
મ િવ ાથ ુ ંનામ િવષય માગદશક  ુનામ શોધિનબધંનો િવષય
પ રણામ

તાર ખ
ન ધ

હરનામા

માકં

અ યાસકાય 

પર ણામ
િત

578 િૂમબેન રજનીકા ત થુાર િશ ણ િવ ાશાખા : િશ ણશા ડૉ. કો કલાબહન પારખ બી.એ ્ .ના િશ ણાથ ઓના માનિસક વા યનો અ યાસ 05-01-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
1-2021 73.30 ટકા ી

579 અવિનકાબેન ભગવાનભાઈ પટલ િશ ણ િવ ાશાખા : િશ ણશા ડૉ. આરતીબહન પટલ

ધોરણ-11ના ંિવ ાથ ઓ માટ નામાના ં ળૂત વો િવષયના ં યવહારોની -

અસર, ખાતાના કાર અન ેઆમન ધ એકમ માટ CAI કાય મની રચના અન ે

અસરકારકતા

05-01-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
2-2021 67.80 ટકા ી

580 રા લુભાઈ ઠાકોરભાઈ ગામીત સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા : સમાજશા ડૉ. ભુાષભાઈ પાડંર
દ ણ જુરાતના આદવાસીઓ ઉપર સં ૃિતકરણનો ભાવ (દ ણ 

જુરાતના નવસાર  જ લાન ેક મા ંરાખીને)
13-01-2021

(અિધિનયમ-

2009 તગત)
3-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ુ ુષ

581 વરાજભાઈ ભા ભુાઈ ગા ુ સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા : ઇિતહાસ ડૉ. ુ ં લભાઈ ભીમડાદકર
સામા જક અન ેરા ય ઉ થાનમા ંમોહનલાલ મોતીચદં શેઠ ુ ં દાન (ઈ.સ. 

1890 થી 1953)
19-01-2021

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
4-2021 66.90 ટકા ુ ુષ

582 િવ ભુાઈ ગગાભાઈ ભરવાડ સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા : ઇિતહાસ ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
બનાસકાઠંા જ લાના વાતં ય સેનાનીઓ : એક ઐિતહાિસક અ યયન (ઈ.સ. 

1915 થી 1947)
19-01-2021

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
5-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ુ ુષ

583 નીલેશ લુાબદાસ િ યદશ
યવ થાપન અન ે ૌ ો ગક  િવ ાન 

િવ ાશાખા : ામ યવ થાપન
ડૉ. સતીષભાઈ પટલ

EMPIRICAL STUDY OF HANDICRAFT INDUSTRIES IN KUTCH 

DISTRICT
19-01-2021

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
6-2021 65.50 ટકા ુ ુષ

584
ભાિવન ુમાર અશોક ુમાર પટલ

(િનબધં બાક )

યવ થાપન અન ે ૌ ો ગક  િવ ાન 

િવ ાશાખા : કો ટૂર િવ ાન
ડૉ. અજયભાઈ પર ખ

EFFECTIVE MODEL FOR DISEASE PREDICTION USING 

MACHINE LEARNING TECHNIQUE. (WITH REFERENCE TO 

UNIVERSITY STUDENTS)

27-01-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
7-2021 67.80 ટકા ુ ુષ

585 રાકશ ુમાર સોમાભાઈ પટલ સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા : ઇિતહાસ ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક આચાય ીમ ્  ુ સાગર રૂ ર  મહારાજ : એક ઐિતહાિસક અ યયન 29-01-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
8-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ુ ુષ

586 રામ ુભાઈ આ ભુાઈ ભેડા
યાવસાિયક અ યાસ મ િવ ાશાખા : 

પ કાર વ અન ેસ હૂ યાયન
ડૉ. િુનતાબહન હણ જુરાતી દિનકો અન ેરાજક ય સમાચારો : એક અ યયન 11-02-2021

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
9-2021 66.40 ટકા ુ ુષ

587 અ ત ુમાર રાજ ુમાર પિત
યાવસાિયક અ યાસ મ િવ ાશાખા : 

થંાલય અન ેમા હતી િવ ાન
ડૉ. ય કરભાઈ કાન ડયા

A Bibliometric Study of Ph.D. Theses on Mahatma Gandhi 

Submitted to Indian Universities during 2001-2017 : A 

Shodhganga Based Study

11-02-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
10-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ુ ુષ

588 બજરંગદાસ શાિંતલાલ ગ ડલયા
શાર રક િશ ણ અન ેરમતિવ ાન િવ ાશાખા 

: શાર રક િશ ણ
ડૉ. ગીતાબહન મો. પટલ

રૂક આહારથી હમો લોબીનની ઉણપ ધરાવતી બહનો પર થતી અસરનો 

લુના મક અ યાસ
08-03-2021

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
11-2021 70.80 ટકા ુ ુષ

589 બપીનચં  છગનલાલ પટલ સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા : સમાજશા

