નવલિસ�હ કામોળ 2001 મા ં�જુરાતમા ંઆવેલ �કૂંપની આિથ�ક અસરો (રાજકોટ Tજoલાના મોરબી 
તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)

22/06/2006

880 જયતં;ુમાર શકંરભાઈ મકવાણા ઈિતહાસ ડૉ. અ*લુ એલ. િWપાઠD "<વાસનની :¢Bટએ tરુ"9:નગર Tજoલાના મેળાઓ અને ઉAસવો : એક અ&યયન" 

(તરણેતર મેળાના િવશેષ સદંભHમા)ં
22/06/2006

881 d*ભુાઈ ઈ�ુભાઈ ગાવડા ઈિતહાસ ડૉ. અ*લુ એલ. િWપાઠD <વાસનની :¢Bટએ ડાગં Tજoલો : એક અ&યયન 22/06/2006

882 મ?ભુાઈ કાનdભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ ડૉ. મ�ંુલા એમ. ભીમડાદકર #થળનામોના પ@ર<ેvયમા ંડાગં Tજoલાનો ઇિતહાસ 22/06/2006

883 રા|શભાઈ મોઘdભાઈ પારગતી ઈિતહાસ ડૉ. અ*લુ એલ. િWપાઠD કaછના મ@ંદરો (<ારંભથી બારમી સદD tધુી) 22/06/2006

884 રાક"શ;ુમાર કાc9તલાલ સોની tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. ડD. �ીિનવાસ 1િૂત� ફ"ટ ઓફ એ9ટરોપેથોd9સ ઈન અનએરોSબક ડાયઝેશન
(Fate of Enteropathogens in Anaerobic Digestion)

22/06/2006

885 રા|શ;ુમાર ભc�તભાઈ વસાવા _ામ�યવ#થાપન ડૉ. રાdવ પટ"લ '_ામ િવકાસમા ંતલાટD કમ મWંીની �િૂમકા' 22/06/2006

886 રિમલાબેન રિતલાલ રાઠોડ �હૃિવ�ાન �ી ઉષાબહ"ન પટ"લ ધોળકા શહ"રના કSલ;ુંડ િવ#તારના ;ુ�ુંબો �ારા લાકડા? ુ ંફિન�ચરની ઉપયોગીતા .ગેનો 
અJયાસ.

22/06/2006

887 જય�ી ચીમનલાલ પરમાર �હૃિવ�ાન �ી અkણાબહ"ન િWવેદD આમવાની આરો�ય tધુારણા અસર .ગે <યોગાAમક અ&યયન (મ.દ"._ામસેવા 
મહાિવ°ાલયોની િવ°ાિથ�નીઓને ક"9:મા ંરાખીને)

22/06/2006

888 અનtયુાબેન રતનભાઈ રાઠવા દફતરિવ°ા ડૉ. Sબ�>ુવાિસની જોષી �ી સનત મહ"તા-સAયા_હD અને સમાજસેવકની �િૂમકામા.ં 22/06/2006

889 રDતેસભાઈ રમેશભાઈ ચૌધરD દફતરિવ°ા ડૉ. Sબ�>ુવાિસની જોષી �જુરાત ઇિતહાસ પ@રષદ : એક અ&યયન. 22/06/2006

890 સજંયભાઈ વoલભભાઈ પટ"લ દફતરિવ°ા ડૉ. Sબ�>ુવાિસની જોષી '<�મડંળ' પિWકા : એક અ&યયન. 22/06/2006
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891 �રૂdભાઈ ગોમાd ડામોર દફતરિવ°ા ડૉ. Sબ�>ુવાસીની જોષી �ૂનાગઢ રાFયની પિWકા-‘દ#*રુલ અમલ સરકાર �ૂનાગઢ’ : એક અ&યયન (ઈ.સ. 

૧૮૬૭ થી ૧૯૪૯)
22/06/2006

892 રા|શ;ુમાર મગંળદાસ �દવ ઈિતહાસ ડૉ. અ*લુ એલ. િWપાઠD કaછ Tજoલાના મેળાઓ : ઐિતહાિસક પ@ર<ેvયમાં 24/06/2006

893 રિતલાલ ચ>ંુભાઈ રાઠવા �જુરાતી ડૉ. ઉષાબેન ઉપા&યાય 'ધ ઓoડમેન એ9ડ ધ સી' અને  'સ1:ુાc9તક"' નવલકથા : એક *લુનાAમક અJયાસ 28/06/2006

894 કનૈયાલાલ રામdભાઈ પટ"લ ગાધંીિવચાર �ી ભ:ાબહ"ન સવાઈ "Áલોરોિસસ_#ત _ામજનોનો આરો�યલ-ી અJયાસ" (Èઝા તાuકુાના વરવાડા ગામને 
અ?લુ-ીને)

29/06/2006

895 SગરDશ;ુમાર 1ળુશકંર રાવલ ગાધંીિવચાર ડૉ. સાધનાબહ"ન વોરા "ગાધંીdના મ@હલા ઉ¾િતના ¶યાલના સદંભHમા ંટોર"9ટ પાવર સાબરમતીની મ@હલા 
કામદારોની આિથ�ક, �યાવસાિયક અને સામાTજક c#થિતનો અJયાસ"

29/06/2006

896 હષHવધHનિસ�હ રા|9:િસ�હ �ડ"� ગાધંીિવચાર ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની નઈ તાલીમ અને વતHમાન <ાથિમક િશ-ણ - એક અJયાસ (ભાવનગર Tજoલાના ઘોઘા 
તાuકુાના સદંભHમા)ં

29/06/2006

897 િનરાલી કૌિશકભાઈ શાહ «નિવ°ા ડૉ. Tજતે9:ભાઈ બી. શાહ "અ&યાAમ ઉપિનષ>્ : એક અ&યયન" 29/06/2006

898 બોિધરાજ સવdભાઈ િવ�ાસ બૌÊદશHન ડૉ. િનરંજના વોરા બૌÊ 9યાય અને �ાન મીમાસંા. 29/06/2006

899 ર"ખા મોહનલાલ મૈWક બૌÊદશHન ડૉ. િનરંજના વોરા સાડWીસ બોિધપ-ીય ધમ� એક અ&યયન. 29/06/2006

900 મોહનભાઇ મેહરભાઇ રાઠોડ �જુરાતી ડૉ. કિપલાબેન પટ"લ “Øવુ ભ=ની નવલકથાઓની પાWt¢ૃBટ” (‘સ19ુ:ાc9તક"’ ‘તAવમિસ’ ‘અતરાપી’) 24/07/2006

901 િ<તીબેન @કશોરચ:ં પડંયા સમાજમાનવશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત ઔ°ોSગકરણની આ@દવાસી ]ીના dવન પર પડતી અસર (વલસાડ Tજoલાની એ9કર 
ફ"�ટરD કામ કરતી ]ીઓને &યાનમા ંરાખીન)ે

24/07/2006

902 @દનેશ;ુમાર રાવdભાઈ પટ"લ વસિત િશ-ણ ડૉ. સ&ંયાબહ"ન ઠાકર િનરંતર િશ-ણ ક"9:ના <ેરકોની <જનન #વા#¦ય સબંિંધત સભાનતાનો અJયાસ (રાFય 
સશંોધન ક"9: (S.R.C.) �ારા અપાતી વસિત અને િવકાસ િશ-ણ તાલીમના સદંભl)

08-10-06

903 મનીષ;ુમાર ડા�ાભાઈ ભોઈ વસિત િશ-ણ ડૉ. આરતીબહ"ન ક#વેકર િનરંતર િશ-ણ કાયHPમના <ેરકોનો HIV / AIDS સબંિંધત �ણકારDનો અJયાસ. 08-10-06

904 ભરત;ુમાર ડા�ાભાઈ પટ"લ વસિત િશ-ણ ડૉ. રમેશભાઈ પટ"લ dવનની �ણુવ[ા tધુારણામા ંવસિત િશ-ણની �િૂમકા (જનિશ-ણ સ#ંથાન - કલોલના 
મ@હલા લાભાથ~ઓને &યાનમા ંરાખીને)

05-02-07

905 ગ�નદં મેહ9:;ુમાર �કુલ શારD@રક િશ-ણ Dr. P. M. Kasundra
EFFECT OF ISOMETRIC AND DYNAMIC PROGRESSIVE RESISTANCE 

TRANING ON STRENGTH
25/05/2007

906 @દલીપ;ુમાર ભીમdભાઈ કથીરDયા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં ક. સાવSલયા C"ડમીલ અને ફલેટ રન¬ગ તાલીમ �ારા ખેલાડDઓની ઝડપ, િવ#ફોટક બળ અને 
કદમોની લબંાઈ |વા પાસાઓ ઉપર થતી અસરોનો અJયાસ.

25/05/2007

907 નવનીત;ુમાર પરસો[મભાઈ �દવ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં ક. સાવSલયા બાઈિસ�લ ઈગ�મીટરની તાલીમથી ઝડપ, કદમોની લબંાઈ, #નાRબુળ અને િવ#ફોટક 
બળ |વા પાસાઓ પર થતી અસરોનો અJયાસ.

25/05/2007

908 િનરવ જય<કાશભાઈ વસાવડા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd વી. પરમાર સગંીત સાથેની એરોબીક કસરતો �ારા શારD@રક યો�યતા તથા ગAયાAમક યો�યતા પર 
થતી અસરોનો અJયાસ.

25/05/2007

909 રાક"શ;ુમાર નાથાલાલ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં લા. ગોઠD �જુરાતમા ંરમત-ગમત -ેWે િવિશBટ િસÆÊઓ <ાXત કરનાર �ી કાનd ભાલીયાનો 
�યc�ત િવશેષ અJયાસ.

25/05/2007

910 હષHદ;ુમાર જનપતિસ�હ �દવ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. કમલેશભાઈ <. પટ"લ પચંમહાલ Tજoલાની ઉaચ[ર મા&યિમક શાળાઓમા ંઅJયાસ કરતા ંિવ°ાથ~ઓની 
શારD@રક યો�યતા અને gÆુÊ®કનો *લુનાAમક અJયાસ.

25/05/2007

911 @હતેશ;ુમાર જગદDશભાઈ ભાવાણી શારD@રક િશ-ણ ડૉ. કમલેશભાઈ <. પટ"લ હ"મચ:ંાચાયH ઉ[ર �જુરાત Rિુનવિસ�ટD સલં�ન બી.પી.એ�્. કોલેજના તાલીમાથ~ઓની 
શારD@રક યો�યતા અને gÆુÊ®કનો *લુનાAમક અJયાસ.

25/05/2007

912 અdતિસ�હ રણdતિસ�હ ચૌહાણ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જમનાદાસ ક". સાવSલયા સાબરકાઠંા Tજoલાની <ાથિમક શાળામા ં#વા#¦ય, શારD@રક િશ-ણ અને tિુવધાની 
<વતHમાન પ@રc#થિતનો અJયાસ.

25/05/2007

913 આનદં;ુમાર નવનીતભાઈ રાવલ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. <�લુાલ મો. કાt9ુ:ા રમત-ગમતમા ંભારતીય ખેલાડDઓના રમત®ક .ગેનો �જુરાત રાFયના રાહબરોના ં
અSભ<ાયનો અJયાસ.

25/05/2007

914 આકાશ ;ુમાર tvૂમdવાhુ
િવ�ાન ડૉ. �ીિનવાસ1િૂત� >ુ�ગીરાલા Influence of pesticides on physico-chemical and microbiological properties of soil and 

anaerobic digester.
02/06/207

915 ગોપાલ;ુમાર ઘન2યામિસ�હ રાઓલ tvૂમdવાhુ
િવ�ાન ડૉ. <તીક િશoપકાર Effect of Biodynamic Preparations on Soil and Plant Properties of Green gram (Vigna 

radiata) and Residual Wheat (Triticum aestivum) Crop.
02/06/207

916 િનિમષાબહ"ન બાgભુાઈ પટ"લ tvૂમdવાhુ
િવ�ાન ડૉ. <દDપભાઈ આચાયH Effect of Co-digestion of psidium guajava leaves with cow dung as feed material on 

biogas production, and microbial diversity.
02/06/207

917 આમીન <વીણભાઈ સાગર સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત દSલતોમા ં®તર�ાિતય <ેમલ�નો (�ૂનાગઢ Tજoલાને ક"9:મા ંરાખીને) 22/06/2007

918 મહ"શ;ુમાર દા1ભુાઈ પવાર સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત આ@દવાસી હાટવાડાઓનો અJયાસ (ડાગં Tજoલાના સાકરપાતળ, tબુીર, પીપલદહાડ, 

ગારખડD હાટવાડાને ક"9:મા ંરાખીને)
22/06/2007
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919 રા|શ;ુમાર મેપાભાઈ માકડDયા સમાજશા] ડૉ. d. ટD. વરમોરા વાદD �ાિતનો અJયાસ (માણાવદર તાuકુાના કતકપરા ગામને ક"9:મા ંરાખીને) 22/06/2007

920 િવજયભાઈ બાgભુાઈ પરમાર સમાજશા] ડૉ. d. ટD. વરમોરા કાર@ડયા રાજNતૂ સમાજમા ંલ�ન�યવ#થા (tWુાપાડા તાuકુાના રાખેજ ગામને ક"9:મા ં
રાખીને)

22/06/2007

921 @હતેષભાઈ દાનાભાઈ પરમાર સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત ટ"Sલવીઝનની _ામીણ સમાજ પર અસર (વેરાવળ તાuકુાના વડોદરા (ડો@ડયા) ગામને 
ક"9:મા ંરાખીને)

22/06/2007

922 જયેશ;ુમાર પરસો[મભાઈ વાઘેલા ગાધંીિવચાર ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની  "]ી ક"ળવણી અને મ@હલા િવકાસ" (માડંલ તાuકુાના માડંલ ગામના સદંભHમા)ં 22/06/2007

923 જયિંતભાઈ બાgભુાઈ વાઘેલા ગાધંીિવચાર ડૉ. સાધનાબહ"ન વોરા  " 't¢ૃBટ સ#ંથા' ની �જુરાત રાFયની શોધયાWાઓ અને શોધસાકંળ-<�િૃ[ઓનો 
અJયાસ"

22/06/2007

924 પકંજભાઈ બ�ભુાઈ ભાભોર ગાધંીિવચાર �ીમતી ભ:ાબહ"ન સવાઈ  "@દશા સ#ંથા �ારા લીમખેડા તાuકુામા ંચાલતી મ@હલાિવકાસ મડંળની <�િૃ[ઓનો 
અJયાસ" (મડં"ર, હાડંD અને ;ુoલી ગામને &યાનમા ંરાખીન)ે

22/06/2007

925 અ1તૃભાઈ રામdભાઈ પટ"લ ગાધંીિવચાર �ીમતી ભ:ાબહ"ન સવાઈ  "સારથી સ#ંથા �ારા મ@હલા સશc�તકરણ" (પચંમહાલ Tજoલાના ંસતંરામNરુ તાuકુાને 
ક"9:મા ંરાખીને ફાચર અનો ઓરા ગામ)

22/06/2007

926 જયેશ;ુમાર િવ©લભાઈ પટ"લ ગાધંીિવચાર ડૉ. સાધનાબહ"ન વોરા  "ભાલનળકાઠંા ખાદD _ામો°ોગ મડંળ - રાણNરુ સ#ંથાની 'ઊ ની ખાદD'ની <�િૃ[ �ારા 
_ામ િવકાસ"

22/06/2007

927 નદંલાલ |ઠાલાલ કºલા ગાધંીિવચાર �ીમતી ભ:ાબહ"ન સવાઈ
મ@હલા પ�પુાલકો? ુ ંસમાજ પ@રવતHનમા ંયોગદાન (ગાધંીનગર Tજoલાના માણસા 
તાuકુાના પાચં ગામોને ક"9:મા ંરાખીને અમરાNરુ, દ"લવાડ, માણેકNરુ, મ¿ાખાડ અને 
ઈ�રNરુા)

22/06/2007

928 <�ભુાઈ છગનભાઈ પચંાલ ગાધંીિવચાર ડૉ. સાધનાબહ"ન વોરા જનિશ-ણ સ#ંથાન, કલોલ અને ]ી ઉ¾િત એક અJયાસ (ગાધંીિવચારના સદંભHમા)ં 22/06/2007

929 મોહનભાઈ વાઘdભાઈ પટ"લ ગાધંીિવચાર ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની #વ. �નકDદ"વી જમનાલાલ બ�જ િનસગ�પચાર - યોગ તાલીમ અને સશંોધન ક"9: - 
એક અ&યયન (�જૂરાત િવ°ાપીઠ સચંાSલત _ામસેવા ક"9: - રાધંે�)

22/06/2007

930 અિસત બ;ુલભાઈ વકDલ બૌÊદશHન ડૉ. િનરંજનાબહ"ન વોરા બૌÊધમHશાસન અને પયાHવરણ-સરં-ણ (િવનયિપટકના સદંભHમા)ં 22/06/2007

931 <િવણચ:ં <તાપરાય જોષી બૌÊદશHન ડૉ. િનરંજનાબહ"ન વોરા બૌÊધમHના િવકાસ અને િશ-ણમા ંઆચાય�? ુ ં<દાન 22/06/2007

932 મનીષ તારાચદં મે�ામ બૌÊદશHન डॉ. �नरंजनाबहन वोरा बौ�ध �नकाय� का इ�तहास तथा दश�न मीमांसा 22/06/2007

933 અિમત;ુમાર <વીણચ:ં િWવેદD શાિંત અને ?તૂન
િવ�સમાજ ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની  "�ુ�ં ગામની કોમી એકતા : એક અ&યયન" 22/06/2007

934 tિુનલ;ુમાર બસંીલાલ ચૌધરD �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય ચૌધરD સમાજમા ંગવાતા ંલ�નગીતો (દS-ણ �જુરાતના ચૌધરD આ@દવાસીઓના 
િવશેષ સદંભHમા)ં

28/06/2007

935 ઉવHશીબેન નારાયણભાઈ પટ"લ અથHશા] �ી હસ1ખુ દ"સાઈ બાયફ આયોTજત વાડD યોજનાના લાભાથ~ ;ુ�ુંબોનો આિથ�ક અJયાસ (નવસારD 
Tજoલાના વાસંદા તાuકુાના લાછકડD અને ખાટા®બા ગામને ક"9:મા ંરાખીને)

28/06/2007

936 ધારા હરDશભાઈ કનોdયા અથHશા] �ી િનિમષા �કુલ ગાધંીિવચારાિધત સ#ંથાના કાયHPમોની _ામિવકાસ પર અસર ('લોકિમWા' સ#ંથાને 
ક"9:મા ંરાખીને))

28/06/2007

937 N¦ૃવીરાજ ઘન2યામભાઈ પરમાર અથHશા] �ી િનિમષા �કુલ ગાધંીિવચારાિધત સ#ંથાના કાયHPમની _ામિવકાસ પર અસર ('જશોદા-નરો[મ 
ચેરDટ"બલ C#ટ'ના િવશેષ સદંભHમા)ં

28/06/2007

938 રંજનબેન જયિંતલાલ પટ"લ અથHશા] �ી હસ1ખુ દ"સાઈ ગાલીચા ઉ°ોગમા ંકામ કરતા કામદારોનો આિથ�ક અJયાસ (વલસાડ Tજoલાના 
ધરમNરુ તાuકુાના ખાડંા અને ®બાતલાટ _ામિવ#તારને ક"9:મા ંરાખીને)

28/06/2007

939 tભુ:ાબેન િવBhભુાઈ પટ"લ અથHશા] �ી હસ1ખુ દ"સાઈ  'સવ�દય આ�મ' વાલમમા ંકામ કરતા કારDગરોનો આિથ�ક અJયાસ (િવસનગર 
તાuકુાના વાલમ ગામને ક"9:મા ંરાખીને)

28/06/2007

940 @કશોર;ુમાર િવરાભાઈ જોટવા ઈિતહાસ ડૉ. અ*લુ એલ. િWપાઠD <વાસનની :¢Bટએ �ૂનાગઢ Tજoલો : એક અ&યયન. 28/06/2007

941 @દલીપ;ુમાર @કશનભાઈ ચૌધરD ઈિતહાસ ડૉ. 1ુ�ંલ એમ. ભીમડાદકર #થળનામોના પ@ર<ેvયમા ંપાલનNરુ તાuકુાનો ઈિતહાસ 28/06/2007

942 ધમl9:;ુમાર tરુ"શચ:ં �½ભ= ઈિતહાસ ડૉ. 1ુ�ંલ એમ. ભીમડાદકર વાકંાનેર નગર : એક ઐિતહાિસક અ&યયન. 28/06/2007

943 જગદDશભાઈ અમરાભાઈ લ;ુમ દફતરિવ°ા ડૉ. Sબ�>ુવાિસની જોષી ગાધંીd અને ��ુુદ"વ : એક અ&યયન' 28/06/2007

944 અશોક રામભાઈ સોલકંD @હ9દD डॉ. जशवंतभाई पंड़या  'मैला आँचल' एवं 'सोरठ तारा वहेता पाणी' का तुलना+मक अ-ययन 07-04-07

945 કૌશoયાબેન ;ુંવરdભાઈ ચૌધરD @હ9દD डॉ. राम गोपाल /सहं 0हदं1 का 2े3ीय लोकसा0ह+य : एक अनुशीलन (4ज, राज5थानी, खड़ीबोल1 एवं 
ह7रयाणवी के संदभ� म8)

07-04-07

946 જનકભાઈ રાણાભાઈ પળાSલયા @હ9દD डॉ. राम गोपाल /सहं डॉ. सुदश�न मजी0ठया का 9यं:य सा0ह+य : एक अ-ययन 07-04-07

947 જયેશ;ુમાર <હલાદભાઈ વેગડા @હ9દD डॉ. द2ाबहन जानी धम�वीर भारती क; का9य साधना 07-04-07

948 ઝા@હરા હાdમહમદ મનtરુD @હ9દD <ो. मालतीबहन दबुे  "�नम�ल वमा� र=चत ्'चीड़� पर चाँदनी' : एक अनुशीलन" 07-04-07
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949 >ુધીબેન તે�ભાઈ વાઢ"ળ @હ9દD डॉ. द2ाबहन जानी कमले?वर के उपAयास� म8 युगीन चेतना 07-04-07

950 @દલીપ;ુમાર મો�યાભાઈ ગાિવત @હ9દD डॉ. जशवंतभाई पंड़या पंत क; चुनी हुई <मुख कBवताओं म8 मानव तथा <कृ�त 07-04-07

951 @દપક;ુમાર બળદ"વભાઈ વેગડા @હ9દD डॉ. मालती दबुे मुिFतबोध के का9य म8 माFस�वाद 07-04-07

952 ધિમ�Bઠા પરબતભાઈ મકવાણા @હ9દD डॉ. जशवंतभाई पंड़या कृGणा सोबती के उपAयास� म8 �नHBपत नार1 सम5याएँ ('डार से Iबछुड़ी', '/म3ो 
मरजानी', '0दलो दा�नश', 'समय सरगम' के संदभ� म8)

07-04-07

953 1કુ"શભાઈ ભીÂભુાઈ ચૌધરD @હ9દD डॉ. द2ाबहन जानी यशपाल के <मुख उपAयास� म8 युगीन चेतना ('दादा कामरेड', 'देशKोह1', '0द9या', 'अ/मता', 
'मनुGय के Lप', 'झूठा सच', 'मेर1 तेर1 उसक; बात' के संदभ� म8)

07-04-07

954 િવજયભાઈ Sબ#*ભુાઈ ચવધરD @હ9દD डॉ. मालती दबुे पंOडत सोहनलाल �Bववेद1 के का9य म8 गांधीवाद 07-04-07

955 સા@હલ;ુમાર નદં@કશોર શમાH @હ9દD डॉ. राम गोपाल /सहं ईसाई /मशन7रय� क; 0हदं1 सेवा : एक अनुशीलन 07-04-07

956 મનોજ;ુમાર ભીખાભાઈ પટ"લ પWકારAવ અને
સ1હૂ<Aયાયન ડૉ. િવનોદ;ુમાર પાડં"ય

સાબરકાઠંા Tજoલામા ંઆવતા ં�જુરાતી દº િનક પWોની ;ૃિષ Nિૂત�ઓમા ં<કાિશત ;ૃિષ 
િવષયક મા@હતીનો ખે�ૂતો �ારા ઉપયોગ : એક અ&યયન. (મોડાસા તાuકુાના ઉમેદNરુ 
(દધા.) ગામના ખે�ૂતો સદંભl િવશેષ અ&યયન)

18/07/2007

957 અoપાબેન ડા�ાલાલ સાડં"સરા _થંાલય અને
મા@હતી િવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા અમદાવાદ શહ"રના _થંાલયોમા ં#વચાલન �ારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓની અસરો : 

એક અJયાસ
18/07/2007

958 કદમ અ*લુભાઈ મશkવાલા _થંાલય અને
મા@હતી િવ�ાન ડૉ. ર-ાબહ"ન પટ"લ "નેશનલ ઈ¢9ટટãટૂ ઓફ ફ"શન ટકનોલોd (િનફટ) _થંાલય, ગાધંીનગરના 

ઉપયોગકતાHઓની મા@હતી <ાYXતની વતHhકૂ : એક અJયાસ"
18/07/2007

959 દ-ાબેન ગોિવ�દભાઈ પટ"લ _થંાલય અને
મા@હતી િવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા િનરંતર િશ-ણ કાયHPમોમા ં_થંાલયોની �િૂમકા (અમદાવાદ શહ"રના NવૂH િવ#તારના 

િનરંતર િશ-ણ ક"9:ોના સદંભHમા)ં
18/07/2007

960 મ?ભુાઈ ગટોરભાઈ વાઘેલા _થંાલય અને
મા@હતી િવ�ાન ડૉ. ર-ાબહ"ન પટ"લ ગાધંીનગર શહ"રના ંસરકારD _થંાલયો : સ_ંહ, સેવાઓ અને િવકાસ 18/07/2007

961 રા|9:િસ�હ ભગવતિસ�હ વાઘેલા _થંાલય અને
મા@હતી િવ�ાન �ી <િવણ સી. શાહ �જુરાતના ં;ૃિષ િવ�િવ°ાલય _થંાલયો : સ_ંહ, સેવાઓ અને િવકાસ - એક અJયાસ 18/07/2007

962 લવdભાઈ નાનdભાઈ ઝાલા _થંાલય અને
મા@હતી િવ�ાન ડૉ. ર-ાબહ"ન પટ"લ અમદાવાદ શહ"રના શૈ-Sણક _થંાલયોની સેવાઓ અને <�િૃ[ઓ?ુ ંબા�]ોતીકરણ : 

એક અJયાસ
18/07/2007

963 c#મતકૌર #વણHdતિસ�હ સેહરા _થંાલય અને
મા@હતી િવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા tરુ"9:નગરના Tજoલાની સાવHજિનક _થંાલય <�િૃ[નો એક અJયાસ 18/07/2007

964 કoપનાબેન મનોજભાઈ શાહ «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ¹માબહ"ન  મહ"તા તીથxકર ઋષભદ"વ 18/07/2007

965 <ીિત નર"9:;ુમાર શાહ «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ¹માબહ"ન  મહ"તા િવ#મરણીય િવ�િૂત �ી વીરચદં રાઘવd ગાધંી 18/07/2007

966 કૌિશકભાઈ જય@હ�દભાઈ ચૌધરD �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય દS-ણ �જુરાતની ચૌધરD લોકવાતાHઓ (દS-ણ �જુરાતના ચૌધરD સમાજની 
લોકવાતાHઓના િવશેષ સદંભHમા)ં

24/07/2007

967 અ�ુ Hનિસ�હ ભમરિસ�હ પરમાર વસિત િશ-ણ ડૉ. રમેશભાઈ છો. પટ"લ
"<ાથિમક અ&યાપન મ@ંદર (પી.ટD.સી.)ના <િશ-ણાથ~ઓમા ં<જનન #વા#¦ય સબંધંી 
�ણકારD" (ગાધંીનગર Tજoલાના માણસા તાuકુામા ંઆવેલ <ાથિમક અ&યાપન 
મ@ંદરના <િશ-ણાથ~ઓ)

14/08/2007

968 મનીષા રમેશચ:ં ભ= <ૌઢ િશ-ણ
(એ�સ પરD-ાથ~) ડૉ. સ&ંયાબહ"ન ઠાકર #નાતક ક-ાએ અJયાસ કરતા િવ°ાથ~ઓની વસિત િશ-ણ િવષયક �ણકારDનો 

અJયાસ.
14/08/2007

969 આશાબેન સ}ધાd િવહોલ પWકારAવ અને સ1હૂ <Aયાયન �ી અિ�નભાઈ ચૌહાણ �જુરાતી દાય#પોરા પWકારAવના સદંભHમા ંä�લે9ડ c#થત િવચારપW 'ઓિપિનયન' એક 
અ&યયન.

