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1515
યોિત બ ુલભાઈ મકવાણા

િનબધં બાક

શાર રક િશ ણ અને રમતિવ ાન 

િવ ાશાખા – શાર રક િશ ણ
ડૉ. િનમેશ ુમાર ચૌધર

યૂ નમ કાર ારા બળ, ચપળતા, નમનીયતા અને શર ર સમતોલન પર 

થતી અસરોનો અ યાસ
12-01-2021 01-2021

અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો)
21906803 / 02-09-2019 66.50 ટકા 07-07-2019

1516 નરશ ુમાર અરજણભાઈ દસાઈ
સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – 

ઇિતહાસ
ડૉ. મોતીભાઈ દ ું મૈ ી િવ ાપીઠ - રુ નગર : એક ઐિતહાિસક અ યયન 12-01-2021 02-2021

(અિધિનયમ-2016 

તગત)
11802809 / 14-08-2018 58.80 ટકા 07-07-2018

1517 દલહરબા હારિસહ ઘ લઆ િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા ડૉ. આરતીબહન પટલ ધરમ રુ તા કુામા ંમા યિમક ક ાએ સં ૃત િશ ણની વતમાન પ ર થિત 27-01-2021 03-2021
(અિધિનયમ-2016 

તગત)
11803811 / 14-08-2018 63.50 ટકા 07-07-2018

1518 નરશ ખીમાભાઈ મકવાણા
શાર રક િશ ણ અને રમતિવ ાન 

િવ ાશાખા – શાર રક િશ ણ
ડૉ. િવજયભાઈ મકવાણા

“અવરોધક દોડ અને ચ ય તાલીમ ારા ટબોલ રમતના ખેલાડ ઓની 

શાર રક યો યતા અને પસદંગીના કૌશ યોના િવકાસ પર થતી અસરનો 

અ યાસ”

11-02-2021 04-2021
અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો)
21906805 / 02-09-2019 69.50 ટકા 07-07-2019

1519 શલૈે િસહ માનિસહ રણા સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – 
ઇિતહાસ ડૉ. રા ભાઈ જોશી મ હસાગર જ લાના વાસન થળો : એક ઐિતહાિસક અ યયન 19-02-2021 05-2021

(અિધિનયમ-2016 

તગત)
11802806 / 14-08-2018 64.00 ટકા 07-07-2018

1520
સમીરાપરવીન સઇદઅહમદ 
હોટલવાલા િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા ડૉ. જ ેશભાઈ પટલ મા યિમક ક ાએ જુરાતી િવષયના ંકા યોમાથંી િન પ  થતા ં ૂ યોનો 

અ યાસ
13-03-2021 06-2021

અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો)
11903801 / 02-09-2019 74.30 ટકા 07-07-2019

1521 આિશષ ુમાર સરાધભાઈ વસાવા યાવસાિયક અ યાસ મ 
િવ ાશાખા – સમાજકાય ડૉ. બાદરભાઈ ુરશી ઔ ો ગક એકમમા ંકામ કરતા આદવાસી વુાનોનો એક અ યાસ ( કલે ર 

G.I.D.C.ના સદંભમા)ં
20-05-2021 07-2021

(અિધિનયમ-2016 

તગત)
11805807 / 14-08-2018 60.40 ટકા 07-07-2018

1522 દનેશભાઈ વ ભાઈ કાં જયા શાર રક િશ ણ અને રમતિવ ાન 
િવ ાશાખા – શાર રક િશ ણ ડૉ. ગીતાબહન પટલ ક ીય અને બનક ીય શાળાઓના િવ ાથ ઓની શાર રક અભ તાનો 

લુના મક અ યાસ
20-05-2021 08-2021

અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો)
21906801 / 02-09-2019 64.00 ટકા 07-07-2019

1523 ભરત ુમાર ુબેરભાઈ ચૌધર
યાવસાિયક અ યાસ મ 

િવ ાશાખા – પ કાર વ અને સ હૂ 
યાયન

ડૉ. અિ ન ુમાર ચૌહાણ સામા જક મા યમોમા ં ૃિષ િવષયક સામ ી : એક અ યયન (પાટણ જ લાના 
િવશષે સદંભ)

10-07-2021 09-2021
અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો)
11905812 / 02-09-2019 71.00 ટકા 07-07-2019

1524 ધન ભાઈ રિતભાઈ બગડા
ગાધંીદશન અ યાસ મ િવ ાશાખા 

– શાિંત અ યયન અને સઘંષ 
િનવારણ

ડૉ. ેમ આનદં િમ “ ામ વરાજ સઘં-િનલપર” (સં થા) ુ ં ામિવકાસમા ંયોગદાન (શાિંત 
સશંોધનના સદંભમા)ં

12-07-2021 10-2021
(અિધિનયમ-2016 

તગત)
116780 / 14-12-2016 59.40 ટકા 16-08-2016

1525 અિ નભાઈ ના ભુાઈ ચૌધર િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા ડૉ. છનાભાઈ ભસરા રામલાલભાઈ પર ખ ુ ંિશ ણમા ં દાન 07-08-2021 11-2021
(અિધિનયમ-2016 