ડૉ. કરણભાઈ દસાઇ

ા યાપક, સે ટર ફોર 

સો યલ ટડ , રુત

ઔ ોગક વસાહતમા ં થળાતં રત િમકોની પા િૂમકા અન ેપ ર થિત 

( કલે ર .આઇ.ડ .સી.ના ક સાનો અ યાસ)
15-04-2021

(અિધિનયમ-

2009 તગત)
12-2021 66.00 ટકા ુ ુષ

590 આલાપ િવનોદભાઈ ભ
યાવસાિયક અ યાસ મ િવ ાશાખા : 

પ કાર વ અન ેસ હૂ યાયન
ડૉ. િવનોદ ુમાર પાડંય

જુરાતના રા ય ઉ ાનો અન ેઅભયાર યોના સરં ણમા ં જુરાતી અખબારો 

અન ે ૂરદશનની િૂમકા
16-04-2021

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
13-2021 76.00 ટકા ુ ુષ

2021
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મ િવ ાથ ુ ંનામ િવષય માગદશક  ુનામ શોધિનબધંનો િવષય
પ રણામ

તાર ખ
ન ધ

હરનામા

માકં

અ યાસકાય 

પર ણામ
િત

591 ગીતાબેન ખીમ ભાઈ ઢાઢોદરા િશ ણ િવ ાશાખા : િશ ણશા ડૉ. મહશ નારાયણ દ ત
મા યિમક શાળાના િવ ાથ ઓની શૈ ણક િસ નો બ િુવધ ુ  અન ેઅ યયન 

શૈલીના સદંભમા ંઅ યાસ
13-05-2021

(અિધિનયમ-

2009 તગત)
14-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ી

592
શિમલાબેન કહરભાઈ પરા લયા

(િનબધં બાક )
ભાષા અન ેસા હ ય િવ ાશાખા : જુરાતી ડૉ. વિનલભાઈ પારખ

ઊજમશી પરમાર, મનોહર િ વેદ , કર ટ ુ ધાત, નવનીત ની ચાર 

વાતાકારોઃ એક અ યયન
05-06-2021

(અિધિનયમ-

2009 તગત)
15-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ી

593 મનીષ ુમાર ડા ાભાઈ ભોઈ
યાવસાિયક અ યાસ મ િવ ાશાખા – 

પ કાર વ અન ેસ હૂ યાયન
ડૉ. િવનોદ ુમાર પાડંય

સમાચારપ મા ંફોટો પ કાર વ ુ ંમહ વ : એક અ યાસ

Importance of Photo Journalism in Newspaper : A Study
12-08-2021

(અિધિનયમ-

2009 તગત)
16-2021 76.80% ુ ુષ

594
ગીતાબહન બા ભુાઈ ગામેતી

GITABAHEN BALUBHAI GAMETI
સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – સમાજશા ડૉ. ભુાષભાઈ પાડંર

આ દવાસીઓનો જગંલ સાથેનો સબંધં (સાબરકાઠંા જ લાન ેક મા ંરાખીને)

Relation of Tribe’s with Forest (Reference to Sabarkantha 

District)

17-09-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
17-2021 56.30% ી

595
િનિમષાબેન વાલાભાઈ ચૌહાણ

NIMISHABEN VALABHAI CHAUHAN
સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – સમાજશા ડૉ. ગરધરલાલ પટલ

“દવી જૂક ાિતનો સામા જક અન ેસાં ૃિતક અ યાસ” (અમદાવાદના 

ૃ ણનગર િવ તારન ેક મા ંરાખીને)

Social and Cultural Study of Devipujak Caste (With special 

reference to Krishnanagar area of Ahmedabad)

24-09-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
18-2021 69.80% ી

596
સં દપ જય ખુભાઈ હરપરા

SANDIP JAYSUKHBHAI HIRPARA

યાવસાિયક અ યાસ મ િવ ાશાખા – 

પ કાર વ અન ેસ હૂ યાયન
ડૉ. િુનતાબહન હણ

જુરાતી અખબારો ુ ંસામા જક ઉ રદાિય વ : દા ના ૂષણના સદંભમાં

Social Answerability of Gujarati News Papers : Special 

Reference to a Menace of Liqueur

23-10-2021
(અિધિનયમ-

2009 તગત)
19-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ુ ુષ

597
દપક ુમાર બળદવભાઈ વેગડા

DIPAKKUMAR BALDEVBHAI VEGDA
ભાષા અન ેસા હ ય િવ ાશાખા – હ દ ડૉ. રામ ગોપાલ િસહ

ह द  के चय नत कथा सा ह य म य त द यांग चेतना

Divyang Consciousness expressed in the selected Hindi Fiction
23-10-2021

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
20-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ુ ુષ

