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પારંગત M.S.W. 

વર્ષ ૧૯૭૨ 
ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧. વડોદરાના કુષ્ઠરોગીઓ અને તેમના કલ્યાણના અભિગમો(૧૦૯) પ્રવવણિાઈ પડંયા  
૨. ક્ષય રોગના દદીઓની સામાજિક, આવથિક અને માનવસક સમસ્યાઓ (મ્યવુનવસપલ ટી.બી. કલીનીક આસ્ટોડડયા, અમદાવાદ, અંદરના 

દદીઓને ધ્યાને રાખીને) (૧૫૦) 
ડિરાિાઈ પટેલ એમ. 

3. શખડા ગામની િળીપ્રથા એક અધ્યયન(૧૧૧) રતનબેન પટેલ  

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૪. દભક્ષણ વ્યારા તાલકુામા ંરિતેી પ્રાથવમક શાળાની ચૌધરી વશક્ષક માતાઓની તપાસ(૧૦૫) ડકશોર ચૌધરી  
૫. ફૂલધરા ગામની ધોડડયા આડદવાસી સ્ત્રીઓન ુકુટંુબ વનયોિન પ્રત્યેનુ ંવલણ (૧૦૪) કલાવતી પટેલ  
૬. ધોડડયા જાવતમા ંપનુલલગ્નની કુટંુબજીવન પર પડતી અસરોનો અભ્યાસ (૧૧૩) સાવવત્રી ઠાકોર 
૭. ઉકાઈ નવવનમાલણ સવમવતની આવથિક સામાજિક પ્રવતુીઓનો અભ્યાસ તેમાથંી સોનગઢ તાલકુાના ંડૂબતા ંઅસરની તપાસ(૧૦૮) ભગરીશ ગાવમત  
૮. નીિર તાલકુાના બોરડા ગામમા ંવસાવા જ્ઞાવતના લોકોના જીવનમા ંદારૂનુ ંસ્થાન અને તેની તેમના જીવન પર અસરોનો અભ્યાસ અમરવસિંિ વશ. વસાવા 

માગષદશષક: જયાબેિ પટેલ 

૯. દભક્ષણ ધોળકા તાલકુાના ંિરીિનનોને સરકારી પડતર િમીન ખેડવા મળતા થયેલ સામાજિક અસર (૧૧૨) લક્ષ્મીચદં ચૌિાણ 
૧૦. િોટાણા ગામમા પટેલ તેમિ િરીિન કોમમા ંબાળઉછેર પધ્ધવતઓનો તલુનાત્મ્ક અભ્યાસ (૦થી ૩ વર્લના બાળકોને કેન્દ્રમા ંરાખીને) 

(૧૦૬) 
કૈલાસ પટેલ  

૧૧. સઘંર્લમય દામં્પત્યજીવનને કારણે િયોવતસઘં અમદાવાદના રાિત વવિાગમા ંસારવાર અથે આવેલ દંપવતઓનો અભ્યાસ (જાન્દ્ય-ુ૧૯૭૦ 
થી જૂન-૧૯૭૦ દરવમયાનના કેસના સદંિલમા)ં(૧૦૭) 

ગોવવિંદ મોવાભલયા  

૧૨. િળપવત સેવા સઘંની શૈક્ષભણક પ્રવવૃતઓની િળપવત સમાિ પર થયેલ અસરોનો અભ્યાસ(૧૧૦) રમણ રાઠોડ 
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વર્ષ- ૧૯૭૩ 
ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧ માડંવી તાલકુાના ંઆડદવાસી ગ્રામયવુક સગંઠનો તેમના ંધ્યેયો કાયલક્રમો અને પ્રવવૃતઓનો અભ્યાસ(૧૪૭૨) િગદીશ ચૌધરી 
૨ સરુત જિલ્લાના ધજાબા અને ઉબલદા ગામોના નવસાક્ષર આડદવાસી ડકસાનોનો અભ્યાસ(૧૪૩) ફતેવસિંિ ચૌધરી 
૩ અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા તાલકુાના ંચાર ગામના ંિરીિન કુટંુબોની સામાજિક-આવથિક સ્સ્થવત એક અભ્યાસ(૧૩૮) કાનજી દેથભલયા  
૪ ગિુરાતના એક આડદવાસી પ્રદેશના ગ્રામીણ વશભક્ષત અને અવશભક્ષત યવુકોની સમસ્યાઓનો તલુનાત્મ્ક અભ્યાસ(૧૪૮) સધુીર સરૂ 
૫ ક્ષય રોગના દદીઓની સામાજિક,આવથિક અને માનવસક સમસ્યા (મ્યવુનવસપલ તી.બી. કલીનીક આસ્ટોડડયા, અમદાવાદના અંદરના દદીઓને 

ધ્યાનમા ંરાખીને) 

િીરા પટેલ 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૬ ગાવમત યવુતીઓની સમસ્યાઓ: એક અભ્યાસ (કટાસણા અને ડોસાવાડા ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૧૪૬) વવનતા વળવી  
૭ બાલ્દા ગામની ચૌધરી ખેતમજૂર સ્ત્રીઓના કૌટંુભબક જીવનનો અભ્યાસ(૧૩૯) કુમદુબેન પટેલ  
૮ વસવવલ િોસ્સ્પટલ અમદાવાદના ંક્ષય વનદેશન અને તાલીમ કેન્દ્રના દદીઓનો અભ્યાસ(૧૪૧) ચડંરકા ઠાકર  

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૯ ગિુરાત રાિયના સરુત અને આિવા (ડાગં) બાળ-સરંક્ષણ ગિૃોનો તલુનાત્મ્ક અભ્યાસ(૧૪૦) ચરંકાતં િોર્ી 
૧૦ ગિુરાત રાજ્યના નડડયાદ તાલકુાના ંચણૂેલ ગ્રામ પચંાયતની કાયલવાિી(૧૪૪) રેખા પટેલ 
૧૧ ગિુરાત રાિય, ગાધંીનગર તાલકુામા ંચાદંખેડા ગામના િડરિનોનો સામાજિક અન ેઆવથિક અભ્યાસ(૧૪૭) શાવંતલાલ ચૌધરી  

માગષદશષક: માણેકલાલ પટેલ 

૧૨ માડંવી તાલકુાની ગ્રામ પચંાયતના નેતાઓમા ંકાયોની અસર(૧૪૫) વનજી ચૌધરી 
૧૩ સરુતના ભિક્ષકુ સ્વીકાર કેન્દ્રના ભિખારીઓ એક અભ્યાસ(૧૪૯) શૈલેર્ દેસાઇ  
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વર્ષ- ૧૯૭૪  

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧ છેલ્લા પચ્ચીસ વર્લમા ંઆડદવાસી તીતવા, બોઘા ગામોમા ંઆવેલ સામાજિક પડરવતલનનો અભ્યાસ(૧૯૫) વશવરામ ચૌધરી  

૨ મદંબદુ્ધિવાળા બાળકોની માવિત અન ેતેના માતા-વપતા વાલીના સામાજિકમાનવસક વલણો(૧૯૩) િયાબેન બડઢયા  

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૩ અમદાવાદ શિરેના યવુક સગંઠનોની કાયલવાિીનો અભ્યાસ ડકરીટ વત્રવેદી 
૪ આંકલાવ ગામના લેઉવા પાટીદાર સ્ત્રીઓના લગ્નજીવનનો અભ્યાસ(૧૯૨) ચડંરકા પટેલ  

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૫ એમ.પી.શાિ કેન્દ્સર િોસ્સ્પટલ, અમદાવાદના દદીઓનો સામાજિક-માનવસક અને આવથિક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ(૧૯૧) ગીરીશ વત્રવેદી 

૬. મિસેાણા બાળ સરંક્ષણ ગિૃનો અભ્યાસ(૧૯૦) ગોવવિંદ ચૌધરી  

માગષદશષક: માણેકલાલ પટેલ 

૭ વાલોડ તાલકુાના વશભક્ષત આડદવાસી બેકારોની મનોસામાજિક સમસ્યા અને તેના ંપ્રવતિાવો(૧૯૪) બકુલ ચૌધરી  

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૮ વાસંકૂઈ ગામની આડદવાસી સ્ત્રીઓના કુટંુબ જીવનનો અભ્યાસ(૧૮૮) કોડકલા ચૌધરી 
૯ િમાલપરુ રાયખડ વોડલના િરીિન યવુાનોના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ ગોવવિંદ વાઘેલા  

માગષદશષક: ભગવતભાઈ જાિી 
૧૦ િોટલ કામદારોની આવથિક અને વ્યવસાવયક તપાસ (વ્યારા ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) કાવંતલાલ ચૌધરી 

 

 



 

 

4 

 

 

 

વર્ષ- ૧૯૭૫ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧ સતુરાઉ કાપડ ઉદ્યોગમા ંકામદારોની ગેરિાિરીનો એક અભ્યાસ(કેભલકો વમલના આધારે) ખેંગાર ડાિી  
૨ અમદાવાદના ખોખરા મિમેદાબાદ વવસ્તારમા ંચાલતા મજૂર મિાિન સઘં અને ગિુરાત કામદાર કલ્યાણમડંળનો અભ્યાસ(૨૩૭) અમતૃ દવે  

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૩ અમદાવાદ શિરેની ૧૪ લાયન્દ્સ ક્લબોની સામાજિક સેવાની પ્રવવૃતઓનો અભ્યાસ(૨૫૩) પટેલ પ્રફુલ્લાબેન  

૪ રાઠવા આડદવાસી જાવતમા ંગનુાનુ ંસ્વરૂપ અને તેની સામાજિક જીવન પર થતી અસરોનો અભ્યાસ (૨૪૮) રાઠવા ગલુાબવસિંિ 

૫ પચંમિાલ જીલ્લાના ઝાલોદ તાલકુાના આડદવાસી િીલમા ંગનુ્દ્િાનુ ંસ્વરૂપ(૨૩૯) નરવસિંિ વિોવનયા  

માગષદશષક: ડેન્દ્ય બબેિ રાવલ 

૬ કામદાર કલ્યાણમા ંમજૂર મિાિન સઘંનો ફાળો અને કામદારોનુ ંતેના પ્રત્યેનુ ંવલણ(૨૪૩) બટુક ગજેરા  
૭ છીપડા ગામની દૂધ ઉત્પાદક સિકારી મડંળી લી. નો અભ્યાસ (૨૫૧) િાઈજી ઝાલા  