તગત)
11803814 / 14-08-2018 65.30% 07-07-2018

1526
પેુ ુમાર લાલ ભાઈ ચડોખીયા

BHUPENDRAKUMAR 
LALJIBHAI CHADOKHIYA

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – 
સમાજશા ડૉ. ગરધરલાલ પટલ

જુરાતમા ંવસતા રાજ થાની રબાર  ાિત-એક સમાજશા ીય અ યાસ 
(બનાસકાઠંા જ લાના અમીરગઢ તા કુાના પાચંગામના સદંભમા)ં
Rabari caste of Rajasthan living in Gujarat - a sociological study (Regarding 
five villages in Amirgarh taluka of Banaskantha district)

24-09-2021 12-2021
અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો) 11902811 / 02-09-2019 65.30% 07-07-2019

1527
કરણ નર ભાઈ રાઠોડ
KARAN NARENDRABHAI 
RATHOD

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – 
સમાજશા ડૉ. ગરધરલાલ પટલ

િસધી સ દુાયનો સામા જક અ યાસ (માણાવદર તા કુાને ક મા ંરાખીને)
Social Study of Sindhi Community (With special reference to Manavadar 
Taluka)

24-09-2021 13-2021
અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો) 11902812 / 02-09-2019 64.80% 07-07-2019

1528
નીિતન ુમાર ખીમ ભાઈ ઢાઢોદરા
DHADHODARA NITINKUMAR 
KHIMJIBHAI

 ભાષા અને સા હ ય િવ ાશાખા – 
જુરાતી ડૉ. સજંયભાઈ મકવાણા

જુરાતી સા હ યકારોની સ ક િતભાને ઘડનારા ંપ રબળો (‘કિવતા અને ુ’ં, 
‘નાટક અને ુ’ં, ‘નવલકથા અને ુ’ં તથા ‘ ૂંક વાતા અને ુ’ં સપંાદનોના 
િવશષે સદંભમા)ં
Factors Shaping the Creative Telent of Gujarati Writers 
(Special Reference to Edited Books 'Kavita ane Hu', 'Natak ane Hu', 
'Navalkatha ane Hu' and 'Tunki Varta ane Hu')

23-12-2021 14-2021
(અિધિનયમ-2016 

તગત)
11801802 / 14-08-2018 77.00% 07-07-2018

1529
ુ પાબેન ચં ુભાઈ િન ુ ળયા

PUSHPABEN CHANDUBHAI 
NIKULIYA

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – 
સમાજશા ડૉ. મહશભાઈ ગામીત

મોબાઇલ અને વુાનોઃ સામા જક અને શૈ ણક અસરો (વલસાડ જ લાના 
કપરાડા તા કુાને ક મા ંરાખીને)
Social and Educational Impact of Mobile on Youth (With Reference to 
Kaparada Taluka in Valsad District)

24-12-2021 15-2021
(અિધિનયમ-2016 

તગત)
11802802 / 14-08-2018 70.80%  07-07-2018

1530
િ યકંાબેન મુનભાઈ ગામીત
PRIYANKABEN SUMANBHAI 
GAMIT

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – 
સમાજશા ડૉ. ગરધરભાઈ પટલ આદવાસી વુાનોમા ં િૃત : એક અ યાસ (વાસંદા તા કુાને ક મા ંરાખીને)

Awareness Among Tribal Youth : A Study (Focusing on Vansada Taluka)
30-12-2021 16-2021

(અિધિનયમ-2016 

તગત)
11802801 / 14-08-2018 66.80%  07-07-2018

1531
િ યકંા રમેશભાઈ બલવાળ
PRIYANKA RAMESHBHAI 
BILWAL

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – 
સમાજશા ડૉ. મહશભાઈ ગામીત

ભીલ િતમા ંઆવલે પ રવતનનો અ યાસ (દાહોદ જ લાના ઝાલોદ 
તા કુાને ક મા ંરાખીને)
Study of Change in Bhil Caste (Focusing on Zhalod Taluka of Dahod District)

30-12-2021 17-2021
અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો) 11902814 / 02-09-2019 63.80%  07-07-2019

1532
મિનષાબહન ચં ુભાઈ પટલ
MANISHABAHEN 
CHANDUBHAI PATEL

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – 
સમાજશા ડૉ. ભુાષભાઈ પાડંર

ાથિમક શાળામા ંનોકર  કરતા પિત-પ નીની બેવડ  િૂમકાનો અ યાસ 
(ગોધરા તા કુાના સદંભમા)ં
Study of Dual Role of Husband and Wife Working in Primary School (With 
Reference to Godhra Taluka)

30-12-2021 18-2021
અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો) 11902813 / 02-09-2019 63.50% 07-07-2019

2021

Ac_MPhil (1979 to Continu)



