$ ૂજરાત િવ ાપીઠ : અમદાવાદ-380 014
િવ ાવાચ2પિત (Ph.D) ક9ાએ ઉ<ીણ થનાર િવ ાથ ઓની યાદ
ું નામ

1

ી ચી ભ
ુ ાઇ ચં ુ લાલ મોદ

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

જ
ુ રાતી ખંડ કા ય

13-10-69

2

ી ભારતી

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

જ
ુ રાતી સા%હ&યમાં બાલવાતા(ઃએક સૈ,ધાંિતક ગવેષણા

06-07-71

તાર ખ

3

ી ગીર23સાદ સોમનાથ ભ5

ી રમેશભાઇ બેટાઇ

દવી ભાગવત - એક સાં67ૃ િતક અ,યયન

13-09-74

4

ી અિ;નભાઇ <ુ ંગરદાસ પટલ

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

િ3તમ એક અ,યયન

09-04-75

5

ી િનરં જના ચં=શંકર દ >?ત

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

6

ી મફતલાલ Dબાલાલ ભાવસાર

સં67ૃ ત

શોધિનબંધનો િવષય

પ રણામ

િવ ાથ

ૂપતભાઇ ઝવેર

િવષય

માગદશક ુ નામ

મ

અવા(ચીન

જ
ુ રાતી કિવતામા (સા%હ&યમાં) યકત થતો ભ@Aતનો

24-06-75

ઉનમેષ
જ
ુ રાતી સા%હ&યમાં એકાંક

ુ ં 6વEપ ઉદભવ અને િવકાસ.

23-12-75

7

ી ગગ( ભોગીલાલ FુAલ

િશ?ણ

ી ઇ;રભાઇ પટલ

8

ી 3વીણા નટવરલાલ ઠHર

િશ?ણ

ી Iુ. D. પટલ

9

ી NુEપ યોગેશભાઇ Oુવ

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

10

ી મફતલાલ Qઠાભાઇ પટલ

%હRદ

ી 7ુ ંજ>બહાર વાSણTય

%હRદ

ી 7ુ ંજ>બહાર વાSણTય

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

24-10-77

11

ી =ારકા3સાદ બલદવ3સાદ
સાંચીહર

Carriculam a Study

25-02-76

જ
ુ રાત રાJયમાં 6વાતંKયોLર Mી િશ?ણનો િવકાસ
કટલીક પસંદ કરલી

જ
ુ રાતી લોકકથાઓમાં 'મોટ ફ' ની તપાસ.

%હRદ ક મનોવૈUાિનક ઉVયRયાસ. મનોિવWલેષણદશ(ન એવં િશXપક

03-04-76
07-06-76
15-07-76

પ%ર3ેYયમZ.

12

ી Nુમનચં= ગોિવ[દલાલ શાહ

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

Nુરશ હ. જોષીઃ સ\ક અને િવવેચક

09-03-78

13

ી દલપતિસ[હ નારણભાઇ પ%ઢયાર

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

ગાંધી^ુગ ુ ં ગ_.

30-12-78

14

ી મહશચં= `વરામભાઇ પંડaા

ી ડા(. રસેસ જમીનદાર

ભારતના 6વાતંKય સંbામમાં સાબરકાંઠા ુ ં 3દાન.

18-10-79

15

ી ચં=કાRત િcકમલાલ શેઠ

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

ઉમાશંકર સ\ક અને િવવેચક

03-11-79

16

ી %દવાબહન જયનારાયણ પાંડય

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

6વાતંKયોતર

09-02-80

17

ી લYમીદવી IુdુષોLમ િસ[હ

18

ી મગનભાઇ રણછોડભાઇ પટલ

19

ી ગંગારામ I ૂણ(ચ=ં શીલ

ઇિતહાસ

સમાજકાય(
ઇિતહાસ
%હRદ

ી પી. દયાલ

જ
ુ રાતી,%હRદ ,મરાઠ કિવતામાં માનવ

જ
ુ રાતક હ%રજનોમZ બાલિવકાસક સમ6યાઓકા અ,યયન

ી ર. જમીનદાર
ી 7ુ ંજ>બહાર વાSણTય

ઐિતહાિસક પ%ર3ેYયમાં 3ાચીન સં67ૃ ત સા%હ&યમાં િનEપિત નાર

10-10-80
09-01-81

મહાભારતના િવશેષ સંદભ(માં
%હદg ભાષા ઔર સાહ &યકો ગાંધી`કા યોગદાન

02-03-81

જ
ુ રાતની અ6I ૃWય Uાિતઓમાં થયેj ુ પ%રવત(ન1951 થી 1975
20

ી ઉિમiલાબહન ચીમનભાઇ પટલ

સમાજશાM

ી રમેશભાઇ

ોફ

Nુધીના પkચીસ વષ(ના ગાળા દરmયાનની પ%ર@6થિત ુ ં

31-03-81

સમાજશાMીય અ,યયન (વડોદરા અને NુરR=નગર nજXલાને
21

ી રસીલાબેન ચં=કાRત કડ આ

જ
ુ રાતી

ી મોહનભાઇ પટલ

અ લ
ુ ?ીને)
આ&મકથાઃ 6વEપ અને િવકાસ

16-04-81
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નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

િવષય

માગદશક ુ નામ

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય

તાર ખ

અમદાવાદ શહરમાં વસતાં ભીલોની (આ%દવાસીઓની)
22

ી Dબાલાલ મોતીભાઇ પટલ

સમાજશાM

ી રમેશભાઇ

ોફ

સામા`ક,આિથiક અને સાં67ૃ િતક પ%ર@6થિત અને તેમાં થયેલાં

03-07-81

પ%રવત(નો.
જ
ુ રાતમZ pqિતયભાષા %હRદ ક િશ?ણ ક સંદભ(મZ
23

ી લીલાકાRત શ@Aતનાથ િમ ા

િશ?ણ

ીIુરષોLમભાઇ પટલ

જ
ુ રાતી તથા

%હRદ ક ભાષા ,વિનયr (ખંડ ય તથા ખં%ડયેLર) ઔર િવ>ભs

04-10-81

ઔચાર>ણક ભાષા ત&વrકા યિતરક અ,યયન
જ
ુ રાત રાJયમાં 3ાથિમક શાળાના ધોરણ પાંચ માટ ગ>ણતના
24

ી જશવંતલાલ ચીમનલાલ શાહ

25

ી કાિતiકચંદ રોય

શાંિત સંશોધન

26

ી રામદાસ ભરત

સમાજશાM

27

ી 3wુmન રિવશંકર ભ5

28

ી રમેશ દલપતરામ ભ5

29

ી મ%હપતિસ[હ િવજયિસ[હ 2ડ2

30 મહR=7ુ માર |લાભાઇ રાવ

31

ી રમાબેન મ ભ
ુ ાઇ દસાઇ

32

ી રાQR=3સાદ માયાદL પાંડય

33

ી પંકજભાઈ ઠોકોરભાઇ દસાઇ

34

ી અ‚ ૃતભાઇ પરસોતમદાસ પટલ

િશ?ણ

ઇિતહાસ
ભા.સં67ૃ િત

િશ?ણ

સમાજશાM

ી ડૉ.%રખવદાસ શાહ

ી રામલાલ પર ખ
ી Nુગનાદાસ
ી રમેશભાઇ

Vુ તા
ોફ

િવષયમાં અ>ભuિમત 6વા,યાયો તૈયાર કરવા અને તેની
અજમાયશ કરવી
Foreign AID AND Indian DeveIopmet, A study From the view
point of peace and deveIopment
ચંબલ ઘાટ સમાજમZ બાગી સમ6યાક સામાnજક 3%uયાયZ

04-10-81

02-01-82
24-04-83

(સાજશાMીય સવT?ણ)

ી રસેશ જમીનદાર

જ
ુ રાતમાં ઇિતહાસ લેખન

13-06-83

ીપ ભ
ુ ાઇ ભ5

જ
ુ રાત ક લxુ>ચcોક આધાર પર >ચcકલાક િસ,ધાંતોકા અyયયન

28-12-83

ી %રખવભાઇ શાહ

ી રમેશભાઇ

ોફ

3ાથિમક અ,યાપન મં%દરના તાલીમાથzઓમાં કૌશXયની તાલીમ

04-01-84

માટ NુYમ અ,યાપનની અસરકારAતા ચકાસવી
આxુિનક શહરમાં 7ુ }ુંબ પ%રવત(ન ( અમદાવાદ શહરને લ?માં

30-08-84

રાખીને)
જ
ુ રાત રાJયમાં ઉ.~ુ.િશ?ણનો ઉદભવ,િવકાસ અને સમ6યાનો

િશ?ણ

ી IુરષોLમભાઇ પટલ

%હRદ

ી વાSણTય`

ગઢવાલી તથા સૌરાSઠના લોકગીતો એક €ુલના&મક અ•યાસ.

06-02-85

ી ર. જમીનદાર

વડોદરા રાJય 32 મંડળ

27-11-85

ઇિતહાસ
જ
ુ રાતી

ીક ભ
ુ ાઇ 2ની

ઉLર

જ
ુ રાતના િસ,ધIુર તાjુકાના મક€ુIરુ ગામ ુ ં ગેય

26-12-85

લોકગીતો ુ ં સા%હ&ય સંપાદન અને અ,યયન

35

ી ઇલા7ુ માર છગનલાલ નાયક

િશ?ણ

36

ી રખાબહન કનૈયાલાલ મહતા

સમાજમાનવશાM

ી રમેશભાઇ

%હRદ

ી વાSણTય`

ભારત સંઘક રાજભાષા ક EપમZ %હRદ કા િવકાસ(1950 થી 1984)

17-04-87

ીક ભ
ુ ાઇ 2ની

રાજ6થાની ઔર

18-06-87

37

ી 3ણવ3ભાબહન લ>લતમોહન
ીવાલ

38

ી શશીબાલા ફક રચંદ પં2બી

%હRદ

39

ી 3િવણચં= રિતલાલ પંડયા

સમાજકાય(

ી IુરષોLમભાઇ પટલ

23-11-84

અ•યાસ.

ી પી. દયાલ

ોફ

3ૌઢિશ?ણ qારા રાઠવાઓનો િવકાસ

30-12-85

કલમ7ુ ઇ ગામના આ%દવાસીઓમાં સાં67ૃ િતક `વન અને પ%રવત(ન
(ગામીત અને ચૌધર આ%દવાસીઓનો €ુલના&મક અ•યાસ)

જ
ુ રાતી લોકકથાƒમા €ુલના&મક અyયયન

અમદાવાદના ગંદા િવ6તારોમાં ગર બાઇનો યાપ અને તેની

07-02-87

09-08-87

અસરોનો અ•યાસ.
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નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

40

િવ ાથ

ું નામ

ી %દનાનાથ િતવાર

િવષય
સમાજમાનવશાM

માગદશક ુ નામ
ી ટ . બી. નાયક

ી ટ શેન7ુ માર વૈSણવ

સમાજમાનવશાM

ી ટ . બી. નાયક

42 હમી?ાબેન િવS„ુ3સાદ રાવ

સમાજમાનવશાM

ી ટ . બી. નાયક

41

43

ી જયંતીભાઇ ઇ;રભાઇ પટલ

%હRદ

44

ી ગૌર શંકર પંડaા

45

ી નટવરલાલ કશવલાલ જોષી

સમાજમાનવશાM
િશ?ણ

46

ી ‚ુ6તાઅલી ઇ‡ાહ મ મસવી

47

ી જયNુખલાલ પ. સોઢા

જ
ુ રાતમZ આ%દવાસીƒ ક આહાર પોષણ એવં 7ુ પોષણસે ઉ&પs

22-08-87
19-09-87

રોગોકા €ુલના&મક અ,યયન.
રાઠવા આ%દવાસીઓની સામાnજક સંરચનામાં લ…નઃMીની

ૂિમકાની

15-03-88

=†Sટએ.
જ
ુ રાતી બાલનાટકrકા €ુલના&મક અ,યયન રં ગિશXપ એવં

03-05-88

બાળ મનોિવUાન ક પ%ર3ેYયમZ.

ી ટ . બી. નાયક

વારલી 2િતનો સમાજમાનવશાMીય અ•યાસ.

06-05-88

ી IુરષોLમભાઇ પટલ

ધરમIુર તાjુકામાં 3ાથિમક િશ?ણ એક અ•યાસ.

10-05-88

અથ(શાM

ી નરR=ભાઇ યાસ

આ%દવાસીઓની પલટાતી આિથiક @6થિતનો અ•યાસ.

06-10-88

ઇિતહાસ અને સ67ૃ િત

ી રસેસ જમીનદાર

ી 7ુ ંજબાળા મહશભાઇ િcવેદ

સમાજમાનવશાM

ી ટ . બી. નાયક

49

ી ફર દા એŠદઅલી આ~ુવાલા

સમાજમાનવશાM

ી રમેશભાઇ

50

ી િવનોદભાઇ ‡Œભ5

48

તાર ખ

A Study on Dependence of Tribales on forest to evolve
strategy for integrated Development

%હ[દ

ી વાSણTય`

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય

ોફ

મહોબતખાન cી2ના સમય ુ ં ˆુ નાગઢ રાJય.
દાંપ&ય`વનમાં અ&યાચાર,માર‰ડ અને માનિસક cાસ

08-10-88
જ
ુ રાતની

07-03-89

Mીઓના સંદભ(માં એક સમાજશાMીય અ•યાસ.
દાઉદ

હોરા કોમમાં Mીઓનો દર‹જો (અમદાવાદ શહરમાં વસતા

7ુ }ુંબોને ,યાનમાં રાખીને સમાજમાનવશાMીય અ•યાસ)

10-05-89

જ
ુ રાત રાJયના 3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના તાલીમાથzઓ માટ
િશ?ણ

ી ર ખવભાઇ શાહ

જ
ુ રાતી ભાષાની જોડણી 2તે શીખવા માટની સામbી િવકસાવવી

06-09-89

અને તેની અજમાયશ કરવી.
ઔ_ો>ગકરણથી આ%દવાસીઓમાં આવેj ું આિથiક,સાં67ૃ િતક અને
51

ી

52

લ
ુ ાબભાઇ ડા•ાભાઇ પટલ

સમાજમાનવશાM

ી ટ . બી. નાયક

ી Nુરશચં= %હરાલાલ દસાઇ

સમાજમાનવશાM

ી ટ . બી. નાયક

53

ી અલકા રોશનલાલ કિપલા

%હRદ

54

ી મહR= કાંિતલાલ શાહ

55

ી પાEલ જયેR=7ુ માર જોષી

સમાજમાનવશાM

ી શૈલRે =7ુ માર શંકરશરણ િસ[હા

સમાજમાનવશાM

ી ટ . બી. નાયક

સામાnજક પ%રવત(ન (વાપી અને ખ€ુલના ઔ_ો>ગક િવ6તારોને

10-01-90

કR=માં રાખીને)

56

શાંિત સંશોધન

જ
ુ રાતના તીથ(6થાનો સમાજમાનવશાMીય અ•યાસ

10-01-90

ી Dબાશંકર નાગર

ગાંધી`કા ભાષાદશ(ન

05-05-90

ી ડ . એન. પાઠક

માનવ અિધકારો શાંિત અને િવકાસ િવકાસશીલ રાSŽોના સંદભ(માં.

08-09-90

સૌરાSŽના આ%હરો (સાં67ૃ િતક `વન અને પ%રવત(ન)

21-02-91

ી રમેશભાઇ

ોફ

ી ટ .બી.નાયક

37ૃ િતિશ?ણ િશ>બર અને સંલ…ન 3• ૃિતઓ qારા પયા(વરણ

21-02-91

સભાનતાની 2 ૃિત.

57

ી ભગવાનદાસ 7ુ . પટલ

ઇિતહાસ

ી ર. ના. મહતા

ખેડŠહમા તાjુકાની 3ાગૈિતહાિસક સં67ૃ િતઓ

28-08-91

58

ીમ ભ
ુ ાઇ %હરાભાઇ મકવાણા

સમાજમાનવશાM

ી ટ . બી. નાયક

અ N
ુ >ુ ચત 2િતમાં સાહિસAતા

29-08-91

59

ી વNુમિત શંકરન

સમાજમાનવશાM

ી ટ . બી. નાયક

Physico culturlal environmental resource utilization by the
Bhils of North East Gujarat and South East Rajasthan a
comparative study.

17-09-91
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હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

60

િવ ાથ

ું નામ

ી દશ(ના ગોપાળભાઇ પટલ

ઇિતહાસ

માગદશક ુ નામ
ી રસેશ જમીનદાર
ી ર. ના. મહતા

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય

તાર ખ

Vinay pitak and Acharangsutra A comarative study in
Historical prespective.
Gandhian thought as a source of peace eduation.શાંિત

11-12-91

ણ
ુ સેકરન

શાંિત સંશોધન

ી ડ . એન. પાઠક

62

ી હરગોિવ[દ િcકમદાસ પટલ

સમાજમાનવશાM

ી ટ . બી. નાયક

ગૌણ વન3દશ એકcીકરણની આ%દવાસીઓના `વન પર અસર.

20-08-93

63

ી સં,યાબહન બાjુભાઇ ઠાકર

3ૌઢિશ?ણ

ી Iુ. D. પટલ

ગાંધીનગર `Xલાનો અવૈિધક િશ?ણ qારા િવકાસ

26-08-93

61

64

65
66
67

68

ી એસ.

િવષય

ી IુSપાબેન મોતીયાની

ી %કશોરભાઇ ના ભ
ુ ાઇ દસાઇ
ી એસ. વZકટચલમ
ી જય3કાશ ગૌર શંકર પંડaા

ી િપના%કન %દ. પંડaા

શાંિત સંશોધન

િવUાન અને અ%હ[સા
શાંિત સંશોધન

ી દવ•ત પાઠક

ી 3. ’ુ. વૈધ
ી દવ•ત પાઠક

3ા.િશ?ણ

ી Iુ. ગો. પટલ

જ
ુ રાતી

ી ચં=કાRત શેઠ

સમાજમાનવશાM

શાંિતક‘ સંદભ(મZ મ%હલાઓકા િવકાસ અહમદાવાદક ગૈર સરકાર

12-11-93

મ%હલા સં6થાએ જયોિતસંઘસેવા વ આવાજ કા યોગદાન
આXબટ( આઇન6ટાઇન અને મહા&મા ગાંધીના `વન અને કાય(ના
અ•યાસ qારા િવUાન અને અ%હ[સા વkચે સંબધ.
Economics of peace with Special Referenece to Dr.
J.C.Kumarappas.
કલમ 3િતચાર િસyઘાંત qારા ‚ુલક સંદભ( કસોટ રચના અને

29-09-94
25-10-94
30-12-94

યથાથzકરણ.
સાં3ત

જ
ુ રાતી કિવતામાં મ Sુ યની આતંર-બા• સંબધ N ૃ†Sટ ુ ં

31-01-95

િનEપણ
આ%દવાસી અને >બનઆ%દવાસી bામીણ િવ6તારમાં પંચાયતીરાજ ુ ં

69

ી %દલીપભાઇ રિતલાલ મથ(ક

70

ી મીના7ુ માર નરહ%ર3સાદ પંડaા

%હRદ

ી વાSણTય`

સાઠોLર %હRદ નાટકrમZ નાર ક દશા ઔર %દશા.

21-10-95

71

ી હંસાબેન ચંપકલાલ ભાવસાર

જ
ુ રાતી

ી ચં=કાRત શેઠ

ભ@Aતને રામકથાની પરં પરા અને મyયકાલીન

16-05-96

72

ી ડ . જહોન છે Xલા ુ રાઇ

ી દવ•ત પાઠક

સંઘષ( િનવારણ ગાંઘીમાગ(

17-07-96

િવનય િપટક એક અ,યયન

10-08-96

શાંિત સંશોધન

ી આર. બી.લાલ

10-02-92

િશ?ણના MોતEપે ગાંધીિવચાર.

ી ર.ના. પટલ

6વEપ અને કાય“ ુ ં યવ6થાપન એક €ુલના&મક અ•યાસ.

જ
ુ રાતી કા યધારા

07-03-95

ી કાWમીરા અ‚ ૃતલાલ ઉપાyયાય

બૌyઘદશ(ન

74

ી આરતીબેન 3હલાદ ક6વેકર

3ા.િશ?ણ

ી Iુ. ગો. પટલ

75

ી કિપલા નરોLમદાસ પટલ

જ
ુ રાતી

ી ચં=કાRત શેઠ

6વાતંKયોતર મૌ>લક સામાnજક દ ધ(નાટકોમાં Mીપાcો.

31-12-96

76

ી શીલા Nુખલાલ ઘોડ

%હRદ

ી વાSણTય`

હgદ નવગીત િવકાસ પરક અyયયન અને ^ુગબોઘની અ>ભ ય@Aત

08-01-97

77

ી હિશiદા હ રાલાલ દવે

સમાજમાનવશાM

ી આર. બી.લાલ

આ%દવાસી મ%હલાઓ અને આ%દવાસી િવકાસ

16-01-97

73

ી ર. જમીનદાર

3ાથિમક અ,યાપન મં%દરના 3િશ?ણાથzઓની વસતી સભાનતાના
િવકાસ માટ બ”ુ મા,મમ સંI ૂટની રચના અને અસરકારAતા.

13-12-96
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હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

િવષય

માગદશક ુ નામ

શોધિનબંધનો િવષય

પ રણામ
તાર ખ

જ
ુ રાત રાJયના 3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓ
78

ી િનરં જન ગોકળદાસ મોદ

79

ી િનવેદ તા 3. બNુ

80

ી કા@Rતલાલ છગનલાલ પરમાર

બૌyઘદશ(ન

ી અ‚ ૃતભાઇ જોઇતારામ પટલ

3ા.િશ?ણ

ી Iુ. ગો. પટલ

82

ી દવેન ગોિવ[ભાઇ દસાઇ

બૌyઘદશ(ન

ી ર. ના. મહતા

િવપWયના અને શર રધમ( િવ_ા એક અ,યયન

13-10-97

83

ી લYમણભાઇ દવશીભાઇ અવૈયા

3ૌઢિશ?ણ

ી Iુ. ગો. પટલ

અમદાવાદ nજXલામાં અ સ
ુ ા?રતા કાય(uમ એક અ•યાસ

13-10-97

84

ી કા@Rતલાલ ચેલાભાઇ પરમાર

3ા.િશ?ણ

ી Iુ. ગો. પટલ

સમાજમાનવશાM

ી આર. બી.લાલ

સમાજમાનવશાM

ી આર. બી.લાલ

81

85 િનરં જના નરોLમદાસ પટલ
86

87

88

ી મીના?ી ભરત7ુ માર ઠાકર

3ા.િશ?ણ

સમાજમાનવશાM

ી Iુ ં ગો. પટલ

ી આર. બી.લાલ
ી ર. ના. મહતા
ી રસેશ જમીનદાર

ી >ચમનલાલ કાશીદાસ પટલ

3ા.િશ?ણ

ી મોહનભાઇ પટલ

ી 3વીણચં= જમનાશંકર ગોર

3ા.િશ?ણ

ી મોહનભાઇ પટલ

89

ી યેNદ
ુ ાસ નાથન

શાંિત સંશોધન

ી ડ . એન. પાઠક

90

ી ઘનWયામ ના. પટલ

શાંિત સંશોધન

ી દવ•ત પાઠક

91

92

ી ગવરાભાઇ લાલાભાઇ નલવાયા
ી હસ‚ુખભાઇ િcભોવનદાસ
પરમાર

93

ી િવજય7ુ માર કdુ ણાશંકર યાસ

94

ી િપના%કન %હરાલાલ યાસ

95

ી જસવંતભાઈ •ુળાભાઇ પંડaા

96

ી લાલ`ભાઇ પીતાંબર પટલ

97 િન&યાનંદ સ&પથી

માટ

જ
ુ રાતી ભાષામાં શાRત વાચન અથ(bહણ કસોટ ની રચના

અને 3માણીકરણ.
The rathwas yesterday, today and tomorrow (A Study of
Development and change among Rathwas)
જ
ુ રાતમાં બૌ,ધકલા અને 6થાપ&યઃઇિતહાસના પ%ર3ેYયમાં એક

16-01-97

04-03-97
05-07-97

અ,યયન
જ
ુ રાત રાJયના 3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓ

12-07-97

માટ િશ?ક સ‹જતા કસોટ ની રચના અને 3માણીકરણ.