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૮ કેભલયા વાસણા ગામની માતાઓનો બાળઉછેર વવશેના વવચારો અને ફાળો (િન્દ્મથી ૧૫ વર્લ)(૨૪૫) મજુંલા કારેલીયા  
૯ નડડયાદ સબ જેલના કેદીઓનો એક અભ્યાસ(૨૪૭) અવનલ દવે  

૧૦ અમદાવાદના દભક્ષણ શાિપરુ ઝુપડા વવસ્તારના વાઘરી અને િરીિનનો એક અભ્યાસ(૨૪૨) િગવાનજી અઘેરા 

માગષદશષક: માણેકલાલ પટેલ 

૧૧ કડવા પાટીદાર ચોયાલસીના ગોળની સાટા લગ્નપ્રથા એક અધ્યયન(૨૪૬) પટેલ વીરચદં 

૧૨ એસ.ટી.ડેપોના ડ્રાઇવર કન્દ્ડકટરનો આવથિક સામાજિક અભ્યાસ (અમદાવાદ એસ.ટી.ડેપોને કેન્દ્રમા ંરાખીને)(૨૪૧) ચૌધરી લીમજી સી. 
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માગષદશષક: ભરતભાઈ પાઠક 

૧૩ આમોરા જૂથ સેવા સિકારી મડંળીનો અભ્યાસ(૨૪૦) જેસગં જાદવ  

૧૪ બળેલ પીપળીયા ગામની રાિગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાવતમા ંઆવેલ સામાજિક પડરવતલન(૨૫૨) બાબ ુમિતેા  
૧૫ િળપવત સેવાસઘં દ્વારા ચાલતી શૈક્ષભણક અને સામાજિક પ્રવવૃતઓનો અભ્યાસ(૨૪૯) અમતૃ તલાવવયા  

માગષદશષક: રમેશભાઈ નિવેદી 
૧૬ મોટા ચારોડીયા ગામના ખેતમજૂરોનો અભ્યાસ(૨૩૮) રૈયાિાઈ ઝાલાવાડડયા  
૧૭ સરુત જીલ્લાના વ્યારા તાલકુાના ડોલવણ ગામના આડદવાસી ખેડૂતોની ખેતી સ્વરૂપ અને તેના ંપ્રશ્નોનો અભ્યાસ(૨૪૦) રામજી ચૌધરી  

  

 

વર્ષ- ૧૯૭૬ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧ મોટા કંથાડરયા ગામમા ંછેલ્લા દશ વર્લમા ંત્યાના ંલોકોની રિણેીકરણી મલૂ્યો અને વલણોમા ંપડરવતલન (૩૬૩) લીંબાિાઈ ખરાડી 
૨ નાના ખેડૂતોની સમસ્યાઓ: િગન્નાથપરુી ગામને આધારે(૨૯૯) વવષ્ણ ુપટેલ 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૩ અમદાવાદ મજૂર મિાિન સઘંના મીલ કામદારોના પ્રતીનીધીઓની નેતાગીરીની ભવૂમકા(૨૯૨) વનરંિન વત્રવેદી 
૪ અમદાવાદ એડવાન્દ્સ વમલમા ંકામદારોને થતા અકસ્માતોની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ(૩૦૦) વવિય રાવલ 

૫ અમદાવાદ એડવાન્દ્સ વમલમા ંકામદાર કલ્યાણ પ્રવવૃતઓનો અભ્યાસ (કારખાના દ્વારા અન્દ્વયે તથા વમલમા ંચાલતી સ્વૈચ્ચ્છક પ્રવવૃતઓ)(૨૯૪) મનિુાઈ વશિંગાળા 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૬ મડિલા વવકાસ મડંળ અમરેલી એક અભ્યાસ(૩૦૨) સધં્યા ઠાકર 

૭ શેઠ શ્રી વાડીલાલ સારાિાઇ અમદાવાદના બાળમનોપચાર એક અભ્યાસ(૩૫૩) છાયા જાનકી 
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માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૮ નારી સરંક્ષણ ગિૃ સરુત અને મડિલા સ્વીકાર કેન્દ્ર અમદાવાદ- પાલડીના અંતેવાસીઓની સામાજિક સ્સ્થવત તથા સસં્થાકીય સેવાઓ પ્રત્યેના તેમના 
વલણોનો તલુનાત્મક અભ્યાસ(૨૯૭) 

વનમાળા ચૌધરી 

૯ અંતેવાસીઓની રષ્ષ્ટએ ભિક્ષકુ સ્વીકાર કેન્દ્ર- ઓઢવ અટકાયત તરફ દોરી િતી પડરસ્સ્થવતઓ અને સસં્થાકીય સેવાઓ અંગે તેમના વલણો એક 

અભ્યાસ (૨૮૮) 

અવનલ પટેલ 

માગષદશષક: માણેકલાલ પટેલ 

૧૦ સૌરાષ્ર રડઢયા, ફાકાદ, મોિીયાણા ગામોના સૈયદ બખુારીઓ એક અભ્યાસ (છેલ્લા ત્રણ દાયકાને ધ્યાનમા ંરાખીને)(૨૯૬) લીયોક્ત હુસેન બખુારી 
૧૧ વડોદરા મિાનગરપાભલકા સફાઈ કામદારોની વ્યાવસાવયક સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ(૩૪૮) કાવંતલાલ સોલકંી 

માગષદશષક: ભરતભાઈ પાઠક 

૧૨ અંબાવાડા ગ્રામપચંાયતનો એકમલક્ષી અભ્યાસ વવશેર્પણે વનણલય પ્રડક્રયાને અનલુક્ષીને (૨૯૫) રમણ પટેલ 

૧૩ ગીરના માલધારીઓની સ્સ્થવત એક અભ્યાસ ધીરુિાઈ રામાણી 
૧૪ કોટવાળીયા જાવતની વ્યાવસાવયક સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ(૨૮૯) ઈશ્વર ચૌધરી 

માગષદશષક: ડેન્દ્ય બબેિ રાવલ 

૧૫ સસં્થાગત વાતવરણમા ંબાળકોના વ્યવિારોનો અભ્યાસ (૩૦૧) વવવપન નાયક 

૧૬ આફ્ટર કેર િોસ્ટેલ- વડોદરાના અંતેવાસીઓને મ ૂઝંવતા પનુઃસ્થાપનલક્ષી પ્રશ્નોનો અભ્યાસ(૨૯૩) મનિર પટેલ 

૧૭ ધો- ૫થી ૮ વચ્ચે વશક્ષણ છોડી દેતા વવદ્યાથીઓના કંુટંુબોની સામાજિક-આવથિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ(૨૯૮) વનીતા પટેલ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૮ ધોળકા તાલકુાની ગ્રામપચંાયતોમા ંિરીિન સભ્યોનુ ંસ્થાન અને ભવૂમકા(૨૯૦) ચનુીલાલ સોલકંી 
૧૯. ડામલી પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્રનો અભ્યાસ મોતીિાઈ પટેલ 

 

 

વર્ષ ૧૯૭૭ 
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ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧ પારડી ઘાવસયા સત્યાગ્રિને પડરણામે ભવૂમિીન ડકસાનોને પ્રાપ્ત થયેલ િમીનથી તેમના સામાજિક તથા આવથિક જીવન પર થયેલ અસરોનો 

અભ્યાસ(૩૪૬) 

ઈશ્વર પટેલ 

૨ નડડયાદ બાળમાગલદશલન કેન્દ્રોનો એક અભ્યાસ (૩૪૭) કમલબાબ ુિટ્ટ 

૩ ઉકાઉ પ્રોજેકટથી સ્થળાતંડરત સોનગઢ વવસ્તારના ખેડૂતોની સમસ્યાઓ તથા સાધન સવલતોના પ્રાચ્પ્તસ્થાનો (૨૪૫) અમરવસિંિ ગામીત 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૪ અમદાવાદ મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન દ્વારા સચંાભલત બાળ િવનોનો અભ્યાસ (૩૫૦) છાયા પરીખ 

૫ ડકશોર વયની શારીડરક ખોડખાપંણ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓનો તેના ંકુટંુબીક અને શાળાકીય સમાયોિન સબંધંી અભ્યાસ (૩૫૫) પ્રજ્ઞા વત્રવેદી 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૬ ગામના િનરલ િોસ્પીટલમા ંઆપવામા ંઆવતી પ્રવતરોધક અને ઉપચારાત્મક સ્વાસ્્ય સેવા સવુવધા પ્રત્યે સમદુાયના અભિપ્રાય(૩૬૪) સિુરા પટેલ 

૭ ગ્રામીણ લોકોમા ંમાદંગી, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા તથા સ્ત્રી અને  બાળકોની સારસિંાળ અંગેના પ્રવતલમાન આચાર વવચાર િસંા િોર્ી 

૮ કામલી પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્રનો અભ્યાસ (૩૫૯) મોતીિાઈ પટેલ 

માગષદશષક: માણેકલાલ પટેલ 

૯ બોરસદ તાલકુાના તળબદા વાઘરી સમાિમા ંકંુટંુબ વનયોિન પ્રત્યેનુ ંજ્ઞાન, વલણ અને આચરણનો અભ્યાસ (૩૫૭) મનિુાઈ તળબદા 
૧૦ દાિોદના પવશ્વમ રેલ્વેના કારખાનામા ંકામ કરતા આડદવાસી કામદારોનો એક અભ્યાસ (૩૫૧) િયવસિંિ પરમાર 

૧૧ ધ્રાગન્દ્ધ્રા તાલકુાના ગાિંણવાવ ગામના લભક્ષત દંપતીઓના કુટંુબ વનયોિન અંગેના જ્ઞાન, વલણ અને આચરણનો અભ્યાસ(૩૫૪) નારણ સીતારામ 

માગષદશષક: ભરતભાઈ પાઠક 

૧૨ વડોદરા મિાનગરપાભલકાના સફાઈ કામદારોની વ્યવસાવયક સ્થવતનો એક અભ્યાસ કાવંતલાલ સોલકંી 
૧૩ બાવકા સેવા સિકારી મડંળીના ખેડૂત સિાસદોની ખેતી વવશે એક અભ્યાસ(૨૬૫) િરવસિંગ િાિોર 

૧૪ માતર તાલકુાના િમીન વવિોણા વાઘરીઓનો એક અભ્યાસ (૩૬૦) રાવજી વાઘરી 

માગષદશષક: ડેન્દ્ય બબેિ રાવલ 
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૧૫ આડદવાસી ગામીત જાવતની પરભણત બિનેોના કુટંુબ જીવનમા ંસામાજિક પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (ઘાટ ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને)(૩૪૯) કંચન ગામીત  