05-09-07

970 અશોક;ુમાર ચ>ંુલાલ રાવલ ગાધંીિવચાર �ીમતી ભ:ાબહ"ન સવાઈ  "અમદાવાદ ERિુનિસપલ કોપ�ર"શનમા ંકામ કરતી મ@હલા સફાઈ કામદારોની 
�યાવસાિયક, આિથ�ક અને સામાTજક c#થિતનો અJયાસ"

09-07-07

971 ક"તન વસતંભાઈ kપેરા પWકારAવ અને સ1હૂ <Aયાયન �ી અિ�નભાઈ ચૌહાણ પWકાર ગાધંીdના લખાણોમા ં<િતSબ�Sબત િશ-ણ-િવચાર (હ@રજનબ�ં,ુ સ? ્1933 થી 
1948ના િવશેષ સદંભl)

18-09-07

972 Pાિંતબેન <±મુનભાઈ િWવેદD વસિત િશ-ણ ડૉ. સ&ંયાબહ"ન ઠાકર આ@દવાસી ત�ુSણઓની <જનન #વા#¦ય િવષયક �ણકારD અને સમ#યાઓનો અJયાસ 
(બનાસકાઠંા Tજoલાના દાતંા તાuકુાના સદંભHમા)ં

13-12-07 -- -- 2007 એિ<લ - - - જનરલ ]ી

973 @દનેશ;ુમાર જોઈતારામ પટ"લ વસિત િશ-ણ ડૉ. રમેશભાઈ પટ"લ િવ°ાથ~ઓમા ંત�ુણાવ#થા દરEયાન <જનન #વા#¦ય અને 1ુજંવતા <µો સબંિંધત 
સભાનતાનો અJયાસ. (અમદાવાદ Tજoલાની ઉaચ[ર મા&યિમક શાળાઓના િવ°ાથ~ઓ)

13-12-07

974 િનમHળા 1ળુdભાઈ ચૌહાણ શાિંત અને ?તૂન િવ�સમાજ ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની અગરબ[ી ઉ°ોગમા ંકામ કરતા બાળમ�ૂરોનો અJયાસ (અમદાવાદના બાNનુગર 
િવ#તારના સદંભHમા)ં

07-01-08

975 કૌિશક;ુમાર મdસભાઇ ગામીત સમાજશા] ડૉ. Sગરધરભાઈ વરમોરા _ામીણ સમાજમા ંપ@રવતHન લાવવામા ંડ"રDઉ°ોગની �િૂમકા (�યારા તાuકુાના 
ભાનાવાડD, લોટરવા, ચાપંાવાડD અને Èચામાળા ગામને ક"9:મા ંરાખીને)

11-06-08

976 dતે9: કરમશીભાઇ ઢ"બરDયા સમાજશા] ડૉ. Sગરધરભાઈ વરમોરા આ@દવાસી િવકાસમા ં#વૈYaછક સ#ંથાઓની �િૂમકા (ડાગં Tજoલાને ક"9:મા ંરાખીને) 11-06-08

977 d�ેશ મtરુભાઇ ચૌધરD સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત ઉ[રgિુનયાદD આ�મશાળાની આ@દવાસી સ#ં;ૃિત પર અસર (માડંવી તાuકુાને ક"9:મા ં
રાખીને)

11-06-08

978 સ@ંદપભાઇ ?રુdભાઇ ગામીત સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત ગામીત �િતમા ંધાિમ�ક પ@રવતHન - એક સમાજશા]ીય અJયાસ (હ?મુતંીયા, કનાળા, 
સરºયા અને ગાળ;ુવા ગામોને ક"9:મા ંરાખીને)

11-06-08

979 અશોકભાઈ કમાભાઇ ભોયા અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ "બાગાયતી પાકોનો આિથ�ક અJયાસ" (વલસાડ Tજoલાના ફળપાકો (ક"રD, ક"ળા)ને ક"9:મા ં
રાખીને)

11-06-08

980 જયેશ વનરાવનદાસ >ુધર"dયા અથHશા] ડૉ. િનિમષાબહ"ન ��ુલ ભારતીય ઉaચિશ-ણ : િવકાસ અને ખાનગીકરણ (�જુરાત Rનુવિસ�ટD સલં�ન �હ"ર 
અને ખાનગી-ેWની બે ઇજનેરD િવ°ાલયોનો અJયાસ)

11-06-08

981 પર"શ <ભાતભાઇ દ"સાઇ અથHશા] ડૉ. િનિમષાબહ"ન ��ુલ ટપક િસ�ચાઈ પÊિતથી ખેતી કરતા ખે�ૂતોનો આિથ�ક અJયાસ (માડંવી તાuકુાના કોડાય 
અને નાનીરાયણ ગામ િવ#તારને ક"9:મા ંરાખીને)

11-06-08

982 બળદ"વ ખોડાભાઇ વાSણયા અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ કaછ નવિનમાHણ અSભયાનનો _ામીણ િવકાસમા ંફાળો : આિથ�ક અJયાસ (નખWાણા 
તાuકુાના ડાડોર અને પૈયા ગામના સદંભHમા)ં

11-06-08

983 .;ુર;ુમાર દનશીભાઈ ચૌધરD શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં ગોઠD વે#ટ ઝોન ઈ9ટર Rિુનવિસ�ટD ટ"બલટ"િનસ અને બેડિમ9ટન #પધાHમા ંપસદંગી પામેલ 
ખેલાડDઓનો રમત Sચ�તાનો *લુનાAમક અJયાસ

11-06-08

વષ� : 2008
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984 ગૌરવ ;ુબેરd ઠાકોર શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ગીતાબહ"ન પટ"લ રાBCDય ક-ાના કરાટ", �ૂડો અને ;ુ#તી રમતના ખેલાડDઓનો શરDર.ગ પ@રિમિતનો 
*લુનાAમક અJયાસ

11-06-08

985 ચ:ંકા9ત જમનાદાસ વાઢDયા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જમનાદાસ ક". સાવSલયા િવિવધ િવ°ાશાખાઓમા ંઅJયાસ કરતા િવ°ાથ~ઓના સમાયોજનનો *લુનાAમક અJયાસ 11-06-08 - - - - -
મા. ન.ં-15

તા. 15-3-16

986 િનલેશ;ુમાર મોહનભાઈ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. કમલેશભાઈ પટ"લ રાBCDય ક-ાના કરાટ", ��ુ ુઅને ટ"�વો9ડો રમતના ખેલાડDઓની ચપળતા, નમનીયતા 
અને િવ#ફોટક બળનો *લુનાAમક અJયાસ

11-06-08

987 મકાભાઈ �પુતભાઈ બારºયા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd પરમાર �જુરાત રાFયના બા#ક"ટબોલ રમતના િવSભ¾ #તરના ખેલાડDઓના રમત દ"ખાવના 
સદંભHમા ંિસÆå <ેરણાનો *લુનાAમક અJયાસ

11-06-08

988 મોહસીનઆઝાદ રtલુભાઈ ;ુર"શી શારD@રક િશ-ણ ડૉ. <�લુાલ કાt9ુ:ા પસદં કર"લ આસનો અને મલખમ �ારા તાલીમાથ~ઓની નમનીયતા અને પેટની #નાR ુ
સહનશc�ત પર થતી અસરોનો અJયાસ

11-06-08

989 લકDરાજિસ�હ ભા>ુભા ગો@હલ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં સાવSલયા એલીવેટ રન¬ગ અને સે9ડ રન¬ગ તાલીમ �ારા ખેલાડDઓની ઝડપ, િવ#ફોટકબળ અને 
કદમોની લબંાઈ |વા પાસાઓ પર થતી અસરોનો અJયાસ

11-06-08

990 હરDશ ભીખાભાઈ રાબા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. <�લુાલ કાt9ુ:ા સઘં �યાયામ સાદD રમતો અને ટ"બલ ટ"િનસ રમત �ારા િવ°ાથ~ઓની હાથ <િત@Pયા 
અને ®ખ હાથ ગિત tમુેળ ઉપર થતી અસરોનો અJયાસ

11-06-08

991 @હર"ન;ુમાર શાતંીલાલ મકવાણા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd પરમાર સઘં �યાયામ અને tયૂHનમ#કારની તાલીમ �ારા િવ°ાથ~ઓની ®ખ-હાથ ગિતtમુેળ 
અને નમનીયતા પર થતી અસરોનો અJયાસ

11-06-08

992 જયેશ;ુમાર રા�ભાઇ બગડા સમાજશા] ડૉ. Sગરધરભાઈ વરમોરા 1cુ#લમોમા ંલ�ન �યવ#થા (વથંલી તાuકુાના નવાગામ (મહોબતNરુ) અને સોનારડD 
ગામને ક"9:મા ંરાખીને)

14-06-08

993 દ"વdભાઇ ગોવાભાઇ સોલકંD �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય #વાતWંો[રRગુ?ુ ંનારDSલSખત <વાસસા@હAય (ઇ.સ. 1948 થી ઇ.સ. 1984 tધુી) 16-06-08

994 ભરત;ુમાર ક"શાભાઇ પરમાર �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય ગાધંીRગુ?ુ ંનારDSલSખત <વાસસા@હAય 16-06-08

995 મિનષ;ુમાર બાgભુાઇ ચૌધરD �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય Rરુોપ િવષયક �જુરાતી <વાસિનબધં (Wણ િનબધંસ_ંહના િવશેષ સદંભHમા)ં 16-06-08

996 મનોજ;ુમાર કારાભાઇ સોલકંD �જુરાતી ડૉ. કિપલાબહ"ન પટ"લ કિવ SચWકાર �ી àલચદંભાઈ શાહ;ૃત Wણ નાટÕ;ૃિતઓની પાWt¢ૃBટ (1:ુા<તાપ, 

િવ�ધમH, tરૂજમSણ)
16-06-08

997 સતીશ;ુમાર શકંરભાઇ પટ"લ �જુરાતી ડૉ. કિપલાબહ"ન પટ"લ #વ. �ી ?િૃસ�હ િવભાકર?ુ ં'આAમિનવેદન' : એક અJયાસ 16-06-08

998 કો@કલા હ@રશકંર પચંાલ ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ કા. પટ"લ 'ક9યા ક"ળવણીમા ંિવ©લ ક9યા િવ°ાલય, ન@ડયાદ?ુ ં<દાન' 16-06-08

999 રમણભાઇ ગોકલદાસ પટ"લ ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ કા. પટ"લ પચંાયતીરાજમા ંમ@હલા સરપચંોની સહભાગીદારD : એક અJયાસ (સાબરકાઠંા Tજoલાના 
Sભલોડા, ખેડ�½ા, િવજયનગર અને મેઘરજ તાuકુાઓને &યાનમ ંરાખીને)

16-06-08

1000 હર"શ;ુમાર પરસો[મભાઈ રાઠોડ ગાધંીિવચાર �ી ભ:ાબહ"ન સવાઈ  "_ામપચંાયતના મ@હલા સરપચં �ારા _ામિવકાસ" (સમી તાuકુાના >ુદખા ગામને 
&યાનમા ંરાખીને)

16-06-08

1001 <ેમdભાઇ ખીમાભાઇ મકવાણા દફતરિવ°ા ડૉ. Sબ�>ુવાસીની જોષી પાલણNરુ રાFય : એક અ&યયન (ઇ.સ. 1895 થી 1900 tધુી) 16-06-08

1002 ઇ9:dતિસ�હ �મુાનિસ�હ ગો@હલ િવ�ાન અને અ@હ�સા ડૉ. <દDપભાઈ આચાયH ખારDકટ ક"નાલના <>ૂિષત પાણીની પયાHવરણ પર અસર અને �ÆુÊકરણ 16-06-08

1003 ભરતd dવણd ઠાકોર �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય �જુરાતી અને @હ9દD ભાષાના <થમ મા9ય શfદકોશ : એક *લુનાAમક અ&યયન. 18-06-08

1004 અિનલ;ુમાર મેણસીભાઇ માક@ડયા @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની भवानी<साद /मP के का9य� म8 गाँधी Bवचारधारा 20-06-08

1005 અoતાફભાઇ અf>ુલભાઇ 1ગુલ @હ9દD ડૉ. માલતીબહ"ન >ુબે गांधीवाद के प7र<ेQय म8 जैनेAK के उपAयास 20-06-08

1006 ગણેશભાઇ અ1તૃભાઇ પટ"લ @હ9દD ડૉ. શીશીબાલા પ�ંબી मदृलुा गग� के उपAयास� म8 नार1-चेतना 20-06-08

1007 @દનકરભાઇ રમેશભાઇ પટ"લ @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ /शवशंकर पटनायक क; कहा�नय� म8 9यFत चेतना 20-06-08

1008 પર"શ;ુમાર બાgભુાઇ પટ"લ @હ9દD ડૉ. જશવતભંાઈ પડંeા शंकरशेष के नाटक� म8 द/लत चेतना 'बाढ़ का पानी' और 'पो5टर' नाटक� के प7र<ेQय म8 20-06-08

1009 ભરત;ુમાર બાgલુાલ મકવાણા @હ9દD ડૉ. જશવતભંાઈ પડંeા नई कBवता एवं सवV?वरदयाल सFसेना एक अनुशीलन 20-06-08

1010 રc2મકાબહ"ન મોતીભાઇ ચૌધરD @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ सा0हि+यक अनुवाद क; सम5याएँ 20-06-08

1011 ર"h;ુુમારD િWRગુીનાથ િમ�ા @હ9દD ડૉ. શીશીબાલા પ�ંબી 5वातंWयोXर नाटककार एवं भीGम साहनी 20-06-08

1012 િવBhભુાઇ મેરાભાઇ જોગરાણા @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ गांधी जी क; आ+मकथा 'स+यना <योगो' के 0हAद1 अनुवाद 'स+य के <योग' का अनुवाद 
क; YिGट से तुलना+मक अ-ययन

20-06-08

1013 @હતેષ;ુમાર  ભીખાલાલ ઓગણદા @હ9દD ડૉ. જશવતભંાઈ પડંeા महेAK भटनागर क; कBवता क; अनुशीलन 20-06-08

1014 હ"માSંગનીબહ"ન રમેશભાઇ ચૌધરD @હ9દD ડૉ. શીશીબાલા પ�ંબી आचाय� हजार1<साद �Bववेद1 के उपAयास� म8 नार1 चेतना 20-06-08

1015 ઇશાની પરંતપભાઇ પટ"લ સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ ¸ઝા માકæટયાડHના કામદારોની c#થિત અને સમ#યાઓ - એક અJયાસ 20-06-08

1016 અdતિસ�હ સબળિસ�હ ઝાલા ઇિતહાસ ડૉ. 1ુ�ંલ ભીમડાદકર લ¬બડD નગર : એક ઐિતહાિસક અ&યયન 20-06-08

1017 ગોરધનભાઇ મગંળભાઇ રો@હત ઇિતહાસ ડૉ. 1ુ�ંલ ભીમડાદકર આઝાદDની લડતમા ંઉમર"ઠ તાuકુા? ુ ં<દાન 20-06-08

1018 િનિતન;ુમાર બાgભુાઇ મોરD ઇિતહાસ ડૉ. ભારતીબહ"ન શેલત ઐિતહાિસક પ@ર<ેvયમા ંtરુ"9:નગર Tજoલાના ં#થાપAયો : એક અ&યયન (ઇ.સ. 1572 

tધુી)
20-06-08

1019 @ટવ9કલબેન ખેમાભાઇ પટ"લ સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ કાઉ9સેલ¬ગમા ંઆચારસ@ંહતા : �યવસાિયક c#થિત અને <µો 20-06-08

1020 અચHના >ુગાHશકંર િWપાઠD tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. <િતક િશoપકાર Effect of Jatropha curcus Plantation on Soil Quality of Wasteland 20-06-08

1021 અ#માબેન રtલુભાઇ શેરિસયા tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. િનSખલભાઈ ભ= A STUDY ON PHOSPHATE SOLUBILIZATION, APase AND IAA BY PHOSPHATE 

SOLUBILIZIN MICROORGANISMS
20-06-08

1022 @ક�જલ રા|શ;ુમાર મોદD tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. <િતક િશoપકાર Effect of Cow and Buffalo Dung, Their ration With Wheat straw and Collection Time 

on Quality of Vermiwash and Vermicompost
20-06-08

1023 |મીની મગનભાઇ ગઢDયા tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. િનSખલભાઈ ભ= STUDY ON MICROBIAL ENZYME - AMYLASE 20-06-08

1024 ધવલ;ુમાર @કરDટ;ુમાર આચાયH tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. <દDપભાઈ આચાયH Biodegradation of Lignocelluloytic waste saw dust by Aspergillus spp. by optimizing 

various conditions
20-06-08

1025 િનરવ હષHદ;ુમાર ભાવસાર tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. િનSખલભાઈ ભ= A STUDY ON MICROBIAL PRODUCTION OF PHYTOHORMONES 20-06-08

1026 િનલમબેન રમેશભાઈ પટ"લ tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. �ીિનવાસ 1િૂત� OPTIMIZATION OF NUTRIENT CONCETRATION AND PROCESS PARAMETERS 

FOR EPS PRODUCTION OF A BACTERIAL ISOLATE
20-06-08

1027 �િૂમકાબેન <ાણભાઈ પટ"લ tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. િનSખલભાઈ ભ= A STUDY ON MICROBIAL ENZYME : PROTEASE 20-06-08

1028 િવ@દષાબેન વસતંલાલ પટ"લ tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. <િતક િશoપકાર Effect of Different Plant Wastes on Quality of Vermiwash and Vermicompost 20-06-08

1029 �Êા 1;ુુંદરાય મોરડ tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. િનSખલભાઈ ભ= A STUDY ON MICROBIAL ENZYME : LIPASE AND BIOSYNTHESIS OF INDOLE 

ACETIC ACID
20-06-08

1030 િશoપાબહ"ન રમણલાલ પટ"લ વસિત િશ-ણ ડૉ. સ&ંયાબહ"ન ઠાકર પાટણ Tજoલામા ંSચરંdવી યોજનાની અસરકારકતા .ગેનો અJયાસ 30-06-08

1031 શૈલેષ;ુમાર કાc9તલાલ પટ"લ વસિત િશ-ણ ડૉ. રમેશભાઈ પટ"લ "_ામીણ દંપિતઓમા ંઆદશH દાEંપAયdવન .ગેની સભાનતા" 30-06-08
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1032 @હતે9:;ુમાર વસતંગીરD ગોસાઈ વસિત િશ-ણ ડૉ. રમેશભાઈ પટ"લ "ઉaચતર મા&યિમક શાળાના િવ°ાથ~ઓમા ંવસિત અને િવકાસ િશ-ણ .ગેની 
�ણકારDનો અJયાસ"

30-06-08

1033 સરદારિસ�હ સાયબાભાઈ પટ"Sલયા <ૌઢિશ-ણ ડૉ. સ&ંયાબહ"ન ઠાકર 'સા-રતાદDપ' કાયHPમમા ંગાધંીનગર Tજoલાના <ાથિમક િશ-કો અને સી.આર.સી. કો-
ઓ@ડ´નેટરો? ુ ંયોગદાન

30-06-08

1034 િવજયિસ�હ સામતંિસ�હ �દવ <ૌઢિશ-ણ ડૉ. રમીલાબહ"ન પટ"લ "િનરંતર િશ-ણ ક"9: �ારા યો�તા કૌશoયિવકાસ કાયHPમોનો અJયાસ (અમદાવાદ 
શહ"રને &યાનમા ંરાખીને)

30-06-08

1035 હસીના અfબાસભાઇ બાબરDયા ઇિતહાસ ડૉ. ભારતીબહ"ન શેલત tલુતાન મહ1દૂ બેગડાકાલીન અમદાવાદના 1cુ#લમ #થાપAયો (1454 થી 1560) 15-07-08

1 કંચનબેન શકંરલાલ ચાવડા _થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા
�જુરાતના િવ�િવ°ાલય _થંાલયો �ારા તેમના ઉપભો�તાઓને આપવામા ંઆવતી 

મા@હતી સેવાઓ - એક Nથૃ¿રણીય અJયાસ
23-08-08

2 કાિમની દશરથલાલ પટ"લ _થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા
�જુરાતી ભાષા - સા@હAયના અ&યાપકોની વાચંન અSભkSચ અને મા@હતી <ાYXત વતHh ૂકં 

: એક અJયાસ (અમદાવાદ શહ"રના મહાિવ°ાલયો અને િવ�િવ°ાલયોના સદંભHમા)ં
23-08-08

3 ભાવનાબેન બળદ"વભાઇ મકવાણા _થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન ડૉ. ર-ાબહ"ન પટ"લ
�જૂરાત િવ°ાપીઠમા ંિવ°ાવાચ#પિત પદવી માટ" ર�ૂ થયેલ મહાિનબધંોમા ંદશાHવેલ 

ઉ&ધરણો?ુ ંNથૃ¿રણ (2001 થી 2005 tધુી)
23-08-08

4 મે£ુલ;ુમાર શાc9તલાલ પટ"લ _થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન ડૉ. ર-ાબહ"ન પટ"લ

?તૂન સવHિવ°ાલય ક"ળવણી મડંળ, િવસનગર �ારા સચંાSલત મહાિવ°ાલય 

_થંાલયોમા ંસામિયક િનયWંણ <@Pયા અને અ&યાપકો �ારા સામિયકોનો ઉપયોગ - એક 

અJયાસ

23-08-08

5 વષાH કાિંતલાલ જોધાણી _થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન ડૉ. િશવદાન ચારણ
�જુરાત Rિુનવિસ�ટD સલં�ન ઔષધીય મહાિવ°ાલયોના ં_થંાલયો �ારા અપાતી 

સેવાઓ : એક અJયાસ
23-08-08

6 @હના હસ1ખુભાઇ �ની _થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન �ી નવલિસ�હ વાઘેલા
અમદાવાદ અને ગાધંીનગર શહ"રના ં_થંાલયોમા ં(Soul Software) સોલ સોÁટવેરનો 

ઉપયોગ તેની સમ#યાઓ અને ઉક"લ
23-08-08

1036 િમ[લબેન બાgભુાઈ પટ"લ પWકારAવ અને સ1હૂ <Aયાયન ડૉ. િવનોદ;ુમાર પાડં"ય િવકાસ <Aયાયનના <બાવશાળD સાધનના kપમા ંપરંપરાગત મા&યમો (ભવાઈ, 

કઠNતૂળD તતા લોકકથાનો િવશેષ સદંભH)
21-10-08

1037 ઉ[મ;ુમાર çપુદિસ�હ રાણા
_થંાલય અને

મા@હતી િવ�ાન

શૈ-Sણક સ;ંુલ-ચાગંાની ઇજનેરD િવ°ાશાખાના અ&યાપકોની મા@હતીની જk@રયાત અને 

મા@હતી <ાYXત : એક અJયાસ
09-03-09

1038 િપRષુભાઇ Âશુાલભાઇ ચૌધરD ઇિતહાસ ડૉ. Sબ�>ુવાસીની જોષી
<ણામી સ<ંદાયના મહામિત �ી <ાણનાથd?ુ ંઅ#N2ૃયતાિનવારણમા ં<દાન : એક 

અ&યયન
07-04-09

1039 મRરૂિસ�હ ભાવિસ�હ ગો@હલ ઇિતહાસ ડૉ. મહ"gબૂભાઈ દ"સાઈ ભાવનગર દફતર ભડંાર : ગઈ કાલ અને આજ 07-04-09

1040 રમેશ;ુમાર ભગવાનભાઇ કાલીયા ઇિતહાસ ડૉ. 1�ુલ ભીમડાદકર #વાત�ંય સ_ંામમા ંરાણNરુ તાuકુા? ુ ં<દાન (ઇ.સ. 1920 થી ઇ.સ. 1947) 07-04-09

1041 િવનોદ મનdભાઇ બથવાર ઇિતહાસ ડૉ. મહ"gબૂભાઈ દ"સાઈ <વાસનમા ંરોજગારDની તકો (ભાવનગર Tજoલાના સદંભl) 07-04-09

1042 આશા;ુમારD છD*ભુાઇ ચૌધરD @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ 'PीकाAत वमा� क; कहा�नय� म8 समाज' 02-07-09

1043 કમલેશ;ુમાર @દનેશચ:ં રાવલ @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ
इलाचAK जोशी के उपAयास� म8 9यFत सामािजक चेतना (लZजा (धणृामयी), सुबह के 

भूले, जहाज का पंछ[ उपAयास� के संदभ� म8)
02-07-09

1044 કમલેશ;ુમાર મહ"9:ભાઇ રાઠોડ @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની महादेवी वमा� के रेखा=च3� का रचना Bवधान 02-07-09

1045 જય�ીબેન શૈલેષ;ુમાર દ"સાઇ @હ9દD ડૉ. શશીબાલા પ�ંબી '5वातंWयोXर म0हला लेखन और उषा B<यंवदा का कहानी सा0ह+य' 02-07-09

1046 નારણ રામાભાઇ પરમાર @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ ડD. પડંeા
अ/भमAयु अनंत के चय�नत उपAयास� का अनुशीलन ('लहर� क; बेट1', 'चलती रहो 

अनुपमा', 'अि5त-अ5तु' के प7र<ेQय म8)
02-07-09

1047 પાkલબહ"ન ઠાકોરભાઇ ચૌધરD @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ ડD. પડંeા =ग7रराज \कशोर के नाटक� का Bवचारबोध एवम ्रंग/श]प 02-07-09

1048 <Ñoલાબેન મોહનભાઇ પટ"લ @હ9દD ડૉ. માલતીબહ"ન >ુબે <कृ�त के प7र<ेQय म8 'रामच7रतमानस' 02-07-09

1049 મોનીકા રD·મલ છતવાણી @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ डॉ. फादर का/मल बु]के क; 0हदं1 सेवा 02-07-09

1050 વસતંભાઇ dવાભાઇ ગો@હલ @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ ડD. પડંeા
मधुकर /सहं के उपAयास� म8 9यFत सामािजक चेतना ('सबसे बड़ा छल', 'सीताराम 