%હ[દ ક અ,યયનમZ

જ
ુ રાતી ભાષા Uાન કા અિધગમાRતરણ એક

19-11-97

અ,યયન
આ%દવાસી મ%હલાઓ અને 7ુ }ુંબ િનયોજન
જ
ુ રાતના વનવસાહતી ગામોના આ%દવાસીઓના િવકાસને

03-03-98
06-03-98

અવરોધતા અને સહાયEપ બનતા પ%રબળો
3ાથિમક શાળાના િવUાન િવષયના એકમો પર બ”ુમા,યમ

26-03-98

સંIટુ ની રચના અને તેની અસરકારAતા
3ાથિમક શાળાના બાળકો માટ લxુતમ અ,યયન ક?ાના સંદભ(માં

16-06-98

?મતાલ?ી કસોટ ઓ qારા િસ@yઘમાપન
Frame work of peace eduation A Thrird World prespective
6વાyયાય qારા િવકાસ આ%દવાસીઓની શાંિત અને િવકાસના

29-06-98
29-06-98

સંદભ(માં

સામાજમાનવશાM

ી અરિવ[દભાઇ ભ5

આયોnજત િવકાસ qારા આ%દવાસીઓમાં આવેj ું પ%રવત(ન

21-07-98

સમાજમાનવશાM

ી આર. બી.લાલ

બળા&કારb6ત દ>લત મ%હલાઓઃ એક અ,યયન

21-07-98

3ા.િશ?ણ
સમાજમાનવશાM
%હRદ
3ા િશ?ણ
શાંિત સંશોધન

ી મોહનભાઇ પટલ

3ાથિમક શાળાના ગ>ણત િવષયની ‚ ૂલક સંદભ( કસોટ ની રચના

14-10-98

અને કલમ 3િતચાર િસ,ધાંત qારા યથાથzકરણ

ી આર. બી.લાલ

ભરવાડ સમાજમાં સામાnજક અને યવસાિયક ગિતશીલતા

31-12-98

ી માલતીબેન ુ બે

સમકા>લન %હRદ 3‚ુખ નાટકrકા િવચારબોધ એવં રં ગિશXપ

09-01-99

ી મોહનભાઇ પટલ
ી 3િવણભાઇ શેઠ

3ાથિમક શાળાના બાળકો માટ વૈUાિનક િસ,ધાંત અ>ભયો…યતા
કસોટ ની રચના અને 3માણીકરણ
Peace Development and Environment an Eco-Econo
Perspective

18-01-99
19-01-99
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નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

િવષય

માગદશક ુ નામ

98

ી >ગ%રશભાઇ અરજણભાઇ સોલંક

હ Rદ

ી રામગોપાલ િસ[હ

99

ી Nુિનતા રમ>ણકલાલ કાલ%રયા

સમાજમાનવશાM

ી આર. બી.લાલ

ી કો%કલાબહન પોપટલાલ પારખ

3ા િશ?ણ

ી ન}ુ ભાઇ જોષી

શોધિનબંધનો િવષય

%હ[દ અ વ
ુ ાદ 6વEપ ઔર સંકXપના
કrકણા આ%દવાસી 2િતની મ%હલાઓ અને બાળકોના આહાર પોષણ

પ રણામ
તાર ખ
30-01-99

30-01-99

અને 6વા6–યનો એક અ•યાસ
જ
ુ રાત રાJયના 3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓ

100

માટ હgદ ભાષાની ભાષાક ય સ\નશીલતા માપન કસોટ ની રચના

03-03-99

અને 3માણીકરણ
101

ી ધન`ભાઇ બબાભાઇ પરમાર

102 %કર ટ7ુ માર ચં=કાRતભાઇ જોષી

સમાજમાનવશાM

ી આર. બી.લાલ

3ા િશ?ણ

ી ઇલાબહન નાયક

કોV^ ૂટર અને મા%હતી-િવUાન

ી Nુરશભાઇ ઠાકોર

103

ી કXપેશભાઇ ચી. પર ખ

104

ી સમી?ા ગૌતમભાઇ િcપાઠ

ઇિતહાસ

ી પંકજભાઇ દસાઇ

ી શૈલશ
ે બલવંતિસ[હ સોલંક

ઇિતહાસ

ી પંકજભાઇ દસાઇ

શાંિત સંશોધન

ી 3િવણભાઇ ન.શેઠ

105

આ%દવાસી સમાજ ઉપર આ•ુિનકરણની અસર આ%દવાસી

23-07-99

િવ_ાથzઓના પ%રવત(ન વલણનો અ•યાસ
ધોરણ-7માં વસતીિશ?ણ શીખવવા માટ ‚ ૂલય 6પSટ કરણ

17-08-99

3િતમાનની રચના અને અજમાયશ
સંક>લત સવ(bાહ bંથાલય કોmV^ ૂટર કરણ માટ %ડઝાઇન મોડલ
જ
ુ રાતના નગરો એક ઐિતહાિસક અ,યયન (ઇ.સ.1920 થી

10-09-99
18-09-99

ઈ.સ.1947)
નાન`ભાઇ કા>લદાસ મહતાઃI ૂવ( આ%—કા અને ભારતના આિથiક

02-11-99

અને સાં67ૃ િતક િવકાસમાં 3દાન

106

ી માથા( ઇમેR^ુઅલ

107

ી અિનલ7ુ માર ‚ુલચંદભાઇ પટલ

િશ?ણ

ી ન}ુ ભાઇ જોષી

108

ી જગમાલભાઇ રામાભાઇ 2દવ

%હRદ

ી માલતીબેન ુ બે

˜નેR= ક કથા સા%હ&યકા મનોવૈUાિનક અ,યયન

02-12-99

109

ી `.ઇમેR^ુઅલ

શાંિત સંશોધન

ી ડ . એન. પાઠક

Globalization : Socio political Impact with Special Referance
to India

15-12-99

110

ી `વણભાઇ અરજણભાઇ દસાઇ

ઇિતહાસ

ી પંકજભાઇ દસાઇ

111

ી માલાભાઇ એમ. પરમાર

ઇિતહાસ

ી પંકજભાઇ દસાઇ

112

ી હ રાગીર એમ. ગો6વામી

િશ?ણ

ી ન}ુ ભાઇ જોષી

ી હિમXટા વાય. પરમાર

િશ?ણ

ી મોહનભાઇ પટલ

113
114

ી જયંતીભાઇ ચૌધર

જ
ુ રાતી

ી ઉષાબહન ઉપા,યાય

patterns of development in Gujarat its Environment
જ
ુ રાત રાJયમાં અ,યેતાકR=ી િવUાન િશ?ણ કાય(uમ ુ ં ‚ ૂXયાંકન

જ
ુ રાતના 3ાચીન અ>ભલેખો આધા%રત 6થળનામોનો ઇિતહાસ

24-11-99
29-11-99

24-02-00

(ઇ.સ.I ૂવT 4 થી સદ થી ઇ.સ.13મી સદ પય(Rત)
6થળ-નામોનાં પ%ર3ેYયમાં ભાવનગર nજXલાનો ઇિતહાસ
ઉLર

જ
ુ રાતમાં આિથiક અને સામાnજક 6તરના સંદભ(માં બાળ

18-08-00
12-09-00

મˆુ ર ની શૈ?>ણક િસ™,ધ પરની અસરોનો અ•યાસ
3ાથિમક શાળાના બાળકોની સ\ના&મAતાના િવકાસમાં િસનેકટ કસ

27-09-00

મોડલની અસરકાકતા
જ
ુ રાતીમાં અ વ
ુ ાદ િવચાર

30-09-00

6નાતક નઇતાલીમ કR=ો (`.બી.ટ .સી.)ના 3િશ?ણાથzઓમાં
115

ી રમેશભાઇ છો. પટલ

3ૌઢિશ?ણ

ડૉ ઇલાબહન નાયક

વસિત સભાનતાનો િવકાસ (વસિતિશ?ણ બ”ુમા,યમ સંIટુ ની

01-12-00

રચના અને અસરકારકતા તેમજ િશ?ણ પ,ધિત શૈ?>ણક-સામાnજક
@6થિતની šતર%uયાની અસરના સંદભ(માં)
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હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

116

ી શોભનાબહન ર.શાહ

117

118

119
120

િવષય

માગદશક ુ નામ

˜નિવ_ા

ડૉ nજતેR=ભાઇ શાહ

ી જયવધ(ન સી. હષ(

બૌyઘદશ(ન

3ો. સી. વી. રાવળ

ી આનંદ બહન એસ. પટલ

સમાજકાય(

3ો.NુમRતભાઇ મજ‚ુદાર

શોધિનબંધનો િવષય
મનોરમા કથાઃએક અ,યયન

પ રણામ
તાર ખ
11-12-00

ભારતીય દશ(નમાં 'આ&મત&વ' ની િવભાવનાઃબૌ,ધદશ(નના િવિશSટ

11-12-00

સંદભ(માં
Uાિતમાં ›ચનીચuમ,અ&યાચારો અને દ>લતોની %હજરત-

17-02-01

અRવેષણા&મક અ•યાસ
‚ુ@6લમ ગઝલકારો ુ ં

જ
ુ રાતી ગઝલમાં 3દાન

ી ધીરજભાઇ જસાભાઇ પરમાર

જ
ુ રાતી

ડૉ. >ચ .ુ મોદ

ી ગેલ`ભાઇ એલ. ભાટ યા

%હRદ

ડૉ. રામગોપાલ િસ[હ

%હRદ ક Iુનdુ કત શŠદrકા ભાષા વૈUાિનક અ,યયન

05-03-01

સમાજકાય(

ડૉ. ચR= Vુ ત સાનન

મ%હલાઓને 6વિનભ(ર કરવા માટની ચળવળ ' સેવા' - એક અ•યાસ

18-04-01

121 ગાગz ન. રાવલ

17-02-01

(શાયદ,મર ઝ,F ૂRય,સૈફ અને બેફામના સંદભ(માં

122

ી nજUાશા પટલ

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

વીરતા ‚ ૂલક રાજ6થાની લોકમહાકા યઃએક અ,યયન

12-07-01

123

ી ડા•ાભાઇ મો. પટલ

િશ?ણ

ડૉ. મોહનભાઇ પટલ

3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓની િસ™,ધ ુ માપન

08-08-01

124

ી રxુવીર જ. મકવાણા

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દસાઇ

3ૌઢ િશ?ણ

ડૉ. ઇલાબહન નાયક

િશ?ણ

ડૉ. મોહનભાઇ પટલ

125

ી જયંતીલાલ Dબાલાલ પટલ

126

ી તેજલ nજ. શેઠ

ઐિતહાિસક પ%ર3ેYયમાં

જ
ુ રાતના >ભL>ચcો (પસંદ કરલાં

27-08-01

6થળોના) (ભાગઃ1/2)
ખેડા nજXલામાં િનરં તર િશ?ણ કાય(uમ-એક અ•યાસ
3ાથિમક શાળાનાં બાળકોની સંbહણશ@Aત િવકાસવા માટના

27-10-01
29-10-01

કાય(uમની રચના અને અસરકારકતા
યોગ અને એરોબીક કસરતોની શાર %રક યો…યતાના

127

ી3 લ
ુ ાલ મો. કાNુR=ા

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

ધટકો,શર રશાMિવષયક પાસાંઓ અને એરોબીક ?મતા ઉપર થતી

20-02-02

અસરોનો અ•યાસ
I ૂરક આહાર અને અવરોધક દોડ તાલીમ કાય(uમથી
128

ી જગદ શચં= કલાભાઇ સાવ>લયા

શાર %રક િશ?ણ

129

ી થોભણભાઇ હર ભાઇ પરમાર

બૌyઘદશ(ન

130

ી ભા બ
ુ હન મનાભાઇ ચૌધર

%હRદ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

ઝડપ,િવ6ફોટકબળ અને 6ના^ુસહનશ@Aત ઉપર થતી અસરોનો

ડૉ. આર. ટ . સાવ>લયા

બૌ,ધધમ(ના Iુનdુ &થાનમાં ડૉ. šબેડકર ુ ં 3દાન

27-02-02

ડૉ. રામગોપાલ િસ[હ

%હRદ ક šચ>લક ઉપRયાસ ઔર નાગાˆુ (ન

26-03-02

20-02-02

અ•યાસ.

131

132

133

134

ી િનિમષાબહન FુAલ

bામ અથ(શાM

ડૉ. Nુદશ(ન આયંગર

ી નેહાબહન મહશભાઇ 3kછક

સમાજમાનવશાM

ડૉ. ગૌર શંકર પંડaા

ી લતાબેન શામ`ભાઇ ચૌધર

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દસાઇ

ી ઇલાબહન રમણભાઇ ચૌધર

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દસાઇ

સા‚ુદાિયક જમીન સંસાધનોઃ3œનો અને િવકાસની સંભાવના

15-05-02

ુ રાત રાJયના િવશેષ સંદભ(માં)
( જ
ખારાવ Mીઓમાં 6થાન અને સામાnજક પ%રવત(ન (વેરાવળના

28-06-02

દ%રયા %કનારાનો એક મkછ માર સ‚ ૂદાય)
આઝાદ ની લડતમાં

જ
ુ રાતના ‚ુ@6લમ 6વાતંc-સેનાનીઓ ુ ં

05-07-02

3દાન એક ઐિતહાિસક અ,યયન (ઇ.સ.1885-1947)
6વાતંKય સંbામમાં દ>?ણ

જ
ુ રાતની મ%હલાઓ ુ ં 3દાન : એક

05-07-02

ઐિતહાિસક અ,યયન (ઈ.સ.1920-1947)
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હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

િવષય

માગદશક ુ નામ

શોધિનબંધનો િવષય
કલમ 3િતચાર િસyઘાંત qારા ?મતાકR=ી માપન કસોટ ની રચના

પ રણામ
તાર ખ

ી nજUેશ7ુ માર >ગરધરલાલ પટલ

િશ?ણ

ડૉ. મોહનભાઇ પટલ

136

ી વXલભભાઈ લાલ`ભાઇ માહલા

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દસાઇ

ભEચ nજXલાના 6થળનામોઃએક ઐિતહાિસક અ,યયન

08-08-02

137

ી દશ(નાબહન 3wુmનભાઇ પાઠક

સમાજમાનવશાM

ડૉ. ગૌર શંકર પંડaા

šજણાની લ…ન યવ6થા (સાટાલ…ન)

08-08-02

138

ી ગીતાબેન રતીલાલ પટલ

સમાજમાનવશાM

3ૉ. આર. બી. લાલ

આ%દવાસી િવકાસમાં 6વૈ™kછક સં6થાઓ ુ ં યોગદાન

08-08-02

135

139

ી >બ[ ુ વાસીની રજનીકાંત જોષી

140

ી જય7ુ માર એમ. શાહ

141

ી Nુશીલાબહન બી. પટલ

142

ી ચં=કાંત બા. ઉપા,યાય

ઇિત.દફતરિવ_ા

ડૉ.પંકજભાઇ દસાઇ

˜નિવ_ા

ડૉ. nજતેR• બી. શાહ

જ
ુ રાતી
સમાજમાનવશાM

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય
ડૉ. ગૌર શંકર પંડaા

143

ી જગદ શભાઇ ર. શાહ

બૌyઘદશ(ન

ડૉ. આર. ટ . સાવ>લયા

144

ી Uાનેશચં= નરR=ભાઇ 2ની

બૌyઘદશ(ન

ડૉ. આર. ટ . સાવ>લયા

145

ી યોગેશભાઇ મોહનલાલ મૈcક

બૌyઘદશ(ન

ડૉ. આર. ટ . સાવ>લયા

ી સ&યેR=િસ[હ જગદ શિસ[હ ઠા7ુ ર

િશ?ણ

146

ડૉ. ન}ુ ભાઇ જોષી

08-08-02

અને યથાથzકરણ

ઐિતહાિસક પ%ર3ેYયમાં

જ
ુ રાતી પિcકા 3• ૃિLઃદફતરો આધા%રત

23-10-02

એક અ,યયન (.સ.1915-1947)
આવWયક NુcઃમનોવૈUાિનક અ,યયન

23-10-02

મહાદવ દસાઇની ડાયર ઃએક અ,યયન

23-10-02

રાJયની આ%દમˆૂ થની 2િતઓમાં િવકાસ યોજનાઓને કારણે

11-11-02

આવેલ પ%રવત(ન.
3ાચીન ભારતીય રા2ઓ અને રાજવંશો ુ ં બૌ,ધધમ(માં 3દાન એક
અ,યયન (ઇ.સ.I ૂવTની છžી સદ થી ઇ.સ.ની નવમી સદ Nુધી.
બૌ,ધપા>લ સા%હ&યમાં કમ( િસ,ધાંતઃ એક અ,યયન
બૌ,ધધમ(માં િવપWયન (,યાનમાગ() ુ ં 6થાન અને તેની િવિવધ

18-11-02

18-12-02
20-12-02

6તર અસર.
જ
ુ રાત રાJયની નગરપા>લકાઓ સંચા>લત 3ાથિમક શાળાઓના

08-01-03

િનર ?કોનો સવ(bાહ અ•યાસ.

147

ી કનૈયાલાલ રમણલાલ નાયક

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દસાઇ

પાટણ nજXલાના 6થળનામોઃએક ઐિતહાિસક અ,યયન.

148

ી રાQR= રવાશંકર જોષી

ઇિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઇ દસાઇ

મહસાણા nજXલાના 6થળનામોઃએક ઐિતહાિસક અ,યયન

10-02-03

149

ી ગંગાબહન ક. વાઘેલા

%હRદ

ડૉ. રામગોપાલ િસ[હ

ડૉ.િવજયપાલ િસ[હક રચના- ધાિમiતા

17-02-03

150

ી ‚ુ6€ુફા ^ુ. મનNુર

ગાંધી િવચાર

ડૉ. સાધનાબેન વોરા

151

ી િનલેશ7ુ માર પરસોતમ પટલ

%હRદ

ડૉ. રામગોપાલ િસ[હ

%હ[દ ‚ુહાવરrક સંરચના

04-03-03

152

ી દ?ાબહન શરદચં= 2ની

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

%હRદ કિવતા મZ 3િત>બ[>બત ગાંધી.

22-04-03

153

154

ી કમલેશભાઇ 3. પટલ

શાર %રક િશ?ણ

ી %દપક જયંતીલાલ ભ5

િશ?ણ

ડૉ.જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

ડૉ. મોહનભાઇ પટલ

21-01-03

ગાંધી િવચારની =†Sટએ 6વkછતા સં6થાન (સફાઇ િવધાલય)
અમદાવાદનો અ,યયન (છે Xલાદસકાની કામગીર ને કR=માં રાખીને)

જ
ુ રાત રાJય શાળાક ય િવિવધ રમતોમાં પસંદ થયેલા ખેલાડ ઓ

27-02-03

22-04-03

અને >બનખેલાડ ઓમાં >ચ[તાના 3માણનો અ•યાસ.
3ાથિમક શાળાના િવUાન િવષયની ?મતાકR=ી કસોટ ની રચના

22-04-03

અને કલમ 3િતચાર િસ[,ધાંત qારા યથાથzકરણ
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હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

િવષય

માગદશક ુ નામ

155

ી રા`વભાઇ 3ેમ`ભાઇ પટલ

bામ અથ(શાM

3ા. ક ભ
ુ ાઇ નાયક

156

ી સીતારામ પાન`ભાઇ દશ‚ુખ

િશ?ણશાM

ડૉ. ન}ુ ભાઇ જોષી

157

ી ગીતાબહન મોહનલાલ પટલ

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

ી જગદ શચં= લાલ`ભાઇ ગોઠ

શાર %રકિશ?ણ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

158
159
160

ી બા~ુભાઇ ખાનાભાઇ રાઠોડ
ી રાQ ીબહન Nુ. અમ>લયાર

161

ી Iુિનતાબહન હણT

162

ી સોનલ રમણલાલ પટલ

શોધિનબંધનો િવષય

પ રણામ
તાર ખ

7ૃ િષ ?ેcે }ૂંકાગાળાના સં6થાક ય િધરાણમાં દના %કસાન u%ડટ કાડ(
યોજનાની

ૂિમકા(િવરમગામ અને ધોળકા તાjુકાના સંદભT અ•યાસ)

ડાંગ nજXલામાં 3ાથિમક િશ?ણ એક અ•યાસ.
એરો>બક કસરતો qારા શર રશાM િવષયક પાસાંઓ અને શાર %રક

21-05-03

09-06-03

12-06-03

યો…યતા પર થતી અસરોનો અ•યાસ.
જ
ુ રાત રાJયના શા%રર ક િશ?ણ અ•યાસuમમાં 3વેશ માટની

18-06-03

શા%રર ક યો…યતા કસોટ ના ધોરણોની રચના.

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

ડૉ.રામદરશ િમ

ક કથા-સા%હ&યમZ યAત નાર ચેતના.

26-06-03

%હRદ

ડૉ. રામગોપાલ િસ[હ

સમકા>લન કિવતા ઔર ડૉ.ઇR ુ બહા ુ ર િસ[હકા કિવ-કમ(

26-06-03

પcકાર&વ

ડૉ. 7ુ મારપાળ દસાઇ

િશ?ણ

ડૉ. િનરં જનભાઇ મોદ

જ
ુ રાતી અખબારો અને નાર ચેતના.
જ
ુ રાત રાJયના 3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓ

26-06-03
30-06-03

માટ ભાષા સામ–ય( કસોટ ની રચના અને 3માણી કરણ.

163

ી મેબલ િવ>લયમ મેકવાન

જ
ુ રાતી

ડૉ. ચી ુ મોદ

સ\કઃરાધWયામ શમા(.

16-07-03

164

ી ઇXયાસભાઇ રŸુભાઇ Qઠવા

%હRદ

ડો. માલતીબેન ુ બે

%હ[દ કહાિનયr મZ ‚ુ@6લમ પ%રવેશઃએક અ,યયન

16-07-03

165

ી અતાઉલાખાન મ. ^ુNફ
ુ ઝઇ

%હRદ

ડૉ. રામગોપાલ િસ[હ

3ો. રાસ>બહાર લાલ

166

ી નીતન7ુ માર `વાભાઇ ર‘ %ટયા

સમાજમાનવશાM

167

ી કતનઆનંદ બા~ુભાઇ ઇR=કર

િશ?ણ

ડૉ. ન}ુ ભાઇ જોષી

હ Rદ ભાષાસા%હ&ય ક િવકાસ મZ પc-પિcકાƒકા યોગદાન (1947

23-07-03

ક બાદ)
નમ(દા યોજનાથી

જ
ુ રાતના િવ6થાિપત થયેલાં આ%દવાસી

7ુ }ુંબોનો Iુનઃવસવાટ અને Iુનઃ6થાપન એક અ•યાસ.
જ
ુ રાત રાJયમાં વસતાં છારા,આડોડ યા,સાંસી Uાિતનાં બાળકો ુ ં

22-08-03

14-10-03

3ાથિમક િશ?ણ એક અ•યાસ.