૧૬ ગિુરાત યવુન.મા ંગ્રેજ્યએુશન અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યએુશનમા ંઅભ્યાસ કરતા યવુાનોને મ ૂઝંવતા સમાયોિનના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (૩૬૨) રોડિતકુમાર વત્રવેદી 
૧૭ મિસેાણા જીલ્લાના ચાર તાલકુામાથંી પસદં કરેલી પાચં ગામોમા ંપ્રવતલતી અસ્પશૃ્યતાની સમસ્યાના સ્વરૂપનો અભ્યાસ(૩૫૮) માધવિાઈ પટેલ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૮ ટીંબરવા ગામની ખેતીમા ં‘નવીનીકરણ’ એક અભ્યાસ(૩૫૬) િાઈલાલ પટેલ 

૧૯ આડદવાસી વવસ્તારને ક્ષેત્ર વ્યવસ્થાપન અભ્યાસ (ધરમપરુ તાલકુના સપાટ તથા ડુગંરાળ પ્રદેશને કેન્દ્રમા ંરાખીને)(૩૬૧) રામિુાઈ પટેલ 

૨૦ નડડયાદ ડિન્દ્દુ અનાથાશ્રમમા ંઆવતા બાળકોને મ ૂઝંવતા પનુઃ સ્થાપનલક્ષી પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (૩૫૨) જ્યોત્સના પડંડત 

 

વર્ષ ૧૯૭૮ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧ રોડિત સમાિના ૨૮૨ પરગણાના જ્ઞાવતપચંનો અભ્યાસ (૪૦૯) િરગોવવિંદ ચોિાણ 

૨ વટવા અને વવરવલ સિકારી મડંળીનો તલુનાત્મક અભ્યાસ (૩૯૨) કવપલ પટેલ 

૩. અમદાવાદ શિરેમા ંજેલવાસ દરવમયાન પ્રોબેશન પર છુટેલા િાલ સપુરવવઝન િઠેળના યવુાન ગનેુગારનો અભ્યાસ (૪૦૮) સમુનબેન પટેલ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૪ અમદાવાદ કાગડાપીઠ રક્તવપત િોસ્સ્પટલ દદીઓના માનોસામાજિક પાસાઓનો અભ્યાસ (૪૦૭) સવવતાબેન પરમાર 

૫ સાબરકાઠંા જીલ્લાના વાત્રક આરોગ્ય કેન્દ્રના નશાબધંી કરાયેલ પરુુર્ોનો અભ્યાસ (૩૯૮) નવીનચન્દ્ર સોનેરી 
૬ મેન્દ્ટલ િોસ્સ્પટલમાથંી વી.સી. દ્વારા છુટા કરાયેલા સ્કીઝોફીનીયાના પરભણત સ્ત્રી દદીઓના સમાયોિનનો અભ્યાસ (૪૦૧) નીતાબિને િટ્ટ 

માગષદશષક: માણેકલાલ પટેલ 

૭ સેળભલયા ગપૃ સેવા સિકરી મડંળી નો અભ્યાસ (૪૦૪) લીંબાિાઈ ડામોર 

૮ વડાવલી ગામના ખેડૂતોની કૃવર્ કેષ્ન્દ્રત આવથિક પડરસ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ (૩૯૫) ડાહ્યાિાઈ પટેલ 

૯ કડવા પાટીદાર સત્તાવીસ થયેલ બાળ લગ્નનોનો અભ્યાસ(૪૦૬) વવષ્ણિુાઈ પટેલ 
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૧૦ ધોળકા તાલકુાના ગામ વવકાસમા ંપાવરલમૂ ઉધોગનો ફાળો એક અભ્યાસ (૩૯૬) નટવરલાલ મકવાણા 

માગષદશષક: ડેન્દ્ય બબેિ રાવલ 

૧૧ િાવનાત્મક પ્રશ્નો ધરાવતા ંબાળકો તેમના સામાન્દ્ય િાડુંઓના જીવન અનિુવોનો તલુનાત્મક માનો-સામાજિક અભ્યાસ (૩૯૪) કુમારવસિંિ ચૌધરી 
૧૨ િીલ આડદવાસી કેદી-પત્નીઓના મ ૂઝંવણિયાલ કંુટંુબજીવનના પ્રશ્નોનો એક અભ્યાસ (૪૦૩) લીલાબેન બામણીયા 
૧૩ વમલ કામદાર વવસ્તારના પ્રશ્નો ધરાવતા બાળકોનો અભ્યાસ(૪૦૨) રમણલાલ લેઉવા 

માગષદશષક: ભરતભાઈ પાઠક 

૧૪ સઠવાવ િગંલ મડંળી દ્વારા ચાલતી પ્રવવૃતઓનો એક અભ્યાસ (૪૦૦) નાથિુાઈ ચૌધરી 
૧૫ પચંાયત પત્યે ચીખલી તાલકુાના આડદવાસી પચંાયત સભ્યોના વલણોનો એક અભ્યાસ (૩૯૨) કાવંતલાલ પટેલ 

૧૬ વ્યારા તાલકુમા ંભિસ્તી વમશન સેવા દ્વારા તે વવસતારના આડદવાસી ઉપર શુ ંઅસર થઇ તેનો એક અભ્યાસ(૪૦૫) વવક્રમિાઈ પરમાર 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૭ ‘ઘરડા નુ ંઘર’ અમદાવાદ અંતેવાસીઓનો સસં્થાગત સેવા સદંિે એક અભ્યાસ (૩૯૯) નરોતમ પટેલ 

૧૮ કેસરી ગામના ખેતમજૂરોનો એક અભ્યાસ (૪૧૦) િગવાન પટેલ 

૧૯ દાિોદ તાલકુામા ંમોસમી સ્થળાતંર કરતા ગ્રામીણ આડદવાસી િીલ મજૂરોનો અભ્યાસ (૩૯૧) અવનલ બામણીયા 
૨૦ પાટણવાડા રબારી સમાિના વ્યાવસાવયક પડરવતલનના પડરબળોનો એક અભ્યાસ (૩૯૦) અમથા રબારી 

  

 

 

વર્ષ ૧૯૭૯ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧. મધપાનની સમસ્યા પાછળના િવાબદાર કારણો અને તેની વ્યસ્ક્ત અને કુટંુબ જીવન પરની અસરો એક અધ્યયન મધસુદુન પરમાર 
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૨. ગોધરાના િગંીઓની સમાયોિન અંગેની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૪૨૫) િગદીશ  મિને્દ્ર ુ

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૩. ગ્રામીણ અને શિરેી વવસ્તારની શાળામા ંધોરણ ૯મા ંઅભ્યાસ કરતા ંડકશોરોનો તલુનાત્મક અભ્યાસ (૪૩૨) યશોધર િટ્ટ 

૪. બાયડ તાલકુાના ઉચ્ચવશક્ષણ પામેલા બેકાર યવુાનોનો અભ્યાસ (૪૨૨) કમલેશ શાિ 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૫. ૧૯૭૭-૭૮ના વર્લમા ંજીલ્લાની શે્રષ્ઠ કલબ જાિરે થયેલ તથા શે્રષ્ઠ પ્રવવૃતઓની રોફી મેળવનાર લાયન્દ્સ કલબ ઓફ અમદાવાદ નોથલનો અભ્યાસ 

(૪૩૬) 
રોડિત પટેલ 

૬. અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશનના રજીસ્ટડલ  કુલીઓની જીવનરીવતનો અભ્યાસ (૪૩૮) પરુણચદં મિતેા 
૭. આડદવાસી વવકાસ યોિનાઓની યનુીયાવાટ ગામના રાઠવા તથા નાયકા કંુટંુબો પર થયેલ અસરો નારણ રાઠવા 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૮. િર વવસ્તાર અને સ્લમ વવસ્તારની ડકશોરીઓનો તેના વૈયસ્ક્તક, કૌટંુભબક તથા શાળાકીય જીવન અંગેના અભિપ્રાયો (૪૨૬) દક્ષા ગોર 

૯. ગોધરા િભગની મડંળ સચંાભલત કુટંુબ કલ્યાણ કેન્દ્ર દ્વારા આંકડી અપનાવેલ મડિલાઓની પશ્ચાતવતી અભ્યાસ (૪૩૧) મજુંલા પઢીયાર 

૧૦. માનવસક બીમારી અંગે દદીઓના સગાઓના અભિપ્રાયો અને વલણોનો અભ્યાસ (૪૩૩) રમીલા શાિ 

૧૧. અમદાવાદ મેન્દ્ટલ િોસ્પીટલમા ંસારવાર લીધા બાદ વી.સી. દ્વારા સ્કીઝોફીનીયાના પરભણત પરુુર્ના સયંોિનનો એક અભ્યાસ (૩૯૭) નટવરવસિંિ ચારણ 

માગષદશષક: માણેકલાલ પટેલ 

૧૨. િડરિન કલ્યાણની સરકારી યોિના અંગેના િડરિનોના વલણોનો અભ્યાસ (પોરબદંર શિરે અને માધવપરુ ઘેડ ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૪૩૭)ú શશીકાતં પરમાર 

૧૩. સમી તાલકુાની સકુીખેતી અને અધતન કૃવર્ વવજ્ઞાનના કાયલક્રમથી આવેલા ંઆવથિક સામાજિક પડરવતલનનો એક અભ્યાસ (૪૩૪) રામિાઈ વસિંધવ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૪. છોતેર પરગણાના સ્થળાતંરના સદંિલના ંસામાજિક અભ્યાસ (અગડરયા અને સતર ગોળના રોડિતિાઈઓને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૪૨૯) મગનિાઈ ચમાર 

૧૫. પારડી તાલકુાની સિકારી મડંળીઓનો અભ્યાસ (આવથિક સામાજિક વવકાસમા ંફાળાના સદંિલમા)ં ગલુાબ પટેલ 

૧૬. દૂધસાગર ડેરી અને પડરવતલન કેટલાકં ક્ષેત્રો: આવથિક, પશપુાલનના, સામાજિક ચારડા ગામનો એક અભ્યાસ (૪૨૮) બકુલ અવરાણી 

માગષદશષક: ભરતભાઈ પાઠક 
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૧૭. બિરેા મ ૂગંા બાળકોના મા-ંબાપને મ ૂઝંવતા કેટલાકં પ્રશ્નોનો એક અભ્યાસ (૪૨૩) ખેમચદં પરમાર 

૧૮. અમદાવાદ શિરેમા ંચાલતા પ્રૌઢવશક્ષણના કેન્દ્રોના પ્રૌઢાવશક્ષણ પ્રત્યેના અભિપ્રાય અને વલણોનો અભ્યાસ (૪૩૯) સરેુશચરં રામાનિુ 