नम5कार', 'उXरगाथा', 'अजु�न िजंदा है' के Bवशेष संदभ� म8)
02-07-09

1051 હ@રશ;ુમાર કાc9તભાઇ ભોઇ @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની नागाजु�न क; चुनी हुई कBवताओं म8 9यं:य 02-07-09

1052 @હતેશભાઇ |િસ�ગભાઇ માહલા @હ9દD ડૉ. માલતીબહ"ન >ુબે
नीरज के का9य म8 <ेम, सौAदय� एवं <कृ�त ('दद� 0दया है', 'नद1 \कनारे', 'लहर पुकारे', 

'<ाणगीत', 'बादल बरस गयो', 'आसावर1', 'मुFतक;' का9यसं_ह के सAदभ� म8)
02-07-09

1053 અિપ�ત રમણભાઇ પટ"લ સમાજશા] ડૉ. d. ટD. વરમોરા
�ુંગરD ગરાસીયા �િતમા ંલ�ન�યવ#થા (ભીલોડા તાuકુાના વાઘNરુ અને કoયાણNરુ 

ગામોને &યાનમા ંરાખીને)
02-07-09

1054 dતે9:;ુમાર દ"વીદાસભાઇ વસાવા સમાજશા] ડૉ. d. ટD. વરમોરા
વસાવા�િતમા ં;ુળદ"વી દ"વમોગરાની અસર (નમHદા Tજoલાના ંદ"વમોગરા અને પાડા 

ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
02-07-09

1055 રાક"શભાઇ અ1તૃભાઇ પટ"લ સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત
ઔ°ોSગકરણ અને બદલા* ુ ંગામ�ું (વલસાડ Tજoલાના �ુદંલાવ d.આઈ.ડD.સી.ની 

આ�ુબા�ુના નદંાવલા અને �ુદંલાવ ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
02-07-09

વષ� : 2009
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1056 સલીમ ઇકબાલભાઇ ડાકોરા સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત
ભરવાડ �ાિતમા ંલ�ન �યવ#થા (ગzડલ તાuકુાના ®બરડD અને મેસપર ગામને 

ક"9:મા ંરાખીને)
02-07-09

1057 હDનાબેન ગોિવ�દભાઇ ગામીત સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત
હળપિત �િતનો અJયાસ (બારડોલી તાuકુાના વાકંાનેર અને આફવા ગામને ક"9:મા ં

રાખીને)
02-07-09

1058 કનૈયાલાલ મગનલાલ પરમાર ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ કા. પટ"લ
"રો@હત �ાિતની <ગિતમા ં'નવસ¼ન' સ#ંથાની �િૂમકા" (બનાસકાઠંા Tજoલાના વડગામ 

*લુાકાને ક"9:મા ંરાખીને)
04-07-09

1059 @દલીપભાઇ હરખાભાઇ મકવાણા ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ કા. પટ"લ
"ગણતર સ#ંથાની રચનાAમક <�િૃ[ઓનો અJયાસ" (tરુ"9:નગર Tજoલાના પાટડD 

તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)
04-07-09

1060 <િવણ;ુમાર Ñલાભાઇ મકવાણા ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ કા. પટ"લ
"_ામ પચંાયત �ારા _ામિવકાસમા ંક"9: સરકાર અને રાFય સરકારની િવિવધ 

યોજનાઓ?ુ ં<દાન"

04-07-09

1061 મગંાભાઇ ગેદાલભાઇ ન@ંદસારDયા ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ કા. પટ"લ
"ભણસાલી C#ટની _ામિવકાસની <�િૃ[ઓનો અJયાસ" (રાધનNરુ તાuકુાને ક"9:મા ં

રાખીને)
04-07-09

1062 @હમા9t;ુુમાર નિવ9:ભાઇ નાયક ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ કા. પટ"લ "_ામ પચંાયતોમા ંમ@હલાઓ?ુ ંને*Aૃવ" (ગાધંીdના ]ી ઉ¾િતના ¶યાલ સદંભl) 04-07-09

1063 જયેશભાઇ ગણપતભાઇ પરમાર શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની
"ચાની લારD પર કામ કરતા ંબાળમ�ૂરો પર એક અJયાસ" (અમદાવાદ શહ"રના 

આ�મરોડના સદંભl)
04-07-09

1064 <િવણાબેન .બાલાલ પટ"લ શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની
"_ામીણ િવકાસમા ંસમરસ _ામપચંાયતનો ફાળો" (મહ"સાણા Tજoલાના િવસનગર 

તાuકુાની સમરસ _ામપચંાયતોને ક"9:મા ંરાખીને)
04-07-09

1065 નર"9:;ુમાર ચ*રુભાઇ પટ"લ ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ કા. પટ"લ
'પીરાણા : એક અ&યયન' ગાધંીિવચારની :¢Bટએ (�ી સતપથં <ેરણાપીઠ, પીરાણા, તા. 

દસPોઈ, Tજ. અમદાવાદ)

04-07-09

1066 ઝરણા ંઆનદં;ુમાર દ"સાઇ શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની Sબનસા<ંદાિયકતા અને શાિંત : એક અJયાસ 04-07-09

1067 િવનોદ;ુમાર હરdવનદાસ ઠ¿ર દફતરિવ°ા ડૉ. Sબ�>ુવાસીની જોષી પાલણNરુ રાFય : એક અ&યયન (ઇ.સ. 1906-07 થી 1910-1911) 04-07-09

1068 SગરDશ ઉકાભાઇ ગો@હલ �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય 'અરવoલી' અને 'આરÖયક' નવલકથા : *લુનાAમક અ&યયન 21-07-09

1069 નર"શ;ુમાર માધવd મગરા �જુરાતી ડૉ. &વિનલ પાર"ખ મોહન પરમારની વાતાHઓ : એક અJયાસ 21-07-09

1070 નીિતન;ુમાર જયિંતલાલ ગામીત �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય ચ@રWલેખક મનtખુ સoલા : એક અ&યયન 21-07-09

1071 શા@હનબેન ગનીભાઇ શેખ �જુરાતી ડૉ. કિપલાબેન પટ"લ
કિવ SચWકાર �ી àલચદંભાઈ શાહ ;ૃત Wણ નાટÕ;ૃિતઓની પાWt¢ૃBટ (મહાસતી 

અનtયૂા, tકુ9યા સાિવWી, રાગિવરાગ : �કુદ"વd)

21-07-09

1072 કિપલાબેન સામસ¬ગભાઇ વસાવા અથHશા] ડૉ. મ�ંુલા ડાભી
સહભાગી િસ�ચાઈ �યવ#થાપન : એક અJયાસ (ભkચ Tજoલાના વાલીયા અને હાસંોટ 

તાuકુાના સદંભHમા)ં
21-07-09

1073 તારાબેન ઇ�રલાલ િનમાવત અથHશા] ડૉ. મ�ંુલા ડાભી
"મA#ય સા1દુાિયક સસંાધન પર િનભHર માછDમારો? ુ ંઆિથ�ક અ&યયન" (�ૂનાગઢ 

Tજoલાના ંવેરાવળ તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)
21-07-09

1074 મહ"શભાઇ વસતંભાઇ ગામીત અથHશા] ડૉ. િનિમષા �કુલ
_ામીણ અથHતWંમા ંસા1દુાિયક સસંાધનોની �િૂમકા : એક અJયાસ (સોનગઢ તાuકુાને 

ક"9:મા ંરાખીને)
21-07-09

1075 ર"ખા ધનdભાઇ વસાવા અથHશા] ડૉ. િનિમષા �કુલ
જગંલજમીન : દર�જો, ઉપયોગ અને <µો (તાપી Tજoલાના સોનગઢ તાuકુાને ક"9:મા ં

રાખીને)
21-07-09

1076 સરિવનભાઇ મગdભાઇ ચૌધરD અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ
સRં�ુત વન �યવ#થાપન કાયHPમની _ામીણ અથHતWં પરની અસરો : એક અJયાસ 

(વાસંદા તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)
21-07-09

1077 અલારખ ગફારભાઇ ;ુર"શી શારD@રક િશ-ણ ડૉ. કમલેશભાઈ <. પટ"લ �જુરાત રાFયના રાહબરોની સામાTજક-આિથ�ક c#થિત અને િસÆÊનો અJયાસ 21-07-09

1078 જયેશ;ુમાર ડાયાલાલ 1ુગંરા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. <�લુાલ મો. કાt9ુ:ા <ાણાયામની તાલીમ �ારા @હમેટોલોdકલ પાસાઓ પર થતી અસરનો અJયાસ 21-07-09

1079 @દ�યેશ;ુમાર દશરથભાઇ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ <ો. જમનાદાસ ક". સાવSલયા
<ાથHના અને કાતંણ <�િૃ[ સાથે સકંળાયેલ અને માW <ાથHના સાથે સકંળાયેલ 

તાલીમાથ~ઓની એકા_તા, #1િૃત અને ®ખ-હાથ ગિતtમુેળનો *લુનાAમક અJયાસ
21-07-09

1080 <@દપ;ુમાર ક?ભુાઇ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ <ો. જમનાદાસ ક". સાવSલયા
XલાયોમેCDક તાલીમ �ારા પેટના #નાRઓુ?ુ ંબળ અને સહનશc�ત, પગની શc�ત, 

�ંઘના ઘેરાવા અને પ¬ડDના ઘેરાવા પર થતી અસરોનો અJયાસ
21-07-09

1081 ભરતિસ�હ ગોિવ�દભાઇ બારડ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd વી. પરમાર
�જુરાત રાFયના િવિવધ રમતના ંખેલાડDઓનો મનોવૈ�ાિનક પાસાઓનો *લુનાAમક 

અJયાસ
21-07-09

1082 મોહમંદ હાસમ �પુલી શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd વી. પરમાર
�જુરાત રાFયના રાBCDય ક-ાએ રમેલ ઇ�_#ત ખેલાડDઓની Nનુઃc#થિત <ાYXત 

દરિમયાનની માનિસકતાનો અJયાસ
21-07-09

1083 યોગે9: dણાભાઇ ચૌહાણ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. કમલેશભાઈ <. પટ"લ
�જૂરાત િવ°ાપીઠના #નાતક ક-ાના િવ°ાથ~ઓનો માનિસક #વા#¦ય અને gÆુÊ®કનો 

*લુનાAમક અJયાસ
21-07-09

1084 રણdત;ુમાર @દનકરભાઇ ભગોરા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં લા. ગોઠD
�જુરાતમા ંઆવેલી શારD@રક િશ-ણની સ#ંથાઓમા ંઅJયાસ કરતા તાલીમાથ~ઓના 

સમાયોજનનો *લુનાAમક અJયાસ
21-07-09
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1085 રાSગણીબેન ક?ભુાઇ ક@ડયા �જુરાતી ડૉ. કિપલાબેન પટ"લ રંગ�િૂમ િવષયક : '�જુરાતી નાટÕ' - એક અ&યયન 21-07-09

1086 કાિંતલાલ દ"વશીભાઇ �દવ અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ
"�જુરાત રાFયમા ં_ામીણ કારDગરોની આિથ�ક c#થિત તથા પડકારોનો અJયાસ" 

(�ૂનાગઢ Tજoલાના ક"શોદ તાuકુાના સદંભHમા)ં
21-07-09

1087 <વીણ;ુમાર પરસો[મભાઈ રાઠોડ અથHશા]
#વૈYaછક સ#ંથાની <�િૃ[ઓની આિથ�ક અસરોનો અJયાસ (મોઝદા પ@રવારના િવશેષ 

સદંભHમા)ં
21-07-09

1088 ભાિવક;ુમાર ગોપાળd ઠાકોર ઇિતહાસ ડૉ. 1�ુલ ભીમડાદકર િસ&ધNરુ નગર : એક ઐિતહાિસક અ&યયન 24-07-09

1089 અoપેશ;ુમાર રમણલાલ પરમાર શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં ક. સાવSલયા

�જૂરાત િવ°ાપીઠ સચંાSલત મા&યિમક શાળામા ંઅJયાસ કરતા િવ°ાથ~ઓની િશ-ણ, 

#વા#¦ય, આરો�ય<દ |વી �યc�તગત ટ"વો તેમજ શારD@રક િશ-ણ અને રમત-ગમત 

સાધન tિુવધાનો અJયાસ

31-07-09

1090 મેઘના મલયભાઈ ભ= શાિંત અને ?તૂન િવ�સમાજ
ગણપિત 1િૂત�કામ �યવસાયમા ંકામ કરતા ં;ુ�ુંબોના બાળકોની c#થિત (�લુબાઈ ટ"કરા 

અમદાવાદના સદંભHમા)ં
09-08-09

1091 અિમત;ુમાર Tજતે9:;ુમાર શાહ tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. <દDપભાઈ આચાયH
અ #ટડD ઓન બાયોડD_ેડ"શન ઓફ લી�નોસેoRલુોઝીક એ_ીકoચરલ વે#ટસ બાય 

ફ"નેરોકDટ Pાઈસો#પોરDયમ 1197 એ9ડ CાયકોડમાH #Rડુોકોની9d.

18-08-09

1092 અિમતિસ�હ િવજયિસ�હ માગંરોલા tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. િનSખલભાઈ ભ=
બાયોિસ9થેિસસ ઓફ ફ9ગલ Sલ�નોસેoRલુેસીસ એ9ડ બાયોકનવHઝન ઓફ 

હાઇéોલાઇટDક <ોડ�Þસ �ુ બાયોઇથેનોલ.

18-08-09

1093 Âશુાલી અિનલભાઇ શાહ tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. ડD. �ીિનવાસ 1િૂત� આઇસોલેશન એ9ડ ક"ર"�ટરાઇઝેશન ઓફ અ ક"રાટDન ડD_ેડDગ બે�ટ"રDઅલ આઇસોલેટ. 18-08-09

1094 નઇમ નાશીરમીયા શેખ tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. <દDપભાઈ આચાયH માઇPોSબયલ પોલીહાઇéો�સીfRટુDરDટ <ોડકશન, એ#ટDમેશન એ9ડ ડD_ેડ"શન. 18-08-09

1095 સમીર ભોળાભાઇ ચભા@ડયા tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. <દDપભાઈ આચાયH
અ #ટડD ઓન એ9ડો-1, 4- β- ઝાયલાનેઝ <ોડ�શન બાય એ#પરdલીસ નાઇજર ઇન 

સોલીડ #ટ"ટ ફમl9ટ"શન
18-08-09

1096 મYoલકાબેન દશરથભાઇ પરમાર tvૂમdવાhિુવ�ાન ડૉ. <િતક િશoપકાર

ઇફ"�ટ ઓફ વમ~વોશ (ઓfટ"ઇ9ડ Ùોમ એઝાડDર"�ટા ઇ9ડDકા લી�ઝ એ9ડ પે¾ીસેટમ 

ટાઇફોઇડDયમ હ#ક) એXલીક"શન ઓન સોઇલ એઝ વેલ એઝ _ોથ એ9ડ યીoડ ઓફ 

આચ~ઝ હાઇપોdયા.

22-08-09

1097 ê@દરા નારણભાઇ ડો@ડયા
_થંાલય અને

મા@હતી િવ�ાન
ડૉ. ર-ાબહ"ન પટ"લ

અમદાવાદ શહ"રના િવિશBટ _થંાલયોમા ંિવ�hુકંDય સસંાધનો?ુ ં�યવ#થાપન : એક 

અJયાસ
26-08-09

1098 હા@દ́ક @દલીપ;ુમાર શાહ પWકારAવ અને સ1હૂ <Aયાયન ડૉ. િવનોદ;ુમાર પાડં"ય
િવકાસલ-ી <Aયાયનમા ંસ1હૂ મા&યમોનો ફાળો (18-23 વષHના અમદાવાદના 

RવુાવગHમા ંએચ.આઈ.વી./એઈÒસની ��િૃતના િવશેષ સદંભHમા)ં
04-09-09

1099 િમિનતા ચ:ંકા9તભાઈ પટ"લ પWકારAવ અને સ1હૂ <Aયાયન ડૉ. Nિુનતાબહ"ન હણl �જુરાતી આિથ�ક પWકારAવ (પસદં કર"લા દº િનકો સદંભl) : એક અ&યયન 04-09-09

1100 રાક"શ >ુધાભાઇ પરમાર
_થંાલય અને

મા@હતી િવ�ાન
ડૉ. િશવદાન ચારણ �જૂરાત િવ°ાપીઠના અ&યાપકોની મા@હતી <ાYXતની વતHh ૂકં : એક અJયાસ 08-09-09

1101 ઘન2યામભાઇ મોહનભાઇ વાઘેલા સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ
સેઝમા ંજમીન સપંાદન થયેલા ખે�ૂતોના dવનની c#થિત અને સમ#યા - એક અJયાસ 

(@રલાય9સ સેઝ �મનગરના પાચં ગામોના સદંભHમા)ં
18-09-09

1102 િવનોદભાઇ ગોરધનભાઇ મીના અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ
"�જુરાતના ખેત િવકાસમા ંિનયિંWત બ�રોની �િૂમકા" (Èઝા Tજoલાના િનયિંWત 

બ�રના સદંભHમા)ં
07-10-09

1103 નર"શ;ુમાર રમણલાલ પટણી
_થંાલય અને

મા@હતી િવ�ાન
�જુરાત રાFયની ઈજનેરD કોલેજોના _થંાલયોમા ં<ાXય ઈજનેરD સામિયકોની સઘંtSૂચ. 07-10-09

1104 ;ૃિત અિ�નભાઈ �ની પWકારAવ અને સ1હૂ <Aયાયન �ી અિ�નભાઈ ચૌહાણ
અ_ગÖય �જુરાતી દº િનકોના ં<થમ NBૃઠ ઉપર <કાિશત થયેલી � ૂટંણી િવષયક 

સમાચાર-સામ_ી (�જુરાત િવધાનસભા � ૂટંણી - ઇ.સ. 2007ના િવશેષ સદંભl)
16-10-09

1105 �ુજંન રમણલાલ પટણી
_થંાલય અને

મા@હતી િવ�ાન
ડૉ. ર-ાબહ"ન પટ"લ

બી.|.મેડDકલ કોલેજ અમદાવાદ મ&ય#થ _થંાલયના એમ.બી.બી.એસ. િવ°ાથ~ઓની 

મા@હતી <ાYXતની વતHhકૂ : એક અJયાસ
26-10-09

1106 ક"તન @હમા�ંભુાઇ રાજNતૂ પWકારAવ અને સ1હૂ <Aયાયન �ી અિ�નભાઈ ચૌહાણ અમદાવાદના વ@રBઠ તસવીર-પWકારો : એક અJયાસ 07-11-09

1107 અિમત;ુમાર અિ�નભાઇ પટ"લ @હ9દD डो. राम गोपाल /सहं शमशेर क; कBवता के Bव/भAन 5वर 17-06-10

1108 ગીતા આલાભાઇ ભ=ી @હ9દD डो. जशवंतभाइ डी. पंडया
Bववेक;राय के चय�नत उपAयास� मे आँच/लकता ('सोनामाट1', 'समरशेष है' , 'लोकऋण' 

के प7र<ेQय म8)
17-06-10

1109 @દપક;ુમાર બેચરભાઇ સzદરવા @હ9દD डो. मालतीबहन दबुे जयंत नालaकर के कथा सा0ह+य म8 फैAटेसी और Bवbान 17-06-10

1110 નયન |રામભાઇ મેર @હ9દD डो.मालतीबहन दबुे
आँच/लकता के प7र<ेQय म8 मै3ेयी पुGपा के उपAयास ('इदAनमम', 'चाक', 'अ]माकबूतर1' 

के संदभ� म8)
17-06-10

1111 બીનાબેન રમણભાઇ ગાિંવત @હ9દD डो. द2ाबहन जानी
डॉ. देवेश ठाकुर के उपAयास� म8 सामािजक चेतना ('जनगाथा', 'गुHकुल', 'शूAय से 

/शखर तक' के संदभ� म8)
17-06-10
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1112 ભાવેશ;ુમાર ભીખાલાલ પડશાળા @હ9દD डो. द2ाबहन जानी
राह1 मासूम रज़ा के उपAयास� म8 जीवन मू]य (आधा गाँव, 0हdमत जौनपुर1, ओस क; 

बूँद, टोपी शुFला के Bवशेष संदभ� म8)
17-06-10

1112/1 મ¥રુભાઇ મગનભાઇ િનસરતા _થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન ડૉ. િશવદાન ચારણ
દાહોદ Tજoલાની મા&યિમક અને ઉaચતર મા&યિમક શાળાઓમા ંકામ કરતા ંઆ@દવાસી 

િશ-કોની વાચંન અSભkSચ - એક અJયાસ
17-06-10

1112/2 જગદDશ મોહનલાલ સોલકંD _થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન ડૉ. ર-ાબહ"ન પટ"લ
�ી મહાદ"વ દ"સાઈ _ામસેવા મહાિવ°ાલય, સાદરા સમાજિવ°ા િવશારદના 

િવ°ાથ~ઓની વાચંન ટ"વ અને મા@હતીની જkરDયાત .ગેનો : એક અJયાસ
17-06-10

1112/3 િનયતી Sબપીનચ:ં શાહ _થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન ડૉ. િશવદાન ચારણ �જુરાત રાFયની _થંાલય <�િૃ[મા ંડૉ. એસ.આર.રંગનાથન?ુ ં<દાન : એક અJયાસ 17-06-10

1113 દ-ાબેન પરબતભાઇ મકવાણા @હ9દD डो. जशवंतभाइ पंडया
<भाकर माचवे के चय�नत उपAयास� म8 9यFत सामािजक चेतना ('�वाभा', 'सांचा', 'तीस-

चाल1स-पचास', '�यूत', 'लQमीबेन' और 'अनदेखी' के Bवशेष संदभ� म8)
21-06-10

1114 <િવણભાઇ ખાનાભાઇ પાડંવ @હ9દD डो. श/शबाला पंजाबी राजी सेठ क; कहा�नय� का रचना-Bवधान 21-06-10

1115 <િવણભાઇ છગનભાઇ >ુલેરા શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડૉ. NBુપાબેન મોતીયાની ર#તા ઉપર રખડતા ઘરિવહોણા બાળકોનો અJયાસ (અમદાવાદ શહ"રના ંસદંભHમા)ં 21-06-10

1116 ભરતભાઇ સવdભાઇ બાવSળયા @હ9દD डो. श/शबाला पंजाबी �नम�ल वमा� क; कहा�नय� म8 9यFत नार1 21-06-10

1117 મ@હપતભાઇ ગોબરભાઇ ગોિવ�દDયા શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડૉ. NBુપાબેન મોતીયાની Sબન-જોડાણવાદ અને િવ�શાિંત (ભારતની િવદ"શનીિતના સદંભHમા)ં 21-06-10

1118 રમેશિસ�ઘ 1લુાયમિસ�ગ ચૌહાણ <ૌઢ િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડૉ. સ&ંયાબહ"ન ઠાકર અમદાવાદ Tજoલામા ંસા-રતાદDપ કાયH�મમા ં<ાથિમક િશ-કોની �િૂમકા 21-06-10

1119 tરુજબેન gધુાભાઇ વસાવા શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડો.NBુપાબેન મોતીયાની
''મ@હલાઓની રાજકDય ભાગીદારD એક અ&યયન'' (આણદં Tજoલા ના પાચં ગામોના 

સદંભl)
21-06-10

1120 ની*બુેન ;ુંવરાભાઇ માલ@કયા @હ9દD डो. राम गोपाल /सहं
/शवानी के उपAयास� म8 9यFत सामािजक चेतना के BवBवध धरातल (चौदह फेरे, 

कृGणकल1, भैरवी, ?मशान चdपा और सुरंगमा के संदभ� म8)
24-06-10

1121 વીણાબેન મ�ંભુાઇ પટ"લ @હ9દD डो.जशवंतबाइ पंeया
सूय�बाला के उपAयास� का अनुशीलन ('मेरे सं=धप3', 'अि:नपंखी' और 'द12ाAत' के 

प7र<ेQय म8)
24-06-10

1122 હસ1ખુભાઇ <�ભુાઇ ગામીત @હ9દD डो. श/शबाला  पंजाबी /शव<साद /सहं कृत 'नीलाचाँद' और 'मंजु/शमा' उपAयास� म8 सामािजक चेतना 24-06-10

1123 .@કત;ુમાર હર"શભાઇ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd વી.પરમાર
હ"9ડબોલ અને બા#ક"ટબોલ રમતના ®તર િવ�િવ°ાલય ક-ાના ખેલાડDઓનો 

શરDર.ગ પ@રિમિત અને શરDર બધંારણનો *લુનાAમક અJયાસ
10-07-10

1124 ચ:ંકા9ત અભેસગં ગોહ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં લા. ગોઠD
હ"મચ:ંાચાયH ઉ[ર �જુરાત Rિુનવિસ�ટD અને �જૂરાત િવ°ાપીઠના સાિંઘક રમતોના 

ખેલાડDઓના સમાયોજનનો *લુનાAમક અJયાસ
10-07-10

1125 જગદDશ;ુમાર |ઠાભાઇ વણકર શારD@રક િશ-ણ <ો.જમનાદાસ ક". સાવSલયા મહાદ"વ દ"સાઇ શારD@રક િશ-ણ મહાિવ°ાલય : એક અJયાસ 10-07-10

1126 જતીન હષHદરાય રાજદDપ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. <�લુાલ મો. કાt9ુ:ા
�જુરાત રાFયના �યાયામ િશ-ક�ીઓની િવિવધ ¸મર�ૂથ <માણે શરDર દળ®ક અને 

#વા#¦ય સબંિંધત યો�યતાનો *લુનાAમક અJયાસ
10-07-10

1127 દશરથભાઇ ઘેમરભાઇ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડો. <�ભુાલાલ મો. કાt9ુ:ા
યોગાસન અને સાદD રમતો �ારા નમનીયતા અને ગિતtમુેળ પર થતી અસરોનો 

અJયાસ
10-07-10

1128 નીિતન નાગdભાઇ અ�ુ@ડયા શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં લા. ગોઠD
અમદાવાદ, ગાધંીનગર અને સાબરકાઠંા Tજoલાના શારD@રક િશ-ણના િશ-કોની 

સહનશc�ત, નમનીયતા અને શરDરબધંારણનો *લુનાAમક અJયાસ
10-07-10

1129 Nલુ@કત;ુમાર િવમલ;ુમાર tથુાર શારD@રક િશ-ણ ડૉ. <�લુાલ મો.કાt9ુ:ા

મહાદ"વ દ"સાઇ શારD@રક િશ-ણ મહાિવ°ાલયના Sબનતાલીમી અને તાલીમી 

િવ°ાથ~ઓના બી. એમ. આઇ. અને #વા#¦ય સબંિંધત યો�યતાના િવિવધ પાસાઓનો 

*લુનાAમક અJયાસ

10-07-10

1130 પારસ;ુમાર હDરાલાલ ગોહ"લ શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડૉ. NBુપાબેન મોતીયાની
ભારતના દ"શી રાFયોના િવSલનીકરણમા ંસરદાર�ી? ુ ં<દાન(રાજકDય શાિંતના સદંભHમા)ં 

�ૂનાગઢ,વડોદરા,હºદરાબાદ અને કા2મીરની સમ#યા
10-07-10

1131 ચેતન;ુમાર ચમનલાલ પટ"લ સમાજશા] ડૉ. d. ટD. પટ"લ
ટ"Sલિવઝન &વારા અ?tુSૂચત �િતની મ@હલાઓમા ંઆવેu ુ ંપ@રવતHન (tરુ"9:નગર 

Tજoલાના 1ળુD તાuકુાને ક"9:મા ંરખીને)
19-07-10

1132 નેહલ;ુમાર ભરતભાઇ ચૌધરD સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઇ ગામીત
''આ@દવાસી ]ીઓમા ંરાજકDય ��િૃત'' (�યારા તાuકુાના |સ¬ગNરુા અને કસવાવ 

ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
19-07-10

1133 <ેમલતાબેન રમણલાલ ગાિવત સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઇ ગામીત
''આ@દવાસી ]ીઓના સામાTજક, આિથ�ક િવકાસમા ંસખીમડંળની �િૂમકા'' (આહવા 

તાuકુાના માછળD અને ખાતળ ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
19-07-10

1134 રણdતભાઇ  @દવાનdભાઇ ગામીત સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઇ ગામીત
''આ@દવાસી િવ#તારમા ંહાટબ�રની બદલાતી તરાહ'' (તાપી Tજoલાના બાdNરુા, 

�રુDવેલ, kમકDતળાવ અને પચંોલના હાટવાડાઓને ક"9:મા ંરાખીને)
19-07-10

1135 સજંય;ુમાર રમણભાઇ પટ"લ સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ પટ"લ
ઔ°ોSગક એકમો અને આ@દવાસી સમાજ(કપરાડા તાuકુાના ઓઝર અને કાકડકોપર 

ગામોને ક"9:મા ંરાખીને)
19-07-10

1136 #નેહલતાબેન િશવાdભાઇ ગામીત સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઇ ગામીત
''મA#યો°ોગ ક"9:મા ંમ�ૂરD કરતા આ@દવાસીઓનો અJયાસ ''(સોનગઢ તાuકુાના ઉકાઇ 

મA#યો°ોગને ક"9:મા ંરાખીને)
19-07-10
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1137 હ"તલ;ુમારD ચ>ંુલાલ ગામીત સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ પટ"લ
''#વા&યાય <�િૃ[ની ચૌધરD �િત ઉપર અસર '' (વાલોડ તાuકુાના ધામોદલા અને 

કલમ;ૂઇ ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
19-07-10

1138 @હમા�ં ુઅ1તૃભાઇ પટ"લ સમાજશા] ડૉ. Sગરધરભાઇ પટ"લ
'અગર' મા ંકામ કરતા ં;ુ�ુંબો : એક સમાજશા]ીય અJયાસ (પાટડD તાuકુાના ખોરાઘોડા 

રણિવ#તારને ક"9:મા ંરાખીને)
19-07-10

1139 અશોકભાઇ ભીમાભાઇ રાઠોડ ઇિતહાસ ડો.Sબ�>ુવાિસની જોષી ભારતીય PાિંતકારD ચળવળો <Aયે ગાધંીdના ંવલણો 30-08-10

1140 ક"તન ઉકાભાઇ gુહંા �જુરાતી ડz. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય કવિયWી જયા મહ"તા, નીતા રામૈયા તથા પ¾ા  નાયકની કિવતા : એક અ&યન 30-08-10

1141 ��િૃત |Bઠાશકંર મહ"તા �જુરાતી ડો.&વિનલ પાર"ખ <Aય- સામિયક tSૂચ : વગ~કરણ, િવ2લેષણ અને 1oૂયાકંન (1991-2008) 30-08-10

1142 dગીષાબહ"ન ક?ભુાઇ પટ"લ tvૂમdવાh ુિવ�ાન ડૉ. <િતક શીoપકાર

આઈસોલેશન, આઈડ"9ટDફDક"શન એ9ડ ઓXટDમાઈઝેશન ઓફ સેoRલુેઝ <ોડíશુસH એ9ડ 

ધેઈર રોલ ઈન ડDઓઈoડ નીમ (એઝાડDર"�ટા ઈ9ડDકા) ક"ક ડD_ેડ"શન એ9ડ બાયોગેસ 

એ9ડ ઈથેનોલ <ોડ�શન.