598
શ મહાદવભાઈ નાગપરા

BRIJESH MAHADEVBHAI NAGPARA

યવ થાપન અન ે ૌ ો ગક  િવ ાન 

િવ ાશાખા – ામ યવ થાપન
ડૉ. લોકશભાઈ ન

ા યક ાએ ાન ુ ંજ ો ટ થક  શૈ ણક ણુવ ાની અસરકારકતાનો 

અ યાસ ( જુરાતની સરકાર  ાથિમક શાળાઓના સદંભમા)ં

Study of Educational Effectiveness Due Gayankunj Project in 

Rural Area (with reference of Government Primary Schools of 

Gujarat

09-11-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
21-2021 76.00% ુ ુષ

599
િવનોદ ુમાર રણછોડ  બારોટ

VINODKUMAR RANCHHODJI BAROT

યવ થાપન અન ે ૌ ો ગક  િવ ાન 

િવ ાશાખા – ામ યવ થાપન
ડૉ. લોકશભાઈ ન

ગર બી રખા નીચ ે વન વતા પ રવારોમા ંમાનવ ક યાણ યોજનાની 

અસરોનો અ યાસ (બનાસકાઠંા જ લાના છ તા કુાના સદંભમા)ં

Impact Assessment of Manav Kalyan Yojana in Below Poverty 

Line (BPL) Families (With Reference to 6 Talukas of 

Banaskantha District)

11-11-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
22-2021 69.30% ુ ુષ

600
ેશ ુમાર કાળાભાઈ પટલ

PRAGNESHKUMAR KALABHAI PATEL
િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા ડૉ. ડા ાભાઈ પટલ

િન ન ાથિમક અન ેઉ ચ ાથિમક શાળાના િશ કોના ૂ યોનો લુના મક 

અ યાસ A Comparative Study : Values of Lower Primary and 

Upper Primary School Teachers

11-11-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
23-2021 68.80% ુ ુષ
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મ િવ ાથ ુ ંનામ િવષય માગદશક  ુનામ શોધિનબધંનો િવષય
પ રણામ

તાર ખ
ન ધ

હરનામા

માકં

અ યાસકાય 

પર ણામ
િત

601
કૌિશક ચમનભાઈ મેકવાન

KAUSHIK CHIMANBHAI MACWAN

શાર રક િશ ણ અન ેરમત િવ ાન 

િવ ાશાખા – શાર રક િશ ણ
ડૉ. કમલેશભાઈ પટલ

તરણના તાલીમ કાય મ ારા શાર રક યો યતા અન ેશર રશા  િવષયક 

પાસાઓ પર થતી અસરનો અ યાસ 

Effect of Swimming Training Programme on Physical and 

Physiological Variables

25-11-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
24-2021 60.00% ુ ુષ

602
રણ તિસહ બળવતંિસહ રાઠોડ

RANJITSINH BALVANTSINH RATHOD

શાર રક િશ ણ અન ેરમત િવ ાન 

િવ ાશાખા – શાર રકિશ ણ
ડૉ. જગ દશચં  સાવલયા

િવિવધ રમત ૂથોના ખેલાડ ઓની શર ર ગ પ રિમિત, લોહ ના ઘટકો અન ે

મનોવૈ ાિનક પાસાઓંનો લુના મક અ યાસ

Comparative Study of Anthropometry Components, Blood and 

Psychological Aspects of Players of Different Sports

25-11-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
25-2021 60.80% ુ ુષ

603
ુલ દપ નરસગંભાઈ રાબા

KULDIP NARSANGBHAI RABA

શાર રક િશ ણ અન ેરમત િવ ાન 

િવ ાશાખા – શાર રકિશ ણ
ડૉ. અરિવદભાઈ રામી

લાયોમે ક તાલીમ અન ેયોગાસનની તાલીમ ારા ખેલાડ ઓની શાર રક 

યો યતા અન ેશર ર બધંારણ પર થતી અસરોનો અ યાસ

A Study of Effect in Physical Fitness and Body Composition of 

Players by Plyometric Training and Yogasana Training

25-11-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
26-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ુ ુષ

604
નરશભાઈ રુામભાઈ જોષી

NARESHBHAI PRABHURAMBHAI JOSHI
 ભાષા અન ેસા હ ય િવ ાશાખા – હ દ ડૉ. જશવતંભાઈ પડં ા

“तुलसीदास कृत ‘रामच रतमानस’ एवं मै थल शरण गु त कृत ‘साकेत’ क  

तुलना मक समी ा”

The Comparative Review of Tulsidas’s ‘Ramcharitmanas’ and 

Maithilisharan Gupta’s ‘Saket’

01-12-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
27-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ુ ુષ