168

ી રશીદખાન એસ. પઠાણ

bામ અથ(શાM

3ા. ક ભ
ુ ાઇ નાયક

સમાજ3ે%રત bામિવકાસ અને ગાંધીમાગ(.

15-10-03

169

ી નવલિસ[હ વે6તાભાઇ કામોળ

bામ અથ(શાM

3ા. ક ભ
ુ ાઇ નાયક

ખાદ ઉ_ોગનો અથ(શાMીય અ•યાસ ( જ
ુ રાત રાJયના સંદભ(માં)

16-10-03

170

ી કૌિશક7ુ માર િવS„ુ3સાદ રાવલ

િશ?ણ

ડૉ. િનરં જનભાઇ મોદ

171

ી `તેR=7ુ માર બા~ુભાઇ પટલ

િશ?ણ

ડૉ. આરતીબેન ક6વેકર

બૌyઘદશ(ન

ડૉ. આર. ટ . સાવ>લયા

િશ?ણ

ી. મોહનભાઇ પટલ

172

173

ી દ?ા યોગેશ મૈcક
ી મનહરભાઇ IુરષોLમભાઇ
પંચાલ

જ
ુ રાત રાJયનાં I ૂવ(-3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓ
માટ ભાષાસ‹જતા કસોટ ની રચના અને 3માણી કરણ.
પાંચમા ધોરણના િવUાનની કmV^ ૂટર 7ૃ ત 3œનબZકની રચના અને

05-12-03

12-12-03

યથાથzકરણ.
બૌ,ધ 2તકકથાઓઃ ~ુ,ધકારક ધમ“ (પારિમતા) અને િશXપ-

18-12-03

>ચcકલાના સંદભ(માં
3ાથિમક શાળાના િવUાન િવષયમાં ‚ ૂXય િવWલેષણ 3િતમાની

30-12-03

અજમાયશ અને અસરકારકતા.
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હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

િવષય

માગદશક ુ નામ

174

ી રમીલાબેન ભોળાભાઇ પટલ

3ૌઢ િશ?ણ

ી. મોહનભાઇ પટલ

175

ી મહશ7ુ માર છે બાભાઇ ગામીત

સમાજમાનવશાM

ી ગૌર શંકર પંડaા

શોધિનબંધનો િવષય
મ%હલા િવકાસમાં સા?રતા અ>ભયાનની

ૂિમકા.

ગામીત 2િતનો સાં67ૃ િતક અ•યાસ.

પ રણામ
તાર ખ
21-01-04
31-01-04

સા?રતા અ>ભયાન qારા નવિશ>?તોમાં આવેલ પ%રવત(નનો
176

ી અEણ7ુ માર એમ. ગાંધી

3ૌઢિશ?ણ

ી. કા@Rતભાઈ પરમાર

177

ી ભરત7ુ માર ઇœવરભાઇ પટલ

શાંિત સંશોધન

ી 3ો. દવ•ત પાઠક

િશ?ણ ,વારા શાિતમય માનવસમાજની રચના.

09-03-04

178

ી રાQR=7ુ માર ’ુનીલાલ િcવેદ

િશ?ણશાM

ી ડૉ. ઇલાબેન નાયક

સાબરકાંઠા nજXલામાં 3ાથિમક િશ?ણ-એક અ•યાસ

17-03-04

179

ી મહશ7ુ માર 3હલાદભાઇ રાવલ

િશ?ણશાM

ી ડ¡ %દIુબા દવડા

અ•યાસ (ડાંગ nજXલાના અ N
ુ >ુ ચત જન2િતના નવિશ>?તોના

19-02-04

પ%ર3ેYયમાં)

180

ી રજનેશ7ુ માર ચં ુ લાલ નાયક

ઇિતહાસ

181

ી અરિવ[દ7ુ માર ચી ભ
ુ ાઇ રામી

શા. િશ?ણ

ી ડૉ. પંકજભાઇ દસાઇ

Dbે` િશ?ણમાં ?મતાલ?ી અ,યયન-અ,યાપન સામbીની

20-03-04

રચના અને તેની અસરકારકતા
6વાધીનતા સંbામમાં દ>?ણ

જ
ુ રાત ુ ં 3દાનઃcણ nજXલાઓના

સંદભ(માં (Nુરત, નવસાર અને વલસાડ) 1885થી1947

25-03-04

આતંર િવœવિવ_ાલય ક?ાએ િવિવધ રમતો માટ પસંદ થયેલ
ી ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

ખેલાડ ઓના મનોવૈUાિનક પાસાઓ, શર ર પ%રિમિત અને શાર %રક

08-04-04

યો…યતાના ઘટકોનો અ•યાસ.
182

ી સૌરભ 3ેમ`ભાઇ પટલ

ઇિતહાસ
શાંિત સંશોધન

ી ડૉ. પંકજભાઇ દસાઇ
ી 3ો. દવ•ત પાઠક

આઝાદ ની લડતમાં સરદાર વXલભભાઇ પટલ ુ ં 3દાનઃ

13-04-04

જ
ુ રાતના સંદભ(માં (1915 થી 1950)

183

ી કાજલ એ. ચૌધર

184

ી ઉવz અEણ7ુ માર ભાવસાર

ઇિતહાસ

ી ડૉ. પંકજભાઇ દસાઇ

એટઇRટમેRટ ઓફ પીસ ¢ુ m^ુઝીક

185

ી હ%રભાઇ માધવલાલ પટલ

િશ?ણ

ી ડૉ. જય3કાશ પંડaા

િસ,ધાંત આધા%રત તા%ક£ક અ>ભયો…યતા કસોટ ની રચના અને

186

ી મહEિsસા મહંમદશર ફ દસાઇ

ી ડૉ. આર. બી. લાલ

ઇ6લામમાં મ%હલાઓનો દર‹જો અને તેની વા6તિવકતા

187

ી સંજય રxુવીર ચૌધર

કોV^ ૂટર અને મા%હતી-િવUાન

ી 3ો.બી. વી. ~ુ,ધદવ

ી નાઝીમા ઉ6માનભાઇ 7ુ રશી

bથાલય અને મા%હતી િવUાન

ી ડૉ. %કર ટભાઇ યાસ

જ
ુ રાતની ભાવસાર Uાિત - ઐિતહાિસક અ,યયન

29-04-04
27-05-04

3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓ માટ કલમ 3િતચાર
09-06-04

યથાથzકરણ.

188

સમાજમાનવશાM

7ૃ િષ િવકાસ માટ પાક ઉ&પાદન પ,ધિતઃિવœલેષણ ,રચના તથા

09-06-04
17-07-04

મા%હતી િનEપણ
જ
ુ રાતના nજXલા િશ?ણ અને તાલીમ ભવનો ( DIETs )ના

19-07-04

3િશ?કોની મા%હતી 3ા™Vતની વત(„ ૂકઃએક અ•યાસ
જ
ુ રાત રાJયની િવœવિવ_ાલયોના 7ુ લનાયક ીઓ,

189

ી ઉદા` િવરા` પરમાર

શા. િશ?ણ

ી ડૉ. જમનાદાસ સાવ>લયા

7ુ લસ>ચવ ીઓ અને મહાિવ_ાલયોના આચાય( ીઓના શાર %રક

05-08-04

િશ?ણ અને રમતગમત 3&યેનાં વલણોનો અ•યાસ.
190
191

ી અશોકભાઇ મણીલાલ પટલ
ી અ‚ ૃતભાઇ ડા•ાભાઇ પરમાર

સમાજમાનવશાM
જ
ુ રાતી

ી ડૉ. ગૌર શંકર પંડaા
ી ડૉ. ઉષાબેન ઉપા,યાય

ઉLર

જ
ુ રાતમાં આવેલા • ૃ,ધા મોનો એક અ•યાસ.(મહસાણા

06-09-04

અને પાટણ nજXલો)
નવલકથાકાર જોસેફ મેકવાનઃએક અ,યયન

25-09-04
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નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

192

ી જવાહરલાલ પોપટલાલ શાહ

193

ી Nુદ પ7ુ માર નંદા

194

ી માધવ` વXલભાઇ સrદરવા

િવષય
˜નિવ_ા
bામ અથ(શાM
સમાજમાનવશાM

માગદશક ુ નામ

શોધિનબંધનો િવષય
Iુ ૂ ગલઃએક અ,યયન

06-10-04

ી 3ો. રો%હત FુAલ

આ%દવાસી 6થળાંતર ( Tribal Migration : A Case Study of

15-10-04

ી ડૉ. ગૌર શંકર પંડaા

Dahod District )
ગીર રાSŽ ય ઉ_ાન યોજનાથી િવ6થાિપત રબાર માલધાર

bામ અથ(શાM

ી 3ો. ક ભ
ુ ાઇ નાયક

7ૃ િષ િવકાસમાં િસ[ચાઇની

196

ી ગાયcીદL વાNુદવભાઇ મહતા

%હRદ

ી ડૉ. માલતીબેન ુ બે

સRત સા%હ&ય મZ સવ(ધમ(-સમભાવ.

197

ી હસ‚ુખભાઈ `વાભાઈ પટલ

ગાંધીદશ(ન

ી ‚ુ7ુંદભાઈ માધવલાલ પટલ

િશ?ણ

ી રા‚ુભાઈ શંકરભાઈ પટલ

200

ી છાયા ક. શાહ

ડૉ. સાધનાબહન વોરા

ડૉ. ઈલાબહન નાયક

6વાœયી મ%હલા સેવા સંઘ “સેવા”ની Mી ઉsિતની 3• ૃિLઓ - એક

ગ>ણત િશ?ણમાં બ”ુમા,યમ સંIટુ ની રચના અને અસરકારકતાનો

11-01-05

અ•યાસ.

˜નિવ_ા

ડૉ. `તેR=ભાઈ બી. શાહ

“પં.

15-03-05

ડૉ. અિનતાબહન આર. પટલ

“6થાિનક ઉપXબધ ખા_પદાથ“માંથી બાળઆહાર તૈયાર કર ને તેની
23-04-05
6વીકાય(તા તપાસવા Dગેનો 3ોયગા&મક અ•યાસ.

ડૉ. શૈલષ
ે ભાઈ આર. દવે

“બાયોગેસ ટકનોલો` અને bામિવકાસ”

26-05-05

“શીપ ‡ેકgગ યાડ( ‘અલંગ’ની bાિમણ સમાજ ઉપર થયેલી અસર”
( જ
ુ રાત રાJયના ભાવનગર nજXલાના તળા2 - ઘોઘા તાjુકાના
છ ગામના સંદભ(માં)Impact of Ship Breaking Yard ‘ALANG’
on Rural Society

11-07-05

િવUાન અને અ%હ[સા

203

ી મનોજ7ુ માર <ુ ંગરભાઈ પરમાર

સમાજકાય(

ડૉ. ચં= Vુ ત સાનન

204

ી ભારત ૂષણ >‡. ગો6વામી

˜નિવ_ા

ડૉ. ક ભ
ુ ાઈ વી. શેઠ

205

ી 3િવણા રાQR=7ુ માર શાહ

˜નિવ_ા

ડૉ. ક ભ
ુ ાઈ વી. શેઠ

206

ી ગણેશભાઈ સોમાભાઈ ગાંિવત

ઈિતહાસ

ડૉ. પંકજભાઈ દસાઈ

સમાજકાય(

ડૉ. ચં= Vુ ત સાન ્

ૃહિવUાન

ી3 દ
ુ ાસ બેચરદાસ પારખ” ય@Aત&વ - 7ૃ િત&વ

ભ=બા”ુ સ%હતા - એક અ,યયન (˜ન Jયોિતષ પરં પરા તથા

સમાજમાનવશાM
%હRદ
ગાંધીિવચાર

22-08-05

વેદાંગ Jયોિતષ પરં પરાના €ુલના&મક અ•યાસના સંદભ(માં)
˜નદશ(નમાં નવપદની િવભાવના ( ી િસ²ચuનાં િવશેષ સંદભ()
ઐિતહાિસક પ%ર3ેYયમાં ખેડા nજXલા 6વાતંKય સંbામ 1915)  ׃થી
1947)
એચ.આઈ.વી. ચેપb6ત

ી 3Uા સતીશભાઈ િcવેદ

03-01-05

અ•યાસ. (અમદાવાદ શહરને કR=માં રાખીને)

03-02-05

ી 3દ પ7ુ માર બા~ુલાલ આચાય(

210

07-12-04

રાSŽ ય સેવા યોજના (NSS) કાય(uમનો સમી?ા&મક અ•યાસ.

202

209 યોગેશ7ુ માર કા@Rતલાલ

07-12-04

ડૉ. આરતીબહન ક6વેકર

ી બીના ગીર શભાઈ પંડયા

208 ચં=વદન અ‚ ૃતલાલ ખરાડ

ૂિમકા (મહસાણા nજXલાના સંદભ(માં)

31-08-05

09-09-05

ય@Aતઓની મનોસામાnજક સમ6યાઓમાં
(અમદાવાદ શહરના એચ.આઈ.વી.

09-12-05

b6ત ય@Aતઓના સંદભ(માં)
“આ%દવાસી િવકાસમાં સહભાગી અ>ભગમ ׃
ી અરવXલી
આ%દવાસી આદશ( ખેતી િવકાસ મંડળનો સમાજમાનવશાMીય
અ•યાસ.”

24-12-05

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

ડૉ. િશવ3સાદ િસ[હ કા ઉપRયાસ સા%હ&ય  ׃એક અ શ
ુ ીલન.

31-12-05

ડૉ. સાધનાબહન વોરા

“દહગામની ‘મ%હલા 2 ૃિત અ>ભયાન પµŠલક ચે%રટબલ Ž6ટ‘
સં6થા qારા મ%હલાઓનો િવકાસ” (Mી સશ@Aતકરણના કાય(uમોને

04-01-06

ડૉ. િસ,ધરાજભાઈ સોલંક

સમાજકાય(ની દરિમયાનગીર

નધ

હ"રનામા
માંક

સટ¤ નં.-2 તા. 3-12014

3ૌઢ િશ?ણ

201

207 અશોક7ુ માર થોભણભાઈ પટલ

10-11-04

આ%દવાસીઓ ુ ં Iુનઃ6થાપનઃ એક અ•યાસ.

ી િવuમિસ[હ બળવંતિસ[હ વાઘેલા

199

તાર ખ

ી ડૉ. ક ભ
ુ ાઇ વી. શેઠ

195

198

પ રણામ

,યાનમાં રાખીને - ગાંધીિવચારના સંદભ(માં)
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ટકા

િત

મ

211

ું નામ

િવ ાથ

િવષય

માગદશક ુ નામ

ી હમીરભાઈ Iુ2ભાઈ
ં
સrદરવા

સમાજમાનવશાM

ડૉ. ગૌર શંકર પંડયા

ી ધીરન બબાભાઈ પટલ

કૉmV^ુટર િવUાન

3ો. બી. વી. ~ુ²દવ

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય

તાર ખ

ચમારોમાં સામાnજક પ%રવત(ન : એક અ•યાસ (વંથલી તાjુકાના

06-01-06

સંદભ(માં)
ઈ-યોજના સહાયક અને તેના qારા પસંદ કરલ 6વણ(જયંતી bામ

212

6વરોજગાર યોજના ુ ં કૉmV^ુટ કર  ׃િવWલેષણ, રચના અને મા%હતી

13-01-06

િનEપણ
213

214

ી 3કાશભાઈ

લ
ુ ાબભાઈ પટલ

ી 3િવણચં= ચં ુ ભાઈ શાહ

અથ(શાM
˜નિવ_ા

ી ભારતીબેન દસાઈ
ડૉ. રામ`ભાઈ ઠા. સાવ>લયા

દ>?ણ

જ
ુ રાતમાં િસ[ચાઈ સગવડની ઉ&પાદન અને ઉ&પાદકતા પર

21-01-06

અસર (નવસાર અને નમ(દા nજXલાના સંદભ(માં)
25/01/200

˜ન દશ(નમાં Uાન મીમાંસા

6

જ
ુ રાત રાJયના િવ;િવ_ાલયોનાં િશ?ણ મહાિવ_ાલયો (બી.એ<્ .
215

ી ર?ા અિનલ7ુ માર પટલ

bંથાલય અને મા%હતી િવUાન

ડૉ. %કર ટભાઈ એમ. યાસ

216

ી નિવનચં= 2દવભાઈ ચિનયારા

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. 3 લ
ુ ાલ એમ. કાNુR=ા

217

ી ધમ(િસ[હ બી. દસાઈ

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. 3 લ
ુ ાલ એમ. કાNુR=ા

218

ીમતી ભારતીબેન હરકાંતભાઈ ભ5

219

ી %કશોર લાલ છં ૂલાલ કલવાર

બૌ²દશ(ન

%હRદ

ડૉ. રામ`ભાઈ ઠા. સાવ>લયા

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

કોલેજો)ના

અ,યાપકોની

મા%હતીની

જE%રયાત

અને

મા%હતી 02-02-06

3ા™Vતની વત(„ ૂક  ׃એક અ•યાસ.
“ જ
ુ રાત રાJયના શાર %રક િશ?ણ

3માણપc (સી.પી.એ<્ .)
15-04-06
અ•યાસuમમાં બહનોના 3વેશ માટની શાર %રક યો…યતા કસોટ ના
ધોરણોની રચના”
ુ રાત રાJયની શાર %રક િશ?ણની સં6થાઓના તાલીમાથzઓના
“ જ
આિથiક અને સામાnજક 6તરના સંદભ(માં >ચ[તા અને સમાયોજનનો 20-06-06
€ુલના&મક અ•યાસ”
ભારતીય 3ાચીન અ>ભલેખોને આધાર બૌ² ધમ( અને સં67ૃ િત ુ ં

20-06-06

અ,યયન.
गुजरात क

वातं यो र

ह द अनुवाद परं परा : एक अनुशीलन

08-07-06

(गुजराती से ह द अनुवाद के संदभ# म% )
ી
220

‚ુકશ7ુ માર

લાલ`ભાઈ

બાલિધયા

જ
ુ રાત રાJયની ઉLર~ુિનયાદ
શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. 3 લ
ુ ાલ એમ. કાNુR=ા

શાળાઓના આચાય( ીઓ અને

િશ?ક ીઓના શાર %રક િશ?ણ અને રમત-ગમત 3&યેનાં વલણોનો 26-07-06
અ•યાસ.

ી
221

%દલીપ7ુ માર

અરજણભાઈ

ચાવડા

જ
ુ રાતી દ>લત વાતા(કારો  ׃એક અ,યયન (પાંચ વાતા(કારો મોહન
જ
ુ રાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

પરમાર, જોસેફ મેકવાન, ધરમાભાઈ

ીમાળ , હર શ મંગલ‚્ તથા 07-08-06

બી.કશરિશવ‚્ ના િવશેષ સંદભ(માં)
િનરં તર િશ?ણ કR=ના લાભાથzઓને ‚ઝ
ં ૂ વતા 3¸ો અને તેના
222

ી Eપાભાઈ સવસીભાઈ માલ%કયા

3ૌઢિશ?ણ

ડૉ. ઈલાબહન નાયક

ઉપાયોનો અ•યાસ (અમદાવાદ, NુરR=નગર અને ડાંગ-આહવા 22-09-06
nજXલાના પ%ર3ેYયમાં)

223

ી

>ગરધરલાલ

ઠાકરશીભાઈ

વરમોરા
224

ી િનલેશ7ુ માર મોહનભાઈ પટલ

225 કિપલાબેન મંગળદાસ પટલ

સમાજમાનવશાM

ડૉ. ગૌર શંકર પંડયા

િશ?ણ

ડૉ. મોહનભાઈ પટલ

%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

ગરાિસયા 2િતનો સમાજમાનવશાMીય અ•યાસ

14-10-06

“અ,યાપન મં%દરના 3િશ?ણાથzઓ માટ ગ>ણત િવષયના
સં¹યાસંહિત ?મતા?ેcના વક( કાડ( સા%હ&યની સંરચના કર તેની
િસp² તથા ધારણ
પર થતી અસર તપાસવી”

29-11-06

समकाल न 'मख
ह द नाटक* म% +य,त सामािजक चेतना (सन ्
ु

11-12-06

१९६० से सन ् १९९५ तक)
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નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

િવષય

માગદશક ુ નામ
જ
ુ રાત

226 રમેશભાઈ જોઈતારામ ચૌધર

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. 3 લ
ુ ાલ એમ. કાNુR=ા

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય
રાJયની

ખેલાડ ઓના

િવ;િવ_ાલયોમાં

આવેગા&મકતાના

šક

તાર ખ
ˆુ દ -ˆુ દ

અને

િસp²

રમતોના
3ેરણાનો

19-12-06

€ુલના&મક અ•યાસ.
અમદાવાદ nજXલાના ધોરણ-5, 6 અને 7 ના શાર %રક અપંગ
227 વસંત7ુ માર શંકરલાલ પંચાલ

િશ?ણ

ડૉ. લાલ`ભાઈ પટલ

%હRદ

ડૉ, રામ ગોપાલ િસ[હ

િવ_ાથzઓની શૈ?>ણક સમ6યાઓનો કટલાંક ચલોના સંદભ(માં

27-12-06

અ•યાસ.
228

ી મહશ7ુ માર મંગલદાસ પટલ

02-09-07

%હRદ લxુકથા  ׃એક અ શ
ુ ીલન.
શાળાક ય રમતોમાં રાSŽ ય ક?ાએ પસંદ થયેલ ખેલાડ ઓની

229

ી દલસંગભાઈ ફલ`ભાઈ ચૌધર

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

શાર %રક યો…યતા અને શર રશાM િવષયક પાસાઓ તેમજ શર ર

21/03/200
7

બંધારણ અને શર ર પ%રિમિતનો €ુલના&મક અ•યાસ

230

ી રામ`ભાઈ નરિસ[હભાઈ પટલ

િશ?ણ

231

ી હસ‚ુખભાઈ ઘેમરભાઈ દસાઈ

અથ(શાM

િ3. ક ભ
ુ ાઈ નાયક

ી મંˆુલા લYમણભાઈ ડાભી

અથ(શાM

ડૉ. િનિમષા FુAલ

232

233

ી ભરત7ુ માર કા@Rતલાલ અbવાલ

234

ી ભાવના િશવાભાઈ પટલ

જ
ુ રાતી

િશ?ણ

ડૉ. લાલ`ભાઈ પી. પટલ

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

ડૉ. મોહનભાઈ પટલ

3ાથિમક

અ,યાપનમં%દરોના

3િશ?માથzઓ

માટ

િવUાન 21/03/200

સહકાર ડર ઉ_ોગનો અથ(શાMીય અ•યાસ “બનાસકાંઠા nજXલા
સહકાર

ૂ ધ ઉ&પાદક સંઘ >લ.” (બનાસડર )ના સંદભ(માં

સહભાગી િસ[ચાઈ

યવ6થાપન ૂ ‚ ׃Xયાંકન ( જ
ુ રાત રાJયના

ી અ€ુલ7ુ માર મણીલાલ પટલ

236

ી ઉદય હ%રઓમ યાસ

બૌ²દશ(ન

ી >બમાન >બહાર પાલ

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. Q. ક. સાવ>લયા

ી મ•ુNદ
ુ ન ધીEભાઈ મકવાણા

bામ યવ6થાપન

ડૉ.બી.બી. સી» ક

237
238
239

240

ી હ%ર7ૃ Sણ અ‚ ૃતભાઈ પટલ
ી હ%રશભાઈ ચ. પારખ

િશ?ણ

િશ?ણ
જ
ુ રાતી

ડૉ. આરતીબહન 3. ક6વેકર

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

ડૉ. લાલ`ભાઈ પટલ
ડૉ. કિપલાબેન પટલ

05-04-07

05-04-07

િવશેષ સંદભ(માં)
ધીdુ બહન પટલ  ׃નવલકથાકાર

20/06/200
7

3ાથિમક શાળાના િવ_ાથzઓ માટ %uયા&મક કસોટ ની રચના અને 18/07/200
7

3માણીકરણ
“ધોરણ-7ના ગ>ણત િવષયના પસં%દત એકમો માટ કmV^ ૂટર

235

7

િનદાનકસોટ ની રચના અને અજમાયશ

આધા%રત અ,યયન સામbીની સંરચના અને તેની અસરકારકતા
તપાસવી.”
િમ>લRદ3¸ની સાધmય(‚ ૂલક =Sટાંત-કથાઓ  ׃સાં67ૃ િતક =†Sટએ

20/07/200
7
03-09-07

અ,યયન
“લોહ ના ºચા દબાણના દદ¤ઓ ઉપર પસંદ કરલ યોગ અ•યાસની

01-10-07

અસરોનો અ•યાસ”
“bામીણ ખેતમˆૂ ર મ%હલાઓ પર ઘરjુ અ&યાચારનો અ•યાસ”
3ાથિમક િશ?ક-3િશ?ણ કાય(uમ 3&યે 3િશ?ણાથzઓનાં વલણોનો

12-10-07
15/10/200
7

અ•યાસ
જ
ુ રાતી સા%હ&યમાં ઈR ુ લાલ યા>Uક ુ ં 3દાન - એક અ,યયન.