૧૯. દેથલી ગામના નાના વગલના ખેડૂતોની સમસ્યાઓ (૪૩૫) રામવસિંિ સોલકંી 

  

 

વર્ષ ૧૯૮૦ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧. કોઠંબા ગામના બાળલગ્નના દંપતીઓનુ ંદાપંત્યજીવન અને તેમની સમસ્યાઓનુ ંઅધ્યયન (૪૯૨) રમેશ બી. પટેલ 

૨. બાળગનુાવવૃતના કારણો, લક્ષણો અને વ્યવિારોનુ ંએક અધ્યયન: સાત વ્યસ્ક્તગત અધ્યાયનો (૪૭૮) નટવરલાલ પરમાર 

૩. મિસેાણા દૂધસાગર ડેરીના કામદારોની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કામના સિંોગો, કલ્યાણની સવુવધા અને ઔધોભગક સબંધંો (૪૯૮) શાવંતકુમાર પટેલ 

૪. રાનેર ગામના રબારીઓના વવકાસમા ંઅવરોધક પડરબળો એક અભ્યાસ (૪૮૩) બાબિુાઈ રબારી 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૫. અમદાવાદના વવકાસગિૃની બિનેોનો અભ્યાસ તારીખ ૩-૮-૧૯૭૯ થી ૪-૧૦-૧૯૭૯ના સમયગાળામા ંઆવેલ ૧૮ થી ૪૫ વર્લની બિનેોને ધ્યાને 

રાખીને (૪૯૭) 

શકંુતલા  પરમાર 

૬. વશિોર તાલકુાના ગામડાઓમા ંિીરાઉધોગમા ંકામ કરતા ંબાળ મજૂરોનો અભ્યાસ (૪૮૪) ભપેૂશ રાજ્યગરુૂ 

૭. સ્વૈચ્ચ્છક તેમિ વ્યવસાવયક રકતદાતાઓનો એક તલુનાત્મક અભ્યાસ (૪૮૯) રવતલાલ લેઉવા 
૮. તબીબી પ્રગવત વનવારણ અંગે જ્ઞાન, વલણ અને અમલ સબંધંી અભ્યાસ: કાયદેસર ગિલપાત કુટંુબ વનયોિનની પિવત તરીકે (૪૯૪) રત્નાબેન શેખ 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૯. પચંમિાલ જીલ્લાના દાિોદ તાલકુાના ચોસલા ગામની ગપૃ સેવા સિકારી મડંળીનો અભ્યાસ (૪૯૧) રમેશચરં ડામોર 

૧૦. અમદાવાદ શિરેની મખુ્ય ૧૧ સ્વૈચ્ચ્છક સમાિ કલ્યાણ સસં્થાઓમા ંઉપલબ્ધ સેવાઓ અને તે સસં્થાનો વિીવટ પડરચય (૪૯૦) રમીલા પટેલ 

૧૧. સાબરકાઠંા જીલ્લામા ં૧૯૭૮-૭૯ વર્લ દરમ્યાન પ્રોબેશન પર છુટેલા અને િાલ સપુરવવઝન િઠેળના યવુાન ગનેુગારોનો એક અભ્યાસ (૪૮૨) બચિુાઈ બરંડા 
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૧૨. િીરાઉધોગને પડરણામે આવેલુ ંઆવથિક અને સામાજિક પડરવતલન એક અભ્યાસ િાવનગર જીલ્લાના સણોસરા ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને 
(૪૮૦) 

પકંિ દવે 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૧૩. પરીચારીકાના કૌટંુભબક અને વ્યવસાવયક જીવનનો એક અભ્યાસ (૪૯૦) દીના પટેલ 

૧૪. સગિાલવસ્થામા ંમડિલાઓના પાડરવાડરક જીવન અને વ્યવસાવયક જીવનમા ંસમાયોિનનો અભ્યાસ (૪૭૬) ગીતા વ્યાસ 

૧૫. ગ્રામવાસીઓનુ ંઆરોગ્ય માદંગી અને રોગો અંગેનુ ંજ્ઞાન તેમિ વલણ અને વતલનનો અભ્યાસ: અમદાવાદ જીલ્લાના દશક્રોઈ તાલકુાના 
આંગણિ ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને (૪૭૯) 

વનલેર્ િટ્ટ 

૧૬. ક્ષયની લાબંી માદંગી િોગવતા બાળકોના માતાવપતાના આવથિક, સામાજિક અને માનવસક પાસાઓ પર બીમારીની અસરો (૪૯૩) રમેશકુમાર વણકર 

માગષદશષક: માણેકલાલ પટેલ 

૧૭. નાના ખેડૂતોનો એક અભ્યાસ: સાઠંબા ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને (૪૮૭) મણીલાલ પરમાર 

૧૮. િાથવણાટ ઉધોગ દ્વારા થયેલો વણકરોનો આવથિક અને સામાજિક વવકાસ એક અભ્યાસ (૪૮૫) મનિુાઈ પરમાર 

૧૯. સાબર ડેરી અને ઘડકણ ગામના પડરવતલનના કેટલાકં ક્ષેત્રો (આવથિક- પશપુલાનાત્મક અને સામાજિક) એક અભ્યાસ (૪૯૬) વનરાિ  પારધી 
૨૦. અમદાવાદના રભખયાલ વવસ્તારમા ંવસતા ગામડાના સ્થળાતંડરત વમલ કામદારોનો એક અભ્યાસ (૪૮૬) મનિુાઈ સોલકંી 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૨૧. સીમાતં ખેડૂતોની આવથિક-સામાજિક પડરસ્સ્થવત એક અભ્યાસ રુમલા ગામના આધારે (૪૮૮) મોિન દેશમખુ 

૨૨. મડંાલી જૂથ ગામોના પ્રશ્નો અને સાધનોનો અભ્યાસ (આવથિક વવકાસના આયોિન કરવા અંગેના પ્રારંભિક) (૪૭૫) અમતૃ પ્રજાપવત 

૨૩. ભબલેશ્વર ખાડં ઉધોગ ખેડૂત સિકારી મડંળી ભલવમટેડ કોડીનારના સિાસદની આવથિક પડરસ્સ્થવત અને ઉત્પાદકતા એક અભ્યાસ (૪૯૫) રાયવસિંિ મોરી 
૨૪. ખેતીમા ંતાવંત્રક પડરબળોનો અભ્યાસ: ગોતા-ઓગણિ ગામના આધારે (૪૮૧) પે્રમજી શેટા 

 

 

વર્ષ ૧૯૮૧ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
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માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧. શારીડરક અપગં વવદ્યાથીઓની માનવસક, સામાજિક અને આવથિક પનુઃ સ્થાપનની સમસ્યાઓનુ ંઅધ્યયન (૫૨૫) આનદંી પટેલ 

૨. િાવનગર રેલ્વે સ્ટેશનના રજીસ્ટડલ  સ્ત્રી કુલીઓની જીવનરીવત અને તેની સામાજિક, આવથિક અને માનવસક સમસ્યાઓનુ ંએક અધ્યયન (૫૪૩) સવુણાલ વત્રવેદી 
૩. દત્તક ગામના વવકાસ કાયલક્રમનુ ંએક અધ્યયન (૫૨૬) ઈશાલાલ િાલા 

માગષદશષક: ટી.બી.િાયક 

૪. ધધંકુા તાલકુામા ંઆવેલી સ્વૈચ્ચ્છક સસં્થાનો િડરિનોના વવકાસમા ંફાળો ખેતાલાલ સોલકંી 
૫. િીલ ખેતમજૂરના કુટંુબની તપાસ: ધવુધઆ ગામમા ંઆવતા ખેતમજૂરોને કેન્દ્રમા ંરાખીને (૫૩૯) લક્ષ્મીકાતં પટેલ 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૬. અમદાવાદ શિરેમા ંસનુ્ની મસુ્સ્લમ સમાિની કલ્યાણ પ્રવવૃત્તઓ કરતી ધાવમિક-સામાજિક સસં્થાઓનો અભ્યાસ (૫૪૧) સૈફુલ્લાિ ખતીબ 

૭. ગિુરાત રાિય માગલ વાિન વ્યવિાર કોપોરેશન સચંાભલત કડી ડેપોના ડ્રાઇવર કંડકટરનો અભ્યાસ (૫૩૨) જીવાિાઈ રબારી 
૮. નદંગૌરી મોતીલાલ િગાિાઇ વાલા બાળ સરંક્ષણ ગિૃના બાળકોનો એક અભ્યાસ પાઉંલ મેકવાન 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૯. ઠાકોર જ્ઞાવતના સીમાતં ખેડૂતની આવથિક-સામાજિક તપાસ. ગોતાના બે ઠાકોરવાસને ધ્યાનમા ંરાખીને (૫૩૩) દાનસીંગ ચૌધરી 
૧૦. નાના અને મોટા ખેડૂતોના ખેતવવકાસમા ંનડતી મશુ્કેલીઓનો તલુનાત્મક અભ્યાસ. ગોતા અને દેવનગરને ધ્યાનમા ંરાખીને (૫૩૧) જીવરામ પટેલ 

૧૧. નાના અને મોટા ખેડૂતોના ખેતવવકાસમા ંનડતી મશુ્કેલીઓનો તલુનાત્મક અભ્યાસ. સોલા ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને (૫૩૪) ધીરૂ પટેલ 

૧૨. સરુત જિલ્લના કાપેટ ગિૃઉધોગના કામદારોની વ્યાવસાવયક પડરસ્સ્થવતનુ ંઅધ્યયન (૫૩૬) બાબ ુગામીત 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૧૩. શારીડરક ખોડખાપંણ ધરાવતા યવુાનોનુ ંકૌટંુભબક અને વ્યાવસાવયક સમાયોિનનુ ંઅધ્યયન. અમદાવાદ શિરેના યવુાન અપગંોને કેન્દ્રમા ંરાખીને 

(૫૩૭) 

િરતકુમાર વત્રવેદી 

૧૪. પડરવાર વનયોિન અંગે લોકોના જ્ઞાન, વલણ અને આચરણનો અભ્યાસ. અમદાવાદ શિરેના વાડિ વવસ્તારના તલુસીનગર ગદંા વસવાટને કેન્દ્રમા ં
રાખીને (૫૨૪) 

અવશ્વનકુમાર દેસાઈ 

૧૫. બાળઉછેર વવશે માતાઓનુ ંજ્ઞાન, વલણ અને વતલનનો અભ્યાસ. ૫ વર્લ સધુીના બાળકો જીલ્લા પચંમિાલ તાલકુો દાિોદના જેસાવાડા ગામની ચેતના પટેલ 
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માતાઓના સદંિલમા ં(૫૨૮) 