605
અિમત ુમાર લાભશકંર રાવલ

AMITKUMAR LABHSHANKAR RAVAL

શાર રક િશ ણ અન ેરમતિવ ાન િવ ાશાખા 

– શાર રક િશ ણ
ડૉ. િનમેશ ુમાર ચૌધર

શાળાના િવ ાથ ઓના શર ર બધંારણ અન ેગ યા મક મતા પર િપલાટસ 

કસરતની અસર

Effect of Pilates Exercises on Body Composition and Motor 

Fitness of School Students

03-12-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
28-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ુ ુષ

606
લ મીબેન શકંરભાઈ દવ

LAKSHMIBEN SHANKARBHAI JADAV
ભાષા અન ેસા હ ય િવ ાશાખા – હ દ ડૉ. જશવતંભાઈ પડં ા

समकाल न मुख ह द  उप यास  म द लत चेतना : एक अ ययन

Dalit Consciousness in Contemporary Major Hindi Novel : A 

Study

06-12-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
29-2021 74.80% ી

607
રુતનભાઈ માનિસગભાઈ વસાવા

SURTANBHAI MANSINGBHAI VASAVA
ભાષા અન ેસા હ ય િવ ાશાખા – હ દ ડૉ. રામ ગોપાલ િસહ

अहमदाबाद ि थत रा यकृत बको म राजभाषा हदं  काया वयन : एक 

अनुशीलन

A Research Study of the Implementation of the Official 

Language Hindi in the Nationalized Banks Situated in 

Ahmedabad

13-12-2021
(અિધિનયમ-

2009 તગત)
30-2021

ુ ત 

(એમ. ફલ. 

ઉ ીણ)

ુ ુષ

608
દશના દવ ભાઈ સઘાણી

DARSHANA DEVJIBHAI SENGHANI

શાર રક િશ ણ અન ેરમતિવ ાન િવ ાશાખા 

– શાર રક િશ ણ
ડૉ. ગીતાબહન પટલ

રંજના મક રમતો ારા ગ યા મક, શર ર બધંારણ અન ેમનોવૈ ાિનક પાસાઓં 

પર થતી અસરોનો અ યાસ

Effect of Recreational Games on Motor, Body Composition and 

Psychological Components

17-12-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
31-2021 67.30% ી

609
રુશ ુમાર બાલાલ ચાવડા

SURESHKUMAR AMBALAL CHAVDA

યવ થાપન અન ે ૌ ો ગક  િવ ાન 

િવ ાશાખા – ામ યવ થાપન
ડૉ. મ રૂ બહન ફામર

મહસાણા જ લાનો ા યક ાએ HIV/AIDS કાય મની અસરકારકતાનો 

લુના મક અ યાસ

A Comparative Study of the Effectiveness of Village Level 

HIV/AIDS Program of Mahesana District

24-12-2021
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
32-2021 72.50% ુ ુષ
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610
રુ િસહ નર િસહ ગો હલ

SURENDRASINH NARENDRASINH GOHIL

િવ ાન અન ે યો જત િવ ાન િવ ાશાખા - 

માઇ ોબાયોલો
ડૉ. તીકભાઈ િશ પકાર

Removal of Pathogens from Human Excreta Through Anaerobic 

Digestion, Filtration & Aerobic Digestion
28-12-2021

(અિધિનયમ-

2009 તગત)
33-2021 70.00% ુ ુષ

611
પાયલ રમેશભાઈ અઘેરા

PAYAL RAMESHBHAI AGHERA

િવ ાન અન ે યો જત િવ ાન િવ ાશાખા - 

માઇ ોબાયોલો
ડૉ. િન ખલભાઈ ભ

Biosynthesis of Value Added Products and It's Process 

Optimization
28-12-2021

(અિધિનયમ-

2009 તગત)
34-2021 74.00% ી

612
ૃણાલ ુમાર હતે ભાઈ મકવાણા

KRUNALKUMAR HITENDRABHAI MAKWANA

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – ઇિતહાસ

 Faculty of Social Science - History
Dr. Binduvasini Joshi

વ. ખેમચદંભાઈ ચાવડા : એક અ યયન (1919 થી 2006)

Late Khemchandbhai Chavda : A Study (1919 to 2006)
05-01-2022

(અિધિનયમ-

2009 તગત)
1-2022 62.00% ુ ુષ

613
કમલેશ ુમાર કરશનભાઈ મકવાણા

KAMLESHKUMAR KARSANBHAI MAKWANA
િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા ડૉ. લાલ ભાઈ પટલ

જુરાત રા યમા ં ાથિમક િશ ણ ે ે િવકાસ માટના િવિવધ કાય મોના 

અમલીકરણની સમી ા

A Critical Analysis of the Impact of Various Programmes 

Launched for Development of Primary Education System in 

Gujarat State

12-02-2022
(અિધિનયમ-

2009 તગત)
2-2022 74.50% ુ ુષ

614
ભાવના મોહનભાઈ ચૌહાણ

BHAVNA MOHANBHAI CHAUHAN

શાર રક િશ ણ અન ેરમતિવ ાન િવ ાશાખા 

– શાર રક િશ ણ

 Faculty of Physical Education and 

Sports Science – Physical Education

ડૉ. જગદ શચં  ગોઠ , 

ા યાપક,Dr. 