29/10/200
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નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

241

242

243

િવ ાથ

ું નામ

ી સતીષ પરસોLમદાસ પટલ
ી શીતલ રણછોડભાઈ ચૌધર
ી

અશોક7ુ માર

શીવરામભાઈ

પટલ
244

ી 3wુમનિસ[હ જ}ુ ભા વાઘેલા

માગદશક ુ નામ

િવષય
bામ યવ6થાપન
(આઈ.ટ .મેનેજમેRટ)
%હRદ
િવUાન અને અ%હ[સા

%હRદ

06-11-07

ટકનોલો`ની અસરકારકતા

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ
%કશોરભાઈ

તાર ખ

સંક>લત bામીણ િવકાસ યવ6થાપનમાં મા%હતી સંચાર

ડૉ. રા`વભાઈ પટલ

ડૉ.

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય

17/12/200

'योजवमल
ू क ह द के 8व8वध स दभ# : एक अनुशीलन

7

દસાઈ પયા(વરણ અને સ`વખેતીના સંદભ(માં પાક સંર?ણની 7ુ દરત 31/12/200

ડૉ. સાધનાબહન વોરા
ડૉ. રામગોપાલ િસ[હ

7

સાથેની સંવાદ પ,ધિતઓ.

डॉ. जबरनाथ परु ो हत का हंद भाषा-सा ह@य एवं AशBा के BेC म% 31/12/200
7

'दे य
જળ¼ાવ
245

ી રાQ ીબેન ભીખાલાલ વાઝા

246

ી %હરલ રો%હત7ુ માર ઠાકોર

િવ6તાર

િવકાસ

યોજનાના

લાભાથz

ખે<ૂત7ુ }ુંબો ુ ં
08-01-08

અથ(શાM

ડૉ. િનિમષાબહન FુAલ

અથ(શાMીય અ,યયન (સાવર7ુ ંડલા તાjુકાના bામ િવ6તારોને

%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

साठो र 'मख
ह द उप यास* म% +य,त नार चेतना
ु

16-01-08

3ૌઢ િશ?ણ

ડૉ. િનરં જનભાઈ મોદ

અમદાવાદ nજXલામાં િનરં તર િશ?ણ કાય(uમ - એક અ•યાસ

18-01-08

કR=માં રાખીને)
247

ી મહશ7ુ માર િવžલભાઈ પટલ
ી

અ?ય7ુ માર

નારણ`ભાઈ

ગ>ણતના અ,યયન-અ,યાપનમાં કmV^ ૂટરનો િવિનયોગ અને તેની

05-02-08

િશ?ણ

ડૉ. જય3કાશ `. પંડaા

ી દવેન રમ>ણકલાલ રાઠોડ

િશ?ણ

ડૉ. જય3કાશ `. પંડaા

250

ી ગીતાબેન >બહાર લાલ કોઠાર

િશ?ણ

ડૉ. જય3કાશ `. પંડaા

કmV^ ૂટર 7ૃ ત િcપા%રમા>ણક ~ુp² કસોટ ની રચના અને 3માણીકરણ

05-03-08

251

ી નયિનત7ુ માર શંકરભાઈ ચૌધર

ડૉ. ‚ુ2
ં લ એમ. ભીમડાદકર

ˆૂ નાગઢ નગર  ׃એક ઐિતહાિસક અ,યયન

12-03-08

248

મહતા
249

252

ી

જયંતીલાલ

માલદવભાઈ

%હRદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

ીક ભ
ુ ાઈ િવનોદભાઈ ભ5

સમાજમાનવશાM

3ો. રાસ>બહાર લાલ

ી િવજયભાઈ ર. મકવાણા

શાર %રક િશ?ણ

માક%ડયા
253

254

ઇિતહાસ

255

ી રાQR=િસ[હ પરબતિસ[હ વાઘેલા

256

ી ર ઝવાન હા`ભાઈ રા2

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. 3 લ
ુ ાલ મો. કાNુR=ા

ી હરR=િસ[હ 3ભાતિસ[હ સોલંક

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. 3 લ
ુ ાલ મો. કાNુR=ા

ી ડો%ડયા રામિસ[હ અરજણભાઈ

%હRદ

257
258

સમાજમાનવશાM

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

ડૉ. ગૌર શંકર પંડaા

ડૉ. જશવંતભાઈ ડ . પંડaા

અસર
કલમ

3િતચાર

િસ²ાંત

આધા%રત

કmV^ ૂટર

અ 7
ુ ૂળ

માપન

04-03-08

યવ6થાની રચના અને તેની અજમાયશ

ह द क8वता म% +य,त दAलत चेतना : एक अनुशीलन
2હર વહ વટ ુ ં

ૂતન Iુનઃિનમા(ણ સાથે Iુનઃયાંિcક , પંચશીલ

02-04-08

07-04-08

qારા કાય( સં67ૃ િત ુ ં Iુનઃઅ6તી&વ.
જ
ુ રાત રાJયની શાર %રક િશ?ણ મહાિવ_ાલયોમાં સાધન-Nુિવધા

03-05-08

અને અ,યાપકોની િસp²ઓ Dગેનો અ•યાસ.
“સંક>લત િશ?ણમાં અ•યાસ કરતા =†Sટહ ન બાળકો અને સમાજ
એક અ,યયન”
યોગાસન અને લયબ,ધ યાયામ qારા નમનીયતા. ગિતNુમેળ અને

19-06-08

30-07-08

3િત%uયા સમય પર થતી અસરોનો અ•યાસ
જ
ુ રાત રાJયની મા,યિમક શાળાઓના િવ_ાથzભાઈનો શાર %રક

30-07-08

યો…યતાનો €ુલના&મક અ•યાસ
Fनम#ला वमा# का कथा सा ह@य : एक अनुशीलन

27-08-08
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નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

259

િવ ાથ

ું નામ

િવષય

ી %દનેશભાઈ સોમાભાઈ ગોહલ

%હRદ

માગદશક ુ નામ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય
मद
ु ा गग# के उप यास* म% HचICत नर-नार
ृ ल

તાર ખ
सJब ध  ׃एक

04-09-08

अनुशीलन
260

ી

%દનકરરાય

જગ`વનદાસ

ટંડલ
261

ી જગદ શ3સાદ બા~ુિસ[હ

262

ી અશોક7ુ માર શંકરલાલ પટલ

263

ી

`તેR=7ુ માર

ભીખાલાલ

અbવાલ

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

વલસાડ અને નવસાર nજXલાના માછ સમાજમાં ગવાતાં લોકગીતો

13-10-08

3ો. એ. બી. વોરા

વન સંર?ણ અને િવકાસમાં લોકભાગીદાર

15-10-08

ડૉ. દ?ાબહન 2ની

नाटककार सरु े K

17-11-08

ઇિતહાસ

ડૉ. અ€ુલભાઈ િcપાઠ

સાબરકાંઠાનાં િશXપ અને 6થાપ&ય

20-11-08

उषा 8'यंवदा के कथा-सा ह@य म% +य,त नार चेतना

20-11-08

જ
ુ રાતી
અથ(શાM
%હRદ

264

ી શારદાબેન બબાભાઈ પટલ

%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

265

ી દ?ાબહન સોમાભાઈ ભા6કર

%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

वमा#

'ेमचंद एवं प नालाल पटे ल के 'मख
उप यास* का तुलना@मक
ु

20-11-08

अनुशीलन
266

ી દશરથ7ુ માર સોમાભાઈ પટલ

જ
ુ રાતી

267

ી રખા મોહનલાલ મૈcક

268

ી જગદ શચં= લાભશંકર િcવેદ

જ
ુ રાતી

269

ી રમેશભાઈ `વણભાઈ ચૌહાણ

ઇત%હસા

270

ી રાQR=7ુ માર વˆુ ભાઈ વાઢળ

272

ી િનરાલી કૌિશકભાઈ શાહ

273
274

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

સરદાર પટલ િવષયક

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

અ,યયન

જ
ુ રાતી `વનચ%રcો  ׃એક અ,યયન

20-11-08

ગૌતમ ~ુ² અને મહા&મા ગાંધી` 3ે%રત નૈિતક મXયો  ׃€ુલના&મક
બૌ²દશ(ન

અને

(‘ધmમપદ’

‘મંગળ3ભાત’

(એકાદશ•ત)ના

24-11-08

સંદભ(માં)
ડૉ. ઉષાબેન ઉપા,યાય

હા6યકાર શાહ~ુ» ન રાઠોડ  ׃એક અ,યયન

20/1/2009

ડૉ. ‚ુ2
ં લ એમ. ભીમડાદર

ધરમIુર નગર  ׃એક ઐિતહાિસક અ,યયન

03-03-09

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

रामHचरतमानस म% युगबोध

18/4/2009

˜નિવ_ા

ડૉ. `તેR=ભાઈ શાહ

અ,યા&મસાર ુ ં €ુલના&મક અને સમી?ા&મક અ,યયન

18/4/2009

ી અજયભાઈ %દનેશચં= પર ખ

કૉmV^ ૂટર િવUાન

3ો. બી. વી. ~ુ²દવ

ઈ-ગવન(Rસ માટ %ડઝાઇન પેટન( આધા%રત ^ુહા&મક અ>ભગમ

ી સીતારામ મંગળભાઈ બારોટ

%હRદ

ડૉ. દ?ાબહન 2ની

राजे K यादव और चंKका त बBी क पCकाOरता का तुलना@मक

03-06-09
18/6/2009

अPययन (सा हि@यक पCकाOरता के संदभ# म% )
275

276

ી નીપા ક. શાહ

કૉmV^ ૂટર િવUાન

ી અિ;ન7ુ માર ડા. ચૌહાણ

277

ી િનશાબેન જગ%દશભાઈ િનmબાક(

278

ી નીરજ €ુષારભાઈ શેઠ

279

ી

ધિમiSઠાબેન

પરબતભાઈ

મકવાણા
280

ી નરR= રા. શાMી

પcકાર&વ અને સ‚ ૂહ3&યાયન

3ો. બી. વી. ~ુ²દવ

ડૉ. રxુવીર ચૌધર

સોપાનીકરણ પ²િત ‚ુજબ ડટા કોઠાર માટ મેટાડટા ુ ં સંbહ માળŸુ

02-07-09

અને ડટા 3ા™Vતનાં અXગો%રધમ
પcકાર

ગાંધી`નાં

લખાણોમાં

3િત>બ[>બત

માનવ

અિધકાર

02-07-09

(અ6I ૃWયતાિનવારણના િવશેષ સંદભT)

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

‘रामचOरतमानस’ म% FनQ8पत यथाथ# और कRपना

19/9/2009

ડૉ. એસ. આર. દવે

‘માઈuોબીઅલ Ž ટમેRટ ઑફ ર એAટ વ ડાઇઝ કRટઇનgગ વે6ટ‘

26/9/2009

%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

उपे Kनाथ ‘अSक’ के उप यास* म% +य,त युगीन चेतना

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

%હRદ
N ૂYમ`વા„ુિવUાન

24/10/200
9

वाTगेयकार परं परा और ह द पद सा ह@य (भि,तकाल के स दभ# 20/11/200
9

म% )
281

ી શૈલષ
ે 7ુ માર મોહનભાઈ પટલ

%હRદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

डॉ. लUमीनारायण लाल के नाटक* म% +य,त सामािजक चेतना

20/11/200
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નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

282 3િવણભાઈ મા•ુભાઈ ચૌધર
283 જનકભાઈ રાણાભાઈ પળા>લયા

િવષય

%હRદ
%હRદ

માગદશક ુ નામ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ
ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય

તાર ખ
26/11/200

ह द पCकाOरता : वQप एवम ् +यािWत एक अनुशीलन

9

डॉ. सय
ू #द न यादव के कथा सा ह@य म% +य,त समाज : चेतनागत

10-12-09

अनुशीलन
ભારતની

7ૃ િષપેદાશોની

િનકાસો

:

અથ(શાMીય

અ,યયન

284 ચં=મૌલી રમેશચં= દવે

અથ(શાM

ડૉ. િનિમષાબેન FુAલ

285 નરોLમભાઈ મહાદવભાઈ 32પિત

અથ(શાM

ડૉ. િનિમષાબેન FુAલ

%હRદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

समकाल न ह द समीBा को डॉ. 8वनय कुमार पाठक का 'दे य

ઇિતહાસ

ડૉ. અ€ુલભાઈ િcપાઠ

કkછની લોક-સં67ૃ િત : 3વાસનના સંદભT

286 નારાયણિસ[હ શંકરિસ[હ રાવ
287 રાQશ7ુ માર મંગળદાસ 2દવ
288 સા%હલ7ુ માર નંદ%કશોર શમા(

%હRદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

10-12-09

( જ
ુ રાતની 7ૃ િષિનકાસ કરતી પેઢ ઓના સંદભ(માં)
રાJયમાં આવેલ

ૂકંપની અસરોનો અથ(શાMીય અ•યાસ ( જ
ુ રાત

રાJયના કkછ nજXલાને ,યાનમાં રાખીને વષ(-2001ના સંદભ(માં)

हंद भाषा एवं सा ह@य के 8वकास म% ईसाई Aमशनर य* का 'दे य :

10-12-09

15/12/200
9
23-12-09
23-12-09

एक अPययन
289 અઝીઝ હા`મહમદ મનNુર

290

ી 3સs7ુ માર બીપીનચં= ગાંધી

િશ?ણ

ગાંધીિવચાર

ડૉ. %દIુબા દવડા

ડૉ. IુSપાબહન મોતીયાની

પાંચમાં ધોરણના ગ>ણતની કmV^ ૂટર 7ૃ ત 3¸બZકની રચના અને
યથાથzકરણ
મ%હલા સશ@Aતકરણમાં અમદાવાદ ૂ રદશ(ન કR=ના કાય(uમોનો
ફાળો (ખેડા nજXલાના પ%ર3ેYયમાં)

07/01/2010/
1
07/01/2010/
2

3ાથિમક ક?ાએ કRયા કળવણીનો િવકાસ : ગાંધીિવચારના
291

ી હષ(વધ(નિસ[હ રાQR=િસ[હ 2ડ2

ગાંધીિવચાર

ડૉ. IુSપાબહન મોતીયાની

પ%ર3ેYયમાં (ડ .પી.ઈ.પી.એસ.એ.એમ. Dતગ(ત ભાવનગર
nજXલાના ઘોઘા, તળા2, મ”ુવા અને પા>લતાણા તાjુકાઓના

292

ી મનીષ તારાચંદ મે ામ

બૌ²દશ(ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

સંદભ(માં)
આચાય( શા@Rતદવ7ૃ ત બોિધચયા(યતાર : સમી?ા&મક અ,યયન

293

ી 2 ૃિત %દવાકર પંડaા

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

कथाकार कृYणा सोबती

ઇિતહાસ

ડૉ. અ€ુલભાઈ િcપાઠ

3ારં >ભક સૌરાSŽ ુ ં સામાnજક અને આિથiક `વન

294 રા”ુલ ખોડ દાસ %દવાન

જ
ુ રાત રાJયની ઉkચ 3ાથિમક શાળાઓમાં 6વા6–ય અને શાર %રક

295 IુSપાબહન • ૂળાભાઈ પટલ

િશ?ણ

ડૉ. દ Iુબા દવડા

296 િશવદ ન િશવસાગર પાRડય

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

8वSव पOर'ेUय म% संचार माPयम और ह द

297 Nુભાષચં= કડવા` પાંડર

સમાજશાM

ડૉ. ગૌર શંકર પંડaા

સહભાગી વન યવ6થાનો આ%દવાસી સ‚ુદાય ઉપર 3ભાવ

298 વનરાજિસ[હ અ`તિસ[હ 2ડ2

બૌ²દશ(ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

બૌ¿ િસ²ાંતોના ખંડનની સમી?ા : ‡ŒN ૂc શાંકરભાSયના સંદભT

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

महापंZडत राहुल सां कृ@यायन के उ यास* का अनुशीलन

299 સિવતા સ>ચદાનંદ FુAલ

િશ?ણની 3વત(માન પ%ર@6થિતનો અ•યાસ અને %દશાિનદ¾ શ

07/01/2010/
3

25/01/2010/
4
08/03/2010/
5
13/03/2010/
6
07/04/2010/
7
07/04/2010/
8
07/04/2010/
9
21/4/2010/1
0
24/4/2010/1
1
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નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

િવષય

માગદશક ુ નામ

શોધિનબંધનો િવષય

પ રણામ
તાર ખ

યોગ અને `mના†6ટAસની કસરતો qારા મા,યિમક શાળામાં અ•યાસ
300 અમીત7ુ માર કરમશીભાઈ ગોધાણી

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. 3 લ
ુ ાલ એમ. કાNુR=ા

કરતાં 12 થી 15 વષ(ની ›મરના િવ_ાથzઓની • ૃp² અને િવકાસ

ડૉ. nજતેR• બી. શાહ

યોગસાર bંથ - એક અ,યયન

03/05/2010/
12

પર થતી અસરનો અ•યાસ
301 શીતલ બીપીનચં= શાહ

˜નિવ_ા

302 િવIુલ રણછોડભાઈ ક ર

િશ?ણ

ડૉ. આરતીબહન િવ. પટલ

303 મહR=7ુ માર નારાયણભાઈ પટલ

િશ?ણ

ડૉ. 3વીણચં= જ. ગોર

304 રમણભાઈ ગોપાળભાઈ પટલ

શાર %રક િશ?ણ

305 િવžલભાઈ સદાભાઈ પટલ

સમાજકાય(

306 %કશોર7ુ માર ગોિવ[દભાઈ સા•ુ

પcકાર&વ અને સ‚ ૂહ3&યાયન

307 ઉરશ7ુ માર ઉદિસ[હભાઈ ગામીત
308 ધારા હર શભાઈ કનો`યા

જ
ુ રાતી
અથ(શાM

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

ડૉ. આનંદ બહન પટલ

ડૉ. 7ુ મારપાળ દસાઈ
ડૉ. કિપલાબહન પટલ
ડૉ. િનિમષા FુAલ

4/6/2010/8A

ધોરણ-7ના િવ_ાથzઓના સવાગી િવકાસ પર યોગિશ?ણની
અસરનો અ•યાસ
3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓ માટ મા€ ૃભાષા
?મતામાપન કસોટ ની રચના અને 3માણીકરણ
જ
ુ રાત રાJયની મા,યિમક અને ઉkચતર મા,યિમક શાળાઓના
યાયામ િશ?કોના િવિશSટ પાસાંઓનો અ•યાસ
bામ પંચાયતમાં દ>લત સરપંચોની કામગીર અને અસરકારકતા
(અમદાવાદ અને મહસાણા nજXલાને ,યાનમાં રાખીને)
મહા જ
ુ રાત šદોલન અને
6વાતંKયોLર

જ
ુ રાતી અખબારો : એક અ,યયન

જ
ુ રાતી મૌ>લક 3હસનો : એક અ,યયન

ગીર રાSŽ ય ઉ_ાન અને અભયારÀય ુ ં 3વાસ ખચ( પ²િત qારા

19/07/2010/
9-A
07/09/2010/
10-A
30/09/2010/
11-A

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

‚ ૂXય િનધા(રણ
જ
ુ રાત સરકાર હ6તકનાં અ@…નશમન અને ત&કાળ 3િતભાવ સેવા

309 ‚ુકશચં= મણા` ચાવડા

bામ યવ6થાપન

ડૉ. મ^ુર ફામ(ર

કR=ોની આફત યવ6થાપનમાં

ૂિમકા, 3વત(માન સ‹જતા, પડકારો

અને bામીણ ?ેcે જE%રયાત ( જ
ુ રાત રાJયની નગરપંચાયતો,

31-01-11

નગરપા>લકાઓ અને મહાનગરપા>લકાઓને ,યાનમાં રાખીને)
310 પંકજ7ુ માર મગનલાલ સrદરવા
311 3ેમ આનંદ િમ
312 બોિધરાજ સવ`ભાઈ િવ;ાસ
313 3િવણચં= 3તાપરાય જોષી

314

ભરત7ુ માર મનNુખલાલ
સોનઘેલાણી

315 %દનેશ7ુ માર ઉગાભાઈ રાઠોડ
316 3ેમીલાબેન નારાયણભાઈ પટલ

317 ચં=કાRત Dબાલાલ પટલ

સમાજશાM

ડૉ. ગૌર શંકર પંડaા

સીદ 2િતમાં Mીનો દર‹જો

14-02-11

શાંિત સંશોધન

ડૉ. Nુદશ(ન આયંગાર

%હRદ 6વરાજ : એક િવખંડના&મક પઠન

14-02-11

બૌ²દશ(ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

બૌ²દશ(ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

જ
ુ રાતના સાં67ૃ િતક િવકાસમાં બૌ²ધમ( ુ ં 3દાન
બૌ²ધમ(-3ે%રત િશ?ણ3ણાલીની અવા(ચીન િશ?ણ યવ6થામાં

16-02-11
31/03/2011

ઉપાદયતા

%હRદ

ડૉ. દ?ાબહન 2ની

गांधीयुगीन ह द उप यास* म% गांधी 8वचारधारा

31/03/2011

%હRદ

ડૉ. દ?ાબહન 2ની

"क8व ' दनकर' पर गाँधी 8वचारधारा का 'भाव"

18/04/2011

િશ?ણશાM

અથ(શાM

ડૉ. કા@Rતલાલ સી. પરમાર

ડૉ. િનિમષા FુAલ

ધોરણ 6 અને 7 ના સં67ૃ ત અને

જ
ુ રાતીના પાઠaIુ6તકોની

18/04/2011

શŠદાવ>લનો €ુલના&મક અ•યાસ
દશી અને બીટ કપાસના પાક ુ ં આવક - ખચ( િવWલેષણ (પાટણ

04/05/2011

અને મહસાણા nજXલાને ,યાનમાં રાખીને)