30-08-10

1143 Nવૂ~બેન નવનીતભાઇ પટ"લ tvૂમdવાh ુિવ�ાન ડૉ. િનSખલ એસ. ભ= માઈPોબીઅલ ડDકલરાઈઝેશન એ9ડ ડD_ેડ"શન ઑફ ટ"�સટાઈલ ડાઈઝ. 30-08-10

1144 િપનાકDન Âશુાલભાઇ સોલકંD �જુરાતી ડો.કિપલાબહ"ન પટ"લ
'ટD.એમ.સી.' (િથએટર મી@ડયા સે9ટર) નાટÕસ#ંથા અને તેમા ંભજવાયેલા ંનાટકો : એક 

અ&યયન
30-08-10

1145 ભાિવન;ુમાર જયિંતલાલ પરમાર ઇિતહાસ ડો.Sબ�>ુવાિસની જોષી #વાત�ંય સ_ંામમા ંન@ડયાદ શહ"ર? ુ ં<દાન (ઇ.સ. 1915 થી 1947) 30-08-10

1146 1કુ"શ;ુમાર પરસો[મભાઇ આ@હર ઇિતહાસ ડો.1ુ�ંલ એમ.ભીમડાદકર �જુરાતમા ંસતી<થા એક ઐિતહાિસક અ?શુીલન 30-08-10

1147 યોગે9:િસ�હ <િવણિસ�હ રાઠોડ �જુરાતી ડો.ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય વાતાHકાર િવનો@દની નીલકંઠ, સરોTજની મહ"તા અને tમુિત મહ"તા : એક અ&યયન 30-08-10

1148 રઝીયા અઝહરખાન tvૂમdવાh ુિવ�ાન ડૉ. િનSખલ એસ. ભ= ડDકલરાઈઝેશન એ9ડ ડD_ેડ"શન ઓફ #Cકચરલી રDdડ એઝો ડાઈઝ. 30-08-10

1149 રાક"શ;ુમાર ક"શાભાઇ પરમાર �જુરાતી ડો.ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય 'હયાતી' અને 'દSલતચેતના' સામિયકો : એક િવ2લેષણાAમક અ&યયન 30-08-10

1150 વાtરુભાઇ ભાયાભાઇ ડાગંર �જુરાતી ડો.કિપલાબહ"ન પટ"લ 'દપHણ' સચંાSલત નાટÕિવભાગ �ારા ભજવાયેલા ંનાટકો : એક અ&યયન 30-08-10

1151 િવNલુ;ુમાર રમેશચ:ં પટ"લ tvૂમdવાh ુિવ�ાન ડૉ. િનSખલ એસ. ભ= ધી માઈPોબીયલ ડDકલરાઈઝેશન એ9ડ ડD_ેડ"શન ઓફ એઝોલ¬�ડ Pોમોફોર. 30-08-10

1152 શાહરભાઇ અ1તૃભાઇ દ"સાઇ ઇિતહાસ ડો.1ુ�ંલ એમ.ભીમડાદકર �મનગર : એક ઐિતહાિસક અ&યયન 30-08-10

1153 સજંય બહ"ચરભાઇ પરમાર �જુરાતી ડો. કિપલાબહ"ન પટ"લ 'કોરસ' નાટÕસ#ંથા અને તેમા ંભજવાયેલા ંનાટકો : એક અ&યયન 30-08-10

1154 સતીષ;ુમાર સવdભાઇ પટ"લ �જુરાતી ડો.ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય
't9ુદરD tબુોધ' સામિયકમા ં<કાિશત લેSખકાઓની વાતાHઓ : એક અ&યયન (ઇ.સ. 

1903 થી ઇ.સ. 1923 ના િવશેષ સદંભHમા)ં
30-08-10

1155 ભuભુાઇ |માભાઇ શેખ સમાજકાયH ડો. સAયકામભાઇ જોષી
િવચરતા - િવ1�ુત સ1દુાયોમા ંડફ"ર સ1દુાયના dવનની c#થિત અને સમ#યાઓ - એક 

અ&યયન (tરુ"9:નગર Tજoલાને &યાનમા ંરાખીને)
16-09-10

1156 1>ૃુલા ઇ�રલાલ પાટDલ સમાજકાયH ડો. આનદંDબેન પટ"લ
ઘરાતળ પર કાયHરત મ@હલા આગેવાનોના ંપડકારkપ કાય�(મા@હતી, આનદD, કaછ 

મ@હલા સગંઠન અને એકશન એઇડ સ#ંથાને &યાનમા ંરાખીને)
16-09-10

1157 ગીતાબેન ગોપાલદાસ મહતં િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.આરતીબહ"ન પટ"લ અમદાવાદ અને કaછ Tજoલાની ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોની <વતHમાન પ@રc#થિત 18-09-10

1158 છાયાબેન વાtદુ"વભાઇ પટ"લ િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.મોહનભાઇ પટ"લ ખેડા Tજoલાની ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોની <વતHમાન પ@રc#થિત 18-09-10

1159 ��િૃતબેન પશાભાઇ પટ"લ િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.આરતીબહ"ન પટ"લ
ગાધંીનગર અને મહ"સાણા Tજoલાની ઉ[ર gિુનયાદD િવઘાલયોની <વતHમાન 

પ@રc#થિતનો અJયાસ
18-09-10

1160 દશHનાબેન મોહનલાલ પટ"લ િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.જય<કાશ પડંeા
" તાપી, વલસાડ અને ડાગં Tજoલાના ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોની <વતHમાન 

પ@રc#થિતનો અJયાસ "
18-09-10

1161 દશરથ;ુમાર િવરચદંભાઇ <સાદ િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.ભરતભાઇ જોષી સાબરકાઠંા-1 Tજoલાના ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોની <વતHમાન પ@રc#થિત 18-09-10

1162 નર"શ;ુમાર Nનુમચદં પરમાર િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.લાલdભાઇ પટ"લ સાબરકાઠંા-( 2 ) Tજoલાની ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોની <વતHમાન પ@રc#થિત 18-09-10

1163 નિવનચ:ં રાRભુાઇ ભીમસેન િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.કા9તીભાઇ પરમાર
નવસારD, tરુત અને tરુ"9:નગર Tજoલાના ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોની <વતHમાન 

પ@રc#થિતનો અJયાસ
18-09-10

1164 ભા?બુહ"ન રામdભાઇ જોષી િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.આરતીબહ"ન વી. પટ"લ
�મનગર, �ૂનાગઢ, રાજકોટ અને અમર"લી Tજoલાની ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયની 

<વતHમાન પ@રc#થિતનો અJયાસ
18-09-10

1165 મ?ભુાઇ બાgભુાઇ પરમાર િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો. મોહનભાઇ પટ"લ ભાવનગર Tજoલાની ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયની <વતHમાન પ@રc#થતીનો અJયાસ 18-09-10

1166 મનાલીબહ"ન @કશોરભાઇ માધવાણી િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.લાલdભાઇ પટ"લ
આણદં અને દાહોદ Tજoલાની ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોની <વતHમાન પ@રc#થિતનો 

અJયાસ
18-09-10

1167 રજનીકાતં અ1તૃલાલ રાવલ િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.કાc9તભાઇ પરમાર બનાસકાઠંા Tજoલાના ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોની <વતHમાન પ@રc#થિતનો અJયાસ 18-09-10

1168 રણછોડભાઇ ચ*રુભાઇ પટ"લ િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.કોકDલા પાર"ખ
વડોદરા, ભkચ, નમHદા અને tરુ"9:નગર Tજoલાની ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોની 

<વતHમાન પ@રc#થિત
18-09-10

1169 િવNલુ;ુમાર અરિવ�દભાઇ પટ"લ િશ-ણ (#વા&યાય પ&ધિત) ડો.જય<કાશ પડંeા પાટણ Tજoલાના ઉ[ર gિુનયાદD િવ°ાલયોની <વતHમાન પ@રc#થિતનો અJયાસ 18-09-10

1170 @કરણ;ુમાર મહ"શભાઇ ચૌધરD અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઇ દ"સાઇ
પ¦થરખાણને લીધે ;ુદરતી સસંાધનો પર થયેલ અસરોનો આિથ�ક અJયાસ (tરુત 

Tજoલાના ંમાડંવી તાuકુાના કમલાપોર અને ખજંરોલી ગામોને &યાનમા ંરાખીને)
07-10-10
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1171 જય@દપિસ�હ ખોડાભાઇ ચૌહાણ અથHશા] ડૉ. િનિમષા ��ુલ
સરદાર યોજનાથી Nનુઃ#થાિપત ;ુ�ુંબોના આિથ�ક dવનમા ંઆવેલ પ@રવતHન : 

*લુનાAમક અJયાસ (વડોદરા Tજoલાના સખંેડા તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)
07-10-10

1172 જયિવલાબેન શકંરભાઇ પટ"લ અથHશા] ડૉ. િનિમષા ��ુલ માનવિવકાસ અને આિથ�ક િવકાસનો *લુનાAમક અJયાસ (વલસાડ Tજoલાના સદંભHમા)ં 07-10-10

1173 નેહાબેન અરિવ�ભાઇ પટ"લ અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઇ દ"સાઇ
ઔ°ોSગક વસાહતમા ંકામ કરતા Sબન;ુશળ કામદારોનો આિથ�ક અJયાસ (પાટણ 

વસાહતને ક"9:મા ંરાખીને)
07-10-10

1174 <ીિતબેન tરુ"9:ભાઇ ગામીત અથHશા] ડૉ. મ�ંુલા ડાભી
ઉકાઇ બધંના િવ#થાિપતોનો આિથ�ક અJયાસ (તાપી Tજoલાના સોનગઢ,ઉaછલ અને 

િનઝર તાuકુાના સદંભHમા)ં
07-10-10

1175 ભાવનાબેન સામાભાઇ અમલીયાર અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઇ દ"સાઇ
Sબન;ૃિષ-ેWે રોકાયેલ _ામીણ ;ુ�ુંબોનો આિથ�ક અJયાસ (દાહોદ Tજoલાના દાહોદ 

તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)
07-10-10

1176 kબીનાબા? ુબ�િુમયા મકરાણી અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઇ દ"સાઇ
2002ના ંકોમી રમખાણો બાદ થયેલા િવ#થાિપતોનો આિથ�ક અJયાસ (અમદાવાદ, 

આણદં અને @હ�મતનગરને ક"9:મા ંરાખીને)
07-10-10

1177 રમેશભાઇ સgરુભાઇ રાઠવા અથHશા] ડૉ. મ�ંુલા ડાભી
સRં�ુત વન �યવ#થાપન કાયHPમ : અથHશા]ીય અ&યયન (દાહોદ Tજoલાના દ"વગઢ 

બા@રયા તાuકુાની નાની ખ�ૂરD અને ડાગંરDયા વનમડંળDને ક"9:મા ંરાખીને)
07-10-10

1178 રDપલ;ુમાર જગ@દશભાઇ પટ"લ અથHશા] ડૉ. િનિમષા ��ુલ
મહાAમા ગાધંી રાBCDય _ામીણ રોજગાર બાહં"ધરD યોજના?ુ ંઆિથ�ક 1oૂયાકંન (�જુરાત 

રાFયના સાબરકાઠંા Tજoલાને ક"9:મા ંરાખીને)
07-10-10

1179 િવજયભાઇ િવરમભાઇ ચૌધરD અથHશા] ડૉ. મ�ંુલા ડાભી
દાkબધંીના સદંભHમા ંસખીમડંળની સભાસદ ]ીઓની �િૂમકા : અથHશા]ીય અJયાસ 

(tરુત Tજoલાના ંમ£ુવા તાuકુાને &યાનમા ંરાખીને)
07-10-10

1180 સગંીતાબેન �પુતભાઇ �ટવા અથHશા] ડૉ. મ�ંુલા ડાભી
<;ૃિત સ#ંથાના ;ુદરતી સસંાધન �યવ#થાપનની આિથ�ક િવકાસમા ં�િુમકા : એક 

અJયાસ (દાહોદ Tજoલાના ફતેNરુા તાuકુાના સદંભHમા)ં
07-10-10

1181 tધુાબેન નટવરભાઇ વસાવા અથHશા]
મA#ય સહકારD મડંળDના સભાસદોનો આિથ�ક અJયાસ (ભkચ Tજoલાના વાલીયા તથા 

ઝઘડDયા તાuકુાના સદંભHમા)ં
07-10-10

1182 અ*લુ;ુમાર ઇ�રભાઇ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગ@દશચ:ં ક. સાવSલયા

Sભલોડા તાuકુાની મા�યિમક અને ઉaચતર મા&યિમક શાળામા ંઅJયાસ કરતા 

આ@દવાસી િવ°ાથ~ઓ અને અ9ય �િતના િવ°ાથ~ઓની #વા#¦ય સબંિંધત યો�યતા 

અને શરDર બધંારણનો *લુનાAમક અJયાસ

06-12-10

1183 ક?ભુાઇ નાથાભાઇ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડો. <�લુાલ એમ. કાt9ુ:ા
''રાBCDય શાળા@કય રમતોમા ંપસદં થયેલ �ુદD �ુદD રમતોના ખેલાડD ભાઇઓ અને 

બહ"નોનો g¢ુ&: ®ક અને શરDર .ગ પ@રિમિત માપનનો *લુનાAમક અJયાસ''

06-12-10

1184 ધમlશ છગનલાલ કાt9ુ:ા શારD@રક િશ-ણ ડો.જગ@દશચ:ં ક. સાવSલયા
''પાણશીણા ગામની મા&યિમક અને ઉaચતર મા&યિમક શાળાના િવ°ાથ~ઓની િશ-ણ, 

#વા#¦ય અને આરો�ય<દ �યc�તગત ટ"વોનો અJયાસ ''
06-12-10

1185 ધમlશ છગનલાલ કાt9ુ:ા શારD@રક િશ-ણ ડો. જગદDશચ:ં લા. ગોઠD મ�<ુમેહના ંદદÔઓ પર ધીમીચાલ અને યોગ-અJયાસ તાલીમની અસરોનો અJયાસ 06-12-10

1186 નર"શ;ુમાર લવdભાઇ ચૌધરD શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd વી.પરમાર
ખો-ખો અને કબ×D રમતના ®તર િવ�િવ°ાલય ક-ાના ખેલાડDઓનો શરDર .ગ 

પ@રિમિત અને શરDર બધંારણનો *લુનાAમક અJયાસ
06-12-10

1187 િનમેશ;ુમાર ધનtખુભાઇ ચૌધરD શારD@રક િશ-ણ <ો. જમનાદાસ સાવSલયા મહાિવ°ાલય ક-ાના િવ°ાથ~ભાઇઓ અને બહ"નોના માનિસક #વા#¦યનો અJયાસ 06-12-10

1188 <િતક SભÂભુાઇ ડાભી શારD@રક િશ-ણ ડૉ. કમલેશભાઇ પી.પટ"લ A Comparative Study of Eating Disorder in Professional, Academic and 

Selected Sports Females.
06-12-10

1189 ભાવેશ;ુમાર |ઠાભાઇ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. કમલેશભાઇ પી.પટ"લ

હ"મચ:ંાચાયH ઉ[ર �જુરાત Rિુનવિસ�ટDના હ"9ડબોલના તથા વોલીબોલ રમતના 

ખેલાડDઓનો શરDરદળ®ક, kિધરાSભસરણ �સનસહનશc�ત,ગિતtમુેળ તથા <િત@Pયા 

સમયનો *લુનાAમક અJયાસ

06-12-10

1190 યોગેશ;ુમાર �પુે9:ભાઇ �ની શારD@રક િશ-ણ ડો.જગદDશચ:ં ગોઠD
ખેડા Tજoલાના @Pક"ટ અને હ"9ડબોલ રમતના ખેલાડDઓની શારD@રક યો�યતા અને 

શરDરશા] િવષયક પાસાઓનો *લુનાAમક અJયાસ
06-12-10

1191 સજંય |િસ�ગભાઇ ઠા;ુર શારD@રક િશ-ણ ડો. ઉદાd વી. પરમાર
ભાઇઓની <ાણ1લૂક શc�ત અને îદયના ઘબકારા ઉપર િવિવધ <ાણાયામોની અસરનો 

અJયાસ
06-12-10

1192 સજંય;ુમાર વાલાd ઠાકોર શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગ@દશચ:ં ક.સાવSલયા @ફફા ર"ફરD �ી �લુાબિસ�હ ચૌહાણનો �ય@કત અJયાસ 06-12-10

1193 હ"મરાજ @દSલપભાઇ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગ@દશચ:ં ક.સાવSલયા
રાBCDય #તરના ંTજEના#ટD�સ અને #વીમ¬ગના ંખેલાડDઓની શારD@રક -મતા,શરDર 

.ગ પ@રિમતી અને શરDરદળ ®કનો *લુનાAમક અJયાસ
06-12-10

1194 હષHદભાઇ kપાભાઇ મકવાણા શારD@રક િશ-ણ <ો. જમનાદાસ ક".સાવSલયા
®તર િવ�િવ°ાલય ક-ાએ પસદં થયેલ ખેલાડDઓની નમનીયતા,<ાણ1લૂક 

શ@કત,�ાસ રોકવાની -મતા અને એરોબીક -મતાનો *લુનાAમક અJયાસ
06-12-10

1195 @હતેશ;ુમાર રવdભાઇ પાનt@ુરયા શારD@રક િશ-ણ ડો. જગ@દશચ:ં ક. સાવSલયા
''વીર નમHદ દS-ણ �જુરાત Rિુનવિસ�ટD સલં�ન tરુત શહ"રની કોલેજોના 

અ&યાપક�ીઓની આહાર અને #વા#¦ય<દ ટ"વો તેમજ શરDર બધંારણનો અJયાસ ''
06-12-10
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1196 ઉવ~બેન ચ:ંકાતં �½ભ=
પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 

(#વા&યાય પ&ધિત)
ડૉ. િવનોદ પાડં"ય

અમદાવાદના �જુરાતી વતHમાનપWોમા ંઆવતા આરો�ય સબંિંધત લેખોની વાચકવગH 

પર થતી અસર.

16-12-10

1197 કાિંતલાલ દ"વરાજભાઇ ઠ"િસયા
પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 

(#વા&યાય પ&ધિત)
ડૉ. િવનોદ પાડં"ય >ૂરદશHનના >ૂરવત~ શૈ-Sણક કાયHPમો સામેના પડકારો : એક અJયાસ 16-12-10

1198 @કશોરભાઈ ખાટાભાઈ ચાવડા _ામ�યવ#થાપન (#વા&યાય પ&ધિત) ડૉ. લોક"શ «ન
ઉaચ[ર મા&યિમક શાળાના િવ°ાથ~મા ંએઈÒસ .ગેની ��િૃત : એક અJયાસ 

(તળા� તાuકુાને &યાનમા ંરાખીને)
16-12-10

1199 ચેતન;ુમાર ગાડંાભાઈ પટ"લ _ામ�યવ#થાપન (#વા&યાય પ&ધિત) ડૉ. લોક"શ «ન
પચંાયતીરાજમા ંમ@હલા િવકાસ -ેWે મા@હતી અિધકાર કાયદાના ંઅમલીકરણની 

c#થિતનો અJયાસ (દ#Pોઈ તાuકુાના નવ ગામના ંB.P.L. ;ુ�ુંબોને &યાનમા ંરાખીને)
16-12-10

1200 |ઠાભાઇ ર¤ભુાઇ સેનવા
પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 

(#વા&યાય પ&ધિત)
ડૉ. Nિુનતાબહ"ન હણl

'િનરD-ક' ના રાજકDય લેખોનો અJયાસ (�9RઆુરD-2000 થી એિ<લ-2004 ના િવશેષ 

સદંભl)
16-12-10

1201 જયેશ નવરંગભાઇ પારકર
પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 

(#વા&યાય પ&ધિત)
ડૉ. અિ�ન ચૌહાણ ચલSચWોમા ંગાધંીd?ુ ંપાW િનભાવતા કલાકારો : એક અ&યયન. 16-12-10

1202 Tજતે9: દલપતભાઇ બાધંSણયા
પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 

(#વા&યાય પ&ધિત)
ડૉ. અિ�ન ચૌહાણ કસબીઓની નજર" નzધપાW �જુરાતી ચલSચWો : એક અ&યયન. 16-12-10

1203 @દ�યેશ ચ:ંકાતંભાઇ �યાસ
પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 

(#વા&યાય પ&ધિત)
ડૉ. અિ�ન ચૌહાણ અSભ�યc�ત #વાત�ંય અને �જુરાતી fલોગિવ� 16-12-10

1204 <કાશ ઇ�રદાસ @હરDયા
પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 

(#વા&યાય પ&ધિત)
ડૉ. Nિુનતાબહ"ન હણl 'સદં"શ' અને '@દ�ય ભા#કર' મા ં<કાિશત થતા કોટHની કાયHવાહDના સમાચારો? ુ ંઅ&યયન. 16-12-10

1205 Sબનોદ ચ:ં;ુમાર પાડં"
પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 

(#વા&યાય પ&ધિત)
ડૉ. િવનોદ પાડં"ય

सूरत से <का/शत 0हAद1 और गुजराती अखबार� के <थम पGृठ का तुलना+मक 

अ-ययन ('राज5थान पI3का' और '0द9य भा5कर' के Bवशेष संदभ� म8)
16-12-10

1206 @હરલબેન અિનલભાઇ પટ"લ
પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 

(#વા&યાય પ&ધિત)
ડૉ. Nિુનતાબહ"ન હણl �જુરાતી અખબારોમા ંપયાHવરણને અપા* ુ ંમહAવ અને વાચકો પર તેની અસર. 16-12-10

1207 tિુમWાબેન નાથાભાઇ પારગી ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ પટ"લ

"આ@દવાસી િવધવા બહ"નોની સામાTજક-આિથ�ક c#થિતનો અJયાસ" (પચંમહાલ 

Tજoલાના ંસતંરામNરુ તાuકુાના ખેડાપા, ભાણાિસમલ, િસમલીયા, ઉખર"લી અને 

બટકવાડા ગામને &યાનમા ંરાખીને)

17-11-12

1208 @કશોરભાઇ દા1ભુાઇ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડો. જગ@દશચ:ં ક. સાવSલયા
''_ાEય િવ#તાર અને શહ"રD િવ#તારના િવ°ાથ~ ભાઇઓ અને બહ"નોના શરDર 

બધંારણનો (BMI) *લુનાAમક અJયાસ ''
15-06-11

1209 જયિંતભાઈ ઉમાભાઈ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd વી.પરમાર
હ"મચ:ંાચાયH ઉ[ર �જુરાત Rિુનવિસ�ટDના �યવસાિયક અJયાસPમના િવ°ાથ~ઓના 

શારD@રક િશ-ણ અને રમત-ગમત <Aયેના અSભ<ાયો અને સામા9ય �ાનનો અJયાસ
15-06-11

1210 નટવરભાઈ @દતાd સડાત શારD@રક િશ-ણ ડૉ. <�લુાલ મો. કાt9ુ:ા
ઝડપ, ચપળતા, નમનીયતા, પગની ઉછાળ શc�ત, પેટના #નાRઓુની સહનશc�ત અને 

બી.એમ.આઈ.નો *લુનાAમક અJયાસ
15-06-11

1211 રtલુભાઈ કાસમભાઈ ;ુર"સી શારD@રક િશ-ણ <ા. જમનાદાસ ક". સાવSલયા
ઓલ ઇ¢9ડયા મા#ટ એ¦લે@ટ�સ #પધાHમા ંભાગ લેતા િવિવધ વય�ૂથના રમતવીરની 

રમત Sચ�તાનો *લુનાAમક અJયાસ.