મ િવ ાથ ુ ંનામ િવષય માગદશક  ુનામ શોધિનબધંનો િવષય
પ રણામ

તાર ખ

હરનામા

માકં

અિધિનયમ / 

અિધિનયમ િસવાય
નામ ન ધણી નબંર/તાર ખ અ યાસકાય 

પર ણામ

વેશ પર ા 

તાર ખ

1533
અિનતા ભાણ ભાઈ ભા ટયા
ANITA BHANJIBHAI BHATIYA

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – 
સમાજશા ડૉ. હસ ખુભાઈ પચંાલ

અ ુ ૂચત ાિતમા ંલ નસં થામા ંઆવલે પ રવતનનો અ યાસ ( ૂનાગઢ 
જ લાના િવસાવદર તા કુાને ક મા ંરાખીને)
A Study in the Change of Marriage System in the Scheduled Cast (According 
to the Visavadar Taluka of Junagadh District)

12-02-2022 1-2022
અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો) 11902815 / 02-09-2019 65.50% 07-07-2019

1534

ભાવનાબેન નટવરભાઈ પરમાર
BHAVNABEN NATVARBHAI 
PARMAR

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – 
અથશા

Faculty of Social Science – 
Economics

Dr. Nareshbhai Chauhan

સરકાર  ધારા ધોરણ અ સુારના બીપીએલ ુ ુ ંબો અને વા તિવક ગર બી ુ ં
આકલન (પાટણ જ લાના ચાણ મા તા કુાના ગામોના સદંભમા)ં
Government Standardized BPL Families and Determination of Real Poverty 
(With Reference to the Village of Chanasma Taluka of Patan District)

10-03-2022 2-2022
અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો) 11902801 / 02-09-2019 59.80% 07-07-2019

1535
જમનાબેન કુયાભાઈ ચૌયા
JAMNABEN SUKARYABHAI 
CHAURYA

ભાષાઓ અને સા હ ય િવ ાશાખા 
– જુરાતી

 Faculty Of Languages And 
Literature

ડૉ. ક ભુાઈ વસાવા
Dr. Kanubhai Vasava

‘આદલોક’ સામિયક ુ ંિવ લેષણા મક અ યયન (વષ-2008 થી 2017)
An Analytical Study of ‘Adilok’ Magazine (Years 2008 to 2017)

07-04-2022 3-2022
(અિધિનયમ-2016 

તગત)
11701805 / 14-10-2017 63.50% 30-06-2017

1536
માયા મગનલાલ કા
MAYA MAGANLAL JILKA

િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા
 Faculty Of Education : Education

ડૉ. દ બુા દવડા
Dr. Dipuba Devda

રાપર તા કુાના ંધોરણ-10મા ંઅ યાસ કરતા ંિવ ાથ ઓની શૈ ણક િસ નો 
અ યાસ
A Study of Academic Achievement of Students Studying in Standard 10th of 
Rapar Taluka

22-04-2022 4-2022
(અિધિનયમ-2016 

તગત)
11803804 / 14-08-2018

ુ ત 
(પીએચ.ડ . 
ઉ ીણ)

 Exempted 
(Ph.D. Passed)

07-07-2018

1537
િૃતબહન ડા ાભાઈ પટલ

JAGRUTIBAHEN DAHYABHAI 
PATEL

યાવસાિયક અ યાસ મ 
િવ ાશાખા – થંાલય અને 

મા હતીિવ ાન
Faculty Of Professional Studies : 
Library and Information Science

ડૉ. ય કરભાઈ કાન ડયા 
Dr. Prayatkarbhai Kandia

અરવ લી જ લાના િશ ણ મહાિવ ાલયોમા ંઅ યાસ કરતા િવ ાથ ઓ ારા 
મા હતી ોતનો ઉપયોગ : એક અ યાસ
Use of Information Source by Students Studying in Education College of 
Aravalli District : A Study

27-06-2022 05-2022
અિધિનયમ-2018 

( થમ ધુારો) 11905821 / 02-09-2019 63.00% 07-07-2019

1538
િૂમકા યોિત ુમાર બારોટ

BHUMIKA JYOTINDRAKUMAR 
BAROT

યાવસાિયક અ યાસ મ 
િવ ાશાખા – પ કાર વ અને સ હૂ 

યાયન
Faculty Of Professional Studies : 

Journalism and Mass 
Communication

ડૉ. િુનતાબહન હણ
Dr. Punitabahen Harne

જુરાતી ચલચ ોની ુ ય અભને ીઓ : એક અ યાસ (1960 થી 1980 વષ 
દર યાન બનેલી ફ મો સદંભ)
Leading Actresses in Gujarati Films : A Study (Regarding Films Made During 
1960s to 1980s)

29-07-2022 06-2022
(અિધિનયમ-2016 

તગત)
116779 / 14-12-2016

Exempted 
(Ph.D. Passed)

16-08-2016

2022

Ac_MPhil (1979 to Continu)