Jagdishchandra Gothi, 

Professor

આસન અન ે ાણાયામની તાલીમ ારા નમનીયતા, ાણ લૂક શ ત, 

ચપળતા, ાસ રોકવાની મતા અન ેનાડ ના ધબકારા પર થતી અસરોનો 

અ યાસ

Study of Effects of Asanas and Pranayamas Training on 

Flexibility, Vital Capacity, Agility, Breath-holding Capacity and 

Heart Rate

17-02-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
3-2022 61.30% ી

615
નરશભાઈ રમણભાઈ રો હત

NARESHBHAI RAMANBHAI ROHIT

િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા

 Faculty of Education - Education

ડૉ. કો કલાબહન પારખ, 

િન. ા યાપક, 

Dr. Kokilabahen 

Parekh, Retd. 

Professor,

બી.એ ્ .ના િશ ણાથ ઓના અ યાપન યવહાર યેના મનોવલણો

An Attitude Towards Teaching Behavior of B.Ed.’s, Trainees
17-02-2022

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
4-2022

EXEMPTE

D (M.Phil. 

Passed)

ુ ુષ

616
ૃ ટબેન હલાદભાઈ પટલ

SRUSHTIBEN PRAHLADBHAI PATEL

િવ ાન અન ે યો જત િવ ાન િવ ાશાખા - 

માઇ ોબાયોલો

 Faculty of Science and Applied 

Science - Microbiology

ડૉ. ુ ગીરાલા ીિનવાસ 

િૂત, ા યાપક,

Dr. Duggirala Srinivas 

Murty, Professor,

AMYLASE AND CELLULASE PRODUCTION THROUGH SOLID-

SATAE FERMENTATION FROM AGRO-WASTES USING 

FUNGI AND ITS APPLICATIONS

ગ ારા ૃિષ-કચરામાથંી સો લડ- ટટ ફમ ટશન ારા એમાઈલેઝ અન ે

સે લુેઝ ુ ંઉ પાદન અન ેતેના ઉપયોગો

19-02-2022
(અિધિનયમ-

2009 તગત)
5-2022 69% ી

617
ધા દવ કાશ શમા

SHRADHDHA DEOPRAKASH SHARMA

િવ ાન અન ે યો જત િવ ાન િવ ાશાખા - 

માઇ ોબાયોલો

 Faculty of Science and Applied 

Science - Microbiology

ડૉ. ુ ગીરાલા ીિનવાસ 

િૂત, ા યાપક,

Dr. Duggirala Srinivas 

Murty, Professor,

IMPROVING DIGESTIBILITY OF LIGNOCELLULOSICS 

THROUGH FUNGAL SSF FROM AGRO-BIOMASS USED FOR 

CATTLE FEED

ૃિષ કચરો અન ેલ નોસે લુો ઝક રિસડ ઝુમા ંસો લડ ટટ ફમ ટશન ારા 

ઇન-િવ ો પાચનમા ં ધુારો અન ેતેની અર

16-03-2022
(અિધિનયમ-

2009 તગત)
6-2022 67.5 ી

2022
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618
િ યકં ભુાષચં  ભ

PRIYANK SUBHASHCHANDRA BHATT

યાવસાિયક અ યાસ મ િવ ાશાખા – 

પ કાર વ અન ેસ હૂ યાયન

 Faculty of Professional Studies – 

Journalism And Mass Communication

ડૉ. િુનતાબહન હણ

Dr. Punitabahen Harne

જુરાતી ' ઝૂ વેબ પોટલ'ની િવ તરતી િતજો : એક અ યાસ (અ ણી 

જુરાતી દિનક સમાચાર હૃો સદંભ)

Expanding Horizons of Gujarati ‘News Web Portal’ : A Study 

(Regarding Leading Gujarati Daily News Dailies)

21-04-2022
(અિધિનયમ-

2009 તગત)
7-2022 60.50% ુ ુષ

619
ક િત નુીલાલ સોલકં

KIRTI CHUNILAL SOLANKI

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – સમાજશા

 Faculty of Social Science – Sociology

ડૉ. ભુાષભાઈ પાડંર

Dr. Subhashbhai 

Pandar

ાથિમક શાળામા ંનોકર  કરતી િશ કાઓનો લુના મક અ યાસ (અમદાવાદ 

શહર અન ે ામીણના સદંભમા)ં

A Comparative Study of a Female Teacher Working in a 

Primary School (In the Context of Ahmedabad Urban and Rural)