15-06-11

1212 તેજસ;ુમાર મહ"9:ભાઈ પટ"લ _ામ�યવ#થાપન (#વા&યાય પ&ધિત) ડૉ.
બ}કોમાથંી મળતા ખેત િધરાણ �ારા ખે�ૂતોમા ંઆવેલ આિથ�ક પ@રવતHનનો અJયાસ 

(ગાધંીનગર તાuકુાના 10 ગામોને &યાનમા ંરાખીને)
13-07-12

1213 દશHના જયિંતભાઈ પટ"લ કEXRટૂર િવ�ાન ડૉ. ધીર"નભાઈ પટ"લ ડ"રD ઉ°ોગમા ંકEXRટુDકરણની �ુપર"ખા : િવ2લેષણ અને રચના 03-11-11

1214 અનોખી ક?ભુાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય
ગાધંીRગુની �ૂંકDવાતાHના -ેWે લેSખકાઓ?ુ ં<દાન : એક અ&યયન (<1ખુ પાચં 

લેSખકાઓના િવશેષ સદંભl)
21-09-11

1215 મીતા નિવનચ:ં દવે સમાજિવ°ા શાખા : ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ પટ"લ
અમદાવાદ શહ"રના ં<ાથિમક અ&યાપન મ@ંદરના ં<િશ-ણાથ~ઓની ગાધંીિવચાર 

<Aયેની સભાનતાનો અJયાસ
13-10-11

1216 અિનલ;ુમાર tમુાભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની राजेAK यादव क; कहा�नय� म8 सामािजक चेतना 20-10-11

1217 કoપેશ;ુમાર @દનેશભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંeા /सयारामशरण गुfत के का9य म8 गांधी Bवचार 20-10-11

1218 @કરણબેન ઓઘડભાઈ ડોડDયા સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ
क8 K सरकार के का/म�क� का सेवाकाल1न 0हदं1 </श2ण (क8 K1य 0हदं1 </श2ण सं5थान, 

राजभाषा Bवभाग, गहृ मं3ालय, भारत सरकार के संदभ� म8)
20-10-11

1219 િનમHળાબેન શકંરભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંeા
चय�नत 0हAद1 नाटक� म8 गांधीBवचार ('पग-व�न', 'बंधन', 'ह+या एक आकार क;', 'देश 

के /लए' के प7र<ेQय म8)
20-10-11

1220 વoલભભાઈ વ�ુભાઈ કાનાણી સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. માલતીબહ"ન >ુબે मAनू भgडार1 और वषा� अडालजा क; <मुख कहा�नय� म8 नार1 20-10-11

વષ� : 2011

વષ� : 2011 (અિધિનયમ 2009 3તગ�ત)
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1221 શૈલેષ;ુમાર અdતભાઇ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની
डॉ. रांगेय राघव के उपAयास� म8 सामािजक चेतना ('घरiदा', 'पथ का पाप', 'Bवषाद मठ' 

के Bवशेष संदभ� म8)
20-10-11

1222 ગીતાબહ"ન લવdભાઈ ચૌહાણ
સમાજિવ°ા શાખા : શાિંત અ&યયન 

અને સઘંષH િનવારણ
ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની પચંશીલ : િસÊાતં અને �યવહાર (શાિંતના સદંભHમા ંભારત-ચીન સબંધં? ુ ંએક 1oૂયાકંન) 01-11-11

1223 અિપ�તાબેન ન�ુભાઇ મેકવાન સમાજિવ°ા શાખા : ઇિતહાસ ડૉ. 1ુ�ંલ એમ. ભીમડાદકર ઉમર"ઠ નગર : એક ઐિતહાિસક અ&યયન 03-11-11

1224 ઇલાબેન મગનલાલ દ"ઢDઆ સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. િવ±તુભાઈ જોષી અમદાવાદ ની ·પંડપ=ીના લોકોનો અJયાસ (સરાણીયા �િતના સદંભHમા)ં 03-11-11

1225 કoપનાબેન ભાવિસ�ગભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ ટD. પટ"લ
_ામીણ આ@દવાસી ]ીઓમા ં;ુ�ુંબિનયોજન (સોનગઢ તાuકુાના વાઝરડા અને વેલઝર 

ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
03-11-11

1226 *YૃXતબેન રા|9:<સાદ આચાયH સમાજિવ°ા શાખા : ઇિતહાસ ડૉ. Sબ�>ુવાિસની જોષી
#વ. સોમચદંભાઈ મકવાણા?ુ ંદSલત વગHના ઉAથાનમા ં<દાન (®બેડકરવાદD 

ચળવળના સદંભHમા)ં
03-11-11

1227 િન*બુેન ક?િુસ�ગભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત ®ગણવાડD કાયHકર બહ"નોનો અJયાસ (તાપી Tજoલાના �યારા તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને) 03-11-11

1228 પકંજ;ુમાર રમણભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ ટD. પટ"લ
ઔ°ોSગક એકમોમા ંકામ કરતી આ@દવાસી બહ"નોનો અJયાસ (વલસાડ Tજoલાના 

�ુદંલાવ d.આઈ.ડD.સી.ને ક"9:મા ંરાખીને)
03-11-11

1229 <@દપ;ુમાર નર"9:ભાઈ ગામીત સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. િવ±તુભાઈ જોષી
નર"ગા યોજનાની આ@દવાસી સમાજ ઉપર અસર (તાપી Tજoલાના સોનગઢ તાuકુાના 

�મખડD અને સાદડવેલ ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
03-11-11

1230 માલાબેન ધીkભાઇ ગામીત સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત
ઉકાઇ યોજનાથી િવ#થાિપત થયેલા આ@દવાસી ;ુ�ુંબોનો અJયાસ (ઉaછલ તાuકુાના 

�મણે, ¥ટુD, સેuડુ, નાનછલ ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
03-11-11

1231 tરુ"શભાઈ tમુનભાઈ ગામીત સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ ટD. પટ"લ
વનબ�ં ુકoયાણ યોજના .તગHત "સકંSલત ડ"રD િવકાસ યોજના"ના ંલાભાથ~ઓનો 

અJયાસ (વાસંદા તાuકુાના ંવાઢDચzઢા અને કામળઝરD ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
03-11-11

1232 FયોAસના ભા#કરગીરD ગો#વામી સમાજિવ°ા શાખા : tvૂમdવાh ુિવ�ાન ડૉ. <િતક િશoપકાર,
Isolation, Identification and Optimization of Cellulase Producers for Jatropha 

Seed Cake Degradation
10-11-11

1233 dતે9:;ુમાર વનરાજભાઈ ચાવડા સમાજિવ°ા શાખા : શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd વી. પરમાર
�જૂરાત િવ°ાપીઠના ®તર િવ�િવ°ાલય ક-ાએ પસદંગી પામેલ �ુદD-�ુદD રમતોના 

ખેલાડDઓની એરોબીક, અનએરોબીક -મતા અને શરDર બધંારણનો *લુનાAમક અJયાસ
10-11-11

1234 @દ�યેશ;ુમાર છનાભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. શિશબાલા પ�ંબી भीGम साहनी का कहानी सा0ह+य 10-11-11

1235 સાયબાભાઈ ભવાનભાઈ સતોળ સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ आयकर काया�लय अहमदावाद म8 राजभाषा 0हदं1 का काया�Aवयन - एक अनुशीलन 10-11-11

1236 કºલાસભાઈ શાતંારામભાઈ ભોયે સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. િનિમષા ��ુલ #થાિનક માપદંડોને આધાર" _ામીણ ગરDબી? ુ ંમાપન 02-12-11

1237 dવરાજભાઈ માવdભાઈ ઝાપ@ડયા સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ નહ"રકાઠંા અને રણકાઠંાના ંખે�ૂતોનો *લુનાAમક આિથ�ક અJયાસ 02-12-11

1238 ટDનાબેન ઇ�રભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. મ�ંુલા ડાભી
અગરDયાઓની આિથ�ક c#થિતનો *લુનાAમક અJયાસ (વલસાડ Tજoલાના ંધરાસણા અને 

tરુ"9:નગર Tજoલાના ખારાઘોડા ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
02-12-11

1239 ભારતીબેન અ�ુ Hનભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. િનિમષા ��ુલ થમHલ પાવર #ટ"શન �ારા ;ૃિષ પર થતી અસરોનો આિથ�ક અJયાસ 02-12-11

1240 અશોક;ુમાર ભગવાનભાઈ �દવ િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. આરતીબહ"ન પટ"લ �જૂરાત િવ°ાપીઠના િશ-ણ િવ°ાશાખાના િવ°ાવાચ#પિત સશંોધનોની લા-Sણકતાઓ 24-12-11

1241 Sબર"ન;ુમાર સોમાભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં લા. ગોઠD
�જૂરાત િવ°ાપીઠના ®તર િવ�િવ°ાલય ક-ાએ પસદંગી પામેલ િવિવધ રમતોના 

ખેલાડDઓના શરDર બધંારણનો *લુનાAમક અJયાસ
24-12-11

1242 િવ�ુભાઇ કાિંતલાલ મકવાણા િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. જય<કાશ પડંeા ડૉ. બાબાસાહ"બ ®બેડકરના શૈ-Sણક િવચારોનો િવવેચનાAમક અJયાસ 24-12-11

1243 શૈલેષ;ુમાર પોલાભાઈ ડ"રવાSળયા િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. લાલdભાઈ પી. પટ"લ
<ાથિમક અ&યાપન મ@ંદરના <િશ-ણાથ~ઓ માટ" સામાTજક િવ�ાન #વ-કાયHસાધકતા 

માપદંડની રચના અને યથાથ~કરણ
24-12-11

1244 અશોક;ુમાર વેલdભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. મ�ંુલા ડાભી
નહ"ર અને ;ુવા �ારા થતી િસ�ચાઇ?ુ ંઆવક-ખચH િવ2લેષણ (tરુત Tજoલાના ઓલપાડ 

તાuકુાના ગોથાણ અને કંથરાજ ગામના સદંભHમા)ં
29-12-11

1245 ઉમેશ;ુમાર dવણભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. િનિમષા ��ુલ
કાકરાપાર અhમુથક યોજનાના કારણે અસર_#ત લોકોના ંdવનધોરણનો અJયાસ 

(tરુત Tજoલાના ંમાડંવી તાuકુાના કાકરાપાર અને મોટDચેર ગામના સદંભHમા)ં
29-12-11

1246 રચનાબેન નલીન;ુમાર પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : શારD@રક િશ-ણ ડૉ. જગદDશચ:ં ક". સાવSલયા
એરોબીક કસરતો �ારા શરDરશા], શરDરબધંારણ અને @હમેટોલોdકલ પાસાઓ પર 

થતી અસરોનો અJયાસ
24-12-11

1247 મહ"શ .બાલાલ રાઠોડ સમાજકાયH ડો. સAયકામભાઇ જોષી

દSલત @હજરત બાદ #થપાયેલ સરકારD દSલત વસાહતોમા ંNનુHવસન, સમાયોજન 

પ@રવતHન અને િવકાસ - એક અJયાસ સમાજકાયHની :¢Bટએ (ઉ[ર �જુરાત અને 

સૌરાBCની દSલતો વસાહતોને &યાનમા ંરાખીને)

06-01-12

વષ� : 2012 (4વા5યાય પ6િત)
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1248 સેજલબહ"ન રમણલાલ પટ"લ _થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન ડૉ. િશવદાન ચારણ િવ°ાથ~ગણના વાચનના િવકાસમા ંવoલભ િવ°ાનગરના શાળા N#ુતકાલયો?ુ ં<દાન 15-06-11

1249 જયિંતભાઇ ઉમાભાઇ પટ"લ શારD@રક િશ-ણ ડો.ઉદાd વી. પરમાર
હ"મચ:ંાચાયH ઉ[ર �જુરાત Rિુનવિસ�ટDના �યવસાિયક અJયાસPમના િવ°ાથ~ઓના 

શારD@રક િશ-ણ અને રમત-ગમત <Aયેના અSભ<ાયો અને સામા9ય �ાનનો અJયાસ
15-06-11

1250 નટવરલાલ @દતાd સડાત શારD@રક િશ-ણ ડો <�લૂાલ કાt9ુ:ા
ઝડપ, ચપળતા, નમનીયતા, પગની ઉછાળશc�ત, પેટના #નાRઓુની સહનશc�ત અને 

બી.એમ.આઈ. નો *લુનાAમક અJયાસ.

15-06-11

1251 રtલુભાઇ કાસમભાઇ ;ુર"શી શારD@રક િશ-ણ <ા. જમનાદાસ ક". સાવSલયા
ઓલ ઇ¢9ડયા મા#ટર એ¦લે@ટ�સ #પધાHમા ંભાગ લેતા િવિવધ વય �ુથના રમતવીરની 

રમત Sચ�તાનો *લુનાAમક અJયાસ
15-06-11

1252 નશેમન મારક"ટવાલા અથHશા] ડૉ. િનિમષાબેન ��ુલ A COMPARATIVE STUDY OF HUMAN DEVELOPMENT IN DISTRICTS OF 

GUJARAT.
23-06-11

1253 જગતિસ�હ દ"�િુસ�હ  રાઠોડ ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ પટ"લ
અ?tુSૂચત �િતની મ@હલાઓના ંઆિથ�ક સામાTજક િવકાસનો અJયાસ ( સાબરકાઠંા 

Tજoલાના ઈડર અને Sભલોડા તાuકુાના સદંભHમા)ં
14-09-11

1254 જયિંતલાલ મણીલાલ પટ"લ ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ પટ"લ
 'ઉિમયા સ#ંથાન Èઝા?ુ ંસામાTજક િવકાસમા ં<દાન'  એક અJયાસ (ગાધંીdના 

રચનાAમક કાયHPમોના સદંભHમા)ં
14-09-11

1255 ધમl9:;ુમાર હ@રભાઈ  પટ"લ ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ પટ"લ
�જૂરાત િવ°ાપીઠના પારંગતના િવ°ાથ~ઓની ગાધંીિવચાર <Aયેની સભાનતા : એક 

અJયાસ
14-09-11

1256 નરસગંભાઈ લાલdભાઈ પટ"લ ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ પટ"લ ઉ[ર �જુરાતની આ�મશાળાઓ : એક અ&યયન 14-09-11

1257 1@ુદતા મહાદ"વ  િવ:ોહD ગાધંીિવચાર ડૉ. tદુશHન આયગંાર આિથ�ક િવકાસ, માળખાગત @હ�સા અને ગાધંીિવચાર માગl િવકoપ : એક અJયાસ 14-09-11

1258 ક?ભુાઈ વાલાભાઈ <ણામી શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની <ણામી ધમHમા ંશાિંતની િવભાવના - એક અ&યયન 17-09-11

1259 ગણેશભાઈ સોમાભાઈ <�પિત શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની
_ામપચંાયતોમા ંમ@હલાઓની રાજકDય ભાગીદારD : શાિંતના સદંભHમા ં(સતલાસણા 

તાuકુાને &યાનમા ંરાખીને)
17-09-11

1260 દ"વે9:િસ�હ અTજતિસ�હ રાઠોડ શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની પા@ક#તાનની |લમાથંી પરત ફર"લા માછDમારોના માનવ અિધકારો અને Nનુઃ#થાપન. 17-09-11

1261 રજનીકા9ત ચ>ંુભાઈ વકાણી શાિંત અ&યયન અને સઘંષH િનવારણ ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની �ૂનાગઢ?ુ ંભારતીય સઘંમા ંિવSલનીકરણ (રાજકDય શાિંતના સદંભHમા)ં 17-09-11

1262 @કરણ;ુમારD વેદનારાયણ િતવારD સમાજશા] ડૉ. d. ટD. પટ"લ
લ©ાકાડં : ભોગ બનેલ ;ુ�ુંબની િવધવા બહ"નોનો સમાજશા]ીય અJયાસ (અમદાવાદ 

શહ"રને ક"9:મા ંરાખીને)
27-09-11

1263
નવનીતભાઈ બાNરુાવભાઈ 

ગાયકવાડ
સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત

આ@દવાસીઓની આરો�ય િવષયક c#થિત અને સભાનતાનો એક અJયાસ (મહાલપાડા 

અને સે9:ી®બા ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
27-09-11

1264 િનમHલ;ુમાર દ"વદાનભાઈ હ"રભા સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત
આ�િુનકDકરણની મaÏયા આ@હર �ાિત પર અસર (ક"શોદ તાuકુાના ંચીWી અને 

ïાબાવડ ગામને ક"9:મા ંરાખીને)
27-09-11

1265 <@દપભાઈ રાવdભાઈ પટ"લ _ામ�યવ#થાપન ડૉ. મRરુD ફામHર
#વસહાય �ૂથો �ારા બહ"નોમા ંઆવેu ુ ંપ@રવતHન (મહ"સાણા Tજoલાના કડD, િવ�Nરુ 

અને ખેરાu ુતાuકુાના વીસ વીસ ગામોને &યાનમા ંરાખીને)
27-09-11

1266 મનોજ;ુમાર <િવણચ:ં <�પિત _ામ�યવ#થાપન ડૉ. રાdવભાઈ પટ"લ ઈ-_ામ િવ�_ામ યોજના હ"ઠળ કામગીરD કરતા તલાટD-કમ-મWંી�ીઓનો અJયાસ 27-09-11

1267 ��િૃત નલીનભાઈ ઘીવાલા «નિવ°ા �ી NSૂણ¹મા એસ. મહ"તા યોગશતક _થં - એક અ&યયન 02-12-11

1268 @હના િવજય;ુમાર દોશી «નિવ°ા �ી NSૂણ¹મા એસ. મહ"તા «ન પરંપરાના અÆ�તીય Óતુ#થવીર : 1િુન જgંિૂવજયd 02-12-11

1269 મનહરબાળા કાિંતલાલ શાહ «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ¹માબહ"ન  મહ"તા �ી આAમાનદંd એક િવરલ િવ�િૂત 13-07-12

1270 િધર"ન;ુમાર બાgભુાઈ ઢાકં"ચા વસિત િશ-ણ ડૉ. સ&ંયાબહ"ન ઠાકર
ભાવનગર Tજoલાના મ£ુવા તાuકુામા ંજનની tરુ-ા યોજનાની અસરકારકતા .ગેનો 

અJયાસ
20-09-12

1271 મૌSલક;ુમાર રમાકા9ત જોષી
સમાજિવ°ા શાખા : શાિંત અ&યયન 

અને સઘંષH િનવારણ
ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની જવાહરલાલ નહ"�ુની રાજકDય િવચારધારાઓ (શાિંતના સદંભHમા)ં 20-04-12 1/2012.

1272 .જનાબેન ડા�ાભાઈ ચૌધરD
સમાજિવ°ા શાખા : શાિંત અ&યયન 

અને સઘંષH િનવારણ
ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની

�ી |.એમ.ચૌધરD ક9યા િવ°ાલય ગાધંીનગર?ુ ંમ@હલા સશc�તકરણમા ંયોગદાન : એક 

અJયાસ
11/05/2012 2/2012.

1273 બળદ"વભાઈ િવરમભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : ગાધંીિવચાર ડૉ. હ@રભાઈ એમ. પટ"લ
અમદાવાદ શહ"રના બી.એ�્.ના <િશ-ણાથ~ઓની ગાધંીિવચાર <Aયેની સભાનતાનો 

અJયાસ
23-05-12 3/2012.

1274 રમાબેન નારણદાસ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : ગાધંીિવચાર <ો. રામાભાઈ પટ"લ _ામદાન થી _ામ#વરાજ : એક અJયાસ 12-06-12 4/2012.

1275 રા|9:;ુમાર સદાભાઈ પટ"લ
સમાજિવ°ા શાખા : શાિંત અ&યયન 

અને સઘંષH િનવારણ
ડૉ. NBુપાબહ"ન મોતીયાની કોમી એકતા - એક અ&યયન (ટ¬ટોઇ ગામના સદંભHમા)ં 19-07-12 5/2012.

1276 જગત રાગેશ;ુમાર શાહ સમાજિવ°ા શાખા : ગાધંીિવચાર ડૉ. હ@રભાઈ એમ. પટ"લ ગાધંીનગરના ચર"ડD િવ#તારની �પંડપ=ીમા ંવસતા �મdવી લોકોનો અJયાસ 07-08-12 6/2012.

1277 પકંજ;ુમાર ગોિવ�દભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : ગાધંીિવચાર ડૉ. હ@રભાઈ એમ. પટ"લ �ી સી.એલ.પરDખ મમતા મ@ંદર સ#ંથાની <�િૃ[ઓનો અJયાસ 30-08-12 7/2012.

વષ� : 2012 (અિધિનયમ 2009 3તગ�ત)
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1278 @કરDટ;ુમાર બાgલુાલ �યાસ સમાજિવ°ા શાખા : ગાધંીિવચાર �ી રામાભાઈ કા. પટ"લ
�જુરાત Rિુનવિસ�ટD સલં�ન િશ-ણ પારંગત (એમ.એ�્.) કોલેજોના <િશ-ણાથ~ઓની 

ગાધંીિવચાર <Aયેની સભાનતાનો અJયાસ
30-08-12 8/2012.

1279 ?તૂનબેન 1કુ"શભાઈ ચોધરD સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય ચૌધરD �િતના સ#ંકારસા@હAય િવષયક <કાિશત _થંો : એક અ&યયન 17-09-12 9/2012.

1280 tિુનતાબેન ગોપાળભાઈ ગામીત સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ પટ"લ
િશS-ત આ@દવાસી મ@હલાઓમા ંઆવેu ુ ંપ@રવતHન : સમાજશા]ીય અJયાસ (સોનગઢ 

તાuકુાને &યાનમા ંરાખીને)
24-09-12 10/2012.

1281 મનીષભાઈ �?ભુાઈ પવાર સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. િવ±તુ જોષી
આ@દવાસીઓમા ં�ાિત લ-ણોનો <વેશ (ડાગં Tજoલાના િપપલઘોડD ગામની ;ુંકણા, 

ભીલ અને વારલી આ@દવાસી �િતઓને ક"9:મા ંરાખીને)
24-09-12 11/2012.

1282 રા|�રD વાલdભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય ડાય#પોરા કવિયWીઓ : એક અ&યયન (ચાર કવિયWીઓના િવશેષ સદંભHમા)ં 28-09-12 10/2012.

1283 Sબપીનચ:ં છગનલાલ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત _ામિનમાHણ ક"ળવણી મડંળ - થવા સ#ંથાની આ@દવાસી સમાજ પર અસર 08-10-12 13/2012.

1284 મRરુ;ુમાર રમણભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. િનિમષા ��ુલ
�હ"ર િવતરણ �યવ#થા હ"ઠળ _ામીણ લોકોમા ંઅ¾ સલામતીનો આિથ�ક અJયાસ 

(નમHદા અને નવસારD Tજoલાના સદંભHમા)ં
08-10-12 14/2012.

1285 tરુ"શ;ુમાર વીરાભાઈ હઠDલા સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. કિપલાબહ"ન પટ"લ "Sચ? ુમોદD;ૃત Wણ નાટÕ;ૃિતઓ?ુ ંપાWાલેખન" ('ઔરંગઝેબ', 'નૈષધરાય', 'gÆુÊધન') 08-10-12 15/2012.

1286 Sખમાણદં જગમાલભાઈ કચોટ સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. કિપલાબહ"ન પટ"લ 'રાઈનો પવHત', '�લકા' અને 'રાઈનો દપHણરાય' - Wણ નાટÕ;ૃિતઓની પાWt¢ૃBટ 09-10-12 16/2012.

1287 ક#*રુD રમેશભાઈ વાSણયા સમાજિવ°ા શાખા : સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ

#ટાફ નસH અને એફ.એચ.ડબoRનુી એચ.આઈ.વી. _#ત સગભાH મ@હલાઓ િવશેની 

�ણકારD, તેમના ં<Aયેના ંવલણો અને �િૂમકા (�જુરાતના ંપાટણ, મહ"સાણા અને 

બનાસકાઠંા Tજoલાના ંસરકારD આરો�ય ક"9:ને &યાનમા ંરાખીને)

05-12-12 18/2012.

1288  હષHદભાઈ �પૂતભાઈ મેમ@કયા સમાજિવ°ા શાખા : ઇિતહાસ ડૉ. 1ુ�ંલ એમ. ભીમડાદકર #વાત�ંય સ_ંામમા ંલ¬બડD તાuકુા? ુ ં<દાન (ઈ.સ. 1920 થી ઈ.સ. 1947) 10-12-12 19/2012.

1289 કમલેશ;ુમાર કરશનભાઈ મકવાણા િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. જય<કાશ પડંeા
મા&યિમક િશ-ક-<િશ-ણ (B.Ed.) ક-ાએ હાથ ધરવામા ંઆવ* ુ ં@PયાAમક સશંોધન - 

એક િવવેચનાAમક અJયાસ
14/12/2012 20/2012.

1290 દ"વયાનીબહ"ન ચપંકભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. &વિનલ પાર"ખ સાE<ત �જુરાતી નિવકામા ં_ામચેતના (ક"ટલીક નવSલકાના સદંભl) - એક અJયાસ 09-01-13 1/2013.

1291

સમીર;ુમાર રમણીકલાલ 

પરવાડDયા
સમાજિવ°ા શાખા : શારD@રક િશ-ણ ડૉ. ઉદાd વી. પરમાર �જુરાતમા ંશk થનારD #પોટHસ Rિુનવિસ�ટD <Aયેના અSભ<ાયો : એક અJયાસ 18/01/2013

21/01/2013
2/2013.

1292 મહ"�રDબેન િWકમભાઈ ઘોઘારD સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. િનિમષા ��ુલ સરકારની જમીન સપંાદન નીિત અને તેની #થાિનક અથHતWં પરની અસરો : એક 
અJયાસ (મ£ુવા તાuકુાના ંિનરમા િસમે9ટ Xલા9ટના સદંભHમા)ં

18-01-13 3/2013.

1293 તોરલબેન ચ>ંુભાઈ વસાવા સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય ડૉ. શરDફા વીજળDવાળા? ુ ંઅ?વુાદ કાયH : એક અ&યયન (અ9ય ભાષામાથંી �જુરાતીમા ં
થયેલા અ?વુાદના િવશેષ સદંભl)

01-02-13 4/2013.