૧૬. અપગં સ્ત્રીઓના વ્યાવસાવયક જીવનનો એક અભ્યાસ. અમદાવાદની અલગ અલગ સસં્થાઓના સદંિલમા ં(૫૨૯) છાયા િટ્ટ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૭. ઈંટ ઉધોગના કામદારોનો અભ્યાસ: વરતેિ ગ્રામ્ય, જીલ્લો િાવનગરના ઈંટોના િઠ્ઠાઓમા ંકામ કરતા કામદારોને અનલુક્ષીને કરવામા ંઆવેલ 

અભ્યાસ (૫૩૭) 

રાજેન્દ્રપ્રસાદ િોર્ી 

૧૮. વાભલયા તાલકુાના રક્તવપત રોગી અને તેના ંકુટંુબની આવથિક સામાજિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ. થવા-વાભલયા મોિણી વશક્ષણ સારવાર એકમોને કેન્દ્રમા ં
રાખીને (૫૪૦) 

વવિય માગંરોલા 

૧૯. ગરીબ છૂટક ખેતમજૂરોની આવથિક સામાજિક પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ સાણદં તાલકુાના તેલાવ ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને (૫૪૨) િરમાન પટેલ 

 

 

 

વર્ષ ૧૯૮૨  

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧. જ્યોવતસઘંમા ંસ્ત્રી સમસ્યાઓના સમાધાનની કાયલપિવતનુ ંઅધ્યયન (૬૦૦) ગીતા ચાવડા 
૨. અમદાવાદના રસ્તા ઉપર કામ કરતા મોચીઓના ંધધંાકીય સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૬૦૧) જીત ુ વાળા 
૩. ઢીંકવાળી ગામની સામાજિક-આવથિક િરૂડરયાતોનુ ંઅધ્યયન અને વવકાસનુ ંઆયોિન તૈયાર કરવુ ં(૬૧૬) િારી રાઠોડ 

માગષદશષક: ટી.બી.િાયક 

૪. વવરમગામ તાલકુાના િરીિન વશક્ષકો અને િરીિન સમાિનો સામાજિક અને શૈક્ષભણક વવકાસ (૬૧૪) િસમખુ પરમાર 

૫. નાદંોદ તાલકુાના ડુગંરાળ વવસ્તારમા ંઆડદવાસીઓની વ્યાવસાવયક જીવનનો અભ્યાસ (૬૦૯) મનસખુ વસાવા 
૬. ભચત્રાસણી પ્રાથવમક યવુનટના કાયોનો અભ્યાસ (૫૯૮) કરસનજી ઝાલા 
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માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૭. આંિણા પાટીદાર જ્ઞાવતની સગાઇ થયેલ યવુતીઓ અને તેના ંમાતાવપતાના સગાઇ અને લગ્ન વવર્યક વવચારોનો અભ્યાસ (૬૦૬) િગવતી પટેલ 

૮. અમદાવાદના મસુ્સ્લમ દંપવતઓમાથંી, પરુુર્ને કેન્દ્રમા ંરાખીને એક અભ્યાસ (૬૧૦) મસુ્તક પટેલ 

૯. રાણપરુ ગામમા ંખાદી ગ્રામોઉધોગ ક્ષેતે્ર કાયલ કરતી બિનેોનો અભ્યાસ (૬૧૨) શ્રિા મિતેા 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧૦. અમદાવાદ મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન ફાયર ભબ્રગેડના કમલચારીઓના કામની પડરસ્સ્થવત અને જીવનરીતનો અભ્યાસ (૬૦૩) ડદનેશ જાની 
૧૧. સધંી મસુ્સ્લમ જ્ઞાવતના ંકુટંુબની આવથિક, સામાજિક તપાસ (૫૯૭) અિમદ િાલા 
૧૨. િિાગંીર ટેક્ષટાઈલ વમલ સચંાભલત તથા ન્દ્ય ુગિુરાત વસન્દ્થેડટકસ ભલવમટેડ ન.ં ૨મા ંચાલતી કામદાર કલ્યાણ પ્રવવૃત્તઓનો તલુનાત્મક અભ્યાસ (૬૦૨) જેઠાિાઈ નીરગર 

૧૩. કાપડ ઉધોગમા ંકામ કરતા કામદારોના વ્યાવસાવયક સ્વાસ્્યનો એક અભ્યાસ (૫૯૯) કાનજી રાઠોડ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૧૪. ગ્રામીણ આડદવાસી સ્ત્રી અને પરુૂર્ોમા ંદારૂનુ ંવ્યસન અને તેની શારીડરક સામજિક અસરો (૬૦૪) ધવમિષ્ઠા વનસરતા 
૧૫. અમદાવાદની વસવવલ િોસ્સ્પટલના આવથિક-માનવસક અને ઓથોપેડડક અને સજિકલ વોડલમા ંસારવાર લેતી પખુ્તવયની વ્યસ્ક્તઓના સામાજિક 

પાસાઓનુ ંઅધ્યયન (૬૦૫) 

નરવસિંિ િાલાણી 

૧૬. ગિૂરાત વવદ્યાપીઠના સમાિકાયલ પારંગત અભ્યાસક્રમમા ંઅભ્યાસ કરતા ંવવદ્યાથીઓના શૈક્ષભણક પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (૬૦૮) ભપેુન્દ્ર પટેલ 

૧૭. કોડીનાર તાલકુા િગમાલ મોરી 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૮. વ્યારા તાલકુામા ંવાસં ઉધોગમા ંરોકાયેલા કુટંુબોનો વ્યાવસાવયક અભ્યાસ (૬૧૧) યોગેશ ચૌધરી 
૧૯. કામદાર વવસ્તારોમા ંચાલતી સકંભલત બાળ વવકાસ યોિનામા ંવવવવધ પાસાઓનો વવકાસ (૬૧૫) િરગોવવિંદ પરમાર 

૨૦. અમદાવાદ શિરેમા ંવસતા રષ્ષ્ટિીન પરુૂર્ોનુ ંકૌટંુભબક અને વ્યાવસાવયક સમાયોિન અધ્યયન (૬૦૭) િીખાલાલ ઓઝા 
૨૧. ગ્રામીણ કુટંુબમા ંરિી સારવાર લેતા ક્ષય રોગના દદીઓની સામાજિક, આવથિક તપાસ (૬૧૩) સીતારામ પટેલ 
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વર્ષ ૧૯૮૩ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧. મૌસમી સ્થળાતંર કરનારા મજૂરોની સામાજિક- આવથિક પડરસ્સ્થવત અને સ્થાયી જીવન માટેની સિંાવનાઓના અભ્યાસ (૬૪૮) નરવસિંિ પવાર 

૨. બનાસ ડેરીના કાયલક્રમોના લીધે પશપુાલનમા ંથયેલા વવકાસનો એક અભ્યાસ (૬૫૦) પ્રિાત દેસાઈ 

૩. કઠીન પડરસ્સ્થવતનો િોગ બનેલી સ્ત્રીઓના કલ્યાણ માટે સરેુન્દ્રનગરમા ંકામ કરતી સ્વૈચ્ચ્છક અને સરકારી સસં્થાઓનો તલુનાત્મક અભ્યાસ (૬૪૩) જાગવૃત વત્રવેદી 
૪. અન્દ્ય પછાતવગલની જાવતની બક્ષીપચં કલ્યાણ કાયલક્રમોની જાણ અને તેની અસરનો અભ્યાસ (૬૫૨) િરત જાની 
૫. અમદાવાદના ગદંા વસવાટના બાળકોના વવકાસમા ંઅવરોધક તત્વોનુ ંઅધ્યયન (૬૫૪) માલા ખીમાણી 

માગષદશષક: ટી.બી.િાયક 

૬. રાિપીપળા કસબાના િરીિનનોની આવથિક અને સામાજિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૬૫૯) વવઠ્ઠલ સોલકંી 
૭. િડરિનમા ંસ્થળાતંરણ અને સામાજિક-આવથિક પડરવતલન વલસાડ જીલ્લાના નવસારી તાલકુાના ંએક ગામનો આવથિક પડરવતલન અભ્યાસ (૬૫૧) પ્રમોદ નાયક 

૮. અંકલાછ વવિાગ િગંલ કામદાર સિકારી મડંળીનો કયાલત્મક અને સરંચનાત્મક અભ્યાસ તા. વાસંદા, જી. વલસાડ. (૬૫૭) વસનજી જાદવ 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૯. અમદાવાદ શિરેના ગદંા વવસ્તારમા ંરિતેા અને સ્વરોિગારી કરતા કુટંુબોનો અભ્યાસ. વાડિ વવસ્તારના ગાધંીનગર ટેકરાના મોચી કુટંુબોને ધ્યાનમા ં

રાખીને (૬૫૬) 

રઘ ુપડંયા 

૧૦. િારતના અમદાવાદ શિરેમા ંનેપાળથી સ્થળાતંરણ કરી સ્થાયી થયેલા નેપાલી કુટંુબોની જીવનશૈલીમા ંઆવેલા પડરવતલનનો અભ્યાસ (૬૪૭) નરબિાદુર ગરુખા 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧૧. ઓંગણિ ગામ તપાસ એક સવેક્ષણ (૬૩૯) ઇમદાદહુસેન મન્દ્સરૂી 
૧૨. ખોડીયાર ગામનુ ંસવેક્ષણ: ગ્રામીણ સમાિકાયલની પ્રત્યક્ષ તાલીમના ંસદંિલમા ં(૬૬૦) ડિિંમત ચૌધરી 
૧૩. ગોતા ગામ તપાસ એક સવેક્ષણ (૬૩૮) અરુણ ગાધંી 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૧૪. બાળકોની લાગણી વવર્યક સમસ્યાઓ તથા શારીડરક રોગો પ્રત્યે પ્રાથવમક તથા માધ્યવમક શાળાના વશક્ષકોન ુજ્ઞાન તથા વતલનનો અભ્યાસ (૬૪૯) પ્રવીણ િાટી 
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૧૫. વી.એસ. િોસ્સ્પટલમા ંસેવા આપતી પરભણત પરીચારીકાઓના પડરવાર વનયોિન અંગેના જ્ઞાન, વલણ અને અમલીકરણનો અભ્યાસ (૬૫૫) રમીલા પટેલ 

૧૬. ગદંા વવસ્તારમા ંરિતેા બાળકોના આરોગ્યલક્ષી, શૈક્ષભણક અને સામાજિક પ્રશ્નો અંગે માતાનો અભિપ્રાય (૬૪૬) ડદપ્તી દવે 