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

નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

િવષય

માગદશક ુ નામ

318 અિસત બ7ુ લભાઈ વક લ

બૌ²દશ(ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

319 િવભા પરશ નાયક

બૌ²દશ(ન

ડૉ. િનરં જનાબેન વોરા

320 મહશ નારાયણ દ >?ત

િશ?ણશાM

ડૉ. ભરત જોશી

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય
'અ>ભધmમ&થસÁહો' માં િનદ¾ િશત >ચL - ચૈતિસક

તાર ખ
ૂિમકાઓ અને

04/05/2011

બૌ² મનોિવUાન
ગૌતમ ~ુ² 3િતપા%દત 3તી&યસ‚ુ&પાદના 3કાશમાં સાc(નો

04/05/2011

માનવતાવાદ અ@6ત&વવાદ (€ુલના&મક અ•યાસ)
भावी 'ाथAमक AशBक* क

व-Fनद\ Aशत अHधगम Bमता (SDLA)

26/05/2011

एवं शै^Bक उपलि_ध का संबध
ं
321 ધવલ7ુ માર %કર ટ7ુ માર આચાય(

N ૂYમ`વા„ુિવUાન

ડૉ. હસ‚ુખભાઈ એ. મોદ

322 મનNુખ ગેલાભાઈ ગોહલ

%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

323 સંજય7ુ માર અરસીભાઈ ડો%ડયા

જ
ુ રાતી

ડૉ. ભગવાનદાસ પટલ

324 હÂદર નઈમ રોમી
325 યોગેશ રિતલાલ પારખ

શાર %રક િશ?ણ
bંથાલય અને મા%હતીિવUાન

3ો. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા
ડૉ. %કર ટભાઈ એમ. યાસ

6ટડ ઝ ઓન સમ લી…નોસેX^ુલોલાયટ ક ફRઝાઈ એRડ ધેર વેX^ુ

मालती जोशी के कथा-सा ह@य म% नार चेतना

સમાજકાય(

ડૉ. આનંદ બેન પટલ

21-07-11

કાર%ડયા રાજI ૂત સમાજનાં સં6કાર ગીતો : એક અ,યયન
(ˆૂ નાગઢ, NુરR=નગર અને ભાવનગર nજXલાના િવશેષ સંદભ(માં)
The Effectiveness of Suggested Therapeutic Exercises for
Rehabilitation of Jumper's Knee Injury
જ
ુ રાત અને રાજ6થાન રાJયોનાં ^ુિનવિસiટ bંથાલયોની

21-07-11

03-08-11
06-08-11

મા%હતીસેવાઓનો €ુલના&મક અ•યાસ
ઉkચ િશ?ણમાં મ%હલા યવ6થાપકો :

326 ર નાબહન મોહનભાઈ પટલ

01/06/2011

એડડ એVલીકશRસ

ૂિમકા અને પડકારો

( જ
ુ રાત ^ુિનવિસiટ - અમદાવાદ, હમચં=ાચાય( ઉLર
^ુિનવિસiટ - પાટણ, વીર નમ(દ દ>?ણ

જ
ુ રાત

25/08/2011

જ
ુ રાત ^ુિનવિસiટ - Nુરત

અને તેમની કૉલેજોને ,યાનમાં રાખીને)
327 %દલીપ7ુ માર ચીગરાભાઈ ચૌધર

ઇિતહાસ

ડૉ. >બ[ ુ વાિસની જોષી

જ
ુ રાતી રાSŽવાદ સામિયકો : એક ઐિતહાિસક અ,યયન (ઈ.સ.

26/09/2011

1915-1947)
328 રાવ`ભાઈ કાન`ભાઈ કોટવાલ

%હRદ

329 `તેR=7ુ માર દનશીભાઈ ચૌધર

ઇિતહાસ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

HचCा म`
ु दगल के कथा-सा ह@य म% सामािजक चेतना

14/10/2011

ડૉ. ‚ુ2
ં લ એમ. ભીમડાદકર

6થળનામોનાં પ%ર3ેYયમાં અમરલી nજXલાનો ઇિતહાસ

10-11-11

330 િમનેશ7ુ માર ભાEભાઈ ડામોર

જ
ુ રાતી

ડૉ. કિપલાબહન પટલ

6વાતંKયોLર

331 રિતલાલ ચં ુ ભાઈ રાઠવા

જ
ુ રાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

રાઠવા સમાજનાં સં6કારગીતો : એક અ,યયન

332 હમંતભાઈ `વણલાલ પરમાર

િશ?ણશાM

ડૉ. કા@Rતલાલ સી. પરમાર

333 પરશ7ુ માર બા~ુભાઈ પટલ

%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

334 નન7ુ ભાઈ Nુરગભાઈ કરપડા

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

જ
ુ રાતી નાટકોમાં ગાંધી3ભાવ

િનmન આિથiક દર‹જો ધરાવતા પ%રવારોના પાXયોની શૈ?>ણક અને

10-11-11
22/11/2011
28/11/2011

તેને સંબિં ધત સમ6યાઓનો અ•યાસ

'मख
ह द नाटक* म% दAलत - चेतना
ु

गज
ु रात म% ह द शोध का 8वकास एक अPययन (सन ् 1997 ई. से

03-12-11

03-12-11

सन ् 2007 ई. तक)
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નધ

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

335 જય ી નારણભાઈ

ું નામ

િવષય

માગદશક ુ નામ

\
ુ ર

િશ?ણશાM

ડૉ. કો%કલાબહન પારખ

શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. 3 લ
ુ ાલ મો. કાNુR=ા

શોધિનબંધનો િવષય
જ
ુ રાતના 3ાથિમક અ,યાપન મં%દરના 3િશ?ણાથzઓ માટ %હRદ

પ રણામ
તાર ખ

નધ

હ"રનામા
માંક

03/12/2011.

ભાષા સામ–ય( કસોટ ની રચના અને 3માણીકરણ
યોગ, કલે6થેિનક અને સાદ ર લે રમત - 3• ૃિLઓ qારા

336 3કાશ જયંતીલાલ હાથી

િવ_ાથzઓની િશ?ણ પર&વેની રસ-dુ >ચ, 6વ-સંકXપના, ઝડપ અને

19/12/2011

ચોHસાઈ પર થતી અસરોનો અ•યાસ
ૂજરાત િવ_ાપીઠના િશ?ણ મહાિવ_ાલય અને %હRદ િશ?ક
337 છનાભાઈ નારણભાઈ ભgસરા

િશ?ણશાM

ડૉ. મોહનભાઈ પટલ

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

મહાિવ_ાલયના

ૂતI ૂવ( 3િશ?ણાથzઓ ુ ં િશ?ણસ%હત િવિવધ

22/12/2011

?ેcે 3દાન.
338 ભારતીદવી રામે;ર3સાદ પાંડય

ह द लोकगीत* के पOर'ेUय म% गांधी

22/12/2011

વષ(-2012 (2R^ુઆર 2012 થી %ડસેmબર 2012)
339 યાcીબેન %દનેશચં= રાવલ

ઇિતહાસ

ડૉ. >બ[ ુ વાસીની જોષી

%હ[દ જVત સા%હ&ય : ઐિતહાિસક પ%ર3ેYયમાં એક અ,યયન (ઈ.સ.

06/01/2012

--

1/2012

22/02/2012

--

2/2012

23/03/2012

--

3/2012

23/03/2012

--

4/2012

31/03/2012

--

5/2012

16/04/2012

--

6/2012

11/05/2012

--

7/2012

07/06/2012

--

8/2012

1915-1947)

340 મીનાબહન નરહ%ર3સાદ પંડaા

bંથાલય અને
મા%હતીિવUાન

જ
ુ રાત રાJયના િવ;િવ_ાલય bંથાલયની સેવાઓમાં મા%હતી
ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ

3&યાયન અને 3ૌ_ો>ગક - ટAનોલો`ની આવWયAતા, મહ&&વ અને
અમલીકરણ : એક અ•યાસ.
િશ?ણ અને શાર %રક િશ?ણમાં ઉkચ િશ?ણ મેળવતા રમતવીર

341 રાજ7ુ મારિસ[હ દ•ુભા ઝાલા

શાર %રક િશ?ણ

3ો. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

અને >બનરમતવીર િવ_ાથzઓની આવે>ગક પ%રપAવતા, માનિસક
6વા6–ય અને સમાયોજનનો €ુલના&મક અ•યાસ

342 ;ેતા રxુનાથ ભ5

%હRદ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

डॉ. रमानाथ ICपाठa के उप यास* का अनुशीलन
ભારતીય રમતો, યોગ અને nજmના†6ટAસની કસરતો qારા ધો. 5 થી

343 જયંિતભાઈ કશવભાઈ ચૌહાણ

શાર %રક િશ?ણ

3ો. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

7માં અ•યાસ કરતાં િવ_ાથzઓની શર રિમિતમાપન, ~ુp²šક અને
શાર %રક ?મતાના ઘટકો ઉપર થતી અસરનો €ુલના&મક અ•યાસ.

344 આશા7ુ માર છ €ુભાઈ ચૌધર

%હRદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

मद
ु ा गग# क कहाFनय* म% +य,त समाज का सJब धगत
ृ ल
अनुशीलन

345 Jયો&6નાબહન રણછોડભાઈ પટલ

346 અિનષા કતનભાઈ દવે

િશ?ણશાM

િવUાન અને અ%હ[સા

ડૉ. જય3કાશ પંડaા

ડૉ. %કશોરભાઈ ના. દસાઈ

જ
ુ રાત રાJયના 3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોમાં કmV^ ૂટર િશ?ણની
3વત(માન @6થિત અને %દશાિનદ¾ શ
અ%હ[સક (સવ“દય) સમાજરચનાના સંદભ(માં 'નઈ તાલીમ' િશ?ણ
પ²િત

347 3|Xલાબેન મોહનભાઈ પટલ

%હRદ

3ો. માલતી ુ બે

'रामचOरतमानस' का वैbाFनक पOर'ेUय

348 પાEલબહન ઠાકોરભાઈ ચૌધર

%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

साठो र ह द नाटक* का Aमथcकय अनुशीलन

(અિધિનયમ-2009
27/06/2012

1-2012
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009

29/06/2012
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2-2012
Dતગ(ત)

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

349 લીનાબહન રાQR=ભાઈ યાસ
350 રામ નાથ 3સાદ
351 ‚ુ7ુRદભાઈ અ‚ ૃતલાલ પટલ
352 રં જન શંકરલાલ મકવાણા

353 મમતા અમરિસ[હ યાદવ

િવષય
શાંિત સંશોધન
શાંિત અ,યયન અને
સંઘષ( િનવારણ
શાંિત સંશોધન
bંથાલય અને
મા%હતીિવUાન
%હRદ

માગદશક ુ નામ

શોધિનબંધનો િવષય

ડૉ. IુSપાબહન મોતીયાની,

राजनैFतक

ડૉ. %દલીપ શાહ
ડૉ. Nુદશ(ન આયંગાર
ડૉ. %કર ટ મ. યાસ

ડૉ. માલતીબહન ુ બે

वराज और शांFत (गांधी 8वचार के पOर'ेUय म% )

પ રણામ
તાર ખ

નધ

હ"રનામા
માંક

29/06/2012

--

9/2012

TRUSTEESHIP, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
AND PEACE

02/07/2012

--

10/2012

શાંિત િશ?ણમાં bંથાલયોની

09/07/2012

--

11/2012

06/08/2012

--

12/2012

08/08/2012

--

15/2012

30/08/2012

--

13/2012

15/09/2012

--

14/2012

ૂિમકાની ઓળખ

જ
ુ રાતનાં bંથાલયોમાં સૉલ (Software for University Libraries)
bંથાલય સોÃટવેરનો ઉપયોગ - એક અ•યાસ
समकाल न ह द क8वता के पOर'ेUय म% चंKकांत दे वताले क
क8वता एक अनुशीलन

354 રમણભાઈ ગોકલદાસ પટલ

355 દશરથ હ%રભાઈ સાÄંક

356 અbવાલ રામિવલાસ જવાહરલાલ

ગાંધીિવચાર

ડૉ. બલદવ આગ2

bામ યવ6થાપન

ડૉ. રા`વભાઈ પટલ

%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

સાબરડર ઉ_ોગથી સભાસદોની @6થિતમાં આવેલ પ%રવત(ન : એક
અ•યાસ (આિથiક, સામાnજક અને શૈ?>ણક સંદભ(માં)
3ાદિશક bામીણ બZકના 7ૃ િષ િધરાણની ખે<ૂતો ઉપર થતી અસરોનો
અ•યાસ (ગાંધીનગર nજXલાને ,યાનમાં રાખીને)
ह द के 'सार म% जनसंचार माPयम* क भAू मका (वष# 2000 से

(અિધિનયમ-2009
07/11/2012

357 6નેહલ ધીEભાઈ મકવાણા

bામ યવ6થાપન

ડૉ. રા`વભાઈ પટલ

358 મનહરભાઈ મગનભાઈ મકવાણા

bામ યવ6થાપન

ડૉ. રા`વભાઈ પટલ

359 ધીરજલાલ મોહનભાઈ કાક%ડયા

360 અલકાબેન ચીમનલાલ પંચાલ
361 નીરજ િનમ(લ7ુ માર િસલાવટ

પcકાર&વ અને
સ‚ ૂહ3&યાયન
િશ?ણશાM
શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. િવનોદ7ુ માર પાંડય

ડૉ. મોહનભાઈ પટલ
ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

bામીણ સ‚ુદાયમાં પીવાના પાણી ?ેcે સેAટર %રફોમ( યોજના

bામ યવ6થાપન

ડૉ. રા`વભાઈ પટલ

21/11/2012

--

16/2012

22/11/2012

--

17/2012

(રાJય) qારા લોકભાગીદાર ના અ>ભગમનો અ•યાસ
6વ-સહાય ˆૂ થ qારા મ%હલા સશ@Aતકરણ (ˆૂ નાગઢ nજXલાના ચાર
તાjુકાના સંદભ(માં)
(અિધિનયમ-2009
Mahatma Gandhi’s Ways of Mass Communication : A Study

4-2012

27/11/2012
Dતગ(ત)

ધોરણ : 5 થી 7ના બાળકો માટ સાંવે>ગક ~ુp² કસોટ ની રચના

30/11/2012

--

18/2012

01/12/2012

--

20/2012

14/12/2012

--

19/2012

18/12/2012

--

21/2012

27/12/2012

--

22/2012

27/12/2012

--

23/2012

અને 3માણીકરણ
PARENTAL AND GIRLS MOTIVES FOR INSPIRING THEM
TO PRATICIPATE IN DIFFERENT SPORTS IN GUJARAT
કkછ nજXલામાં પરં પરાગત માછ માર

362 ભરતભાઈ કચરાભાઈ પટલ

3-2012
Dતગ(ત)

2010 तक के 8वशेष संदभ# म% )

યવસાય ?ેcે પ²િતમાં

સમય Dતર આવેલ બદલાવ તેમજ કkછ દ%રયાઈ િવ6તારને
અસર કરતા અRય પ%રબળોને કારણે સ2( યેલ પ%ર@6થિત અને

363 ભા બ
ુ ન
ે લgબાભાઈ ચોવ%ટયા

સમાજશાM

ડૉ. િવwુત જોષી

364 દાિમની નવીનચં= શાહ

સમાજકાય(

ડૉ. આનંદ બહન પટલ

365 ગંભીરસંગ નટવરસંગ €ુર

િશ?ણશાM

ડૉ. લાલ`ભાઈ પી. પટલ

પર ણામોનો અ•યાસ
જ
ુ રાતના • ૃ²ા મોનો ઉ»ભવ - િવકાસ, માળŸુ અને કાય“
‚ુ@6લમ ઘે5ોઆઈઝેશન, 3%uયા અને લxુમતીના `વન પર તેની
અસર ( જ
ુ રાતના 2002ના રમખાણોના સંદભT)
3ાથિમક ક?ાએ કRયા કળવણી માટની રાSŽ ય યોજના Dતગ(ત
મીના કmપેઇન - એક અ•યાસ
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ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

માગદશક ુ નામ

િવષય

શોધિનબંધનો િવષય

પ રણામ
તાર ખ

નધ

હ"રનામા
માંક

પેયજળ અને 6વkછતા યોજનાનાં અમલીકરણમાં મ%હલાઓની
સહભાગીતાથી સશ@Aતકરણનાં કારણે તેમનાં `વન પર થયેલ
366 હ‚ુભાઈ રામભાઈ 2ં~%ુ કયા

સમાજકાય(

ડૉ. ચં= Vુ ત સાનન

અસર ( જ
ુ રાત રાJયના NુરR=નગર nજXલાના સાયલા, વઢવાણ,

29/12/2012

--

24/2012

31/12/2012

--

25/2012

હળવદ અને દસાડા તાjુકાનાં પેયજળ અને 6વkછતા યોજનામાં
સમાવેશ થયેલ ગામનાં સંદભ(માં)
367 ભરત7ુ માર કશાભાઈ પરમાર

જ
ુ રાતી

ડૉ. બળવંત 2ની

ઉLર

જ
ુ રાત ુ ં bંથ6થ લોકસા%હ&ય : એક સમી?ા&મક અ,યયન

વષ(-2013 (2R^ુઆર 2013 થી %ડસેmબર 2013)
368 ભગવાનભાઈ નરિસ[હદાસ પટલ

િશ?ણશાM

ડૉ. %દIુબા દવડા

ણ
ુ વંત શાહ ર>ચત સા%હ&યમાં યAત થ€ુ ં િશ?ણ >ચ[તન

12-02-13

--

1/2013

જ
ુ રાતીમાં નાર >લ>ખત `વનચ%રcો : એક અ,યયન

07-03-13

--

2/2013

गांधी 8वचारधारा से 'भा8वत ह द के 'मख
ु नाटक

09-04-13

--

3/2013

Bioconversion of bioorganic waste and production of value
added product

15-04-13

--

4/2013

369 અશોક7ુ માર મંગળદાસ પટલ

જ
ુ રાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

370 રવીR=7ુ માર ડા•ાભાઈ પરમાર

%હRદ

ડૉ. શશીબાલા પં2બી

371 મનોજ7ુ માર વસંતરાય કોરડ યા

N ૂYમ`વા„ુિવUાન

372 અXપેશ રમણભાઈ 32પિત

સમાજશાM

મા. ડૉ. એસ. આર. દવે
સહ મા. ડૉ. ડ .

ીિનવાસ ‚ ૂિતi

ડૉ. િવwુત જોષી
સહ મા. ગૌરાંગ 2ની

એચ.આઈ,વી. b6ત ય@Aતઓ : સામાnજક સમ6યાઓ અને ઉકલો એક સમાજસાMીય અ•યાસ (અમદાવાદનાં એ.આર.ટ . સેRટરોને

(અિધિનયમ-2009
01-05-13

Dતગ(ત)

5/2013

કR=માં રાખીને)
373 આરતીદવી રામસgગ રાઠૌર

%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

रामHचरतमानस म% हा य-+यंTय

ડૉ. ઉિમiલાબેન ઠાકર

કાય“, સેવાઓ અને સંચાલન પર બા•¼ોતીકરણની અસરો : એક

01-05-13

--

6/2013

31-05-13

--

7/2013

11-06-13

--

8/2013

01-07-13

--

9/2013

01-07-13

--

10/2013

12-07-13

--

11/2013

જ
ુ રાતની સંચાલક ય િશ?ણ આપતી સં6થાઓના bંથાલયોના
374 લવ`ભાઈ નાન`ભાઈ ઝાલા

bંથાલય અને મા%હતીિવUાન

અ•યાસ
જ
ુ રાત રાJયનાં Rયાયાલયોનાં bંથાલયોમાં 6વયં સંચાલન,
375 € ૃષાબેન ઉમેશ7ુ માર પટલ

bંથાલય અને મા%હતીિવUાન

ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ

376 સંજય બહચરભાઈ પરમાર

સમાજિવ_ા શાખા :

જ
ુ રાતી

ડૉ. કિપલાબહન પટલ

377 રિવ રામિસ[ગ વસાવા

સમાજિવ_ા શાખા :

જ
ુ રાતી

ડૉ. કિપલાબહન પટલ

મા%હતી 3&યાયન અને 3ૌ_ો>ગક કરણની આવWયAતા અને
ઉપયોગ : એક અ•યાસ

378 કXપનાબહન નરR=7ુ માર મહતા

379 અરિવ[દ7ુ માર ભેમ`ભાઈ લેઉવા

િશ?ણ શાખા :

ડૉ. લાલ`ભાઈ પી. પટલ

િશ?ણશાM
સમાજિવ_ા શાખા : %હRદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

6વાતંKયોLર

જ
ુ રાતી એકાંક ઓમાં ગાંધી3ભાવ : એક ,યયન

વસાવા આ%દ2િત ુ ં લોકગીત સા%હ&ય : એક અ,યયન
સાતમા ધોરણના સામાnજક િવUાન િવષયમાં સંકXપના 3ા™Vત
3િતમાનની અસરકારકતા
ह द के 8वकास म% ह द 'चार सं थाओं का योगदान (1947) के

(અિધિનયમ-2009
15-07-13

380 સતીષ7ુ માર સવ`ભાઈ પટલ

સમાજિવ_ા શાખા :

જ
ુ રાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

ગાંધીિવચાર 3ભાિવત

12/2013
Dતગ(ત)

बाद
જ
ુ રાતી }ૂંક વાતા( : એક અ,યયન (3‚ુખ

(અિધિનયમ-2009
07-09-13

વાતા(કારોના િવશેષ સંદભ(માં)
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13/2013
Dતગ(ત)

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

માગદશક ુ નામ

િવષય

381 3યતકર ખીમ`ભાઈ કાન%ડયા

bંથાલય અને મા%હતીિવUાન

ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ

382 %દ@…વજયિસ[હ જશવંતિસ[હ ચૌહાણ

bંથાલય અને મા%હતીિવUાન

ડૉ. %કર ટભાઈ એમ. યાસ

383 ભરત` `વણ` ઠાકોર

સમાજિવ_ા શાખા :

જ
ુ રાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય

તાર ખ

જ
ુ રાત રાJયના િવ;િવ_ાલય bંથાલયના કમ(ચાર ઓનો કાય(

નધ

હ"રનામા
માંક

07-09-13

--

14/2013

17-09-13

--

15/2013

27-12-13

--

16/2013

02-01-14

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

1-2014

17-01-14

--

2-2014

20-01-14

--

3-2014

27-01-14

--

4-2014

दरू दश#न म% 'यु,त ह द : एक अनुशीलन

08-02-14

उप यासकार भीYम साहनी : एक अनुशीलन

08-02-14

સામાnજક, શૈ?>ણક, રાજક ય Nુધારા વડ પછાત વગ(ના ઉ&થાનમાં
ી નાગરદાસભાઈ ીમાળ ુ ં 3દાન (1920 થી 2004)
ૂ ધાળાં પFુઓ ધરાવતાં 7ુ }ુંબોનો આવક, રોજગાર અને
`વનધોરણના સંદભ(માં અ•યાસ (ˆૂ નાગઢ અને કkછ `Xલાના
સંદભ(માં)
જ
ુ રાતની સોલંક કાલીન કલામાં સાં67ૃ િતક `વન (ઈ.સ. 942 થી
1246)
bાિમણ સહકાર ડર ના િવકાસમાં સ‚ ૂ>ચત ટAનોલો`ની ૂિમકા

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

25-02-14

સંતોષ : એક અ•યાસ.
વીર નમ(દ દ>?ણ

જ
ુ રાત િવ;િવ_ાલય સંલ…ન મહાિવ_ાલયોના

અ,યાપકોની મા%હતી 3ા™Vતની વત(„ ૂક : એક અ•યાસ
િનબંધકાર

ણ
ુ વંત શાહ : એક અ,યયન.