1294 સપના રમેશચ:ં શમાH પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 
(#વા&યાય પ&ધિત)

ડૉ. િવનોદ;ુમાર પાડં"ય �જુરાતમા ંકોERિુનટD ર" @ડયોના િવ#તરણની શ¡તાઓ : એક અJયાસ. 19-02-13 -- --

1295 કાઓરD ;ુરDહારા સમાજિવ°ા શાખા : ગાધંીિવચાર <ો. એમ. પી. મ¦થઈ SATYAGRAHA ASHRAM : A LABORATORY FOR SELF – TRANSFORMATION 11-05-13 5/2013.
અધિનયમ 

િસવાય
1296 @હમા  રજનીકા9ત  અમીન પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 

(#વા&યાય પ&ધિત)
ડૉ. િવનોદ;ુમાર પાડં"ય આકાશવાણીના Rવુાવાણી કાયHPમની RવુાવગHમા ંલોકિ<યતા : એક અJયાસ 19-06-13 -- --

1297 .@કત;ુમાર રમેશભાઈ પટ"લ પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 
(#વા&યાય પ&ધિત)

ડૉ. અિ�ન ચૌહાણ
�જુરાતી દº િનક 'સદં"શ'ના કટોકટD િવષયક તWંી લેખો (�ૂન 1957થી માચH 1977ના 

સમયગાળાના િવશેષ સદંભl)
19-06-13 -- --

1298 ત9હા ભરતભાઈ પાઠક પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન 
(#વા&યાય પ&ધિત)

ડૉ. Nિુનતા હણl
કોમો@ડટD એ�સચે9જમા ંવાયદા બ�રની વતHમાન ભાવ પર અસર : મા&યમોમા ંતેની 

�િૂમકા (નવેEબર અને @ડસેEબરના વાયદા અને હાજર ભાવના િવશેષ સદંભl)
19-06-13 -- --

1299
ઘન2યામભાઈ .બાલાલભાઈ 

ડોડDયા

વસિત િશ-ણ
(#વા&યાય પÊિત)

ડૉ. સ&ંયાબેન ઠાકર
આરો�યલ-ી tિુવધાઓ .ગેની સભાનતાનો અJયાસ (અમદાવાદ શહ"રના ગીચ 

વસવાટના સદંભHમા)
01-07-13 -- --

1300 િનલેશ ભાઈલાલભાઈ નદંા સમાજિવ°ા શાખા : કEXRટૂર ડૉ. અજય પરDખ
રાજકોટ _ાEય િવ#તારની શાળાઓમા ંમા@હતી સચંાર અને ઈ9ટરનેટ જોડાણની 
માળખાગત tિુવધાનો અJયાસ અને વાયરલેસ ટ"�નૉલોTજ આધા@રત _ામીણ નેટવકH  
મૉડલના અમલીકરણ .ગેના tચૂનો

12-08-13 6/2013. UGC અિધિનયમ

1301 @દXતી dતે9:;ુમાર <�પિત સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. મ�ંૂલા ડાભી અગરબ[ી ઉ°ોગમા ંકામ કરતા �િમકો? ુ ંઆિથ�ક અ&યયન ׃ અમદાવાદના બાNનુગર 
િવ#તારના ંસદંભHમાં

30-08-13 7/2013. UGC અિધિનયમ

1302 ભરત;ુમાર બાgલુાલ મકવાણા િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. આરતીબહ"ન િવ. પટ"લ �જુરાત રાFયની અ?tુSૂચત જન�િતની આદશH િનવાસી શાળાઓની <વતHમાન 
પ@રc#થિત.

27-09-13 8/2013. UGC અિધિનયમ

1303 તેજલબેન ગોિવ�દભાઈ પમાર સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની मदृलुा गग� क; कहा�नय� म8 युगबोध (चय�नत कहा�नय� के प7र<ेQय म8) 07-10-13 9/2013. UGC અિધિનયમ

1304 @દનેશ;ુમાર <તાપભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : _ામ�યવ#થાપન ડૉ. સિતષ પટ"લ સીમા9ત, નાના, અધH મ&યમ, મ&યમ અને મોટા ખે�ૂતો �ારા અપનાવાતી ખેતી પÊિતઓ 09/10/2013. 10/2013. UGC અિધિનયમ

1305 રાક"શ;ુમાર ક"શાભાઈ પરમાર િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. મહ"શ નારાયણ દDS-ત <ાથિમક <િશ-ણાથ~ઓની અ&યાપન #વ-કાયH સાધકતા અને Sચ�તનાAમક િવચારનો 
સબંધં

21/10/2013. 11/2013. UGC અિધિનયમ

1306 અoકા નવીનચ:ં પટવા સમાજિવ°ા શાખા : «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ¹મા એસ. મહ"તા રાિWભોજન Aયાગ : «ન આચાર?ુ ંમહAવ?ુ ં.ગ. 21/10/2013. 12/2013. UGC અિધિનયમ

1307 .�ુ;ુમારD હ@ર;ૃBણ લાલ સમાજિવ°ા શાખા : «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ¹મા એસ. મહ"તા योग का 5वLप : ह7रभK और पतंज/ल क; YिGट से 21/10/2013. 13/2013. UGC અિધિનયમ

1308 tિુનલ;ુમાર મ?ભુાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ
સહકારD ડ"રDના કારણે _ામીણ <�મા ંઆવેલા આિથ�ક પ@રવતHનનો અJયાસ (કપડવજં 

તાuકુાના વડોલ, માલઈટાડD ગામોના સદંભHમા)ં
11/11/2013. 14/2013. UGC અિધિનયમ

વષ� : 2013 (અિધિનયમ 2009 3તગ�ત)
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1309 શિમ�લાબેન ક"હરભાઈ પરાSલયા સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય વાતાHકાર ચ:ંકા9ત મહ"તા : એક અ&યયન. 11/11/2013. 15/2013. UGC અિધિનયમ

1310 એકતા હષHદ;ુમાર િWપાઠD સમાજિવ°ા શાખા : _ામ�યવ#થાપન ડૉ. રાdવ પટ"લ અમદાવાદ @ડ#CD�ટ કો. ઓ. બ}કમા ંમાનવસસંાધન િવકાસનો અJયાસ. 12-12-13 16/2013. UGC અિધિનયમ

1311 છગનભાઈ ભગવાનભાઈ પરમાર દફતરિવ°ા
(#વા&યાય પÊિત)

ડૉ. Sબ�>ુવાસીની જોષી ભાવનસર સમાચાર પW : એક અ&યયન (ઈ.સ. 1940 થી 1950) 13-12-13 -- --

1312 tરુ"શ;ુમાર ચમનભાઈ સોલકંD સમાજિવ°ા શાખા : સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ �યાવસાિયક સમાજકાયH પારંગતના િશ-ણ : �યવસાયના સદંભHમા ંc#થિત અને 
સમ#યાઓ (�જૂરાત િવ°ાપીઠના િશ-ણને ક"9:મા ંરાખીને)

11-03-14 1/2014 UGC અિધિનયમ

1313 નીતાબેન વરધીલાલ શાહ સમાજિવ°ા શાખા : «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ¹મા એસ. મહ"તા «નદશHનમા ંિન¼રાતAવની અવધારણા. 15-03-14 2/2014 UGC અિધિનયમ

1314 મ�કુર નટવરલાલ મહ"તા સમાજિવ°ા શાખા : «નિવ°ા ડૉ. શોભનાબહ"ન શાહ યોગSબ9>ુ - એક અ&યયન 19-03-14 3/2014 UGC અિધિનયમ

1315 િવનોદ;ુમાર િવજયભાઈ ભોયે સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ ટD. પટ"લ વન અિધિનયમ-2006 હ"ઠળ જમીન મળવાથી આ@દવાસીઓના ંdવન ધોરણમા ંઆવેu ુ ં
પ@રવતHન (આહવા તાuકુાને ક"9:મા ંરાખી)

16-09-14 4/2014 UGC અિધિનયમ

1316 હ"1ભુાઈ સખારામભાઈ ચૌયાH સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત આ@દવાસીઓના આરો�યમા ંવનઔષિધઓનો ઉપયોગ (ડાગં Tજoલાના આહવા 
તાuકુાને ક"9:મા ંરાખી)

16-09-14 5/2014 UGC અિધિનયમ

1317 <િવણ;ુમાર મગંળદાસ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : ગાધંીિવચાર ડૉ. હ@રભાઈ એમ. પટ"લ �ીમ>્ ભાગવ>્ ગીતામા ંઅ@હ�સાની િવભાવના. 16-09-14 6/2014 UGC અિધિનયમ

1318 <િત-ાબેન રા1ભુાઈ ભોયે સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ ટD. પટ"લ અ?tુSૂચત જન�િતની મ@હલાઓ પર થતા ંઅAયાચારો (તાપી Tજoલાના �યારા 
તાuકુાને ક"9:મા ંરાખી)

24-09-14 7/2014 UGC અિધિનયમ

1319
�લુાબભાઊ ઈ મગંળભાઈ 
ગાયકવાડ

સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત આ@દવાસી િવકાસમા ંસરકારD યોજના અને #વૈYaછક સ#ંથાની �િૂમકા એક 
સમાજશા]ીય અJયાસ (ડાગં Tજoલાને ક"9:મા ંરાખીને)

24-09-14 8/2014 UGC અિધિનયમ

1320 �ીદ"વી ગણપતભાઈ સોલકંD સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. નર"શ 1.ૂ ચૌહાણ �જૂરાત િવ°ાપીઠ �ારા સચંાSલત બાયોગેસ સશંોધન અને િવ#તરણ ક"9: સાદરા ׃ એક 
આિથ�ક અJયાસ

07-10-14 9/2014 UGC અિધિનયમ

1321 અિનતાબેન બાgભુાઈ વસાવા સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ ડD. પડંeા मै3ेयी पुGपा क; चय�नत कहा�नय� म8 नार1 चेतना 07-10-14 10/2014 UGC અિધિનયમ

1322 અલકા ઘન2યામપરD ગો#વામી િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. કો@કલાબહ"ન પાર"ખ ભાવનગર શહ"રની મા&યિમક શાળાઓના િવ°ાથ~ઓની �યાવસાિયક અSભkSચ 07-10-14 11/2014 UGC અિધિનયમ

1323 કિવતા <ભાતિસ�હ ડાભી િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. Tજ�ેશભાઈ પટ"લ �नम�ल वमा� के कथा सा0ह+य म8 आधु�नकताबोध : एक अनुशीलन 13-10-14 13/2014 UGC અિધિનયમ

1324 ઘન2યામ રિતલાલ ધરTજયા િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. ડા�ાભાઈ પટ"લ �જૂરાત િવ°ાપીઠના પદવીદાન સમારંભમા ં;ુલપિત�ીઓના ભાષણમા ં�ય�ત થયેલ 
શૈ-Sણક દશHન.

13-10-14 14/2014 UGC અિધિનયમ

1325 ગીતાબેન ખીમdભાઈ ઢાઢોદરા િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. મહ"શ નારાયણ દDS-ત મા&મિયક <િશ-ણાથ~ઓની િશ-ક બનવા <Aયેની િસÆÊ<ેરણા 16-10-14 15/2014 UGC અિધિનયમ

1326 સજંનભાઈ ગોિવ�દભાઈ ગાયકવાડ િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. મહ"શ નારાયણ દDS-ત ડાગં Tજoલાના મા&યિમક શાળાઓના િશ-કોની શૈ-Sણક @ફલtફૂD અને અ&યાપન 
<Aયેની #વ-કાયHસાધકતા વaચેનો સબંધં

16-10-14 16/2014 UGC અિધિનયમ

1327 <કાશ;ુમાર જશવતંભાઈ .�રા િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. કો@કલાબહ"ન પાર"ખ �જુરાત રાFયના િવ�િવ°ાલયોના િશ-ણ િવ°ાશાખાના િવ°ાવાચ#પિત સશંોધનોની 
લા-Sણ�તાઓ

16-10-14 17/2014 UGC અિધિનયમ

1328 રાક"શ;ુમાર ચ>ંુભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. નર"શ 1.ૂ ચૌહાણ �જૂરાત િવ°ાપીઠ સચંાSલત ;ૃિષિવ�ાન ક"9:, .ભેટDનો ;ૃિષ િવકાસમા ંયોગદાન ׃ 
આિથ�ક અJયાસ (વલસાડ Tજoલાના સદંભHમા)ં

16-10-14 18/2014 UGC અિધિનયમ

1329 આરતીબેન નિવનભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ શેરડD પકવતા ખે�ૂતોનો આિથ�ક અJયાસ (સહકારD ખાડં ઉ°ોગ મડંળ ગણદ"વી 
તાuકુાના સદંભHમા)ં

16-10-14 19/2014 UGC અિધિનયમ

1330 અdતભાઈ ઈ�રભાઈ મેર િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. લાલdભાઈ પી. પટ"લ �જૂરાત િવ°ાપીઠના મા&યિમક િશ-ક-<િશ-ણ અJયાસPમ <Aયે 
<િશ-ણાથ~ઓના ંમનોવલણો

29-10-14 20/2014 UGC અિધિનયમ

1331 અિનલ;ુમાર નરસીભાઈ પરમાર િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. d�ેશભાઈ પટ"લ પાSલતાણા તાuકુાની <ાથિમક શાળાઓમા ંઅમલી <�ા અSભગમનો અJયાસ 29-10-14 21/2014 UGC અિધિનયમ

1332 #નેહલતાબેન રા|શભાઈ ગામીત સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય વાતાHકાર @હમાશંી શેલત અને 1ણૃાલપાડં" ׃ એક *લુનાAમક અ&યયન 29-10-14 22/2014 UGC અિધિનયમ

1333 પીRષૂ મનtખુભાઈ ચાવડા સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય કિવ�ી મનોજ ખડં"@રયાની ગઝલો ׃ એક અJયાસ 29-10-14 23/2014 UGC અિધિનયમ

1334 રાક"શ;ુમાર શનાભાઈ ચમાર સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. &વિનલ પાર"ખ ધી�ુબહ"ન પેટલની નવલકથાઓમા ંસામાTજક સમ#યાઓ?ુ ંઆલેખન ׃ એક 
અJયાસ. (પાચં નવલકથાઓના િવશેષ સદંભHમા)ં

29-10-14 24/2014 UGC અિધિનયમ

1335 ભરતભાઈ સીઘાભાઈ મકવાણા િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. લાલdભાઈ પી. પટ"લ �જૂરાત િવ°ાપીઠ સચંાSલત છાWાલયો <Aયે િવ°ાથ~ઓના ંમનોવલણ 10-11-14 25/2014 UGC અિધિનયમ

1336 રા|શભાઈ કાÃભાઈ પરમાર સમાજિવ°ા શાખા : ઇિતહાસ ડૉ. 1�ુલ ભીમડાદકર આ@દવાસી સમાજના ઉAથાનમા ંભીલ સેવા મડંળ?ુ ં<દાન : એક ઐિતહાિસક 
અ&યયન (<ારંભથી આજtધુી)

17-11-14 26/2014 UGC અિધિનયમ

1337 અિનલ રાઘવભાઈ ધામેSલયા સમાજિવ°ા શાખા : ઇિતહાસ ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક ભાવનગર Tજoલાના ંસ1:ુતટDય <વાસન #થળો : ઐિતહાિસક અ&યયન 17-11-14 27/2014 UGC અિધિનયમ

1338 સોમાભાઈ લvમણભાઈ ઠાકોર સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ ઓછD િસ�ચાઈવાળા િવ#તારના પ�પુાલકોનો આિથ�ક અJયાસ (ખેડા Tજoલાના 
સદંભHમા)ં

17-11-14 28/2014 UGC અિધિનયમ મા. ન.ં-16

તા. 17-3-16

1339 tરુતનભાઈ માનિસ�ગભાઈ વસાવા સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ रामच7रतमानस' के <मुख नार1 पा3� का अनशुीलन 17-11-14 29/2014 UGC અિધિનયમ

1340 હા@દ́ક બળવતંરાય �ની સમાજિવ°ા શાખા : સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ સામાTજક 9યાયના 1Ìુે ®દોલન ઊ �ુ ંકરનારની <ેરણા, ®દોલનની <@Pયા 
અને પડકારો.

18-11-14 30/2014 UGC અિધિનયમ જનરલ N�ુુષ

1341 િમનલબેન નટવરભાઈ <�પિત સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત <�પિત સમાજમા ંપેઢD .તર એક અJયાસ (અમદાવાદના NવૂH િવ#તારના 
ઓઢવ અને વ]ાલ ગામને ક"9:મા ંરાખીને)

26-11-14 31/2014 UGC અિધિનયમ

1342 ભાવેશ;ુમાર ઠાકોરભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત ઔ°ોSગકરણની પયાHવરણ અને માનવસમાજ પર અસર (પારડD તાuકુાના 
નાની તબંાડD અને કરવડ ગામને ક"9:મા ંરાખીને)

26-11-14 32/2014 UGC અિધિનયમ

1343 મનtખુ �ગાભાઈ ના@કયા સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. નર"શ 1.ૂ ચૌહાણ િવકલાગંો?ુ ંNનુવHસન એક અથHશા]ીય અ&યયન (.ધજન મડંળ અમદાવાદના 
સદંભHમા)ં

26-11-14 33/2014 UGC અિધિનયમ

1344 િનલેશ;ુમાર દ"વdભાઈ ગામીત િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. ડા�ાભાઈ પટ"લ તાપી Tજoલાની <ાથિમક શાળાઓના આચાય�, િશ-કો અને વાલીઓના 
િશ-ણનો અિધકાર (RTE) િવશેના અSભ<ાયો

02-12-14 34/2014 UGC અિધિનયમ

1345 |પલ બીજલ શાહ સમાજિવ°ા શાખા : «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ¹માબહ"ન  મહ"તા �ીમ>્ યશોિવજયd «ન સ#ં;ૃત પાઠશાળા : Óતુ�ાન <ાYXત?ુ ંક"ળવણીધામ 02-12-14 35/2014 UGC અિધિનયમ

1346 કોમલ નિવનભાઈ ગાધંી સમાજિવ°ા શાખા : «નિવ°ા ડૉ. શોભનાબહ"ન શાહ �ાનાણHવના &યાતા યોગી�ર અને &યાન?ુ ં#વkપ 02-12-14 36/2014 UGC અિધિનયમ

1347 પાkલ @દSલપભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : પWકારAવ અને 
સ1હૂ<Aયાયન ડૉ. િવનોદ;ુમાર પાડં"ય _ામીણ િવકાસના સમાચારો : એક અ&યયન (પસદં કર"લા દº િનકોના સદંભl) 11-12-14 37/2014 UGC અિધિનયમ

1348 અિવનાશભાઈ ગોિવ�દભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : પWકારAવ અને 
સ1હૂ<Aયાયન ડૉ. Nિુનતાબહ"ન હણl ;ૃિષ-ેW અને નવીન સચંાર તકનીક : એક અ&યયન (ઈ-;ૃિષ નવસારD 

Tજoલાના સદંભHમા)ં
11-12-14 38/2014 UGC અિધિનયમ

વષ� : 2014 (અિધિનયમ 2009 3તગ�ત)
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1349 મનોજભાઈ gધુાભાઈ બા�લુ સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત આ@દવાસી સમાજ ઉપર S�#તી ધમHની અસર (આહવા તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીન)ે 11-12-14 39/2014 UGC અિધિનયમ

1350 સોનલબેન tમુનભાઈ ગામીત સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ ટD. પટ"લ અ?tુSૂચત જન�િતની મ@હલાઓમા ંઆરો�ય : એક સમાજશા]ીય અJયાસ. 

(ડાગં Tજoલાના માલેગામ અને જોગબારD ગામને ક"9:મા ંરાખી)
11-12-14 40/2014 UGC અિધિનયમ

1351 tરુ"શભાઈ મગનભાઈ ગામીત સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. શિશ પ�ંબી महा?वेता देवी के उपAयास� म8 आ0दवासी समाज ‘अि:नगभ�’ तथा ‘जंगल के दावेदार’ 

के Bवशेष संदभ� म8
13-12-14 41/2014 UGC અિધિનયમ

1352 જયે9:;ુમાર �લુાબભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય ભારતીય ભાષાની :ૌપદD િવષયક નવલકથાઓ : એક *લુનાAમક અJયાસ (પાચં 
નવલકથાઓના િવશેષ સદંભHમા)ં

18-12-14 42/2014 UGC અિધિનયમ

1353 અશોક;ુમાર આલાભાઈ પરમાર સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય વાતાHકાર રાઘવd માધડ અને @દનેશ દ"સાઈ : એક અJયાસ. 18-12-14 43/2014 UGC અિધિનયમ

1354 @દનેશભાઈ કાિંતલાલ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. &વિનલ પાર"ખ કોમી રમખાણ આધા@રત ક"ટલીક �જુરાતી નવSલકાઓ - એક અJયાસ. 18-12-14 44/2014 UGC અિધિનયમ

1355 અિ�ન;ુમાર dણાભાઈ ડાગંોદરા સમાજિવ°ા શાખા : સમાજકાયH ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર
આ@દવાસી સ1દુાયના િવકાસમા ંમનર"ગા યોજનાના અમલીકરણની <@Pયા અને 
પ@રણામોની અસર - એક અJયાસ (tરુત Tજoલાના ઉમરપાડા, માડંવી અને માગંરોળ 
તાuકુાના Wણ ગામોને &યાનમા ંરાખીને)

18-12-14 45/2014 UGC અિધિનયમ

1356 ભાવનાબેન વર�ંગભાઈ હ"રભા સમાજિવ°ા શાખા : સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ જમીન િવહોણા ંબનેલા ખે�ૂતો - કારણો, c#થિત અને સમ#યાનો એક અJયાસ. 18-12-14 46/2014 UGC અિધિનયમ

1357 tિુનતાબેન ભીખાભાઈ પરમાર સમાજિવ°ા શાખા : સમાજકાયH ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર
દ"હ�યાપાર કરતી એચ.આઈ.વી. / એઈÒસ_#ત ]ીઓની c#¥િુત અને તેમને અ?ભુવાતી 
સમ#યાઓ – એક અJયાસ (અમદાવાદ શહ"રમા ંકાયHરત દ"હ�યાપાર કરતી ]ીઓને 
&યાનમા ંરાખીને)

07-03-15 1/2015 UGC અિધિનયમ

1. 

Sunita_M.Phil. 

Result (Ad.-

2009)

1358 હ"માલીબહ"ન Sગ@રશભાઈ પટ"લ સમાજિવ�ા શાખા : અથ�શા7 ડૉ. યોગેશ એન. વાિંસયા ભ;ચ =જ>લામા ંજમીન વેચેલા ખે@ૂતોનો આિથBક અCયાસ. 20-03-15 2/2015 UGC અિધિનયમ

2. 

Hemali_M.Phil. 

Result (Ad.-

2009)

1359 અશોક મનDખુભાઈ �ંF�ુકયા સમાજિવ�ા શાખા : અથ�શા7 ડૉ. યોગેશ એન. વાિંસયા Gૃિષ)ેIે કામ કરતા ખેતમJૂરોનો આિથBક અCયાસ (બોટાદ =જ>લાના ંસદંભ�મા)ં 20-03-15 3/2015 UGC અિધિનયમ

3. 

Ashok_M.Phil. 

Result (Ad.-

2009)

1360 Lબિપનભાઈ કાિંતભાઈ પટ!લ સમાજિવ�ા શાખા : અથ�શા7 ડૉ. યોગેશ એન. વાિંસયા
Mીનહાઉસ ખેતી અને સામાNય ખેતીનો OલુનાPમક આિથBક અCયાસ (નવસાર� 
=જ>લાના ંસદંભQ)

20-03-15 4/2015 UGC અિધિનયમ

4. 

Bipin_M.Phil. 

Result (Ad.-

2009)

1361 િનલેશભાઈ Rરુલીભાઈ ગાયકવાડ સમાજિવ�ા શાખા : અથ�શા7 ડૉ. યોગેશ એન. વાિંસયા માનવિવકાસ સદંભQ ડાગં =જ>લાનો એક અCયાસ. 20-03-15 5/2015 UGC અિધિનયમ

5. 

Nilesh_M.Phil. 