૧૭. પડરવાર વનયોિન અંગે ગ્રામ્ય વવસ્તારમા ંિરીિન લીકોના જ્ઞાન, વલણ અને અમલીકરણનો અભ્યાસ (૬૪૪) જીવાિાઈ ડાિી 
૧૮. જામનગર શિરેમા ંવપત્તળ ઉધોગમા ંકામ કરતા બાળ મજૂરોનો આવથિક, સામાજિક અને વ્યાવસાવયક અભ્યાસ (૬૪૧) કાવંત ડાિી 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૯. અમરેલી તાલકુાના સાત રજીસ્ટડલ  યવુક મડંળોનો સગંઠનાત્મક એક અભ્યાસ (૬૫૩) મનિુાઈ સતાણી 
૨૦. ઓટોડરક્ષા ચાલકોની આવથિક-સામાજિક પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ રામદેવપીરના ટેકરા પર રિતેા ઓટોડરક્ષા ચાલકોને કેન્દ્રમા ંરાખીને (૬૪૫) દશરથ  પટેલ 

૨૧. વાઘરી કોમની બિનેો દ્વારા થતા ંશાકિાજીના વ્યવસાયનો અભ્યાસ (૬૫૮) વવિય ચૌધરી 
૨૨. નેત્રામણી જૂથ ગામ પચંાયતની એકમલક્ષી અભ્યાસ વવકાસલક્ષી સસં્થા તરીકે (૬૪૦) ઇબ્રાિમ મન્દ્સરૂી 
૨૩. વવકલાગંોના પનુઃ વસવાટમા ંવવકલાગં વ્યાવસાવયક પનુવાલસ કેન્દ્રનુ ંયોગદાન (૬૪૨) ચરંકાતં િોર્ી 
   
    

વર્ષ ૧૯૮૪ 

ક્રમ શોધવનબધંનુ ંનામ સશંોધનકતાલ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧. કુટંુબમા ંકામ કરતા ંઘરેલુ ંકામદારોની વ્યાવસાવયક સ્સ્થવત અને જીવન પિવતનો એક અભ્યાસ (૭૦૯) િર્લદ રાવલ 

૨. અનાથ બાળકોએ સિન કરેલા ંમાનવસક, સામાજિક, આવથિક સકંટો અને તેને સિન કરવાની પિવતઓનુ ંઅધ્યયન (૬૯૭) િયશ્રી દોશી 
૩. રીમાન્દ્ડિોમમાથંી છુટેલા બાળકોના વ્યવિારની સમસ્યાનુ ંઅધ્યયન દાવમની શાિ 

૪. ગ્રામીણ વશભક્ષત યવુાનોની મિત્વકાકં્ષાઓ અને તેમના કુટંુબ અને સમાિ પ્રત્યેના વલણોનો અભ્યાસ કનકવસિંિ ઝાલા 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૫. કુટંુબ એક વ્યાવસાવયક એકમ તરીકે કાગંવસયા જાવતનો અભ્યાસ (૭૦૦) દશલના વ્યાસ 

૬. નડડયાદ શિરેના મફતલાલ એવરણ મેન્દ્યુ.ં કુ. ભલ. મા ંકામ કરતી સ્ત્રી કામદારોની ગેરિાિરીની સમસ્યાનો અભ્યાસ (૭૦૮) સ્સ્મતા મિતેા 
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૭. અમદાવાદ શિરેના મેઘાણીનગર વવસ્તારની ઝુપડપટ્ટીમા ંવસતા બાળકોની ટેવોનો અભ્યાસ (૭૦૭) સમીક્ષા બ્રહ્મિટ્ટ 

૮. અમદાવાદની મોનોગ્રામ ટેક્ષટાઈલ વમલ બધં થતા ંતેના ંકામદારો ઉપર થયેલ અસરોનો અભ્યાસ (૭૦૬) વવપલુ વત્રવેદી 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૯. અમદાવાદ શિરેમા ંમોસમી સ્થળાતંરણ કરતા પચંમિાલ જીલ્લાના ગ્રામીણ આડદવાસી િીલ મજૂરોનો અભ્યાસ (૭૦૩) બાબ ુબામણીયા 
૧૦. ગિુરાત યવુન. મા ંસ્નાતક કક્ષાએ િણતા વવદ્યાથીઓની સખુાકારી અંગેના પ્રશ્નો અને તેના ંસદંિલમા ંયવુન. વેલ્ફેર બોડલની કામગીરીનો અભ્યાસ (૭૦૨) ડદનેશ પટેલ 

૧૧. રાષ્રીય સેવા યોિનામા ંિોડાયેલ વવદ્યાથીઓની યોિના વવર્યક પ્રવવૃત્તઓ અને તે પ્રવવૃતઓની સ્વયસેંવકોના ંવ્યસ્ક્તત્વ પર પ્રિાવ એક તપાસ 

(૬૯૧) 

અવનલ પટેલ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૧૨. બાળકોની ગનુાડિત પ્રવવૃત્તઓ પાછળના િવાબદાર કારણો અને સસં્થાકીય વાતાવરણ અને પ્રવવૃત્તઓ અંગે અંતેવાસી બાળકોના અભિપ્રાય (૬૯૨) અજીત સરુ 

૧૩. ટેક્ષી ચાલકોનો વ્યવસાયના સદંિલમા ંસામાજિક, આવથિક, વ્યાવસાવયક જીવનનુ ંવવશ્લેર્ણાત્મક અધ્યયન (૬૯૩) અશોક પરુોડિત 

૧૪. આડદવાસી વવસ્તાર પેટા યોિના પૈકી જુદી જુદી યોિનાઓ અંગે આડદવાસીઓની જાણકારી તથા લાિાથી આડદવાસીઓની આ યોિનાની ઉપયોગીતા 
અંગેના મતંવ્યોનો અભ્યાસ (૭૦૫) 

મકેુશ કટારા 

૧૫. સરકારી યોિનાઓ અંગે અનસુભુચત જાવતના લોકોની જાણકારી, મેળવેલ લાિ અને તેને વધ ુઅસરકારક બનાવવાના સચૂનો (૬૯૬) ગોપાલ સતુડરયા 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૬. દૂધ ઉ.સ. મડંળીના ંસિાસદ પશપુાલકોના સામજિક, આવથિક વવકાસમા ંદૂ. ઉ.સ. મડંળીનો ફાળો (૭૦૪) ભપેુન્દ્ર પટેલ 

૧૭. ગાધંી આશ્રમ ઝીલીયા સચંાભલત પાતાળકુવા યોિનાનો લાિ લેવાથી ખેડૂત કુટંુબમા ંઆવેલ સામાજિક-આવથિક પડરવતલનનો અભ્યાસ (૬૯૯) વત્રિોવન પટેલ 

૧૮. મેશ્વો િલગાર નિરે વસિંચાઈ યોિનાથી ટીટોઈ ગામમા ંકૃવર્ ક્ષેતે્ર આવેલ પડરવતલનનો એક અભ્યાસ (૬૯૮) જીત ુ પટેલ 

૧૯. ગિુરાતમા ંઈસ્માઈલી સમાિ કલ્યાણ બોડલ  દ્વારા સચંાભલત સમાિકલ્યાણ પ્રવવૃતનો એક અભ્યાસ (૬૯૫) કાસીમ  પટેલ 
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વર્ષ ૧૯૮૫ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧. લીકોની ભિક્ષકુ બનવાની પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (ભિક્ષકુ્રિુના અંતેવાસીઓના વવશેર્ સદંિલમા)ં (૭૭૮) ડદનેશ ઉપાધ્યાય 

૨. ગ્રામીણ સયંકુ્ત કુટંુબ પ્રણાલીમા ંપડરવતલન પડરપે્રક્ષ્યમા ંવિૃાવસ્થાની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૭૮૫) મભણશકંર બારૈયા 
૩. માણસા દૂધ ઉત્પાદક સિકારી મડંળીના િમીન વવિોણા સિાસદોનો પશપુાલન વ્યવસાય સબંધંી અભ્યાસ (૭૬૩) અતલુ પડંયા 
૪. ગ્રામીણ કુટંુબોમા ંદામ્પત્ય જીવનમા ંનવીધારાઓ અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૭૭૬) સ્સ્મતા પટેલ 

૫. પ્રોબેશન ઓફ ઓફેન્દ્ડસલ એક્ટ ૧૯૫૮ અન્દ્વયે ૩૧-૩-૮૩ થી ૧-૪-૮૪ના સમયગાળા દરમ્યાન અમદાવાદ શિરેના સપુરવવઝન નીચેના પરુૂર્ 

ગનેુગારોનો અભ્યાસ (૭૮૧) 

રાજેશ કાલરીયા 

૬. અમદાવાદ જીલ્લામા ંસમાિ સરુક્ષા તથા સમાિ સધુારણાનુ ંકાયલ કરતી સસં્થાનો સભુચગત અભ્યાસ (૭૭૯) પ્રન્દ્યકાતં ઉપાધ્યાય 

માગષદશષક: ટી.બી.િાયક 

૭. ભિલોડા તાલકુામા ંઆવેલ બે કંપાઓની આવથિક, સામાજિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૭૮૬) અબ્દુલરજાક મન્દ્સરૂી 

૮. સરુત અને વડોદરા શિરેમા ંભિક્ષકુ ગિૃના ંઆડદવાસી અંતેવાસીઓનો અભ્યાસ (૭૬૫) કાવંત પટેલ 

૯. આડદવાસી સ્ત્રીઓમા ંવશક્ષણ અને રોિગારીની પડરસ્સ્થવત (૭૬૪) ઈન્દ્દુમતી ગામીત 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૧૦. અમદાવાદ શિરેના આત્મિત્યની કોવશર્ કરનાર પરુુર્ોનો અભ્યાસ (૭૭૩) વવનોદ વેકડરયા 
૧૧. બાળ સરંક્ષણ ગિૃ જુનાગઢના અંતેવાસીઓનો અભ્યાસ (ડડસે. ૭૭ થી ડડસે. ૮૪ દરમ્યાનના બાળકો) (૭૭૫) રવમતા બચુ 

૧૨. કોંકણા આડદવાસી વિૃોની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૭૮૨) સિુાર્ પટેલ 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧૩. અંધ યવુાનોના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (અંધિન મડંળ વસ્ત્રાપરુ અમદાવાદ સસં્થાના છાત્રાલયના અંધ યવુાનોને ધ્યાને રાખીને) (૭૭૦) રમેશ  સથવારા 
૧૪. તેલાવ ગ્રામ તપાસ એક સવેક્ષણ (૭૬૯) મિને્દ્ર  પરમાર 