21-04-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
8-2022 71.00% ી

620
િવજય ુમાર રામધની સાવ

VIJAYKUMAR RAMDHANI SHAW

ભાષાઓ અન ેસા હ ય િવ ાશાખા – હ દ

 Faculty of Language and Literature 

– Hindi

ડૉ. રામ ગોપાલ િસહ

Dr. Ram Gopal Sinh

नराला और नज ल के सा ह य म य त चेतनागत आयाम : एक 

तुलना मक अनुशीलन

A Comparative Study of the Conscious Dimensions Depicted in 

the Literature of Nirala & Nazrul

21-04-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
9-2022 72.80% ુ ુષ

621
મનોજ ુમાર ઇ રભાઈ પટલ

MANOJKUMAR ISHAVARBHAI PATEL

િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા

 Faculty of Education - Education

ડૉ. દ બુા દવડા

Dr. Deepuba Devda

સાબરકાઠંા જ લાની ાથિમક શાળાઓનો સં ણૂ ણુવ ા યવ થાપનના 

સદંભમા ંઅ યાસ

A Study in Context to the Total Quality Management of Primary 

School of Sabarkantha District

11-05-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
10-2022 68.30% ુ ુષ

622
િશવાભાઈ મેવાભાઈ ખટાણા

SHIVABHAI MEVABHAI KHATANA

િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા

 Faculty of Education - Education

ડૉ. દ બુા દવડા

Dr. Deepuba Devda

ાથિમક િશ ણમા ં ુ ય િશ કોની િૂમકા અન ે ો

The Role and Problems of Head Teacher in Primary Education
11-05-2022

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
11-2022 69.00% ુ ુષ

623

શરદ ુમાર કર ટ ુમાર િ વેદ

SHARADKUMAR KIRITKUMAR TRIVEDI
િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા

 Faculty of Education - Education

ડૉ. દ બુા દવડા

Dr. Deepuba Devda

જુરાતની મોડલ ૂ સનો સવ ાહ  અ યાસ

A Comprehensive Study of Model School of Gujarat
11-05-2022

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
12-2022 73.30% ુ ુષ

624
લ મણભાઈ જોધાભાઈ રબાર

LAXMANBHAI JODHABHAI RABARI

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – ઇિતહાસ

 Faculty of Social Science - History

ડૉ. મોતીભાઈ દ ુ ં

Dr. Motibhai Devu

ગાધંી એ લુાકાત લીધેલા મ ય જુરાતના થળો : એક ઐિતહાિસક 

અ યયન (ઈ.સ. 1915 થી ઈ.સ. 1948)

Places of Central Gujarat Visited by Gandhiji : A Historical 

Study (1915 to 1948)

11-05-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
13-2022 69.30% ુ ુષ

625
તેજલ લલતભાઈ સોલકં

TEJAL LALITBHAI SOLANKI

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – અથશા

 Faculty of Social Science - 

Economics

ડૉ. િનિમષાબહન ુ લ

Dr. Nimishabahen 

Shukla

જુરાતના આદવાસીઓનો આિથક અન ેસામા જક િવકાસ (ડાગં જ લાના 

સદંભમા ંઅ યાસ)

Economic and Social Development of Tribals of Gujarat (Study 

in the context of Dang District)

02-07-2022
(અિધિનયમ-

2009 તગત)
14/2022 55.00% ી

626
વૈશાલીબેન રા શ ુમાર ચાવડા

VAISHALIBEN RAJESHKUMAR CHAVDA

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – ઇિતહાસ

 Faculty of Social Science - History

ડૉ. મહ બૂભાઈ દસાઈ

Dr. Maheboobbhai 

Desai,

“ વાતં ય સેનાની ૂણમાબહન પકવાસા : એક ઐિતહાિસક અ યયન”

“A Freedom Fighter Purnimabahen Pakwasa : A Historical 

Study”

04-07-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
15/2022

EXEMPTE

D (M.Phil. 

Passed)

ી
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627
મિનષ રા ુમાર િવસા

MANISH RAJENDRAKUMAR VISA

યવ થાપન અન ે ૌ ો ગક  િવ ાન 

િવ ાશાખા – કો ટૂરિવ ાન

 Faculty of Management and 

Technology – Computer Science

ડૉ. ધીરનભાઈ પટલ

Dr. Dhirenbhai Patel

“Novel Model Based on an Opinion Mining Approach for User’s 

Behaviour of 

E-Commerce”

16-07-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
16/2022 66.80% ુ ુષ

628
પી ષૂ મન ખુભાઈ ચાવડા

PIYUSH MANSUKHBHAI CHAVDA

ભાષાઓ અન ેસા હ ય િવ ાશાખા – જુરાતી

Faculty and Subject Faculty of 

Language and Literature – Gujarati

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા યાય,

Dr. Ushabahen 

Upadhyay

"અછાદંસ કિવતાના આઠ કિવઓ : એક અ યાસ"

Eight Poets of Free Verse Poetry : A Study
19-07-2022

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
17/2022

EXEMPTE

D (M.Phil. 