વષ(-2014 (2R^ુઆર 2014 થી ..................)
384 મહશ બળદવભાઈ cાnજયા
385 જયદ પિસ[હ અˆુ (નિસ[હ છાસટ યા
386 શીતલ `વણભાઈ રાવત
387 ઉિમiલા 3િવણ રાવત

સમાજિવ_ા શાખા : વસિત િશ?ણ

ડૉ. સં,યાબહન ઠાકર

સમાજિવ_ા શાખા : સમાજશાM

ડૉ. િવwુતભાઈ જોષી

િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM
bંથાલય અને મા%હતીિવUાન

ડૉ. આરતીબહન પટલ
ડૉ. ઉિમiલાબેન ઠાકર

388 ‚ુકશભાઈ નાગ`ભાઈ મકવાણા

%હRદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

389 ર„ુ7ુમાર િc^ુગીનાથ િમ ા

%હRદ

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

390 Nુભાષ લYમણભાઈ માE
391 અવિન ‚ુ7ુલ7ુ માર ભ5
392 ધરતી ઓમ3કાશ પટલ
393 ધમTR=ભાઈ બા~ુભાઈ ક%ડઆ
394 %દનેશ શાંિતલાલ ભ5
395 પી. સ&ય3તાપ રાˆુ
396 શૈલષ
ે 7ુ માર 3ેમ`ભાઈ માE
397 રમણીકભાઈ માવ`ભાઈ બામ>ણયા
398 મયંક7ુ માર મગનભાઈ ઠાકોર
399 Qસલ શાંિતભાઈ પટલ
400 લક રાજિસ[હ ભા ુ ભા ગો%હલ
401 >લVસા ુ Sયંતભાઈ રાવલ
402 રાQશ 3િવણચં= ખcી
403 ભરતભાઈ સવ`ભાઈ બાવ>ળયા
404 Nુિ3યા રxુનાથ બેનર`

ઇિતહાસ
સમાજિવ_ા શાખા : અથ(શાM
ઇિતહાસ
િવUાન અને અ%હ[સા
ઇિતહાસ
ગાંધીિવચાર
િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM
ઇિતહાસ

ડૉ. ‚ુ2
ં લ ભીમડાદકર
ડૉ. હસ‚ુખભાઈ `. દસાઈ
ડૉ. ‚ુ2
ં લ ભીમડાદકર
ડૉ. અEણ7ુ માર દવે
ડૉ. >બ[ ુ વાિસની જોષી
ડૉ. %દલીપ શાહ
ડૉ. લાલ`ભાઈ પટલ
ડૉ. મહ~ ૂબ દસાઈ

સમાજિવ_ા શાખા : શાર %રક િશ?ણ ડૉ. 3 લ
ુ ાલ મો. કાNુR=ા
િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. મોહનભાઈ પટલ

સમાજિવ_ા શાખા : શાર %રક િશ?ણ ડૉ. જગદ શચં= ક. સાવ>લયા
bામ યવ6થાપન

ડૉ. એસ. ઓ. ˆૂ નાર

સમાજિવ_ા શાખા : bામ યવ6થાપન ડૉ. મ^ુર ફામ(ર
સમાજિવ_ા શાખા : %હRદ
િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. શશીબાલા પં2બી
ડૉ. મોહનભાઈ પટલ

3ાથિમક અ,યાપન મં%દરના તાલીમાથzઓ માટ બ”ુમા,યમ સંIટુ
qારા તાdુ Àય િશ?ણ કાય(uમની રચના અને અસરકારકતા.
ચરોતર 3દશની ધોરણ-12 પાસ થયેલ ઉLર ~ુિનયાદ 3વાહના
િવ_ાથzઓની કારક %દ£ નો અ•યાસ.
Effectiveness of Expression Skill Development Programme in
English for Pre-service Student Teachers.
જ
ુ રાતના ^ુિનવિસiટ bંથાલયોમાં માનવસંબધ
ં ો : સંશોધિનકાની
રચના અને 3માણીકરણ

ભાષાવાર 3ાંતરચના અને જ
ુ રાત રાJય : એક ઐિતહાિસક
અ,યયન (ઈ.સ. 1947 થી 1960)
Gandhian Constructive Programme for a Non-violent Society : The
Role of Ashrams in Andhra Pradesh
જ
ુ રાત રાJયમાં 3ાથિમક િશ?ક 3િશ?ણ ુ ં સવ(bાહ ‚ ૂXયાંકન
ઇિતહાસના પ%ર3ેYયમાં દ વના મં%દરોનો અ•યાસ.
સાતમા ધોરણમાં અ•યાસ કરતા અને િવિવધ ઋ€ુઓમાં જRમેલા
બાળકોની વા6તિવક ›મર, શર રશાMય ›મર, દÂ %હક ›મર, માનિસક
›મર અને ~ુp²šકનો અ•યાસ.
10 થી 14 વષ(ની વયના િવ_ાથzઓની ગા>ણિતક સ\ના&મકતા
કસોટ ની રચના અને 3માણીકરણ.
ભાવનગર િવ;િવ_ાલયના ખેલાડ ઓ અને >બનખેલાડ ઓની
આવે>ગક પ%રપAવતા, માનિસક 6વા6–ય અને `વન સંતોષનો
€ુલના&મક અ•યાસ.
જ
ુ રાત રાJયનાં }ુ ંક ‚ુદતના ખેત િધરાણ સહકાર માળખા પર
વૈ_નાથન સિમિતની ભલામણોના અમલીકરણની અસરો - એક
અ•યાસ.
જ
ુ રાત રાJયની 3ાદિશક bાિમણ બZકોની કામગીર

ુ ં ‚ ૂXયાંકન.

--

03/03/201 (અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
4.

5-2014
6-2014
7-2014
8-2014

11-03-14

--

9-2014

26-03-14

--

10-2014

28-03-14

--

10-2014

28-03-14

--

11-2014

04-04-14

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

12-2014

07-04-14

--

13-2014

17-04-14

--

14-2014

14-06-14

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

15-2014

23-06-14

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

16-2014

30-06-14

--

17-2014

30-06-14

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

HगOरराज cकशोर के कथा-सा ह@य म% गांधी8वचार : एक अनुशीलन

03-07-14

3ાથિમક શાળાના િવ_ાથzઓની િસp²3ેરણાનો અ•યાસ.

09-07-14

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

18-2014
19-2014
20-2014

ટકા

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

405 િવિપનભાઈ ચં ુ ભાઈ મકવાણા
406 NુરR=બહા ુ ર ઈ;રદયાળ સgઘ

407 3વીણચં= હ રાલાલ 32પિત

માગદશક ુ નામ

િવષય
સમાજિવ_ા શાખા : સમાજકાય(

ડૉ. આનંદ બેન પટલ

સમાજિવ_ા શાખા : bામ યવ6થાપન ડૉ. રા`વભાઈ પટલ
િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

415 ચેતન7ુ માર હસ‚ુખભાઈ પટલ
416 હસ‚ુખલાલ રમણલાલ પંચાલ

24-2014

16-09-14

-

25-2014

17-09-14

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

26-2014

01-10-14

-

417 સંજયભાઈ બા~ુભાઈ મકવાણા
418 ક ભ
ુ ાઈ ભાવિસ[ગભાઈ વસાવા

ડૉ. આરતીબેન વી. પટલ
ડૉ. મોહનભાઈ પટલ
ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

સમાજિવ_ા શાખા : શાર %રક િશ?ણ ડૉ. 3 લ
ુ ાલ મો. કાNુR=ા
સમાજિવ_ા શાખા : સમાજશાM
સમાજિવ_ા શાખા :
સમાજિવ_ા શાખા :

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

23-2014

ડૉ. દ?ાબહન 2ની

સમાજિવ_ા શાખા : %હRદ

22-2014
મારફત  ׃આચાય@ી,
મ. દ" . સમાજસેવા
મહાિવ ાલય, $ ૂ.િવ.,
અમદાવાદ.

Fनम#ल वमा# के कथा सा ह@य म% आधFु नकताबोध : एक अनुशीलन
3ાથિમક અ,યાપન મં%દરના 3િશ?ણાથzઓમાં 2તીય
સંવેદનશીલતાના િવકાસ માટના કાય(uમની રચના અને તેની
અસરકારકતા.
અમદાવાદ નગર 3ાથિમક િશ?ણ સિમિત સંચા>લત 3ાથિમક
શાળાઓમાં અ પ
ુ મ શાળા 3ોQAટની અસર
ह द सा ह@य म% +य,त दAलत 8वमश# : एक अनुशीलन (दAलत
लेखन के 8वशेष संदभ# म% )
યો>ગક 3• ૃિLઓ અને એરો>બક કસરતોના તાલીમ કાય(uમ qારા
શર રમાં રહલા ખનીજ ત&વો અને રAત સંબિં ધત ઘટકો પર થતી
અસરોનો અ•યાસ.

ડૉ. િવwુતભાઈ જોષી

િવરમગામ - એક સમાજશાMીય અ•યાસ.

જ
ુ રાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

રમેશ પારખની કિવતા ુ ં ભાષાકમ( : એક અ,યયન

જ
ુ રાતી

ડૉ. બળવંત 2ની
સહમાગ(દશ(ક : ડૉ. ઉષાબહન
ઉપા,યાય

વસાવા સમાજ ુ ં લોકસા%હ&ય અને સં67ૃ િત : એક અ•યાસ.

04-08-14

29-10-14

--

27-2014

17-11-14

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

28-2014

18-11-14

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

29-2014

--

30-2014

13-12-14

--

32-2014

13-12-14

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

33-2014

20-03-15

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

1/1-2015

20-03-15

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

1-2015

28/29/11/
2014

ટકા

21-2014

--

ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ

414 િવuમભાઈ ઈ;રભાઈ ભડા>ણયા

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

સમાજિવ_ા શાખા : bંથાલય અને
મા%હતીિવUાન

િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

--

04-08-14

11-08-14

410 િનરજ રમણભાઈ પટલ

ણ
ુ વંતલાલ યાસ

30-07-14

16-09-14

ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ

413 મે”ુલ7ુ માર

માંક

જ
ુ રાત રાJયના અ દ
ુ ાિનત િવ;િવ_ાલયોના િવUાન
િવ_ાશાખાના અ,યાપકો qારા વી2„ુક ય ¼ોતોનો ઉપયોગ.
અમદાવાદ શહરના સંશોધન કR=ો અને િવિશSટ ઉkચ િશ?ણ
આપતી સં6થાઓના bંથાલયો ુ ં ‚ુ%=ત અને વી2„ુજRય સામાિયક
(ડટાબેઝ) ¼ોતોની ભાગીદાર .

ડૉ. એમ. પી. મ–થાઈ

િશ?ણશાM

હ"રનામા

General & Comlete Disarmament : Getting There.

સમાજિવ_ા શાખા : શાંિત સંશોધન
સમાજિવ_ા શાખા : bંથાલય અને
મા%હતીિવUાન

412 હમાબેન %હરાલાલ મકવાણા

તાર ખ

નધ

ઉLર ~ુિનયાદ શાળાઓના અનામત વગ(ના 3િતભાશાળ
િવ_ાથzઓનો ય@Aત અ•યાસ.

409 વષા( કાંિતલાલ જોધાણી

સમાજિવ_ા શાખા : %હRદ

જ
ુ રાતમાં 'સેઝ' માટ જમીન સંપાદન થયેલાં ખે<ૂતોની @6થિત અને
સમ6યાઓ - એક અ•યાસ.
Dairy Cooperatives as a Tool for Rural Development and Women
Empoverment in Dangs

પ રણામ

ડૉ. કો%કલાબહન પારખ

ુ
મોઝર
408 યેNઆ

411 3|Xલભાઈ બાIુભાઈ 7ુ ર7ુ %ટયા

શોધિનબંધનો િવષય

વષ(-2015 (2R^ુઆર 2015 થી ..................)
419 અિ;નીબા~ુ>ગ%ર અ‚ ૃત>ગ%ર ગી%ર

420 ભાવનાબેન 3ાગ`ભાઈ પટલ

િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

સમાજિવ_ા શાખા : સમાજશાM

જ
ુ રાત રાJયનાં 3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓ
ડૉ. કો%કલાબહન પારખ

માટ

જ
ુ રાતી ભાષાની ભાષાક ય સ\નશીલતા માપન કસોટ ની

રચના અને 3માણીકરણ
6વ. ડૉ. આÆપાલી મચ(Rટ

સૌરાSŽની લેઉવા પાટ દાર Uાિતમાં Mી ુ ં સામાnજક 6થાન – એક
સમાજશાMીય અ•યાસ (અમદાવાદ શહરના સંદભ(માં)

1. Bhavna_Ph.D.
Result-2009 to
(Ad.-2009)
(Sociology)
2.
Makabhai_Ph.D.

H ૂરક આહાર અને એરોIબક કસરતોના તાલીમ કાય મની
421 મકાભાઈ Fુપતભાઈ બારG યા

સમાજિવ ા શાખા : શાર રક િશ9ણ ડૉ. જમનાદાસ સાવ>લયા

હમેટોલોJકલ પાસાઓ અને એરોIબક – અનએરોIબક 9મતા પર

20-03-15

થતી અસરોનો અLયાસ.

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

2-2015

Result-2009
to (Ad.-2009)
(Physical
Education)

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

િત

મ

િવ ાથ

ું નામ

422 ચં=કાRત ભીખાભાઈ પરમાર
423

ૂતનબેન ‚ુકશભાઈ ચૌધર

424 ચેતન7ુ માર ચમનલાલ પટલ
425 `Uેશ7ુ માર રાˆુ ભાઈ Iુરબીયા
426 ઝા%હરા હા`મહમદ મનNુર
ુ ાઈ વહોિનયા
427 દવચંદભાઈ મા ભ

માગદશક ુ નામ

િવષય
િશ?ણ શાખા :

ડૉ. ભરત જોશી

િશ?ણશાM
સમાજિવ_ા શાખા :

જ
ુ રાતી

સમાજિવ_ા શાખા : સમાજશાM

શોધિનબંધનો િવષય
`વન અને િશ?ણ િવષયક માRયતાઓના સંદભ(માં ભાિવ િશ?કોના

પ રણામ
તાર ખ

3-2015
4-2015

0.69

09-05-15

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

5-2015

64

12-05-15

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

6-2015

63.5

7-2015

72

8-2015

65

9-2015

65

10-2015

67.5

11-2015

83

12-2015

62

Mી

13-2015

57

Iુdુષ

1-2016

78

Iુdુષ

2-2016

73.5

Mી

3-2016

66

Mી

4-2016

59

Mી

5-2016

60.5

Mી

^ુવાનો ઉપર ડાય6પોરાની અસર (ચરોLર િવ6તારના સંદભ(માં)

07-05-15

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

સમાજિવ_ા શાખા : આ%દવાસી

ડૉ. ચં=કાRત બા. ઉપા,યાય

428 નીતાબેન ગોિવ[દભાઈ પટલ

િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. લાલ`ભાઈ પી. પટલ

ુ ાઈ પારખ
429 ભરતભાઈ ભા ભ

સમાજિવ_ા શાખા : %હRદ

ડૉ. શશીબાલા પં2બી

અ•યાસ (ખેડા nજXલાના િવશેષ સંદભ(માં)
मेहsि नसा परवेज़ के कथा सा ह@य म% नार चेतना
આ%દવાસી િવ6તારમાં ખેતી?ેcે જળ યવ6થાપન (દાહોદ nજXલા

23-06-16

સંદભT)
3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓ માટ ‚ ૂXય સભાનતા

(અિધિનયમ-2009

65.5

CD

Dતગ(ત)
08-08-15

િવકાસ કાય(uમની રચના અને અસરકારકતા.
वातं यो र म हला उप यासकार* के उप यास* म% युगबोध

િત

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

6વ. ડૉ. આÆપાલી મચ(Rટ

સમાજિવ_ા શાખા : %હRદ

ટકા

3/1-2015

25-04-15

સહકાર િધરાણની 7ૃ િષિવકાસ પર થયેલી આિથiક અસરોનો

માંક

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

ચૌધર 2િત : સં67ૃ િત અને લોકસા%હ&ય એક અ•યાસ

ડૉ. હસ‚ુખભાઈ દસાઈ

હ"રનામા

25-03-15

આ&મ - સRમાન અને ‚ ૂXયા>ભ‚ુખતા.

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

સમાજિવ_ા શાખા : અથ(શાM

નધ

25-08-15

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

Analysis of Participation Motive, Goal Orientation and
430 મ ુ 3તાપ િસ[ઘ ભદોર યા

સમાજિવ_ા શાખા : શાર %રક િશ?ણ ડૉ. જગદ શચં= એલ. ગોઠ

Coping Skills of the IIT Athletes Belonging to Various

21-09-15

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

Sport Groups.
431 નરR=િસ[હ બળદવિસ[હ ચાવડા

432 અનીતા હ રાલાલ પટલ

433 %દ યેશ ચં=કાRતભાઈ યાસ

િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. દ Iુબા દવડા

સમાજિવ_ા શાખા : અથ(શાM

ડૉ. યોગેશ વાંિસયા

સમાજિવ_ા શાખા : પcકાર&વ અને
સ‚ ૂહ3&યાયન

ડૉ. િવનોદ7ુ માર પાંડય

3ાથિમક શાળાઓ માટ 3વત(માન િનર ?ણ 3િતમાનના
આલોચના&મક અ•યાસ આધા%રત િનર ?ણ 3િતમાનનો િવકાસ.
સામાnજક સલામતીની યોજનાઓનો અ•યાસ. (અમદાવાદ

25-09-15

15-12-15

nજXલાના સંદભ(માં)
એસ.એમ.એસ. એક અસરકારક 3&યાયન મા,યમ

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

17-12-15

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

વષ(-2016 (તા. 1-1-2016 થી 31-12-2016)
434 ધમTશ નિવનચં= અ,યાE

િવUાન અને 3ાયોnજત િવUાન શાખા ડૉ. હસ‚ુખ દસાઈ (મા.)
: N ૂYમ`વા„ુિવUાન
ડૉ. િન>ખલ ભ5 (સહ-મા)

Microbial Production of Xylanase(s)

435 ?મા હ%રકાંત બાલાIુર

િવUાન અને 3ાયોnજત િવUાન શાખા ડૉ. મદમવાર દLા (મા.)
: N ૂYમ`વા„ુિવUાન
ડૉ. િન>ખલ ભ5 (સહ-મા)

Molecular Assessment of Microbial Community Structure and
Development of Microbial Consortia for Decolourization and
Degradation of Textile Industrial Waste Water

12-01-16

ડૉ. િનિમષા FુAલ

A Study of Human Development Index, Inequality Adjusted
Human Development Index, Gender Inequality Index and Multidimensional Poverty Index of Districts of Gujarat.

18-01-16

ડૉ. લોકશ ˜ન

જ
ુ રાત રાJયમાં કRસર, મ•ુ3મેહ, Þદયરોગ તથા મગજના રોગો
Dગે સાવચેતી અને િનયંcણ માટ રાSŽ ય કાય(uમની
અસરકારકતાનો અ•યાસ (bામીણ મ%હલાઓને ,યાનમાં રાખીને)

27-01-16

ડૉ. ‚ુ2
ં લ ભીમડાદકર

NુરR=નગર nજXલો : એક ઐિતહાિસક અ,યયન

27-01-16

436 નશેમન તાહરભાઈ મારકટવાલા

સામાnજક અને સંલ…નશાM શાખા :
અથ(શાM

437 nજUા રામાભાઈ પટલ

યવ6થાપન અને તકનીક શાખા :
bામ યવ6થાપન

438 વષા( કરશનભાઈ વાળા

સામાnજક અને સંલ…નશાM શાખા :
ઇિતહાસ

04-01-16

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009

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

Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

મ

િવ ાથ

ું નામ

439 જતીન હષ(દરાય રાજદ પ

માગદશક ુ નામ

િવષય
શાર %રક િશ?ણ અને રમતગમત
િવUાન શાખા : શાર %રક િશ?ણ

440 € ૃ™Vતબેન રાQR=3સાદ આચાય(

સામાnજક અને સંલ…નશાM શાખા :
ઇિતહાસ

ુ Sયંત િવ_ાશંકર રાવલ

યવ6થાપન અને તકનીક શાખા :
bામ યવ6થાપન

441

442 કતન ઉકાભાઈ ~ુહા
ં
443 અશોકભાઈ ભીમાભાઈ રાઠોડ

444 ઘનWયામભાઈ મોહનભાઈ વાઘેલા

ભાષા અ,યયન શાખા :

જ
ુ રાતી

શોધિનબંધનો િવષય

પ રણામ
તાર ખ

ડૉ. જમનાદાસ ક. સાવ>લયા

ધોરણ-8 અને 9માં અ•યાસ કરતાં િવ_ાથzઓની શાર %રક યો…યતા
અને ~ુp²šક પર શાર %રક િશ?ણની Nુિવધાઓની અસરનો
અ•યાસ

27-01-16

ડૉ. ‚ુ2
ં લ ભીમડાદકર

ી Nુમનભાઈ ભારતી ુ ં સામાnજક અને રાSŽ ય ઉ&થાનમાં 3દાન
(ઈ.સ. 1921 થી ઈ.સ. 2006)

03-02-16

ડૉ. એસ. ઓ. ˆૂ નાર
ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

Role of Co-operative Credit in Rural Development with Special
Reference to Agricultural Development
એકવીસમી સદ ના 3થમ દશકની જ
ુ રાતી કિયcીઓની કિવતા :
એક અ,યયન

61

Mી

--

Iુdુષ

13-02-16

Iુdુષ

10-2016

66

Iુdુષ

11-2016

60

Iુdુષ

12-2016

71.5

Iુdુષ

13-2016

75.5

Iુdુષ

14-2016

71

Iુdુષ

15-2016

63.00

Mી

16-2016

58.5

Mી

17-2016

77.5

Iુdુષ

18-2016

57.5

Iુdુષ

19-2016

68.50

Iુdુષ

20-2016

70

Mી

21-2016

65

Iુdુષ

75.5

Iુdુષ

યાવસાિયક અ•યાસuમ શાખા :
સમાજકાય(

ડૉ. આનંદ બહન પટલ

જ
ુ રાતમાં ચાલી રહલા જમીન સંપાદન િવરોધી šદોલન : 3%uયા
અને પ%રણામો - એક અ•યાસ

26-02-16

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

23-03-16

446 ઉમેશ7ુ માર પરમાનંદ દસાઈ

યવ6થાપન અને તકિનક શાખા :
bામ યવ6થાપન

ડૉ. મ^ુર ફામ(ર

A Study on Economic Impacts of Water Resource Development
for Irrigation in the Dangs District

23-03-16

MICROBIAL DECOLORIZATION OF AZO DYES.