Result (Ad.-

2009)

1362 જયેશભાઈ ક"હરભાઈ પરાSલયા સમાજિવ°ા શાખા : _ામ�યવ#થાપન ડૉ. સિતષ પટ"લ Èટ માલધારDઓનો ;ુદરત સાથેનો સબંધં, આિથ�ક ઉપા¼ન અને તેમની સામે આવતા 
પડકારો

01-05-15 6/2015 UGC અિધિનયમ

1363 ભા�યવાન ક?ભુાઈ સોલકંD સમાજિવ°ા શાખા : _ામ�યવ#થાપન ડૉ. સિતષ પટ"લ અપના @કસાન મોલનો ખે�ૂતોના િવકાસમા ંફાળો - એક અJયાસ (કવાટં તાuકુાના 
સદંભHમા)ં

01-05-15 7/2015 UGC અિધિનયમ

1364 @કરણ;ુમાર અકાભાઈ ચૌધરD સમાજિવ°ા શાખા : �જુરાતી ડૉ. &વિનલ પાર"ખ કોમી રમખાણ આધા@રત ક"ટલીક �જુરાતી નવલકથાઓ - એક અJયાસ 01-05-15 8/2015 UGC અિધિનયમ 55.00

1365 t¢ૃBટબેન <હલાદભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : tvૂમdવાh ુિવ�ાન ડૉ. ડD. �ીિનવાસ 1િૂત� Cellulase Production by Anaerobic Rumen Isolates. 17-06-15 9/2015 UGC અિધિનયમ 64.33

1366 અિનલ કાનdભાઈ ભરો@ડયા સમાજિવ°ા શાખા : કEXRટૂર િવ�ાન ડૉ. અજય પરDખ Comparative Study of Web Browsers and Plugin Development. 03-07-15 10/2015 UGC અિધિનયમ 62

1367 દ"વે�રD િશવરામ યાદવ સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંeા नरेAK मोहन के चय�नत नाटक� का Bवचारबोध एवं रंग/श]प 07-07-15 11/2015 UGC અિધિનયમ 71.33

1368 મમતાબેન હષHદભાઈ વસાવા સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ સાબરડ"રDની આ@દવાસી ;ુ�ુંબો પર પડ"લી આિથ�ક અસરોનો અJયાસ (સાબરકાઠંા 
Tજoલાના સદંભHમા)ં

23-07-15 12/2015 UGC અિધિનયમ 59.00

1369 જશાભાઈ હDરાભાઈ રંગપરા સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની =ग7रराज \कशोर के उपAयास� म8 सामािजक चेतना 25-08-15 13/2015 UGC અિધિનયમ 65.67

1370 પાવHતી બાgલુાલ સzદરવા સમાજિવ°ા શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. Tજ�ેશ પટ"લ નવામા ધોરણના સામાTજક િવ�ાન િવષયના ક@ઠન Sબ�>ુઓ આધા@રત ઉપચારાAમક 
િશ-ણકાયH અને તેની અસર

23-10-15 14/2015 UGC અિધિનયમ 62.33 22-06-14

1371 કાજલ મનtખુભાઈ વાણવી સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત વણકર �ાિતમા ંલ�ન �યવ#થા એક અJયાસ. (�ુનાગઢ Tજoલાના વથંલી તાuકુાને 
ક"9:મા ંરાખીને)

30-10-15 15/2015 UGC અિધિનયમ 05-09-14 56 22-06-14

1372 ર-ાબહ"ન �નુીલાલ વસાવા સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ जयशंकर <साद के कथा सा0ह+य म8 उदाX तsव एवं �न�यतवाद 30-10-15 16/2015 UGC અિધિનયમ 05-09-14 66 22-06-14

1373 મનીષાબેન બાgભુાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંeા लQमीनाराणय लाल के नाटक� म8 9यFत Bवचारबोध एवं रंग/श]प 30-10-15 17/2015 UGC અિધિનયમ 05-09-14 61 22-06-14

1374 1કુ"શભાઈ છનાભાઈ ભોયા સમાજિવ°ા શાખા : @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની भारत क; चय�नत वेबसाइट� पर 0हAद1 सा0ह+य - एक अ-ययन 03-11-15 18/2015 UGC અિધિનયમ 05-09-14 68 22-06-14
બીજો 
<યાસ

1375 આશાબેન મીરાભાઈ ગામીત સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. Sગરધરભાઈ વરમોરા આ@દવાસીઓમા ંિવધવા ]ીઓનો સામાTજક દર��નો અJયાસ (તાપી Tજoલાના 
સોનગઢ તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)

24-11-15 19/2015 UGC અિધિનયમ 05-09-14 60.33 22-06-14
બીજો 
<યાસ

1376 Fયોિત ડા�ાભાઈ પટ"લ સમાજિવ°ા શાખા : સમાજશા] ડૉ. tભુાષભાઈ પાડંર આ@દવાસી િવ#તારમા ંહાટબ�રની બદલાતી તરાહ (વલસાડ Tજoલાના પારડD 
તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)

24-11-15 20/2015 UGC અિધિનયમ 19-09-14 53.33 22-06-14

1377 tભુાષભાઈ કાનાભાઈ ;ુકડDયા સમાજિવ°ા શાખ : સમાજકાયH ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર Rવુા સરપચંોની કાયHશૈલી અને _ામિવકાસ માટ"ના ં@PયાAમક પગલાઓ - એક અJયાસ 
(બોટાદ Tજoલાના સદંભHમા)ં

15-12-15 21/2015 UGC અિધિનયમ 05-09-14 61 22-06-14 ઓબીસી N�ુુષ

1378 tરુ"શભાઈ રા�ભાઈ ર"વર સમાજિવ°ા શાખ : સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ જમીન િવહોણા દSલત ;ુ�ુંબોને ફાળવવામા ંઆવેલ જમીનથી તેમની આિથ�ક c#થિત અને 
સામાTજક દર��મા ંઆવેલ પ@રવતHનો (બોટાદ Tજoલાને &યાનમા ંરાખીને)

15-12-15 22/2015 UGC અિધિનયમ 16-08-13 54.67 09-06-13 એસ.સી. N�ુુષ

1379 tરુ"ખાબેન ધમl9:ભાઈ વસાવા સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. હસ1ખુભાઈ દ"સાઈ ગરDબીર"ખા નીચે dવતા ;ુ�ુંબોનો આિથ�ક અJયાસ (ભkચ Tજoલાના નેWગં તાuકુાના 
ગામડાના સદંભHમા)ં

15-12-15 23/2015 UGC અિધિનયમ 05-09-14 56.00 22-06-14
બીજો 
<યાસ

એસ.ટD. ]ી

1380 રDનાબેન   કાÃભાઈ  પણદા સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. મ�ંુલાબેન ડાભી આ@દ�િત પેટા યોજના .તગHત મ@હલા #વા#¦ય કાયHPમો? ુ ંઆિથ�ક 1oૂયાકંન (દાહોદ 
Tજoલાના ઝાલોદ તાuકુાના ગામડાના ંસદંભl)

15-12-15 24/2015 UGC અિધિનયમ 05-09-14 55.67 22-06-14 એસ.ટD. ]ી

1381 િવNલુભાઈ tખુાભાઈ ગામીત સમાજિવ°ા શાખા : અથHશા] ડૉ. મ�ંુલાબેન ડાભી માનવ િવકાસ એક અ&યયન : વલસાડ Tજoલાના વલસાડ અને કપરાડા તાuકુાના 
સદંભl

15-12-15 25/2015 UGC અિધિનયમ 05-09-14 61.67 22-06-14 એસ.ટD. N�ુુષ

1382 હ¾ાબેન  િવનોદભાઈ  ગામીત સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
સમાજશા]

ડૉ. Sગરધરભાઈ પટ"લ ઉaચ િશ-ણ મેળવતી આ@દવાસી Rવુતીઓનો અJયાસ. 04-01-16 1-2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 58 22-06-14
બીજો 
<યાસ

એસ.ટD. ]ી

1383 લે@રનાબેન સEયેલભાઈ ગામીત સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
સમાજશા] ડૉ. મહ"શ ગામીત આ@દવાસી ]ીઓના ંસામાTજક, આિથ�ક િવકાસમા ંસખીમડંળની �િૂમકા (તાપી Tજoલાના 

સોનગઢ તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને) 04-01-16 2-2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 61.67 22-06-14
<થમ 
<યાસ એસ.ટD. ]ી

વષ� : 2015 (અિધિનયમ 2009 3તગ�ત)

વષ� : 2016 (અિધિનયમ 2009 3તગ�ત) (તા. 1-1-2016 થી 31-12-2016)
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1384
1કુ"શભાઈ ખાતરDયાભાઈ 
�ુગંરDયાભીલ ભાષા અ&યયન શાખા : �જુરાતી ડૉ. &વિનલ પાર"ખ રા|9: પટ"લની વાતાHઓ : એક અJયાસ 12-01-16 3-2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 59 22-06-14

<થમ 
<યાસ એસ.ટD. N�ુુષ

1385 હ"તલ;ુમારD જયિંતલાલ ચૌધરD ભાષા અ&યયન શાખા : �જુરાતી ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય ર¤વુીર ચૌધરDની 'ઉપરવાસ' કથાWયીમા ંભારતીયતા 12-01-16 4-2016 UGC અિધિનયમ 19-09-14 59.67 22-06-14
બીજો 
<યાસ એસ.ટD. ]ી

1386
કoપનાબેન ભાવસ¬ગભાઈ 
ગામીત

સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
સમાજશા] ડૉ. tભુાષભાઈ પાડંર સહભાગી વન �યવ#થા : એક અJયાસ (તાપી Tજoલાના સોનગઢ તાuકુાને ક"9:મા ંરાખી) 18-01-16 5-2016 UGC અિધિનયમ 19-09-14 57.67 22-06-14

બીજો 
<યાસ એસ.ટD. ]ી

1387 રંજના ભીમસ¬ગ ગામીત સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
સમાજશા]

ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત નોકરD કરતી આ@દવાસી ]ીઓનો અJયાસ (તાપી Tજoલાના ઉaછલ તાuકુાને ક"9:મા ં
રાખી)

18-01-16 6-2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 57.33 22-06-14
બીજો 
<યાસ

એસ.ટD. ]ી

1388 મીનાબેન ઉકડDયાભાઈ ગામીત સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
સમાજશા] ડૉ. tભુાષભાઈ પાડંર સહકારD >ૂધ ડ"રD ઉ°ોગોનો સમાજશા]ીય અJયાસ (તાપી Tજoલના �યારા તાuકુાના 

સદંભHમા)ં 18-01-16 7-2016 UGC અિધિનયમ 19-09-14 56 22-06-14
બીજો 
<યાસ એસ.ટD. ]ી

1389 .જનાબેન ડા�ાભાઈ ચૌધરD િવ�ાન અને <ાયોTજત િવ�ાન શાખા : 
ભૌિતકિવ�ાન ડૉ. કૌિશક આર. પટ"લ Optical Properties of Zirconium Sulphoselendie Single Crystals 29-01-16 8-2016 UGC અિધિનયમ 16-08-14 59.00 22-06-14

<થમ 
<યાસ જનરલ ]ી

1390 યોગેશભાઈ હ@રભાઈ પટ"લ િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. મહ"શ નારાયણ દDS-ત ડાગં Tજoલાના મા&યિમક શાળાના િશ-કોની @PયાAમક સશંોધન <Aયેની સભાનતા. 01-02-16 9/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 65.67 22-06-14
બીજો 
<યાસ

એસ.ટD. N�ુુષ

1391 <ીિત;ુમારD શીવશકંર પા9ડ"ય ભાષા અ&યયન શાખા : @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંeા पं. लQमीनारायण /मP कृत 'सAयासी' और '/सदंरू क; होल1' नाटक� म8 सामािजक =च3ण 10-02-16 10/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 62.67 22-06-14
બીજો 
<યાસ

જનરલ ]ી

1392 હ"મલ;ુમાર બાgલુાલ પટ"લ સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
અથHશા] ડૉ. નર"શ ચૌહાણ અમદાવાદ શહ"રના બાધંકામ ઉ°ોગ સાથે સકંળાયેલા Sબન;ુશળ #થળાતં@રત �િમકોનો 

આિથ�ક અJયાસ 13-02-16 11/2016 UGC અિધિનયમ 16-08-13 60.67 09-06-13
<થમ 

<યાસ
જનરલ N�ુુષ

1393 સ@ંદપ;ુમાર જયિંતભાઈ પટ"લ સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
અથHશા] ડૉ. િનિમષા ��ુલ ટપક િસ�ચાઈ પÊિતના કારણે ;ૃિષ-ેWે આવેલા પ@રવતHનોનો આિથ�ક અJયાસ (ખેડા 

Tજoલાના ંકપડવજં તાuકુાને &યાનમા ંરાખીન)ે
23-03-16 12/2016 UGC અિધિનયમ 16-08-13 59.33 22-06-14

<થમ 

<યાસ
જનરલ N�ુુષ

1394 લાલdભાઈ દ"વા�ુભાઈ ગાિંવત િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. મહ"શ નારાયણ દDS-ત નવસારD Tજoલાની મા&યિમક શાળાના િશ-કોનો �યાવસાિયક સતંોષ 29-03-16 13/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 67.67 22-06-14
બીજો 
<યાસ

એસ.ટD. N�ુુષ

1395 મણીલાલ રમણભાઈ પટ"લ સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
અથHશા] ડૉ. નર"શ ચૌહાણ આ@દવાસીઓમા ંથતા રોજગારD અથlના #થળાતંરના િવિવધ આયામોનો અJયાસ 

(દાહોદ Tજoલાના ધાનNરુ તાuકુાના સદંભHમા)ં 02-04-16 14/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 58.33 22-06-14
બીજો 
<યાસ ઓ.બી.સી. N�ુુષ

1396 જ#મીન કાÃભાઈ ચૌહાણ િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. આરતીબહ"ન પટ"લ _ામભારતી સ#ંથા? ુ ંનઈતાલીમ -ેWે <દાન. 12-04-16 15/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 67.33 22-06-14 જનરલ ]ી

1397 જયેશભાઈ રમેશભાઈ નારોલા સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
અથHશા] ડૉ. નર"શ ચૌહાણ સહ]ા¢fદના િવકાસ લvયાકંો : િસY&ધઓ અને મયાHદાઓ (વલસાડ Tજoલાના સદંભHમા)ં 26-04-16 16/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 64 22-06-14

<થમ 

<યાસ
જનરલ N�ુુષ

1398
ધનtખુભાઈ ગોરધનભાઈ 
સરવૈયા િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. Tજ�ેશ પટ"લ આઠમા ંધોરણના િવ°ાથ~ઓની @હ�દD �યાકરણમા ંથતી �લૂો? ુ ંિનદાન અને ઉપચાર 05-05-16 17/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 61.67 22-06-14

<થમ 

<યાસ
ઓ.બી.સી. N�ુુષ

1399 @દપીકાબેન મોહનલાલ �દવ િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. લાલdભાઈ પી. પટ"લ ધોરણ-9ના િવ°ાથ~ઓ માટ" કEXRટૂર �ારા @હ9દD �યાકરણ અ&યાપનની અસરકારકતા. 05-05-16 18/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 60.67 22-06-14
બીજો 

<યાસ
એસ.સી. ]ી

1400 અ*લુભાઈ મdંભાઈ ચૌધરD સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
અથHશા] ડૉ. નર"શ ચૌહાણ આ@દવાસીઓમા ંિશ-ણના િવિવધ આયામો - એક અથHશા]ીય અ&યયન (tરુત 

Tજoલાના માડંવી તાuકુાના સદંભl) 09-06-16 19/2016 UGC અિધિનયમ 16-08-13 60.67 22-06-14
<થમ 

<યાસ
એસ.ટD. N�ુુષ

1401 @દલીપભાઈ મોહનભાઈ ચૌધરD સામાTજક અને સલં�નશા] શાખા : 
અથHશા] ડૉ. યોગેશ એન. વાિંસયા �જુરાતમા ંબી.પી.એલ. ;ુ�ુંબોની Nનુઃ1લુાકાત - તાપી Tજoલના સદંભHમા ંએક અJયાસ 09-06-16 20/2016 UGC અિધિનયમ 16-08-13 57.33 22-06-14

<થમ 

<યાસ
એસ.ટD. N�ુુષ

1402 ��િૃતબેન જયેશ પટ"લ િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. કો@કલાબહ"ન પાર"ખ આઠમા ંધોરણના િવ°ાથ~ઓના ._ેd િશ-ણમા ંબ£ુમા&યમ સNંટુની રચના અને તેની 
અસરકારકતા 14-06-16 21/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 69.33 22-06-14

બીજો 

<યાસ
જનરલ ]ી

1403 Sચરાગ હરtખુરાય માઢક િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. કો@કલાબહ"ન પાર"ખ ઉaચ[ર મા&યિમક શાળાઓના િવ°ાથ~ઓના મનોવૈ�ાિનક �યવહાર-દોષોનો અJયાસ. 14-07-16 22/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 66.33 22-06-14
બીજો 

<યાસ
જનરલ N�ુુષ

1404
અoપેશ;ુમાર ગગdભાઈ 
નાકરાણી િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. કો@કલાબહ"ન પાર"ખ ઉaચ <ાથિમક શાળાના િશ-કોના ઉ[રદાિયAવનો અJયાસ 21-07-16 23/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 76.67 22-06-14

<થમ 

<યાસ
જનરલ N�ુુષ

1405 મ�ંુલાબેન રામિસ�હ પારગી ભાષા અ&યયન શાખા : �જુરાતી ડૉ. &વિનલ પાર"ખ ચ:ંકા9ત બ-ીની નવલકથાઓમા ંનગરચેતના - એક અJયાસ (પાચં નવલકથાઓના ં
સદંભl) 01-08-16 24/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 55.33 22-06-14

<થમ 

<યાસ
એસ.ટD. ]ી

1406
@દગEબરભાઈ Çકારભાઈ 
વણ�રા િશ-ણ શાખા : િશ-ણશા] ડૉ. સીતારામ દ"શ1ખુ િનઝર તાuકુાની <ાથિમક શાળાઓના આઠમા ધોરણના િવ°ાથ~ઓ માટ" કEXRટૂર �ારા 

@હ9દD �યાકરણ અ&યાપનની અસરકારકતા. 01-08-16 25/2016 UGC અિધિનયમ 05-09-14 63.33 22-06-14
બીજો 

<યાસ
જનરલ N�ુુષ

1407 જયેશ અરજણભાઈ કાક@ડયા િશ-ણ િવ°ાશાખા :
િશ-ણશા] ડૉ. છનાભાઈ ભ¬સરા ઉaચ <ાથિમક શાળાના િશ-કોની અ&યાપન �યવસાય <Aયેની કાયH <િતબÊતાનો 

અJયાસ.
21-09-16 26-2016

(અિધિનયમ-

2009 .તગHત)
05-09-14 64.67 22-06-14 જનરલ N�ુુષ

1408
મોહમંદસઈદભાઈ અf>ુલહ@કમ 
;ુર"શી સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : અથHશા] ડૉ. િનિમષાબેન ��ુલ _ામિશoપી અને _ામિવકાસ : ગાધંીિવચારના પ@ર<ેvયમા ંઅJયાસ (�જુરાત રાFયના 

_ામિશoપીઓના સદંભl અJયાસ)
06-10-16 27-2016

(અિધિનયમ-

2009 .તગHત)
05-09-14 59 22-06-14 જનરલ N�ુુષ

1409 ભરતભાઈ શકંરભાઈ વાSણયા િશ-ણ િવ°ાશાખા :
િશ-ણશા] ડૉ. સીતારામ પી. દ"શ1ખુ વઢવાણ તાuકુાની <ાથિમક શાળાઓમા ંિશ-ણનો અિધકાર અિધિનયમ-2009ના 

અમલીકરણની સમ#યાઓ 19-10-16 28-2016
(અિધિનયમ-

2009 .તગHત)
05-09-14 62.33 22-06-14 એસ.સી. N�ુુષ

1410 રDટા 1કુ"શ શાહ સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ¹મા એસ. મહ"તા આભામડંળ : એક અ&યયન 20-10-16 29-2016
(અિધિનયમ-

2009 .તગHત)
05-09-14 64.67 22-06-14 જનરલ ]ી
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1411 ભરતભાઈ ગોિવ�દભાઈ સોલકંD સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : અથHશા] ડૉ. નર"શ ચૌહાણ |લના ક"દDઓને રોજગારD આપતા �યવસાયનો આિથ�ક અને સામાTજક અJયાસ (tરુત 
Tજoલાની લાજપોર મ&ય#થ |લને &યાનમા ંરાખીન)ે

25-10-16 30-2016
(અિધિનયમ-

2009 .તગHત)
05-09-14 59.67 22-06-14 એસ.સી. N�ુુષ

1412 @કરણભાઈ વાલdભાઈ લ;ુમ �યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા : 
સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ

એ.આર.ટD. સે9ટરના ંકાઉ9સેલરોમા ંકાયHસતંોષ અને શારD@રક – ભાવાAમક થાક–એક 
અJયાસ (�જુરાત રાFયની Tજoલા હોc#પટલમા ંકાયHરત એ.આર.ટD. સે9ટરના ં
કાઉ9સેલરોને &યાનમા ંરાખીને)

17-12-16 31-2016
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 62.33 22-06-14 એસ.સી. N�ુુષ

1413 ગાયWી tરુ"શભાઈ જશાણી �યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા : 
સમાજકાયH

ડૉ. મજનોભાઈ પરમાર @કશોરDઓમા ં;ુપોષણની c#થિત, અસરો અને કારણો (જસદણ તાuકુાની ICDS યોજનાની 
11 થી 18 વષHની @કશોરD લાભાથ~ના સદંભHમાં

17-12-16 32-2016
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 64.33 22-06-14 જનરલ ]ી

1414 િવPમભાઈ ઈ�રભાઈ ભડાણીયા ભાષાઓ અને સા@હAય િવ°ાશાખા : @હ9દD ડૉ. રામ ગોપાલ િસ�હ डॉ. Bवनय कुमार पाठक का Bवमश� Bवषयक <देय 17-12-16 33-2016
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 65.67 22-06-14 ઓ.બી.સી. N�ુુષ

1415 મહ"9:;ુમાર રડકાભાઈ પટ"લ ભાષાઓ અને સા@હAય િવ°ાશાખા : 
�જુરાતી ડૉ. ઉષાબેન ઉપા&યાય ;ુંકણા લોકવાતાH ׃  એક અJયાસ 17-12-16 34-2016

(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 59 22-06-14 એસ.ટD. N�ુુષ

1416 મRરુ ગાડંાભાઈ સોલકંD િશ-ણ િવ°ાશાખા :
િશ-ણશા] ડૉ. જય<કાશ પડંeા માડંલ તાuકુાની <ાથિમક શાળાઓમા ંચાલતો <�ા અSભગમ-એક િવવેચનાAમક 

અJયાસ 19-12-16 35-2016
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 61.67 22-06-14

<થમ 
<યાસ એસ.સી. N�ુુષ

1417
@કરણ;ુમાર �લુાબિસ�હ 
આમલીયાર

િશ-ણ િવ°ાશાખા :
િશ-ણશા] ડૉ. આરતીબહ"ન પટ"લ ઉaચ[ર ઉ[ર gિુનયાદD મા&યિમક શાળાઓમા ંઅJયાસ કરતા િવ°ાથ~ઓની શૈ-Sણક 

કાર@કદÔ <Aયેની સભાનતા 19-12-16 36-2016
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 61.33 22-06-14

<થમ 
<યાસ એસ.ટD. N�ુુષ

1418 �રૂાભાઈ અમરાભાઈ ધેhુ�ં ગાધંીદશHન અJયાસPમ િવ°ાશાખા : 
ગાધંીિવચાર ડૉ. <ેમ આનદં િમ� �યવસાિયક ધોરણે સમdવ ખેતી - એક અJયાસ 03-02-17 1-17

(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 58.67 22-06-14

બીજો 
<યાસ ઓ.બી.સી. N�ુુષ

1419 ભાવેશ બીપીનચ:ં શાહ સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ¹મા એસ. મહ"તા આRવુlદ Sચ@કAસા પAધિત - «ન સા@હAયના સદંભl 04-01-17 2-17
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 65.67 22-06-14

<થમ 
<યાસ

જનરલ N�ુુષ

1420 SચWાબેન @દપકભાઈ મોદD સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : «નિવ°ા ડૉ. શોભનાબહ"ન શાહ આચાયH�ી �ીમ>્ િવજય�વુનભા?tુ@ૂર�રd 04-01-17 3-17
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 65.33 22-06-14

<થમ 
<યાસ

જનરલ ]ી

1421 મીતા ચ*રુદાસ દોશી સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : «નિવ°ા ડૉ. શોભનાબહ"ન શાહ મહિષ� િસÊિષ�ગSણ િવરSચત �ી ઉપિમિતભવ<પચંા કથા - એક અ&યયન (ચોથા 
<#તાવના આધાર")

19-01-17 4-17
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 61.67 22-06-14

<થમ 
<યાસ

જનરલ ]ી

1422 ભરત;ુમાર રણdતિસ�હ ગઢવી �યવ#થાપન અને <ૌ°ોSગકD િવ�ાન 
િવ°ાશાખા : _ામ�યવ#થાપન ડૉ. સતીષ પટ"લ tvૂમ િધરાણની #વસહાય �ૂથની મ@હલાઓ ઉપર સામાTજક આિથ�ક અસર - એક 

અJયાસ (ખેડા તાuકુાના િમશન મગંલમ યોજનાના સદંભHમા)ં
20-01-17 5-17

(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 61.33 22-06-14

<થમ 
<યાસ જનરલ N�ુુષ

1423 અkણા મોતીભાઈ ચૌધરD ગાધંીદશHન અJયાસPમ િવ°ાશાખા : 
ગાધંીિવચાર ડૉ. હ@રભાઈ એમ. પટ"લ કાકા કાલેલકરને ગાધંીdના પWો - એક અJયાસ (અ-રદ"હના સદંભl) 17-02-17 6-17

(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 62.33 22-06-14

<થમ 
<યાસ ઓ.બી.સી. ]ી

1424 <િત-ા  tરુ"શભાઈ  પટ"લ �યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા : 
સમાજકાયH ડૉ. આનદંDબહ"ન પટ"લ

પટ"લ �ાિતમા ં]ી-�ણૃહAયાની c#થિત, સમ#યા અને ]ી બાળક <Aયેના ]ી-N�ુુષના 
વલણોનો અJયાસ (મહ"સાણા Tજoલાના Èઝા તાuકુાના ચાર ગામો ઉપેરા, કંથરાવી, 
નવાNરુા અને લvમીNરુાને &યાનમા ંરાખીને)

16-02-17 7-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
05-09-14 60.33 22-06-14

<થમ 
<યાસ જનરલ ]ી

1425 @દપલ  રમેશભાઈ  દવે િશ-ણ િવ°ાશાખા :
િશ-ણશા]

ડૉ. સીતારામ પી. દ"શ1ખુ નવમા ધોરણના સ#ં;ૃત �યાકરણના ંઅ&યાપન માટ" CAI કાયHPમની રચના અને તેની 
અસરકારકતા

02-06-17 8-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 63.33 17-07-15

<થમ 
<યાસ જનરલ ]ી

1426 ભાિવકા  નટવરલાલ  Sલ�બાણી શારD@રક િશ-ણ અને રમતિવ�ાન 
િવ°ાશાખા : શારD@રક િશ-ણ

ડૉ. ઉદાd વી. પરમાર �જુરાત િસિનયર નેશનલ વોલીબોલ અને બા#ક"ટબોલના ખેલાડD ભાઈઓ અને 
બહ"નોના gÆુÊ®કનો *લુનાAમક અJયાસ.