Passed)

ુ ુષ

629
ચરાગ રા ુભાઈ રુબીયા

CHIRAG RAJUBHAI PURABIYA

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – સમાજશા

Faculty and Subject Faculty of Social 

Science – Sociology

ડૉ. ભુાષભાઈ પાડંર

Dr. Subhashbhai 

Pandar

ૃ ા મમા ંરહતા ૃ ોનો સમાજશા ીય અ યાસ (અમદાવાદ શહરના સદંભમા)ં

A Sociological Study of the Elderly Living in Old Age Homes 

(With Reference to Ahmedabad City)

11-08-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
18/2022 64.00% ુ ુષ

630
પા લબેન યામ ુમાર ભ

PARULBEN SHYAMKUMAR BHATT

ગાધંીદશન અ યાસ મ િવ ાશાખા – 

ગાધંીિવચાર

 Gandhian Studies  – Gandhian 

Thought

ડૉ. હ રભાઈ પટલ

Dr. Haribhai Patel

રુ નગર જ લામા ંખાદ  િૃ  અન ેઆિથક વાવલબંન પર તેની અસર : 

એક સમી ા મક અ યયન

Khadi Activities in Surendranagar District and Their Impact on 

Economic Swavlamban : A Critical Study

08-09-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
19/2022 62.80% ી

631
મનોજ ગોપાલદાસ અ ાવત

MANOJ GOPALDAS AGRAVAT

ગાધંીદશન અ યાસ મ િવ ાશાખા – 

ગાધંીિવચાર

 Gandhian Studies  – Gandhian 

Thought

ડૉ. હ રભાઈ પટલ

Dr. Haribhai Patel

જુરાતના ામીણ મહાિવ ાલયો – એક અ યયન (નઈ તાલીમના સદંભ)

Gramin Mahavidyalaya of Gujarat : A Study (In Context of Nai 

Talim)

08-09-2022
(અિધિનયમ-

2009 તગત)
20/2022 70.50% ુ ુષ

632
કનૈયાલાલ રામ ભાઈ પટલ

KANAIYALAL RAMJIBHAI PATEL

ગાધંીદશન અ યાસ મ િવ ાશાખા – 

ગાધંીિવચાર

 Gandhian Studies  – Gandhian 

Thought

ડૉ. હ રભાઈ પટલ

Dr. Haribhai Patel

સખીમડંળ ારા મ હલા સશ તકરણ - એક અ યાસ

Women Empowerment through Sakhimandal - A Study
10-11-2022

(અિધિનયમ-

2009 તગત)
21/2022 65.50% ુ ુષ

633
સીમા વરયામિસગ ક યપ

SEEMA VARYAMSINGH KASHYAP

િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા

Faculty of Education – Education

ડૉ. ભરતભાઈ જોશી

Dr.Bharatbhai Joshi
Evaluation of Virtual Classroom Project (VCP) for English 10-11-2022

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
22/2022 66.80% ી

634
સર વતીબેન રા શભાઈ ગાિંવત

SARASVATIBEN  RAJESHBHAI GANVIT

િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા

Faculty of Education – Education

ડૉ. કોક લાબહન પારખ 

Dr. Kokilabahen 

Parekh

છોટાઉદ રુ જ લાની ખાનગી ાથિમક શાળાઓમા ંરાઇટ ુ એ કુશન એ ટ 

2009ના અમલીકરણનો અ યાસ

A study of implementation of Right to Education Act 2009 in 

Private Primary Schools of Chhotaudepur District

17-11-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
23/2022

EXEMPTE

D (M.Phil. 

Passed)

ી

635
મીરા જ ેશ ુમાર કંસારા

MEERA JIGNESHKUMAR KANSARA

યવ થાપન અન ે ૌ ો ગક  િવ ાશાખા – 

કો ટુર

Faculty and Subject Faculty of 

Management and Technology – 

Computer

ડૉ. અજયભાઈ પર ખ

Dr. Ajaybhai Parikh

Indian Ayurvedic Plant Identification Using Multi Organ Image 

Analytics

ભારતીય આ વુ દક છોડની ઓળખ મ ટ  ઓગન ઇમેજ એના લ ટ સ ારા

21-11-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
24/2022 82.30% ી
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મ િવ ાથ ુ ંનામ િવષય માગદશક  ુનામ શોધિનબધંનો િવષય
પ રણામ

તાર ખ
ન ધ

હરનામા

માકં

અ યાસકાય 

પર ણામ
િત

636
પારસભાઈ ગગંારામભાઈ ઓગાણયા

PARASBHAI GANGARAMBHAI OGANIYA

ભાષાઓ અન ેસા હ ય િવ ાશાખા – જુરાતી

Faculty of Languages and Literature 

– Gujarati

ડૉ. સજંયભાઈ મકવાણા 

Dr. Sanjaybhai 

Makwana

જુરાતી નવલકથામા ં હૃ યાગ ુ ંકથાનકઃ એક અ યાસ

The Plot of Home Desertion in Gujarati Novels: A Study
24-11-2022

અિધિનયમ-

2018 ( થમ 

ધુારો)

25/2022

EXEMPTE

D (M.Phil. 