૧૫. સાબર ડેરી (ડિિંમતનગર)ના કામદારોનો અભ્યાસ (કામના સિંોગ, કલ્યાણ, સવુવધાઓ અને ઔધોભગક સબંધંો) (૭૬૬) ખોડીદાસ  દેસાઈ 
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૧૬. તાલીમ અને મલુાકાત, ખેતી વવસ્તરણ પિવતઓનો અભ્યાસ (૭૬૭) દીપક  વત્રવેદી 
૧૭. વશશમુગંલ જુનાગઢ સસં્થાના અનાથ અને કવમટેડ બાળકોનો સસં્થાકીય પડરપે્રક્ષ્યમા ંઅભ્યાસ (૭૭૨) શીલા  િોર્ી 
૧૮. યવુાનોના વવકાસના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (તેલાવ ગામના વવશેર્ સદંિલમા)ં (૭૭૧) શરદ ગોડિલ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૯. રક્તવપત રોગ વવશે સામાન્દ્ય પ્રજામા ંજાણકારી અને તેના ંવવર્યક વલણોનો અભ્યાસ (૭૮૪) િરગોવવિંદ શ્રીમાળી 
૨૦. ગોબર ગેસ પ્લાન્દ્ટ અપનાવવા, ન અપનાવવા ના કારણે તેની અસરોનો અભ્યાસ (૭૮૩) રમેશ વાઘાણી 

૨૧. આડદવાસી સ્ત્રીઓમા ંવશક્ષણ અને રોિગારીની પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૭૮૦) રતન િોયે 

માગષદશષક: રમેશભાઈ શ્રોફ 

૨૨. રાિકોટ ઓબ્ઝવેશન િોમના બાળકોનો અભ્યાસ. (ઓબ્ઝવેશન િોમમા ંબાળકોના આવવાના િવાબદાર પરીબળોના સદંિલમા)ં (૭૭૪) પ્રકાશ પાચંોડટયા 
૨૩. ગિુરાત બાળ સરંક્ષણ ગિૃમા ંરખાતા વનરાધાર અને ગનુાડિત આડદવાસી બાળકોનો અભ્યાસ (૭૬૮) દીપક સી. વત્રવેદી 
૨૪. અમદાવાદ જીલ્લાની બાળકલ્યાણ સસં્થાઓની સકંલન માગલદવશિકા (૭૭૭) તરુલતા પે્ર. પટેલ 

  

 

 

વર્ષ ૧૯૮૬ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧. અપગં માનવમડંળ સસં્થાનો એકમલક્ષી અભ્યાસ (૮૯૨) અમતૃ િટ્ટ 

૨. કુકણા આડદવાસી બાળકોના પાલન પોર્ણ અને તેમના સામાજીકરણની પિવતઓનો અભ્યાસ (૮૯૩) ગગંારામ બીરારી 
૩. આડદવાસીઓમા ંદારૂની સમસ્યાનો અભ્યાસ (૮૯૭) પ્રથમેશ  પરમાર 

૪. અમદાવાદમા ંઅનામત આંદોલન દરમ્યાન અસર પામેલ કંુટંુબોમા ંપનુઃ સ્થાપનના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (૮૯૫) રિનીકાતં પટેલ 

૫. અમદાવાદ શિરેના મેઘાણીનગર ઝુપડપટ્ટી વવસ્તારના બાળકોનુ ંસામાજીકરણ ન થવાના ંકારણે ઉિી થતી સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૯૦૮) વવદ્યા દવે 

૬. અંધશાળામા ંરિતેી બિનેોના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (૮૯૪) મજુંલા ડાિી 
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૭. પ્રાવંતિ બાળ સરંક્ષણ ગિૃનો એકમલક્ષી અભ્યાસ (૮૯૬) રમેશ અમીન 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૮. અમદાવાદ શિરેની આત્મિત્યાની કોવશર્ કરનાર સ્ત્રીઓનો અભ્યાસ (અમદાવાદ જિલ્લાને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૯૦૭) સશુીલા પટેલ 

૯. િાથરોલ ગામના મોડાસીયા કડવા પાટીદાર સમાિમા ંબાળલગ્ન થયેલ દંપતીઓના દાપંત્યજીવન અંગે પરુૂર્ ઉ. દા. ઓના મતંવ્યોનો એક અભ્યાસ 

(૯૦૫) 

સતીશ  પટેલ 

૧૦. રાિય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રયોજિત શારીડરક અપગં કલ્યાણ યોિનાઓનો એક અભ્યાસ (૯૦૪) ગોપાળ પટેલ 

૧૧. બનાસકાઠંા જીલ્લામા ં૧૯૮૪-૮૫ના વર્લ દરમ્યાન પ્રોબેશન ઓફ ઓફેન્દ્ડસલ એક્ટ ૧૯૫૮ અન્દ્વયે પ્રોબેશન પર છુટેલા તથા િાલ સપુરવવઝન િઠેળના 
પરુૂર્ ગનેુગારોનો અભ્યાસ (૯૦૬) 

સવજી ગજેરા 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧૨. ખેતમજૂરોની આવથિક સામાજિક તપાસ (ઇડર તાલકુાના પાનોલ ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૯૦૧) નાથાલાલ વણકર 

૧૩. ધી ડિિંમતનગર કો-ઓપરેટીવ સ્પીવનિંગ વમલ્સના કામદારોની સખુાકારીનો એક અભ્યાસ (૯૦૩) વસતં પટેલ 

૧૪. પલ્લાચર દૂ. ઉ. સ. મ.ંના િમીન વવિોણા સિાસદો તથા સીમાતં ખેડૂત સિાસદોના પશપુાલન વ્યવસાય સબંધં એક અભ્યાસ (૯૦૨) મગંળ પટેલ 

૧૫. સચંાલામા ંકામદારોની સિિાગીદારીનો એક અભ્યાસ (૯૦૦) ચદું પટેલ 

૧૬. વણકબોરી થમલલ પાવર સ્ટેશનમા ંચાલતી કામદાર કલ્યાણ પ્રવવૃતઓનો એક અભ્યાસ (૮૯૯) ડકરણ પટેલ 

૧૭. િીરાઉધોગની રોિગારીના પડરણામે િીરાઘસતા કારીગરોના જીવનસ્તરમા ંઆવેલા ંસામાજિક અને આવથિક પડરવતલન (મિસેાણા જીલ્લાના વવસનગર 

તાલકુાના ઘાઘરેટ ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૮૯૮) 

કનિુાઈ પટેલ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૮. સાવરકંુડલા અંબર પરીશ્રમાલયમા ંકાયલ કરતી બિનેોનો વ્યાવસાવયક અભ્યાસ ડદલીપ  મથલક 

૧૯. કૃવર્વવજ્ઞાન કેન્દ્ર રાધેંજાની વવસ્તરણ યોિના દ્વારા ખેતીમા ંવવકાસલક્ષી પડરવતલન એક અભ્યાસ (૮૯૦) મિશે પટેલ 

૨૦. રેશમના કીડા ઉછેરનો ખેતી દ્વારા રોિગારી પ્રાપ્ત કરતા ંઅનસુભુચત િનજાવતના ંકંુટંુબોનો સામાજિક-આવથિક અભ્યાસ (સરુત જીલ્લાના.........કેન્દ્રમા ં
રાખીને) (૮૮૯) 

પાડું નાઈક 

૨૧. સૌરાષ્ર પ્રદેશમા ંકૃવર્ પડરવતલનનો અભ્યાસ (૮૯૧) રિનીકાતં ચૌિાણ 

૨૨. સૌરાષ્ર પ્રદેશ કૃવર્ પડરવતલનનો અભ્યાસ રિનીકાતં ગૌદાણા 
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વર્ષ ૧૯૮૭  

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧. માતાવપતા દ્વારા ત્યજાયેલા બાળકોની સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (૯૨૩) વવિય કૌશલ 

૨. ગિુરાતમા ંદુષ્કાળ રાિત કાયલક્રમોનુ ંમલૂ્યાકંન (૯૧૮) મનસખુ ગોઠી 
૩. અધરુી સારવાર છોડીને િતા, ક્ષયના દદીઓનો એક અભ્યાસ (૯૧૯) માનંોજીત ગોડિલ 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૪. ડુગંરી ગરાવસયા આડદવાસીઓનો સામાજિક-આવથિક તપાસ (ઘોલવાણી ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૯૨૨) વદન મકવાણા 
૫. મોસમી સ્થળાતંર કરતા ંિરીિન ખેતમજુરોનો અભ્યાસ (૯૯૫) અશોક પટેલ 

૬. ફતેિવાડી ગામના િરવાડ કુટંુબોની સામાજિક-આવથિક પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૯૨૫) સાધના વત્રવેદી 
૭. સકંભલત ગ્રામ વવકાસ યોિનાના ગોતા અને ઓગણિ ગામના લાિાથીઓનો એક અભ્યાસ (૯૨૪) વવપલુ ગોઠી 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૮. અમદાવાદના મજુરગામ ઝુપડપટ્ટી વવસ્તારના િરીિન વશભક્ષત બેકારોનો અભ્યાસ (૯૧૨) ભચમન વેગડ 

૯. બધં વમલોના બેકાર કામદારો માટે વૈકચ્લ્પક રોજી આયોિનની અસરકારકતાનો અભ્યાસ (૯૧૫) જીવણ રાઠવા 
૧૦. વવકાસગિૃ સચંાભલત માતગૃિૃ અમદાવાદના અંતેવાસીઓનો સસં્થાગત સેવાઓના સદંિલમા ંએક અભ્યાસ (૯૨૬) સવુમત્રા પટેલ 

૧૧. ફતેિવાડી ગામની ગ્રામ તપાસ એક સવેક્ષણ (૯૯૪) અશોક પટેલ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૧૨. સરેુન્દ્રનગર બાલાશ્રમના પોવર્ત અનાથ બાળકોના વ્યવસાવયક પનુઃસ્થાપનનો અભ્યાસ (૯૧૬) પ્રકાશ નાયક 

૧૩. માધ્યવમક તેમિ ઉચ્ચ માધ્યવમક ધોરણમા ંઅભ્યાસ કરતી કન્દ્યાઓ તેમિ તેમના વાલીઓના ંવશક્ષણ તેમિ કન્દ્યા વશક્ષણ અંગેના અભિપ્રાયનો 
અભ્યાસ (૯૯૬) 