24-06-17 9-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 67 17-07-15

<થમ 
<યાસ ]ી

1427 tુદંરભાઈ  છો�ુભાઈ  ગામીત ભાષાઓ અને સા@હAય િવ°ાશાખા : 
�જુરાતી

ડૉ. &વિનલ પાર"ખ ગામીત �િતની સ#ં;ૃિત સદંભl <કાિશત સા@હAય – એક અJયાસ 30-06-17 10-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 63.67 17-07-15

<થમ 
<યાસ એસ.ટD. N�ુુષ

1428 િમતલ મનdભાઈ બાલિધયા િશ-ણ િવ°ાશાખા :
િશ-ણશા] ડૉ. મહ"શ નારાયણ દDS-ત મા&યિમક શાળાના િવ°ાથ~ઓની અ&યયનશૈલી 30-06-17 11-2017

(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 71.33 17-07-15

<થમ 
<યાસ ઓ.બી.સી. ]ી

1429 હ"તલબહ"ન  નર"શભાઈ  ચૌધરD સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : સમાજશા] ડૉ. tભુાષભાઈ પાડંર <ધાનમWંી જનધન યોજનાની આ@દવાસી સમાજ પર અસર. 10-07-17 12-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 69 17-07-15

<થમ 
<યાસ

એસ.ટD. ]ી

1430 <@દપ;ુમાર વાtદુ"વભાઈ કોઠારD સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ પટ"લ _ામીણ ;ુ�ુંબોમા ં]ી ñણૃહAયા – એક સમાજશા]ીય અJયાસ 12-07-17 13-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 68.67 17-07-15

<થમ 
<યાસ એસ.ટD. N�ુુષ

1431 િમસ. ?રુD  કલીતા �યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા : 
_થંાલય અને મા@હતીિવ�ાન

ડૉ. <યતકર કાન@ડયા A Study on Information Resources Collection, Usages and Services in the Gujarat 

University, Ahmedabad Affiliated Medical College Libraries
12-07-17 14-2017

(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 65 17-07-15

<થમ 
<યાસ

જનરલ ]ી

1432 @હર"ન  <મોદરાવ  ચવાણ �યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા : 
સમાજકાયH

ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર િશ-ણતWંમાથંી તરછોડાયેલા ત�ુણોની c#થિત, સમ#યા અને કારણો (અમદાવાદની 
આસપાસના સાત ગામના સદંભHમા)ં

03-08-17 15-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 62 17-07-15 <થમ 

<યાસ
ઓ.બી.સી. N�ુુષ

1433 સAય»ત  ભજં@કશોર  દાસ �યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા : 
પWકારAવ અને સ1હૂ<Aયાયન

ડૉ. િવનોદ પાડં"ય Impact of TV Reality show on youth 03-08-17 16-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 73.33 17-07-15 બીજો 

<યાસ
જનરલ N�ુુષ

1434 tિુનલભાઈ  tમુનભાઈ  ચૌધરD સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : સમાજશા] ડૉ. tભુાષભાઈ પાડંર આ@દ�િતમા ંત�ુણ-Rવુાનો પર �યસનની અસર (તાપી Tજoલાના ડોલવણ તાuકુાને 
ક"9:મા ંરાખીને)

09-08-17 17-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 64 17-07-15 <થમ 

<યાસ
એસ.ટD. N�ુુષ

1435 d�ેશ;ુમાર  કબીરભાઈ  ગામીત ભાષાઓ અને સા@હAય િવ°ાશાખા : 
�જુરાતી

ડૉ. ઉષાબહ"ન ઉપા&યાય અ?વુાદ-ેWે અ�ુણાબહ"ન �ડ"� અને ર"hકુા સોની? ુ ંયોગદાન - એક અJયાસ (મરાઠD 
અને ઉ@ડયાભાષામાથંી �જુરાતીમા ંથયેલા અ?વુાદ સદંભl)

12-08-17 18-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 62.67 17-07-15 <થમ 

<યાસ
એસ.ટD. N�ુુષ

1436 પાયલ;ુમારD  ભરત;ુમાર  ;ુ@રયા સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : «નિવ°ા ડૉ. શોભનાબહ"ન શાહ ઈ¢9:ય પરાજય શતક એક અ&યયન. 12-08-17 19-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 73.23 17-07-15 <થમ 

<યાસ
જનરલ ]ી

1437 @હતેશ;ુમાર  વાtદુ"વ  પડંeા સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ¹માબહ"ન  મહ"તા ગSણતસાર સ_ંહ : એક અ&યયન 12-08-17 20-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 64.67 17-07-15 <થમ 

<યાસ
જનરલ N�ુુષ

1438 િનિમષા  dતે9:;ુમાર  ઝવેરD સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : «નિવ°ા ડૉ. શોભનાબહ"ન શાહ «નધમHમા ંયWંિવ�ાન?ુ ંમહAવ 12-08-17 21-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 70.33 17-07-15 <થમ 

<યાસ
જનરલ ]ી

1439 મો@હ9દર  �ુંગારામ  રાજNરુો@હત સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : ઇિતહાસ ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક माउंट आबू के पय�टन 5थल : एक ऐ�तहा/सक अ-ययन 14-08-17 22-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 70.67 17-07-15

<થમ 
<યાસ

જનરલ N�ુુષ

1440 િમતલ;ુમાર  ભીÂભુાઈ  ગામીત ભાષાઓ અને સા@હAય િવ°ાશાખા : @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની महादेवी वमा� का सा0ह+य - एक अनुशीलन 28-08-17 23-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 67 17-07-15

<થમ 
<યાસ

એસ.ટD. N�ુુષ

1441 <કાશ;ુમાર ભીખાભાઈ પટ"લ િશ-ણ િવ°ાશાખા :
િશ-ણશા]

ડૉ. આરતીબહ"ન પટ"લ માણસા તાuકુાની <ાથિમક શાળાઓમા ંિશ-ણનો અિધકાર (RTE)ના અમલીકરણનો 
િવવેચનાAમક અJયાસ

04-09-17 24-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 68.67 17-07-15

<થમ 
<યાસ

જનરલ N�ુુષ

1442
ભારતીબેન  ગોરધનભાઈ  
ઝાપ@ડયા

સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : અથHશા] ડૉ. નર"શ ચૌહાણ દ"શી અને બીટD કપાસનો *લુનાAમક આિથ�ક અJયાસ (રાણNરુ તાuકુાના t ુદં@રયાણા, 
પાટણા, બરાિનયા, દ"વSળયા ગામના સદંભH)

06-12-17 25-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 63 17-07-15

<થમ 
<યાસ

ઓ.બી.સી. ]ી

1443 િવજય;ુમાર  રાજકરણભાઈ  રબારD �યવ#થાપન અને <ૌ°ોSગકD િવ�ાન 
િવ°ાશાખા : _ામ�યવ#થાપન

ડૉ. સતીષ પટ"લ બાળtરુ-ામા ંચાઈoડલાઈનની કામગીરD અને તેના કાયH-ેWમા ંઆવતા લોકો ઉપર 
તેની અસરકારકતા (આણદં doલાની ચાઈoડલાઈનને &યાનમા ંરાખીને)

11-12-17 26-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 69.67 17-07-15

<થમ 
<યાસ

ઓ.બી.સી. N�ુુષ

1444 અશોક  ઉગાભાઈ  ગેગડા િશ-ણ િવ°ાશાખા :
િશ-ણશા]

ડૉ. લાલdભાઈ પી. પટ"લ િવસાવદર તાuકુાના ઉaચ <ાથિમક િશ-ણમા ંિવ�ાન અને ટ"�નોલોd િવષયના 
શાળાકDય સવH_ાહD 1oૂયાકંનનો િવવેચનાAમક અJયાસ

23-12-17 27-2017
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 71.67 17-07-15

<થમ 
<યાસ

એસ.સી. N�ુુષ

1445 મRરુDબેન  ભ�ભુાઈ  હળપિત ભાષાઓ અને સા@હAય િવ°ાશાખા : 
�જુરાતી

ડૉ. &વિનલ પાર"ખ હષHદ િWવેદD, 1;ુુલ ચોકસી અને રઈશ મનીઆરની ગઝલો ׃ એક અJયાસ 06-01-18 1-2018
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 58.67 17-07-15

<થમ 
<યાસ

એસ.ટD. ]ી

વષ� : 2017 (અિધિનયમ 2009 3તગ�ત)

વષ� : 2018
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1446 પાવHિતબેન  ઈ�રભાઈ  પટ"લ સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ પટ"લ મ@હલાઓ પર થતા અAયાચાર અને કા?નૂી ��તૃતા : એક સમાજશા]ીય અJયાસ 
(વાસંદા તાuકુાને ક"9:મા ંરાખીને)

30-01-18 2-2018
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 65 17-07-15

<થમ 
<યાસ

એસ.ટD. ]ી

1447 Â2ુg ુ વoલભભાઈ  વાળા સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : સમાજશા] ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત Rવુાનોમા ંSખ#સાખચ~નો એક અJયાસ (અમદાવાદ શહ"રના સદંભHમા)ં 30-01-18 3-2018
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 62.33 17-07-15

<થમ 
<યાસ

ઓ.બી.સી. ]ી

1448 મેkભાઈ પમાભાઈ મકવાણા સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા : ઇિતહાસ ડૉ. રા|9: જોષી <ણામી ધમH <ચાર તથા સામાTજક tધુારણામા ંડૉ. મહ"શચ:ં પડંeા? ુ ં<દાન 01-02-18 4-2018
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 67.33 17-07-15

<થમ 
<યાસ

એસ.સી. N�ુુષ

1449 િન;ુંજ;ુમાર જગદDશચ:ં �ની �યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા : 
સમાજકાયH

ડૉ. હ"1 ુ�ંgકુDયા જમીન સપંાદનથી ખે�ૂતોના dવન પર થયેલી અસરોનો એક અJયાસ (સાણદં ખાતેના 
નેનો <ો|�ટ બાદ GIDC મા ંસપંાદન થયેલ ખે�ૂતોની જમીનના સદંભHમા)ં

21-02-18 5-2018
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
19-10-15 62 17-07-15 <થમ 

<યાસ
જનરલ N�ુુષ

1450
પારસભાઈ ગગંારામભાઈ 

ઓગાSણયા

ભાષાઓ અને સા@હAય િવ°ાશાખા - 

�જુરાતી િવભાગ
ડૉ. સજંય મકવાણા યોગેશ જોષીની નવલકથા : એક અ&યયન 04-04-18 6-2018

(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)
14-12-16 16-08-16

1451 ઉષા છWિસ�હ રાઓલ
શારD@રક િશ-ણ અને રમતિવ�ાન 

િવ°ાશાખા - શારD@રક િશ-ણ
ડૉ. િનમેષભાઈ ચૌધરD યોગ અને એરોSબક કસરતોની શારD@રક યો�યતા ઉપર થતી અસરોનો અJયાસ 07-05-18 7-2018

(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)
15-12-16 72.8 16-08-16 ]ી

1452 િન;ુલ �પુતભાઈ કોતર
સામાTજક િવ�ાન િવ°ાશાખા - 

ઈિતહાસ
ડૉ. રા|9: આર. જોષી

ભાવનગર શહ"રના સામાTજક ઉAથાનમા ં#વાિમનારાયણ સ#ંથાનો (BAPS) ફાળો : એક 

ઐિતહાિસક અ&યયન ઈ.સ. 1965 થી 2016
11-05-18 8-2018

(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)
14-12-16 64.4 16-08-16 N�ુુષ

1453 �ુલી રમેશભાઈ પવાિસયા
શારD@રક િશ-ણ અને રમતિવ�ાન 

િવ°ાશાખા - શારD@રક િશ-ણ
ડૉ. જમનાદાસભાઈ સાવSલયા

યોગાસન તાલીમની મેદ#વી િવ°ાથ~ઓના શરDર બધંારણ અને શરDર .ગ પ@રિમિત 

પર થતી અસરોનો અJયાસ
17-05-18 9-2018

(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)
14-12-16 CCGP – 7.00 16-08-16 ]ી

1454 ધા@રણી <વીણચ:ં ગોહ"લ
ભાષાઓ અને સા@હAય િવ°ાશાખા- 

�જુરાતી
ડૉ. સજંયભાઈ મકવાણા ઈલા અરબ મહ"તાની વાતાHઓમા ંનારDભાવના : એક અ&યયન 19-07-18 10-2018

(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)

116759 / 14-

12-2016

Ph.D. 

ઉ[ીણH 

(1cુ�ત)

06-08-16 ]ી

1455 રા|શ ગણેશભાઈ ચડોતરા સામાTજક િવ�ાન િવ°ાશાખા – ઇિતહાસ ડૉ. Sબ�>ુવાસીનીબહ"ન જોશી અ-રધામ, ગાધંીનગર : એક અ&યયન 31-07-18 11-2018
(અિધિનયમ-

2009 .તગHત)

115614 / 19-

10-2015
66.67 17-07-15 N�ુુષ

1456 હષHદ d*ભુાઈ િWવેદD
િવ�ાન અને <યોTજત િવ�ાન 

િવ°ાશાખા – ભૌિતકિવ�ાન
ડૉ. કૌિશકભાઈ પટ"લ

Effect of Pre-Sowing Magnetic Treatment on Germination and Growth of Wheat 

(Triticum Aestivum (L.)) & Mung (Vigna Radiata (L.)) Seeds
10-08-18 12-2018

(અિધિનયમ-

2009 .તગHત)
515776 / 19-10-201566.00% 17-07-15 N�ુુષ

1457 િન* ુહસંરાજ બર@ડયા સામાTજક િવ�ાન િવ°ાશાખા – «નિવ°ા ડૉ. NSૂણ �મા મહ"તા युगीन सम5याएं और अ0हसंा 16-08-18 13-2018
(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)

116796 / 14-

12-2016
69 06-08-16 ]ી

1458 જયેશભાઈ વાસાભાઈ ગરાભં@ડયા
શારD@રક િશ-ણ અને રમતિવ�ાન - 

શારD@રક િશ-ણ
ડૉ. િવજયભાઈ આર. મકવાણા

અવરોધક અને ચઢાણ-ઉતરાણ દોડ તાલીમ �ારા ઝડપ, સહનશc�ત અને િવ#ફોટક

બળ પર થતી અસરોનો અJયાસ
27-08-18 14-2018

(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)

116796 / 14-

12-2016
71.8 06-08-16 N�ુુષ

1459 @દS-ત હ@રભાઈ પટ"લ િશ-ણશા] િવ°ાશાખા – િશ-ણ ડૉ. છનાભાઈ Sભ�સરા
મહાAમા ગાધંી ઇ9ટરનેશનલ <ાયમરD #;ૂલમા ં<ો|�ટ પÊિતથી ચાલતી િશ-ણ 

<ણાલીનો અJયાસ
10-09-18 15-2018

(અિધિનયમ-

2009 .તગHત)
215310 / 19-10-2015 68 17-07-15 N�ુુષ

1460 અજય;ુમાર tરુ"શભાઈ પટ"લ
�યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા – 

સમાજકાયH
ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર

આ@દવાસી Rવુકોમા ંિસકલસેલ : િવિવધ સમ#યાઓ અને @PયાAમક પગલાઓં 

(ધરમNરુ, કપરાડા અને વાસદંા તાuકુાના ંઆ@દવાસી Rવુકોના સદંભHમા)ં
12-09-18 16-2018

(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)
116788 / 14-12-2016 68.8 06-08-16 N�ુુષ

1461 tિુનતા િસ�ધાભાઈ વસાવા સામાTજક િવ�ાન – ઇિતહાસ ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક નમHદા Tજoલાના <વાસન #થળો : એક અ&યયન 14-10-18 17-2018
(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)

116775 / 14-

12-2016
61 06-08-16 ]ી

1462 મહ"શ વેલdભાઈ ચૌધરD સામાTજક િવ�ાન – ઇિતહાસ ડૉ. િવPમિસ�હ અમરાવત સવ�દય આ�મ માઢD : એક ઐિતહાિસક અ&યયન 25-10-2018 18-2018
(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)
11702807 / 18-08-201763.2 30-062017 N�ુુષ

1463 િનલેશ;ુમાર કાળDદાસ પટ"લ ભાષા અને સા@હAય િવ°ાશાખા – @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંeા
रामदरश /मP के चय�नत उपAयास� म8 _ा/मण =च3ण  (पानी के <ाचीर, जल टूटता 

हुआ, आकाश क; छत, बीस बरस)
31-10-2018 19-2018

(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)
116768 / 14-12-2016 59 06-08-16 N�ુુષ

1464 િવBhભુાઈ જ�ભુાઈ ચૌધરD
શારD@રક િશ-ણ અને રમતિવ�ાન 

િવ°ાશાખા – શારD@રક િશ-ણ
ડૉ. ગીતાબહ"ન પટ"લ

યોગાસન અને સધં �યાયામની તાલીમ �ારા ગAયાAમક યો�યતા પર થતી અસરનો 

અJયાસ
2-11-2018 20-2018

(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)
21706802 / 16-08-20171cુ�ત 30-06-17 N�ુુષ

1465 પાયલ ગોિવ�દભાઈ વાSણયા
શારD@રક િશ-ણ અને રમતિવ�ાન 

િવ°ાશાખા – શારD@રક િશ-ણ
ડૉ. અરિવ�દભાઈ રામી

_ાEય અને શહ"રD શાળાઓના િવ°ાથ~ઓની શારD@રક યો�યતા અને શરDર પ@રિમિત

ઘટકોનો *લુનાAમક અJયાસ
24-12-2018 21-2018

(અિધિનયમ-

2016 .તગHત)
21706801 / 16-08-201774.3 30-06-17 ]ી

1466 @ક�જલ ગીરDશભાઈ પટ"લ સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા – ઇિતહાસ ડૉ. 1ુ�ંલભાઈ ભીમડાદકર દ"વગઢ બારDઆ નગર : એક ઐિતહાિસક અ&યયન 24-12-2018 22-2018
(અિધિનયમ-

2009 .તગHત)
115612 / 19-10-201567.67 17-07-15 N�ુુષ

1467
@દ-ીતાબેન અÎતભાઈ પટ"લ સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા – સમાજશા] ડૉ. Sગરધરભાઈ પટ"લ

ધો@ડયા �િતની િશS-ત Rવુતીઓમા ંસામાTજક અને રાજકDય ��િૃત : એક સમાજશા]ીય 

અJયાસ
03-01-2019

23-2018
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત) 11702802 / 14-08-201766.50 ટકા 30-06-17
]ી

1468
tિુનતાબેન ઉમેશભાઈ ગામીત સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા – સમાજશા] ડૉ. Sગરધરભાઈ પટ"લ િશS-ત આ@દવાસી Rવુતીઓ ઉપર આ�િુનકરણનો <ભાવ : સમાજશા]ીય અJયાસ

03-01-2019 24-2018
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત) 116793 / 14-12-201664.40 ટકા 06-08-16
]ી

1469
અિમષાબેન મગનભાઈ પરમાર િશ-ણ િવ°ાશાખા – િશ-ણશા] ડૉ. અશોક;ુમાર પરમાર વાSલયા તાuકુાની <ાથિમક શાળાઓમા ંઅમલી <�ા અSભગમ .ગેના અSભ<ાયો

03-01-2019 25-2018
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત) 216307 / 16-12-201669.00 ટકા 06-08-16
]ી

1470
શૈલેશ;ુમાર ગોપાલભાઈ Sઝ�·વા@ડયા િશ-ણ િવ°ાશાખા – િશ-ણશા] ડૉ. અશોક;ુમાર પરમાર બાળકોમા ં@ડ#લે�સીઆ .ગે <ાથિમક શાળાના આચાય�ની સભાનતા

03-01-2019 26-2018
(અિધિનયમ-2009 

.તગHત) 215309 / 19-10-201563.33 ટકા 17-07-15
N�ુુષ

1471
રો@હત @દનેશભાઈ ગઢવી િશ-ણ િવ°ાશાખા – િશ-ણશા] ડૉ. ભરતભાઈ જોશી ;ુલપિત�ીના ંઉ�ોધનોમાથંી <ગટ થતી �જૂરાત િવ°ાપીઠની દશા અને @દશા

22-01-19 27-2018
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત) 11703802 / 16-10-2017
1cુ�ત

30-06-17
N�ુુષ

1472 વષાH કરશનભાઈ વાળા સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા – ઇિતહાસ ડૉ. 1ુ�ંલભાઈ ભીમડાદકર હળવદ તાuકુાના પાSળયા : એક ઐિતહાિસક અ&યયન 08-03-19 28-2018
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
116771 / 14-12-20161cુ�ત 06-08-16 ]ી

1473 @દપક દ"વશીભાઈ �ડુાસમા
�યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા – 

પWકારAવ અને સ1હૂ <Aયાયન
ડૉ. અિ�ન;ુમાર ચૌહાણ પWકારAવમા ંગાધંીdના ં<ારંSભક લખાણો (ઈ.સ. 1888 થી ઈ.સ. 1903ના િવશેષ સદંભHમા)ં 15-03-19 29-2018

(અિધિનયમ-2009 

.તગHત)
115621 / 19-10-201563.33 17-07-15 N�ુુષ

1474 અ-યભાઈ કાtભુાઈ બા�લુ સામાTજક િવ�ાન િવ°ાશાખા – અથHશા] ડૉ. િનિમષાબહ"ન ��ુલ ;ુદરતી સસંાધનો આધા@રત �હૃઉ°ોગોનો આિથ�ક અJયાસ (ડાગં Tજoલાના tબુીર 
તાuકુાના સદંભHમા)ં

18-03-19 30-2018
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
116753 / 14-12-

2016
65.03 06-08-16 N�ુુષ

2019
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1475 નેહા સોમચદંભાઈ સોલકંD
સામાTજક િવ�ાન િવ°ાશાખા – 

સમાજશા] ડૉ. Sગરધરલાલ પટ"લ વણકર �ાિતની ઉaચ અJયાસ કર"લ બહ"નોનો સમાજશા]ીય અJયાસ (અમદાવાદ 
શહ"રના મ�ૂરગામ િવ#તારના સદંભHમા)ં

08-04-19 1-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
116794 / 14-12-

2016
59.03 06-08-16 ]ી

1476 શશીકાતં મફતલાલ ઝાલા સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા – ઇિતહાસ ડૉ. Sબ�>ુવાસીનીબહ"ન જોશી ડૉ. બાબાસાહ"બ ®બેડકર <ે@રત સામાTજક Nનુ:રચનામા ં1કૂસેવક ડૉ. રમેશચ9: 
પરમાર?ુ ં<દાન

16-04-19 2-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
116774 / 14-12-

2016
58.8 07-08-16 N�ુુષ

1477 બેનdરબા? ુમો�મુભાઇ શેખ ભાષા અને સા@હAય િવ°ાશાખા – @હ9દD ડૉ. જશવતંભાઈ પડંeા डॉ. सुरेश शुFल ‘चंK’ के चय�नत नाटक� का Bवचार-बोध एवं रंग-/श]प 25-04-19 3-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
116769 / 14-12-

2016
64.5 06-08-16 ]ી

1478 અનેરD િનિતન;ુમાર બોરડDયા �યવ#થાપન અને <ૌ°ોSગકDિવ�ાન 
િવ°ાશાખા – કEXRટૂર િવ�ાન ડૉ. િનપાબહ"ન શાહ Data Mining – Text Mining in Gujarati Language 03-05-19 4-2019

(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
11708801 / 14-

08-2016
65.6 30-06-17 ]ી

1479 Tજ�ેશભાઈ ના¥ભુાઈ ગામીત
ભાષાઓ અને સા@હAય િવ°ાશાખા - 

�જુરાતી િવભાગ
ડૉ. &વિનલભાઈ પાર"ખ રમેશ ર. દવે અને મSણલાલ હ. પટ"લની વાતાHઓમા ંઆવતા ં1¶ુય નારDપાWો :  એક 

અ&યયન
09-05-19 5-2019

(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
11708801 / 14-

08-2016
57.6 06-08-16 N�ુુષ

1480 સ&ંયા ઇ9:વદનભાઈ કાર �યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા – 

પWકારAવ અને સ1હૂ <Aયાયન

ડૉ. િવનોદ;ુમાર પાડં"ય
સહમાગHદશHક  – ડૉ. �Sુચ 
યાદવ

સામાTજક 1Ìુાઓ સબંિંધત @હ9દD SચWપટો? ુ ંઅ&યયન 29-06-19 6-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
11705802 / 16-

08-2017
80.08 30-06-17 ]ી

1481 રDના િવ©લભાઈ લોકડDયા �યાવસાિયક અJયાસPમ િવ°ાશાખા – 

સમાજકાયH ડૉ. દાિમનીબહ"ન શાહ ®ગણવાડDના અિત ;ુપોિષત બાળકોની c#થિત અને તેના િનવારણના ઉપાયો 09-07-19 7-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
116785 / 14-12-

2016
68.4 06-08-16 ]ી

1482 àલવતંીબેન મગંાભાઈ વસાવા ભાષા અને સા@હAય િવ°ાશાખા – @હ9દD ડૉ. દ-ાબહ"ન �ની BवGणु <भाकर क; चय�नत कहा�नय� म8 युग चेतना 11-07-19 8-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
116767 / 14-12-

2016
63.8 06-08-16 ]ી

1483 રિવ <àલચ:ં �ડાવાલા �યવ#થાપન અને <ૌ°ોSગકDિવ�ાન 
િવ°ાશાખા – _ામ �યવ#થાપન ડૉ. સતીષભાઈ પટ"લ A study of ERP system for milk co-operative dairy 15-07-19 9-2019

(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
816104 / 14-12-

2016
64.5 06-08-16 N�ુુષ

1484 <તીક @દલીપ;ુમાર ભ= િશ-ણ િવ°ાશાખા – િશ-ણશા] ડૉ. જય<કાશ પડંeા આઠમા ધોરણના �જુરાતી િવષયના પાઠeN#ુતકમા ંસમાિવBટ 1oૂયો અને તે <Aયે 
િશ-કોની સભાનતા

13/08/2019 10-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)

215303 / 19-10-

2015 62.33 17-07-2015 N�ુુષ

1485 સજંય;ુમાર અરિવ�દભાઈ ચૌઘરD ભાષા અને સા@હAય િવ°ાશાખા – @હ9દD ડૉ. રામગોપાલ િસ�હ २१वीं सद1 म8 0हAद1 गजल : 5वLप एवं वै/शG}य 04-09-19 11-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
11701809 / 17-

10-2017

પીએચ.ડD. 
ઉ[ીણH 
(1cુ�ત)

30-06-17 N�ુુષ

1486 ર"વાભાઈ �પૂે9:ભાઈ ભરવાડ સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા – અથHશા] ડૉ. નર"શભાઈ ચૌહાણ મારગ સચંાSલત “માલધારD હ"oપલાઇન”ના લાભાથ~ઓનો આિથ�ક અJયાસ 05-09-19 12-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
116754 / 14-12-

2016
60.50 ટકા 06-08-16 N�ુુષ

1487 િ<યકંાબેન dતે9:;ુમાર સથવારા સામાTજકિવ�ાન િવ°ાશાખા – અથHશા] ડૉ. નર"શભાઈ ચૌહાણ ઘન કચરા? ુ ંિવક"¢9:ત �યવ#થાપન : એક આિથ�ક-સામાTજક અJયાસ (મહાAમા ગાધંી 
#થાિપત �જૂરાત િવ°ાપીઠના સદંભHમા)ં

11-09-19 13-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
116756 / 14-12-

2017
61 07-08-16 ]ી

1488 �Êા િશવરામ યાદવ ભાષા અને સા@હAય િવ°ાશાખા – @હ9દD ડૉ. શશીબાલા પ�ંબી आ0दवासी Bव5थापन एवं सां5कृ�तक Bवलोपन (‘डूब’, ‘:लोबल गांव के देवता’तथा 
‘मरंग गोडा नीलकंठ हुआ’ उपAयास� के Bवशेष संदभ� म8)

23-10-19 14-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
116762 / 14-12-

2016
68.40 ટકા 06-08-16 ]ી

1489 @હનાબેન tરુ"શભાઈ ;ુર;ુ@ટયા ભાષા અને સા@હAય િવ°ાશાખા – 

�જુરાતી ડૉ. ક?ભુાઈ વસાવા ‘િવ°ાપીઠ’ સામિયક?ુ ંિવ2લેષણાAમક અ&યયન ( વષH-1963 થી 1973) 25-10-19 15-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
11701803 / 16-

08-2017
66.00 ટકા 30-06-17 ]ી

1490 વૈશાલી નટવરલાલ રાઠોડ સામાTજક િવ�ાન િવ°ાશાખા – 

સમાજશા] ડૉ. tભુાષભાઈ પાડંર અ?tુSૂચત �િતમા ંધમાxતરણ – પ@રબળો અને પ@રવતHન (ખેડા Tજoલાના સદંભHમા)ં 25-10-19 16-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
11802804 / 14-

08-2018
59.60 ટકા 07-07-18 ]ી

1491 kSચતાબેન બ�ુકગીરD ગૌ#વામી �યવ#થાપન અને <ૌ°ોSગકD િવ�ાન 
િવ°ાશાખા – _ામ�યવ#થાપન ડૉ. મRરુDબહ"ન ફામHર “ગીર સોમનાથ Tજoલાના સીદD સ1દુાયની ]ીઓની c#થિતનો અJયાસ” 25-10-19 17-2019

(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
31708802 / 14-

10-2017
65.30 ટકા 30-06-17 ]ી

1492
અિનલ;ુમાર ઈ�રભાઈ કા¥ડુ  

સામાTજક િવ�ાન િવ°ાશાખા – 

સમાજશા]
ડૉ. મહ"શભાઈ ગામીત કાથોડD આ@દમ�િતનો સમાજશા]ીય અJયાસ (તાપી Tજoલાનાઉaછલ તાuકુાને ક"9:મા ં

રાખીને)
09-12-19 18-2019

(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
11702801 / 14-

08-2017
69.50 ટકા 30-06-17 N�ુુષ

1493 .@કતા 1કુ"શભાઈ પટ"લ િશ-ણ િવ°ાશાખા – િશ-ણશા] ડૉ. સીતારામભાઈ પી. દ"શ1ખુ બી.એ�્.ના <િશ-ણાથ~ઓના સામાTજક મનોવલણોનો અJયાસ 09-12-19 19-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
11803802 / 14-

08-2018
68.00 ટકા 07-07-18 ]ી

1494 હરtખુભાઈ કરસનભાઈ રંગપરા િશ-ણ િવ°ાશાખા – િશ-ણશા] ડૉ. લાલdભાઈ પટ"લ તાપી Tજoલાની મા&યિમક શાળાઓમા ં@હ9દD િશ-ણની <વતHમાન પ@રc#થિત 11-12-19 20-2019
(અિધિનયમ-2016 

.તગHત)
11803801 / 14-

08-2018
68.00 ટકા 07-07-18 N�ુુષ
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