01-04-16

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

ડૉ. શિશબાલા પં2બી

ह द भाषा के 'चार - 'सार म% 8वनोबाजी का योगदान : एक
अनुशीलन

12-04-16

ડૉ. હસ‚ુખભાઈ `. દસાઈ

મ%હલા સંચા>લત bામીણ ૂ ધ ઉ&પાદક સહકાર મંડળ ઓના
સભાસદોનો આિથiક અ•યાસ (વNુધારા ડર ના સંદભ(માં)

26-04-16

સામાnજક અને સંલ…નશાM શાખા :
અથ(શાM

450 પંકજ7ુ માર ગોિવ[દભાઈ પટલ

ગાંધીદશ(ન શાખા : ગાંધીિવચાર

ડૉ. હ%રભાઈ પટલ

451 જયંિતલાલ શંકરલાલ પરમાર

યાવસાિયક અ•યાસuમ શાખા :
bંથાલય અને મા%હતીિવUાન

ડૉ. િશવદાનભાઈ ચારણ

જ
ુ રાત ^ુિનવિસiટ અમદાવાદ સંલ…ન િવનયન, વા>ણJય અને
િવUાન િવ_ાશાખાની મહાિવ_ાલયોમાં bંથાલય યાંિcકરણ :
3વત(માન 3વાહ, પડકાર અને તેનો ઉકલ

12-05-16

જ
ુ રાતમાં ખાદ ઉ_ોગ : એક અ,યયન

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

449 ભાવનાબહન હર ભાઈ પરમાર

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

12-05-16

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. જય3કાશ પંડaા

3ાથિમક અ,યાપન મં%દરોના 3િશ?ણાથzઓની આ,યાn&મક ~ુp²
અને સાંવે>ગક ~ુp² વkચેનો સંબધ
ં ા&મક અ•યાસ

07-06-16

453 3Uા નટવરલાલ િનમાવત

િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. લાલ`ભાઈ પી. પટલ

3િશ?ણાથzઓ, િશ?કો તથા 3િશ?કો ુ ં િશ?ણકાય( Dગે ુ ં >ચ[તન

07-06-16

454 ઇકબાલ”ુસેન દાઉદભાઈ વોરા

િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. જય3કાશ પંડaા

‚ુ@6લમ સ‚ુદાયમાં 3ાથિમક િશ?ણની 3વત(માન @6થિત.

25-06-16

સહભાગી વન યવ6થાપન ુ ં ‚ ૂXયાંકન :

13-07-16

જ
ુ રાતનાં પ%ર3ેYયમાં

નઈતાલીમની સં6થા િવ;મંગલ‚્ અનેરા ુ ં શૈ?>ણક અને સામાnજક
?ેcે 3દાન

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

452 િનમેષ7ુ માર રમણલાલ હ%ડયોલ

ડૉ. આરતીબહન પટલ

7-2016

--

17-02-16

િશ?ણ શાખા :
િશ?ણશાM

(અિધિનયમ-2009

8-2016

Study of Participatory Irrigation Management (PIM) system and its
impact on Sustainable development of Tribal Community (A case
of Ver Medium Irrigation Project in Mandvi Taluka of Surat
District in South Gujarat)

456 દશરથ7ુ માર િવરચંદભાઈ 3સાદ

Iુdુષ

9-2016

ભાવનગર nજXલાના પા>ળયા એક ઐિતહાિસક અ,યયન

સામાnજક અને સંલ…ન શાM શાખા :
ડૉ. િનિમષા Fુકલ
અથ(શાM

71

---

ડૉ. લોકશ ˜ન

455 O ૃિત નરR=ભાઈ દસાઈ

6-2016

JRF સીધો 3વેશ

ડૉ. ‚ુ2
ં લ ભીમડાદકર

ભાષા અ,યયન શાખા : %હRદ

િત

10-02-16

યવ6થાપન અને તકિનક શાખા :
bામ યવ6થાપન

448 અમી અEણભાઈ ભ5

ટકા

માંક

Dતગ(ત)

સામાnજક અને સંલ…નશાM શાખા :
ઇિતહાસ

િવUાન અને 3ાયોnજત િવUાન શાખા ડૉ. હસ‚ુખ દસાઈ (મા.)
: N ૂYમ`વા„ુિવUાન
ડૉ. 3દ પ આચાય( (સહ-મા)

(અિધિનયમ-2009

હ"રનામા

Dતગ(ત)

445 હસ‚ુખભાઈ ડા•ાભાઈ પટલ

447 રાકશ7ુ માર કા@Rતલાલ સોની

નધ

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

21-07-16
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--(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

22-2016
23-2016

મ

િવ ાથ

ું નામ

457 િવજય7ુ માર કૌશલ

િવષય
યાવસાિયક અ•યાસuમ શાખા :
સમાજકાય(

માગદશક ુ નામ

શોધિનબંધનો િવષય

પ રણામ
તાર ખ

ડૉ. ગીતાબહન યાસ

સહભાગી વન યવ6થા સિમિતઓના સં6થાકરણની 3%uયાનો
અ•યાસ ( જ
ુ રાત રાJયના સાબરકાંઠા nજXલાના સંદભ(માં)

01-08-16

િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. દ Iુબા દવડા

7માં ધોરણના Dbે` િવષયમાં અ,યાપન માટ બ”ુમા,યમસંIટુ ની
રચના અને તેની અસરકારકતા

09-08-16

459 અશોકભાઈ િવžલદાસ 32પિત

િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. લાલ`ભાઈ પી. પટલ

ઉLર જ
ુ રાતના ઉLર ~ુિનયાદ િવ_ાલયો ુ ં ડલોસ( અહવાલના
સંદશાઓને આધાર િવWલેષણ

01-09-16

ભાષાઓ અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા :
જ
ુ રાતી

ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

વાતા(કાર ધીEબહન પટલ અને વષા( અડાલ2 : એક અ•યાસ

01-09-16

િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. લાલ`ભાઈ પી. પટલ

આઠમા ધોરણના િવ_ાથzઓ માટ સામાnજક િવUાન િવષયની 6વઅ,યયન સાધનસામbીની રચના અને અમલીકરણ.

01-09-16

Isolation, Identification and Optimization of Monocrotophos
Pesticide Degrading Bacterial Strains

27-09-16

461 મહશ7ુ માર વેલ`ભાઈ ચૌધર

462 કોમલ 3દ પ7ુ માર આચાય(

463 કતન હષ(દભાઈ વેકર યા
464 કÂ લાસભાઈ શાંતારામભાઈ ભોયે

માગ(દશ(ક : ડૉ. 3િતક િશXપકર
િવUાન અને 3ાયોnજત િવUાન શાખા તથા સહ-માગ(દશ(ક : 1) ડૉ.
: N ૂYમ`વા„ુિવUાન
મ^ુર સી. શાહ, 2) કૌિશક આર.
પટલ
યાવસાિયક અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :
ડૉ. િવનોદ7ુ માર પાંડય
પcકાર&વ અને સ‚ ૂહ3&યાયન
સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :
અથ(શાM

ડૉ. િનિમષાબેન FુAલ

લોક2 ૃિત અ>ભયાન Dતગ(ત 3&યાયન અને તેની અસરો
( જ
ુ રાત ઊ2( િવકાસ એજRસી qારા આયોnજત ‘બાળ ઊ2( ર?ક
દળ’ કાય(uમના િવશેષ સંદભ(મા)
વન અિધકાર કાયદા (2006)ની આિથiક અને પયા(વરણીય ૂિમકા ુ ં
‚ ૂXયાંકન (ડાંગ nજXલાના િવશેષ સંદભ(માં)

25-10-16
12-11-16

466 સં%દપ>ગ%ર મહR=>ગ%ર ગો6વામી

સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા : ઇિતહાસ ડૉ. મહ~ ૂબ દસાઈ

ગાંધી^ુગમાં દાdુ બધ
ં ી એક અ,યયન

29-11-16

30-11-16

468 %દનેશ7ુ માર 3તાપભાઈ ચૌધર

યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન
િવ_ાશાખા : bામ યવ6થાપન

ડૉ. રા`વભાઈ પટલ

નમ(દા nજXલાના આ%દવાસી િવ6તારની 7ૃ િષ બ2ર યવ6થાનો
અ•યાસ

469

ૂિમકા JયોિતR=7ુ માર બારોટ

470 2 ૃિતબેન Iુ2ભાઈ
ં
પરમાર

યાવસાિયક અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :
ડૉ. િવનોદ7ુ માર પાંડય
પcકાર&વ અને સ‚ ૂહ3&યાયન
િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. કા@Rતલાલ સી. પરમાર

24-2016

68

Iુdુષ

25-2016

68

Mી

(અિધિનયમ-2009

Iુdુષ

26-2016

Dતગ(ત)

Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009

(અિધિનયમ-2009

65

28-2016

67.5

29-2016

71

Mી

30-2016

66

Iુdુષ

31-2016

63.00 ટકા

Iુdુષ

32-2016

66.5

33-2016

70

Iુdુષ

34-2016

--

Mી

35-2016

71

Iુdુષ

36-2016

65.5

Dતગ(ત)
--

(અિધિનયમ-2009
06-12-20169

બાળકોમાં સોિશયલ મી%ડયા – નેટવ%કàગ વેબસાઈáસનો ઉપયોગ
(અમદાવાદ અને ખેડા `Xલાના 12 થી 14 વષ(ના બાળકોના સંદભT
એક અ,યયન)

17-12-16

~ુિનયાદ અ,યાપનમં%દરના 3િશ?ણાથzઓની %હRદ વાંચન
અથ(bહણ કસોટ ની રચના અને 3માણીકરણ

17-12-16

Dતગ(ત)

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009

જ
ુ રાત રાJયના અ દ
ુ ાિનત િવ;િવ_ાલય bંથાલયોમાં ICT
આધા%રત સેવાઓ  ׃એક અ,યયન

17-12-16

472 %દપક7ુ માર Qરામભાઈ સરવૈયા

ભાષાઓ અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા :
%હRદ

डॉ. बज
ृ ेश Aसंह क सा ह@य साधना – एक अनुशीलन

19-12-16

--(અિધિનયમ-2009
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Dતગ(ત)

Iુdુષ

Mી

Mી

Mી

37-2016

Dતગ(ત)

યાવસાિયક અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :
ડૉ. 3યતકર ક. કાન%ડયા
bંથાલય અને મા%હતીિવUાન

Mી

27-2016

Dતગ(ત)

471 અ€ુલ કમલેશભાઈ અકબર

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

---

(અિધિનયમ-2009

18-11-16

eChoro : An Architectural Framework for Citizen Services
Delivery

(અિધિનયમ-2009

(અિધિનયમ-2009

Bacterial Fermentation of Madhuca Indica Cake for Production of
Biodiesel

3ો. બી. વી. ~ુ²દવ

િત

Dતગ(ત)

િવUાન અને 3ાયોnજત િવUાન શાખા
ડૉ. 3િતક િશXપકાર
: N ૂYમ`વા„ુિવUાન

યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન
શાખા : કmV^ ૂટર િવUાન

ટકા

માંક

Dતગ(ત)

465 %ક[જલ 3 દ
ુ ાસ 32પિત

467 E>ચતા દ પક શાહ

(અિધિનયમ-2009

હ"રનામા

Dતગ(ત)

458 Nુશીલાબેન લહરચંદદાસ ભા%ટયા

460 ધા%રણી 3વીણચં= ગોહલ

નધ

38-2016

--

Iુdુષ

39-2016

62.5

Iુdુષ

મ

િવ ાથ

ું નામ

473 ઉLમભાઈ ન}ુ ભાઈ પટલ

િવષય
િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM

માગદશક ુ નામ

ડૉ. કો%કલાબહન પારખ

શોધિનબંધનો િવષય

3ાથિમક ક?ાએ અમલી7ૃ ત યોજનાઓ 3&યેનાં વલણો

પ રણામ
તાર ખ
19-12-16

નધ

---

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

40-2016

--

Iુdુષ

1-2017

69

Iુdુષ

2-2017

66

Mી

3-2017

--

Iુdુષ

4-2017

75

Iુdુષ

વષ(-2017 (2R^ુઆર 2017 થી %ડસેmબર-2017)
474

રજનીકાRત મનહરલાલ
ભલગામડ યા

475 સંગીતા મ ભ
ુ ાઈ સોલંક

ભાષાઓ અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા :
%હRદ
ભાષાઓ અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા :
%હRદ

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

भारते द ु के नाटक* म% +यंTय

03-01-17

ડૉ. દ?ાબહન 2ની

अAभम यु अनत के उप यास* म% सामािजक चेतना

03-01-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

476 %કરણ7ુ માર નગીનભાઈ પટલ

િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM

ડૉ. આરતીબેન પટલ

વલસાડ nજXલાની 3ાથિમક શાળાઓના િવ_ાથzઓની શૈ?>ણક
િસp²નો કટલાક ચલોના સંદભ(માં અ•યાસ.

23-01-17

477 >બરન7ુ માર સોમાભાઈ ચૌધર

શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન
િવ_ાશાખા : શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. કમલેશભાઈ પટલ

ઉLર જ
ુ રાતના `Xલા ક?ાએ પસંદ થયેલા િવિવધ રમતોના
ખેલાડ ઓનો આ&મિવ;ાસ, માનિસક 6વા6–ય અને અ>ભ3ેરણાનો
€ુલના&મક અ•યાસ.

03-02-17

478 રચનાબેન નલીન7ુ માર પટલ

શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન
િવ_ાશાખા : શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. જગદ શચં= ક. સાવ>લયા

પોષણ?મ આહાર અને યોગ તાલીમી કાય(uમની 7ુ પોિષત
િવ_ાથzઓની ગ&યા&મક શ@Aત, શર ર બંધારણ અને N ૂYમપોષક
ત&&વો પર થતી અસરોનો અ•યાસ

09-03-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

5-2017

67.5

Mી

17-04-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

6-2017

67.5

Iુdુષ

03-05-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

7-2017

60

Iુdુષ

03-06-17

--

8-2017

-

11-05-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

9-2017

63.5

Iુdુષ

18-07-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

10-2017

56.5

Iુdુષ

03-08-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

11-2017

70.5

Iુdુષ

09-08-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

12-2017

60.5

Mી

479 ર પલ7ુ માર જગદ શભાઈ પટલ

480 3િવણ7ુ માર પરસોLમભાઈ રાઠોડ

481 નીમા વૈSણવ

482 સંજય7ુ માર અરિવ[દભાઈ ચૌધર

483 મનોજ7ુ માર ભીખાભાઈ પટલ

સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :
અથ(શાM
સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :
અથ(શાM
ગાંધીદશ(ન શાખા : ગાંધીિવચાર

ડૉ. િનિમષા FુAલ

ડૉ. િનિમષા FુAલ

ડૉ. Nુદશ(ન આયંગાર

મહા&મા ગાંધી રાSŽ ય bામીણ રોજગાર બાંહધર યોજના ુ ં આિથiક
‚ ૂXયાંકન ( જ
ુ રાત રાJયના પંચમહાલ nજXલાને કR=માં રાખીને)
21મી સદ માં ખાદ નો બદલાતો પ%ર3ેYય (ખાદ અને િમલ કાપડ

वरा–य क और एक अPययन : लUमी आ—म के

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

ઉ_ોગના સંદભ(માં)
नई ताल म से

---

-

स दभ# म%
ભાષાઓ અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા :
%હRદ
યાવસાિયક અ•યાસuમ િવ_ાશાખા
: પcકાર&વ અને સ‚ ૂહ3&યાયન

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

ડૉ. િવનોદ7ુ માર પાંડય

484 સમીર7ુ માર રમણીકલાલ
પરવાડ યા

શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન
િવ_ાશાખા : શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. જગદ શચં= એલ. ગોઠ

485 હંસાબેન સામતભાઈ 2ડા

શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન
િવ_ાશાખા : શાર %રક િશ?ણ

ડૉ. કમલેશભાઈ પટલ

ह द सा ह@य को डॉ. 8वनय कुमार पाठक का 'दे य

જ
ુ રાતી દÂ િનકોના સમાચારોની ભાષા : એક સમી?ા&મક અ,યયન.
જ
ુ રાત રાJયના વ•ુ વજન ધરાવતા શાળામાં અ•યાસ કરતા
િવ_ાથzઓના Iુનઃવ(સન કાય(uમની અસરનો અ•યાસ.
યોગ અને એરો>બક કસરતોની શાર %રક યો…યતા અને 6વા6–ય
સંબિં ધત યો…યતા ઉપર થતી અસરોનો અ•યાસ.
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મ

િવ ાથ

ું નામ

486 કમલેશ7ુ માર 3 ભ
ુ ાઈ સા€ુિનયા

487 જયેશ7ુ માર િવžલભાઈ પટલ

488 ઇશાની પરં તપભાઈ પટલ

489 7ૃ ણાલ7ુ માર પરસોLમભાઈ પટલ

490 ધીમંત7ુ માર ભરત7ુ માર યાસ

491 ગીતા આલાભાઈ ભ5ી

492 Nુરશભાઈ મગનભાઈ ગામીત

493 મીહ ર અશોકભાઈ દવે

િવષય
િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM
િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM
યાવસાિયક અ•યાસuમ િવ_ાશાખા
: સમાજકાય(
સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :
ઇિતહાસ
ગાંધીદશ(ન અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :
િવUાન અને અ%હ[સા

ભાષાઓ અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા :
%હRદ
ભાષાઓ અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા :
%હRદ
યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન
િવ_ાશાખા : bામ યવ6થાપન

માગદશક ુ નામ

ડૉ. %દIુબા દવડા

ડૉ. જય3કાશ પંડaા

ડૉ. આનંદ બહન પટલ

ડૉ. >બ[ ુ વાિસની જોષી

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય

તાર ખ

બ”ુિવધ ~ુp² કસોટ ની રચના અને 3માણીકરણ

01-09-17

ડૉ. શિશબાલા પં2બી

ઉLર ~ુિનયાદ િવ_ાલયોમાં 3&ય?ી7ૃ ત પયા(વરણ િશ?ણ અને

01-09-17

Mીઓના 3જનન 6વા6–યમાં માિસક ¼ાવની શEઆતથી મેનોપોઝ
Nુધીનો સમયગાળો : મનોસામાnજક @6થિત અને સમ6યાઓ
સરદાર ી વXલભભાઈ પટલ અને >બનસાં3દાિયકતા : ઐિતહાિસક

05-09-17

11-09-17

પ%ર3ેYયમાં એક અ,યયન (ઈ.સ. 1915 થી 1950)

િત

13-2017

65.5

Iુdુષ

--

14-2017

--

Iુdુષ

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

15-2017

62

Mી

(અિધિનયમ-2009

16-2017

68

Iુdુષ

17-2017

69.5

H

18-2017

67

Mી

19-2017

65

Iુdુષ

20-2017

62.5

Iુdુષ

21-2017

84.5

Iુdુષ

22-2017

65

Mી

23-2017

--

Mી

24-2017

69.5

Iુdુષ

25-2017

77.5

Mી

Dતગ(ત)

Perspective by Adopting Science and Technology for

21-09-17

इलाचंKजोशी के उप यास* म% मनोवैbाFनकता

10-10-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

आधFु नक ह द - गुजराती के 'मख
ु उप यास* म% आ दवासी

12-10-17

દ>?ણ

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

8वमश# : तुलना@मक अPययन
ડૉ. લોકશ ˜ન

ટકા

માંક

પયા(વરણ ઉsયનનો અ•યાસ

Sustainable Development and Coexistence
ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

(અિધિનયમ-2009

હ"રનામા

Dતગ(ત)

Creation of Non-violent Rural Habitat in Gandhian
ડૉ. રાQR= ખીમાણી

નધ

જ
ુ રાતમાં આ%દવાસી મ%હલાઓ અને બાળકોના િવકાસ

માટ સંચા>લત આરો…ય - પોષણલ?ી કાય(uમોની અસરકારકતાનો

13-10-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

યવ6થાપક ય અ•યાસ
494 નીિતન7ુ માર ખીમ`ભાઈ ઢાઢોદરા

495 ભાિમનીબેન ગોપાળભાઈ પટલ

496

,ધા કનૈયાલાલ નાયક

497 ભાિવન7ુ માર જયંતીલાલ પરમાર

િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM
િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM
યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન
િવ_ાશાખા : bામ યવ6થાપન
સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :
ઇિતહાસ

ડૉ. ભરત જોશી

ડૉ. ડા•ાભાઈ એમ. પટલ

ડૉ. રા`વભાઈ પટલ

ઉkચ િશ?ણના િવ_ાથzઓની >લ>ખત અ>ભ ય@Aતના સહસંબધ
ં કો
સેવારત માતાઓ અને સેવાર%હત માતાઓનાં બાળકોની

ૂિમકા.

22-11-17

ભારતના 6વાતંKય સંbામમાં ન%ડયાદ શહરના
ડૉ. મહ~ ૂબ દસાઈ

6વાતંKયસેનાનીઓનો પ%રચય તથા 3દાન (ઇ.સ.1885 થી

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

04-11-17

6વસંકXપના અને શૈ?>ણક િસp²નો અ•યાસ.