Passed)

ુ ુષ

637
દવે ુમાર કમલેશભાઈ દસાઈ

DEVENDRAKUMAR KAMALESHBHAI DESAI

િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા

Faculty of Education – Education

ડૉ. ડા ાભાઈ પટલ 

Dr. Dahyabhai Patel

ીમ ્  ભગવદગીતાના કમસં યાસયોગ, અ યા મયોગ, ાનિવ ાનયોગ, 

રાજિવ ાયોગ, ભ તયોગ અન ેમો સં યાસયોગનો ાનમીમાસંા મક અન ે

ૂ યમીમાસંા મક અ યાસ

An Epistemological and Axiological study of the Karma 

Sannyasa Yoga, Adhyatma Yoga, Gyan Vigyan Yoga, Rajvidya 

Yoga, Bhakti Yoga and Mokshasannyasa Yoga of the Srimad 

Bhagvadgita

25-11-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
26/2022

EXEMPTE

D (M.Phil. 

Passed)

ુ ુષ

638
પારસ ુમાર હરાલાલ ગોહલ

PARASKUMAR HIRALAL GOHEL

સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા – ઇિતહાસ

Faculty of Social Science - History

ડૉ. ુ ં લભાઈ ભીમડાદકર

Dr. Munjalbhai 

Bhimdadkar

અમદાવાદ શહરના સ તનતકાલીન ઇ લાિમક થાપ યો અન ેતેની 

િવશેષતાઓ : એક ઐિતહાિસક અ યયન (ઈ.સ. 1411 થી 1573)

Islamic Architecture and Its Features of Ahmedabad city of 

Sultanate Era : A Historical Study (A.D. 1411 to 1573)

07-12-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
27/2022 62.00% ુ ુષ

639
િ તીબેન ખં ુભાઈ માહલા

PRITIBEN KHANDUBHAI MAHLA

િવ ાન અન ે યો જત િવ ાન િવ ાશાખા - 

માઇ ોબાયોલો

Science and Applied Science - 

Microbiology

ડૉ. િન ખલભાઈ ભ

Dr. Nikhilbhai Bhatt

MICROBIAL DEGRATION OF DISTILIERY SPENT WASH 

CONTAINING MELANOIDINS
10-12-2022

(અિધિનયમ-

2016 તગત)
28/2022 64.50% ી

640
દવાગંના અિનલભાઈ પટલ

DEVANGNA ANILBHAI PATEL

િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા

Faculty of Education – Education

ડૉ. જ ેશભાઈ પટલ

Dr.Jigneshbhai Patel

ધોરણ નવના સામા જક િવ ાન િવષયમા ંસરંચના મક અભગમ અન ેક ટુર 

સહાિયત અ યયન (CAL) ારા અ યયનની અસરકારકતા

Effectiveness of Constructivist Approach and Computer Assisted 

Learning (CAL) in  Social Science Subject of Std. 9

10-12-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
29/2022

EXEMPTE

D (M.Phil. 

Passed)

ી

641
અિમત ુમાર જતે ુમાર શાહ

AMITKUMAR JITENDRAKUMAR SHAH

િવ ાન અન ે યો જત િવ ાન િવ ાશાખા - 

માઇ ોબાયોલો

 Faculty of Science and Applied 

Science - Microbiology

ડૉ. તીકભાઈ િશ પકાર

Dr. Prateek Shilpkar
BIODEGRADATION OF FLOWER WASTE 21-12-2022

(અિધિનયમ-

2009 તગત)
30/2022 70.50% ુ ુષ

642
િતભા િશવશકંર િ પાઠ

PRATIBHA SHIVSHANKAR TRIPATHI

િશ ણ િવ ાશાખા – િશ ણશા

Faculty of Education – Education

ડૉ. ભરતભાઈ જોશી

Dr.Bharatbhai Joshi

મા યિમક િશ ણાથ ઓના ચતના મક અ યાપન તરો, અ યાપન વ-

કાયસાધકતા અન ે ાયો ગક િશ ણ વ ચેનો સબંધં

Relationship of Reflective Teaching Levels, Teaching Self 

Efficiency  and Practice Teaching of Secondary Student 

Teachers

30-12-2022
(અિધિનયમ-

2016 તગત)
31/2022 68.50% ી
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