3ાથિમક 7ૃ િષ િધરાણ સહકાર મંડળ ની bામ િવકાસમાં

16-10-17

29-11-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

----

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

ઇ.સ.1947)
498 અમીષા નરR=ભાઈ શાહ

યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન
િવ_ાશાખા : bામ યવ6થાપન

A Study on the Sustainability of Rural Artisans in
ડૉ. રા`વભાઈ પટલ

Handicraft Sector (With reference to Surendranagar

06-12-17

District of Gujarat)
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(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

મ

િવ ાથ

ું નામ

499 Jયોિત Nુરશ7ુ માર શાહ

500 મમતા િસ[હ
501 સંજય7ુ માર રમણભાઈ પટલ

માગદશક ુ નામ

િવષય
િશ?ણ િવ_ાશાખા :

ડૉ. ડા•ાભાઈ એમ. પટલ

િશ?ણશાM
િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM
સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :
સમાજશાM

શોધિનબંધનો િવષય
જ
ુ રાતની મા,યિમક શાળાના િવ_ાથzઓ માટ ~ુp²કસોટ ની
રચના અને 3માણીકરણ

પ રણામ
તાર ખ
06-12-17

નધ
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

26-2017

75

Mી

ડૉ. ડા•ાભાઈ પટલ

A Study of the Perceptions of CBSE School Teachers towards
Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) System in
Relation to Certain Variables

13-12-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

27-2017

77

Mી

ડૉ. મહશ ગામીત

આ%દવાસી િવ6તારોમાં પંચાયતીરાજ - એક સમાજશાMીય અ•યાસ
(દ>?ણ જ
ુ રાતના સંદભ(માં)

30-12-17

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

28-2017

65

Iુdુષ

1-2018

57

Mી

2-2018

60

Iુdુષ

3-2018

--

Iુdુષ

4-2018

--

Iુdુષ

વષ-2018 ( MNુઆર 2018 થી ..................)
502 @6મતાબહન મગનભાઈ વાઘેલા

સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :
અથ(શાM

ડૉ. હસ‚ુખભાઈ દસાઈ

503 દવાંશ કાંિતભાઈ પટલ

સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :
અથ(શાM

ડૉ. હસ‚ુખભાઈ દસાઈ

504 રાQશભાઈ નવNુભાઈ પટલ

યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન
િવ_ાશાખા : bામ યવ6થાપન

જ
ુ રાતમાં ખાદ ઉ_ોગનો િવકાસ અને તેમાં કામ કરતાં કામદારોનો

09-01-18

અ•યાસ
સહકાર ડર ની આ%દવાસી 7ુ }ુંબો પર થયેલી આિથiક અસરોનો
અ•યાસ (બરોડા ડર ના સંદભ(માં)

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

09-01-18

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

િવકાસના આયોnજત કાય(uમથી આ%દમˆૂ થમાં આવેલ આિથiક
ડૉ. રા`વભાઈ પટલ

પ%રવત(નનો અ•યાસ (ડાંગ, નવસાર , Nુરત `Xલાના

18-01-18

------

અ N
ુ ૂ>ચત?ેcના સંદભ(માં)
505 મહશભાઈ અમીચંદભાઈ પંડaા

506 %હમાંF ુ બા~ુભાઈ પરમાર

ભાષાઓ અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા :
%હRદ
િવUાન અને 3ાયોnજત િવUાન શાખા
: N ૂYમ`વા„ુિવUાન

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડaા

मोहन राकेश के नाटक* का 8वचारबोध एवं रं गAशRप

30-01-18

Dતગ(ત)
A STUDY ON MICROBIAL FLORA OF BT COTTAN

ડૉ. બી.વી. રાઓલ

(અિધિનયમ-2009

RHIZOSPHERE AND THEIR VALUE ADDED

12-03-18

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

Iુdુષ

5-2018

APPLICATION
અહOથી િવ ાક ય શાખા Pારા

507 મનોજ7ુ માર ઉદયભાઈ મોર

યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન
િવ_ાશાખા : bામ યવ6થાપન

પરં પરાગત આ`િવકા ”ુsર અને 3ા7ૃ િતક સંસાધનોના સંર?ણના
ડૉ. લોકશ ˜ન

અ સ
ુ ધ
ં ાને સંપોિષત bામીણ િવકાસના યવ6થાપનીય

ડૉ. જગદ શચં= ગોઠ

આસન-3ાણાયામ અને સંઘ યાયામની 3• ૃિLઓ qારા મેદ6વીતા
ધરાવતા બાળકોની Eિધરા>ભસરણ સહનશ@Aત અને શર રશાM
િવષયક પાસાઓ પર થતી અસરોનો €ુલના&મક અ•યાસ

07-04-18

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

6-2018

--

Iુdુષ

7-2018

78

Iુdુષ

8-2018

73

Iુdુષ

9-2018

70.5

Iુdુષ

10-2018

70

Iુdુષ

11-2018

68.50%

Iુdુષ

પ%રમાણોનો અ•યાસ
508

મોહસીનઆઝાદ રNુલભાઈ
7ુ રશી

509 મિનષ7ુ માર વીરા આજ%કયા

ુ સાદ દવેR=7ુ માર પટલ
510 %હમાંF3

ુ ાઈ ખોડ દાસ પટલ
511 ક ભ

ુ ાઈ છગનભાઈ પંચાલ
512 3 ભ

શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન
િવ_ાશાખા
શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન
િવ_ાશાખા
િશ?ણ િવ_ાશાખા :
િશ?ણશાM
યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન
િવ_ાશાખા - કોmV^ ૂટર િવUાન
ગાંધીદશ(ન અ•યાસuમ
િવ_ાશાખા - ગાંધીદશ(ન

ડૉ. કમલેશભાઈ પટલ

ડૉ. %દIુબા દવડા

ચ%uય તાલીમ અને Vલાયોમે%Žક તાલીમ qારા િવ_ાથzઓની
શાર %રક યો…યતા પર થતી અસરોનો અ•યાસ
કkછ nજXલાની 3ાથિમક શાળાઓમાં રાઇટ }ુ એJ^ુકશન એAટ,
2009ના અમલીકરણનો અ•યાસ

12-04-18

18-04-18

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

02-05-18

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009

3ો. બી.વી. ~ુ²દવ

Network Intrusion Detection using Machine Learning
Techniques

17-05-18

ડૉ. IુSપાબહન મોતીયાની

આચાય( 7ૃ પાલાની` ુ ં 2હર `વન અને ધમ(>ચ[તન

08-06-18

Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
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મ

િવ ાથ

ું નામ

513 `તેR=7ુ માર વનરાજભાઈ ચાવડા

514 િવરR=િસ[હ શંકરિસ[હ રાવ

515 %કશોરભાઈ દા‚ુભાઈ પટલ

માગદશક ુ નામ

િવષય
શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન
િવ_ાશાખા - શાર %રક િશ?ણ
ભાષા અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા –
%હRદ
શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન

517 %દનેશભાઈ િશવરામભાઈ પરમાર

શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન
િવ_ાશાખા - શાર %રક િશ?ણ

શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન
િવ_ાશાખા - શાર %રક િશ?ણ

િવUાન િવ_ાશાખા :

ડૉ. રામ ગોપાલ િસ[હ

3ો. જગદ શચં= ક. સાવ>લયા

મનNુખભાઈ જગાભાઈ ના%કયા

520
521
522

કÂ લાસ નરિસ[હભાઈ ગોધાસરા

સામાnજક િવUાન િવ_ાશાખા :
અથ(શાM
ગાંધીદશ(ન અ•યાસuમ િવ_ાશાખા -

114733
જગદ શ7ુ માર Qઠાભાઈ ચૌહાણ
615407 - 20-10-2015
પલક કમલેશભાઈ પટલ
115720 - 14-12-2015

523 %કશન7ુ માર દવ`ભાઈ વોરા

શાંિત સંશોધન
શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન
િવ_ાશાખા : શાર %રક િશ?ણ

િવ_ાશાખા : શાર %રક િશ?ણ

28-06-18

अहमदाबाद ि थत के K सरकार के काया#लय* म% राजभाषा हंद
काया# वयन : एक अनुशीलन
િવિશSટ આહાર અને ચ%uય તાલીમની ખેલ7ૂદ ?મતા પર થતી
અસરોનો અ•યાસ

12-07-18

12-07-18

રમતવીરોની

12-07-18

યોગ અને 6વીમgગની તાલીમ qારા િવ_ાથzઓની Eિધરા>ભસરણ
ડૉ. કમલેશભાઈ પટલ

સહનશ@Aત અને શર ર બંધારણ પર થતી અસરોનો €ુલના&મક

12-07-18

અ•યાસ
મ,ય
ડૉ. લોકશભાઈ ˜ન

જ
ુ રાતની bામીણ િવ6તારની કંપનીઓમાં કમ(ચાર ઓની

ભરતી અને

15-07-18

2ળવણી યવ6થાનો અ•યાસ
ડૉ. હસ‚ુખભાઈ દસાઈ

ડૉ. 3ેમ આનંદ િમ
ડૉ. િનરજભાઈ િસલાવટ

ડૉ. િનરજ િસલાવટ

જ
ુ રાતમાં િવકલાંગો માટની િવિવધ તાલીમ 3• ૃિLઓ ુ ં આિથiક
‚ ૂXયાંકન (િવિવધ 6વૈ™kછક સં6થાઓના સંદભ(માં)
શાંિતમય સહઅ@6ત&વ : ગીર નેસની મ%હલાઓના સંદભT
મ,ય

જ
ુ રાતમાં આવેલી ^ુિનવિસiટ ના િવિવધ િવ_ાશાખાના

અ,યાપકોના યોગ 3&યેના મનોવલણોનો €ુલના&મક અ•યાસ
ममता काAलया के कथा सा ह@य म% सामािजक चेतना
જ
ુ રાત રાJય શાળાક ય 6તરની િવિવધ રમતોમાં ભાગ લેતા
ખેલાડ ભાઈઓની >ચ[તા અને આ&મિવ;ાસનો €ુલના&મક અ•યાસ

નધ

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009

હ"રનામા
માંક

ટકા

03-08-18

07-08-18
10-09-18
26-09-18

06-10-18

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

િત

12-2018

73.50%

Iુdુષ

13-2018

66.00%

Iુdુષ

14-2018

67.50%

Iુdુષ

15-2018

69.50%

Iુdુષ

16-2018

72.50%

Iુdુષ

17-2018

61.50%

Mી

18-2018

61%

Iુdુષ

19-2018

65.5

Mી

20-2018

71

21-2018

68.5

Mી

22-2018

70.5

Iુdુષ

23-2018

સીધો 3વેશ

24-2018

70

Dતગ(ત)

િસp²3ેરણાનો કટલાક ચલોના સંદભ(માં અ•યાસ

ભાષા અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા : %હRદ ડૉ. જસવંતભાઈ પંડaા
શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન

શર રશાM િવષયક અને મનોવૈUાિનક પાસાઓનો €ુલના&મક

જ
ુ રાત રાJયની મા,યિમક શાળાઓમાં અ•યાસ કરતા
ડૉ. 3 લ
ુ ાલ એમ. કાNુR=ા

bામ યવ6થાપન
519 115710

તાર ખ

અ•યાસ

યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક
518 એકતા હષ(દભાઈ િcપાઠ

પ રણામ

6પોટ( સ 67ૂલોમાં અ•યાસ કરતાં િવિવધ રમતોના ખેલાડ ઓના
ડૉ. િનરજ સીલાવટ

િવ_ાશાખા - શાર %રક િશ?ણ
516 ”ુસેન `વાભાઈ શેરિસયા

શોધિનબંધનો િવષય

Iુdુષ

માગ(દશ(ક - ડૉ. એમ. પી.
524

કાઓર 7ુ ર હારા

ગાંધીદશ(ન અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :

મથાઈ

Satyagraha Ashram – A Laboratory for Swaraj : Self

113026 - 31-05-2013

ગાંધીિવચાર

સહ-માગ(દશ(ક - ડૉ. 3ેમ

transformation and Social Change

10-10-18

(અિધિનયમિસવાય)

Mી

આનંદ િમ ા
525

ઉિવiશ અિનલ7ુ માર કોઠાર
115730 - 20-10-2015

યાવસાિયક અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :
પcકાર&વ અને સ‚ ૂહ 3&યાયન

ડૉ. અિ;ન7ુ માર ચૌહાણ

ગાંધી`નાં લખાણમાં %હ[ ુ -‚ુસલમાન સંબધ
ં ો ુ ં િનEપણ (િવચારપc
'નવ`વન'ના િવશેષ સંદભT)

25-10-18
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(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

Iુdુષ

મ

526

527
528

529

530

531

532

િવ ાથ

ું નામ

3િતમા 3કાશ ‚ુ&યાલ

િવષય

યાવસાિયક અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :

માગદશક ુ નામ

પ રણામ

શોધિનબંધનો િવષય

તાર ખ

ડૉ. અિ;ન7ુ માર ચૌહાણ

A STUDY ON PARTICIPATORY DEVELOPMENT COMMUNICATION
RELATING TO PROJECT FOR SAFE MOTHERHOOD IN SELECTED
VILLAGES OF GUJARAT STATE.

િશ9ણ િવ ાશાખા : િશ9ણશાU

ડૉ. ડાXાભાઈ એમ. પટ" લ

અIભગમની અસરકારકતા

214403 / 08-09-2014

િશ9ણ િવ ાશાખા : િશ9ણશાU

ડૉ. કોક લાબહ"ન પાર" ખ

બ`ુમાYયમ સંHટુ ની રચના અને અસરકારકતા

હતેન મહ"શZુ માર પરમાર

aયાવસાિયક અLયાસ મ િવ ાશાખા :

115731 / 20-10-2015

bંથાલય અને મા હતી િવcાન

મહ"શZુ માર ગણપતભાઈ પરમાર

aયાવસાિયક અLયાસ મ િવ ાશાખા :

115732 / 20-10-2015

bંથાલય અને મા હતી િવcાન

કમલZુ માર સરબેfર કર

ગાંધીદશન અLયાસ મ િવ ાશાખા :

114728 / 19-09-2014

ગાંધીિવચાર

રા•fર બળદ" વભાઈ @ીમાળ

aયવ2થાપન અને dૌ ોIગક િવcાન

810201 / 25-10-2010

િવ ાશાખા : bામaયવ2થાપન

115728 - 20-10-2015

પcકાર&વ અને સ‚ ૂહ 3&યાયન

મનીષાબેન ઘનRયામભાઈ પટ" લ
213404 / 13-08-2013

હતલ િવનોદરાય %હ[ ુ

આઠમા

ધોરણના

હMદ

િવષયના

અYયયન-અYયાપન

(અિધિનયમ-2009

માટ"

Dતગ(ત)

d2થાપન અને અમલીકરણમાં ઉgવતા પડકારો, aN ૂહરચનાઓ,

23-02-19

તાલીમ અને iુધારાલ9ી િવકાસ : એક j ૂkયાંકનલ9ી અLયાસ

ડૉ. dયતકરભાઈ કાન ડયા

$ુજરાત રાeયનાં િવfિવ ાલય bંથાલયોના aયાવસાિયકોમાં
તણાવ : એક અLયાસ

23-02-18

GANDHIAN PROGRAMMES IN NSS : A STUDY BASED ON
ડૉ. dેમ આનંદ િમ@

THE NSS UNITS IN THE COLLEGES OF VALSAD AND

18-02-19

BANASKANTHA

ભાષા અને સા%હ&ય િવ_ાશાખા :
જ
ુ રાતી

ડૉ. મNુર બહ"ન ફામર

બાળ મ\ૂ ર અને િશ9ણ

01-03-19

જ
ુ રાતી અને %હRદ સા%હ&ય7ૃ િતઓ ઉપરથી બનેલી %ફXમ7ૃ િતઓ :
ડૉ. ઉષાબહન ઉપા,યાય

Dતગ(ત)

Dતગ(ત)

$ુજરાત રાeયનાં િવfિવ ાલય bંથાલયોમાં મા હતી dૌ ોIગક
ડૉ. dયતકરભાઈ કાન ડયા

(અિધિનયમ-2009

(અિધિનયમ-2009

માYયિમક ક9ાએ સં2Zૃત િવષયના અYયાપનમાં \ૂ થ અYયયન

હષદાબહ"ન કાM]ુભાઈ ચૌધર

533 113701 / 13-08-2013

25-10-18

નધ

એક અ,યયન ( જ
ુ રાતી અને %હRદ ભાષાની પસંદ કરાયેલી

19-03-19

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

હ"રનામા
માંક

ટકા

િત

25-2018

80

Mી

26-2018

66

Mી

27-2018

65.5

Mી

28-2018

64.5

Iુdુષ

29-2018

69

Iુdુષ

30-2018

66

Iુdુષ

31-2018

55.5

Mી

32-2018

68.5

Mી

33-2018

64.5

Mી

1-2019

69

Iુdુષ

2-2019

73

Mી

3-2019

67

Mી

4-2019

69.5

Mી

5-2019

67.5

Iુdુષ

7ૃ િતઓના સંદભT)
534

મીનલ અ€ુલ મહતા
811202 / 20-09-2011

યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન
િવ_ાશાખા : bામ યવ6થાપન

ડૉ. મ^ુર બહન ફામ(ર

bામીણ ખેતમˆૂ ર મ%હલાઓ પર ઘરj ૂ અ&યાચાર અને
અ&યાચાર ના દાEના યસન વkચેના સંબધ
ં નો અ•યાસ

29-03-19

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

2019
535

536

દ પક7ુ માર જશવંતરાય શેઠ
114726 / 19-09-2014
આરતી ભરત7ુ માર પટલ

ગાંધીદશ(ન અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :
ગાંધીદશ(ન
િશ?ણ િવ_ાશાખા - િશ?ણશાM

ડૉ. IુSપાબહન મોિતયાની

ડૉ. ડા•ાભાઈ પટલ

213406 / 13-08-2013
536

537

બબીતા ગીર 2શંકર ચૌબે

સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :

115726 / 20-10-2015

ઇિતહાસ

સંગીતાબેન

પ
ુ તભાઈ 2ટવા

114714 / 08-09-2014
538

3િવણભાઈ છગનભાઈ ુ લેરા
110711 / 06-07-2011

સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :
અથ(શાM
ગાંધીદશ(ન અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :
શાંિત સંશોધન

ગાંધી`ની બૅર 6ટર તર કની કાર%કદ¤ : એક અ,યયન
ધોરણ-8ના િવUાન અને ટકનોલૉ` િવષયમાં સંકXપના

01-04-19

02-05-19

આલેખનની અસરકારકતા

ડૉ. ‚ુ2
ં લભાઈ ભીમડાદકર

वडोदरा िजला एक ऐFतहाAसक अPययन (1960 से आज तक)

10-05-19

ડૉ. હસ‚ુખભાઈ દસાઈ

માનવ િવકાસ Dગે ુ ં અRવેષણ (દાહોદ nજXલાના સંદભ(માં)

10-05-19

ડૉ. IુSપાબહન મોતીયાની

જ
ુ રાતના bામીણ સમાજના િવકાસમાં કમ(શીલો ુ ં 3દાન

11-06-19

(ગાંધીિવચારના સંદભ(માં)

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

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

મ

539

િવ ાથ

ું નામ

અજય7ુ માર નટવરલાલ પટલ
113706 / 13-08-2013

540

541

િવષય
ગાંધીદશ(ન અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :
િવUાન અને અ%હ[સા

ચં=કાRત અભેસગ
ં ગોહલ

શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન

615403 / 20-10-2015

િવ_ાશાખા : શાર %રક િશ?ણ

%હરન7ુ માર શાંિતલાલ મકવાણા

શાર %રક િશ?ણ અને રમતિવUાન

615404 / 20-10-2015

િવ_ાશાખા : શાર %રક િશ?ણ

માગદશક ુ નામ

ડૉ. રાQR= ખીમાણી

ડૉ. િનરજ સીલાવટ

શોધિનબંધનો િવષય
ખેતીમાં 7ુ દરતી સંસાધનોના વપરાશનો €ુલના&મક અ•યાસ

પ રણામ
તાર ખ
14-06-19

(સ`વ ખેતી અને ચીલાચાjુ ખેતીના સંદભT)

7ૃ િષશાળાના િવ_ાથzઓના મનોવૈUાિનક પાસાઓ પર થતી

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009

જ
ુ રાત રાJયની શાળાક ય 6તરની િવિવધ રમતોમાં ભાગ લેતા

Dતગ(ત)

ખેલાડ ભાઇઓની અ>ભ3ેરણાનો અ•યાસ
નાડ શોધન 3ાણાયામ અને ભિ¼કા 3ાણાયામની તાલીમ qારા

ડૉ. િનમેષભાઈ ચૌધર

નધ

20-06-19

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

હ"રનામા

ટકા

િત

6-2019

59.5

Iુdુષ

7-2019

73.5

Iુdુષ

8-2019

79

Iુdુષ

9-2019

64

Iુdુષ

10-2019

74

Iુdુષ

11-2019

67.5

Iુdુષ

12-2019

69

Mી

13-2019

71

Iુdુષ

14-2019

67.5

15-2019

68

16-2019

71.50 ટકા

Mી

17-2019

61.00 ટકા

Mી

18-2019

71.00 ટકા

Iુdુષ

માંક

અસરનો અ•યાસ
542

અિનલ7ુ માર નરસીભાઈ પરમાર
214408 / 19-09-2014

ધોરણ આઠના %હRદ િવષયના પસં%દત એકમો માટ 6વ-અ,યયન
િશ?ણ િવ_ાશાખા - િશ?ણશાM

ડૉ. લાલ`ભાઈ પટલ

સાધન સામbીની અસરકારતાનો Nુિનિïત મનોવૈUાિનક ચલો

29-06-19

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

સંદભT અ•યાસ
DEVELOPMENT OF PARENT TRAINING
543

544

અ`ત7ુ માર આરએસપી િસ[ઘ
214402 / 08-09-2014

મહશ7ુ માર ચ€ુરભાઈ વાઘેલા
114725 / 08-09-2014

545

ધાર ણીબેન રિતલાલ ~ુરાનIુર

િશ?ણ િવ_ાશાખા - િશ?ણશાM

ડૉ. આરતીબહન પટલ

05-07-19

PARENTS OF CHILDREN WITH INTELLECTULAL
ગાંધીદશ(ન અ•યાસuમ િવ_ાશાખા :
ગાંધીિવચાર
િશ?ણ િવ_ાશાખા - િશ?ણશાM

DISABILITY
ડૉ. IુSપાબહન મોતીયાની

ડૉ. `Uેશભાઈ `. પટલ

215404 / 20-10-2015
146

PROGRAMME AND ITS EFFECTIVENESS ON

જ
ુ રાતના િનસગ“પચાર કR=ોનો અ•યાસ
A STUDY OF THE VIRTUAL CLASSROOM PROJECT

05-07-19

02-08-19

AT UPPER PRIMARY LEVEL

િનલેશ ભાઈલાલભાઈ નંદા

યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન

115701 / 20-10-2015

િવ_ાશાખા - કોmV^ ૂટર િવUાન

A HYBRID APPROACH FOR NETWORK BASED
ડૉ. અજયભાઈ પર ખ

INTRUSION DETECTION SYSTEM WITH ALERT

17-08-19

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

GENERATION
147

ઉવ(શી વXલભભાઈ કંટાર યા
415201 / 20-10-2015

148

149

‚ુકશ7ુ માર પરસોLમભાઈ આ%હર

યાવસાિયક અ•યાસuમ િવ_ાશાખા
– વસિત િશ?ણ
સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :

114715 / 08-09-2014

ઇિતહાસ

પલક હ%ર7ૃ Sણભાઈ મહતા

સામાnજકિવUાન િવ_ાશાખા :

115709 / 20-10-2015

અથ(શાM

ડૉ. સં,યાબહન ઠાકર

ડૉ. ‚ુ2
ં લભાઈ ભીમડાદકર

%કશોર શ@Aત યોજનાની અસરકારકતા Dગેનો અ•યાસ
મ,ય

જ
ુ રાતના વણકરો ુ ં વણાટકલા ?ેcે 3દાન : એક

28-08-19

16-09-19

ઐિતહાિસક અ,યયન (૧૮૧૮ થી ૧૯૪૭)
આ•ુિનક અને પરં પરાગત ખેત પ²િત qારા થતી કળાની ખેતી ુ ં

ડૉ. મંˆુલાબહન ડાભી

ખચ(-લાભ િવWલેષણ - નમ(દા nજXલાના નાંદોદ તાjુકાનો

10-10-19

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

Mી

Iુdુષ

એકમલ?ી અ•યાસ
150

%દનાબેન બા~ુભાઈ પટલ

િશ?ણ િવ_ાશાખા : િશ?ણશાM

ડૉ. દ Iુબા દવડા

િશ?ણ િવ_ાશાખા : િશ?ણશાM

ડૉ. nજUેશભાઈ પટલ

215410 / 20-10-2015
151

ભરતભાઈ સીઘાભાઈ મકવાણા
214404 / 08-09-2014

દ>?ણ

જ
ુ રાતની ઉLર ~ુિનયાદ આ મશાળાઓનો સવ(bાહ

18-10-19

અ•યાસ
ધોરણ-8ના િવ_ાથzઓ માટ

જ
ુ રાતી ભાષા?મતા કસોટ ની રચના

21-11-19

અને 3માણીકરણ
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(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)
(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

મ

152

િવ ાથ

ું નામ

રજનીકાંત અનંતરાય પંડaા
115704 / 20-10-2015

િવષય

યવ6થાપન અને 3ૌ_ો>ગક િવUાન
િવ_ાશાખા : કmV^ ૂટર િવUાન

માગદશક ુ નામ

શોધિનબંધનો િવષય

પ રણામ
તાર ખ

PREDICTING RURAL ELECTRIC POWER
ડૉ. અજયભાઈ પર ખ

REQUIRMENTS USING DATA MINING AND

11-12-19

ANALYTICS
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નધ

(અિધિનયમ-2009
Dતગ(ત)

હ"રનામા
માંક

19-2019

ટકા

65.00 ટકા

િત

Iુdુષ