આશા દેસાઈ 
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૧૪. અમદાવાદ વીિળી કંપની સાબરમતી ઉજાલકેન્દ્રમા ંકામ કરતા કરાર કામદારોની વ્યવસાયલક્ષી પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૯૧૩) િશિુાઈ પટેલ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૫. સદવવચાર પડરવાર વવકલાગં પનુવાલ કેન્દ્ર ઉવારસદ સસં્થાનો એકમલક્ષી અભ્યાસ (૯૨૧) રૂપા માલડકયા 
૧૬. કાપડ વમલોમા ંવ્યવસાવયક રીતે પનુઃસ્થાવપત થયેલા ંઅપગં કામદારોનો એક અભ્યાસ (૯૧૭) િાસ્કર દરજી 

૧૭. અમદાવાદ શિરેના ઝુપડપટ્ટી વવસ્તારમા ંચાલતા બાળ માગલદશલન કેન્દ્રો અને તેના લાિાથીઓનો અભ્યાસ (૯૨૦) મિને્દ્ર ઠાકર 

૧૮. અન.ુ જાવતના લોકોની ખાસ અંગભતૂ યોિના દ્વારા આપવામા ંઆવતી સવલતો અંગેની જાણકારી તેનો મેળવેલ લાિ અને અભિપ્રાયોનો અભ્યાસ 

(૯૨૭) 

શકંર જાદવ 

૧૯. ખાડં ઉધોગના આડદવાસી મજૂરોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૯૧૪) જીતેન્દ્ર ચૌધરી 

  
  

 

 

વર્ષ ૧૯૮૮ 

ક્રમ શોધવનબધંનુ ંનામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧. સકંભલત બાળવવકાસ યોિના દ્વારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓ અને યોિના પ્રત્યે લાિાથીઓના વલણનો અભ્યાસ પભૂણિમા િટ્ટ 

૨. સવોદય વવકાસ યોિનાના કાયલક્રમોથી લાિ અને તેને લેવામા ંપડતી મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ (૧૧૦૧) િડરશચરં પવાર 

૩. લોકઅદાલતમા ંઆવતા ફડરયાદીઓની સામાજિક-આવથિક સ્સ્થવત અને તેમના અદાલતના અનિુવોનો અભ્યાસ (૧૦૮૬) િગદીશચરં પરમાર 

૪. દુષ્કાળમા ંસ્થળાતંર થયેલા માલધારીઓનો અભ્યાસ (૧૦૮૪) ગેલાિાઈ િોગરાણા 

માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 

૫. આડદવાસી અને આંગણવાડી િોખમી અને તદુંરસ્ત બાળકોનો એક અભ્યાસ (૧૦૯૮) મજું  પટેલ 

૬. નાયકા આડદવાસીઓના ઝઘડા વનવારણનો એક અભ્યાસ (૧૦૯૪) નદંડકશોર િોર્ી 
૭. વલ્લિીપરુ કુટંુબ અને કલ્યાણ યોિનાથી બાલવાડીમા ંઆવતા- ન આવતા તદુંરસ્ત અને ભબનતદુંરસ્ત બાળકોનો એક અભ્યાસ (૧૧૦૨) ડિતેન્દ્ર  રાઠોડ 
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૮. ગ્રામીણ યવુાનોનો જીવન પિવતમા ંનવી ધારાઓ અને તેના ંપ્રશ્નો (૧૦૯૬) પ્રકાશ િટ્ટ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૯. િરીિન કલ્યાણ માટે સરકાર આયોજિત કાયલક્રમોની અરકારકાતાનો એક અભ્યાસ (૧૦૯૮) નારાયણ પટેલ 

૧૦. નરોત્તમ લાલિાઈ રૂરલ ડેવલોપમેન્દ્ટ ફાઉન્દ્ડેશન ખેડબ્રહ્મા તાલકુાના બે આડદવાસી ગામોમા ંચાલતી સામાજિક, આવથિક વવકાસની પ્રવવૃત્તઓનો એક 

અભ્યાસ (૧૦૮૩) 

અવશ્વન પટેલ 

૧૧. સખંેડા તાલકુાના િોિવા અને ઢેબરપરુ ગામના આડદવાસીઓની સામાજિક-આવથિક તપાસ (૧૦૮૧) અમતૃ ધાગંધરીયા 
૧૨. ગ્રામસેવા કંુટંુબ કલ્યાણ યોિના દ્વારા ચાલતી પ્રવવૃત્તઓ અંગે લાિાથીઓનો અભિપ્રાય (૧૦૮૭) ડદનેશ જિડીયા 
૧૩. સકંભલત આડદજાવત વવકાસ પ્રયોિનાથી થતા લાિો અને તેમા ંપડતી મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ (૧૧૦૦) સિંય પટેલ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૪. રોિગાર માટે કાતંણ યવુનટમા ંિોડાયેલી બિનેોનો એક અભ્યાસ (૧૧૯૩) નીતા પડંયા 
૧૫. ગ્રામલક્ષ્મી મડિલા સિ મડંળીની લાિાથી બિનેોની આવથિક સામાજિક સ્સ્થવતમા ંઆવેલા ંપડરવતલનનો અભ્યાસ (૧૦૯૦) દેવબાળા િોર્ી 
૧૬. ગ્રામીણ યવુાનોના વવકાસના પ્રશ્નોનો એક અભ્યાસ (૧૦૮૮) ડદનેશ ચૌિાણ 

૧૭. રાધનપરુ તાલકુામા ંદુષ્કાળની પડરસ્સ્થવતથી ગ્રામિનોની આવથિક સ્સ્થવત ઉપર અસર અને આ પડરસ્સ્થવતનો સામનો કરવા તેમણે કરેલા પ્રયત્નોનો એક 

અભ્યાસ 

બાદર કુરેશી 

૧૮. વાવ તાલકુામા ંિણસાલી રસ્ટ સચંાભલત સકંભલત બાળ વવકાસ યોિનાનો એક અભ્યાસ (૧૦૯૮) ડદલીપ સોનાણી 

માગષદશષક: ગીતાબેિ વ્યાસ 

૧૯. સી.સી.એફ. પ્રોજેક્ટ પ્રત્યે લાિાથીઓ અને કાયલકરોના વલણોનો અભ્યાસ (૧૦૮૫) જે.ડી. ડામોર 

૨૦. વત્રિોવનદાસ ફાઉન્દ્ડેશનના લાિાથીઓ અને કાયલકરોના કાયલક્રમ અંગેના વલણો અને મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ અરુણા શ્રીમાળી 
૨૧. જાગતૃ મડિલા સગંઠન- આણદં સચંાભલત કુટંુબ સલાિ કેન્દ્રમા ંઆવતી સ્ત્રીઓના પ્રશ્નોના સદંિલમા ંઅભ્યાસ લિરુે નીતાપી 
૨૨. જી.એસ.એફ.સી. દ્વારા ખેતી તથા સેલ વવકાસ કાયલક્રમોથી લોકોના આવથિક-સામાજિક જીવન પર અસરો (૧૦૯૯) રાજેશ નદંાણીયા 
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વર્ષ ૧૯૮૯ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 

૧. ખેતીમાથંી દારૂ તરફ એક અભ્યાસ (૧૧૯૬) દશરથ પટેલ 

૨. ઠાકોર ખેતમજુરોનો એક વગલ તરીકે અભ્યાસ (૧૧૯૨) ઘનશ્યામ ગોિલે 

૩. ઠાકોર જ્ઞાવતના ંશાળા છોડનાર વવદ્યાથીઓનો અભ્યાસ (૧૧૯૦) અતલુ ઉપાધ્યાય 

૪. ઠાકોર સ્ત્રીઓના કુટંુબ જીવનના પ્રશ્નો એક અભ્યાસ (૧૨૦૨) લત્તા વાણીયા 
૫. ગ્રામીણ મડિલા મજૂરોનો અભ્યાસ (૧૨૦૧) લવજી  પટેલ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૬. ગ્રામીણ બાળમજૂરોની આવથિક અને સામાજિક પડરસ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ (૧૧૯૪) િયવંત  પટેલ 

૭. સગિાલવસ્થાથી પાચં વર્લ સધુી બાળકોના ંઆરોગ્યની સિંાળ અંગે માતાઓની ભવૂમકા (૧૨૦૫) સરેુખા  પટેલ 

૮. ગ્રામીણ લોકોના વ્યસ્ક્તગત આરોગ્ય, વાતાવરણ સ્વસ્છતા, માદંગી તથા સ્ત્રી અને બાળકોની સારસિંાળ અંગેના આચારવવચારનો એક અભ્યાસ 

(૧૧૮૯) 

અરવવિંદ રાઠવા 

૯. પશપુાલનની આધવુનક પિવતઓ અંગેના િબેતપરુ ગામના િરવાડોના વલણ અને વતલનનો અભ્યાસ ડિતેન્દ્ર વાઘાણી 
૧૦. બલાગનુો અને સરંક્ષણગિૃ (૧૧૪૨) કેતન રાઠોડ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૧. અધવચ્ચેથી પ્રાથવમક વશક્ષણ છોડી િનાર વવદ્યાથીઓની સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (૧૨૦૪) સરસ્વતી  પટેલ 

૧૨. સકંભલત ગ્રામવવકાસ યોિના િઠેળ ગોતાગામના લાિાથી કુટંુબોનો એકમલક્ષી અભ્યાસ (૧૨૦૦) રવસક  પરમાર 

૧૩. ઠાકોર સ્ત્રીઓમા ંકુટંુબ જીવનનો અભ્યાસ (૧૨૦૬) શાતંા િાિોર 

૧૪. પવૂલ પ્રાથવમક વશક્ષણ અવરોધક પડરબળોનો અભ્યાસ (૧૧૯૮) િારતી મિતેા 
૧૫. દૂધ ઉત્પાદક સિકારી મડંળીની સ્થાપના કરવામા ંઅવરોધક પડરબળોનો અભ્યાસ (૧૧૯૯) મણીલાલ િોપા 
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માગષદશષક: ગીતાબેિ વ્યાસ 

૧૬. સકંભલત ગ્રામ વવકાસ કાયલક્રમ અને કાયાલસ્ન્દ્વત કરવામા ંનડતી મશુ્કેલીઓ અને કાયલક્રમથી થતા ંલાિોનો અભ્યાસ (૧૧૯૭ દીલેર્ પટેલ 

૧૭. ખેતમજુરોના ંપ્રશ્નોનો અભ્યાસ (૧૨૦૩) વવનોદ પનોત 

૧૮. મધ્યાિન િોિન યોિનાની શૈભક્ષણક કાયલક્રમ અને સ્વાસ્્ય પર અસર (૧૧૯૧) કૃપા બધેકા 
૧૯. પશપુાલનનો એક સિાયક વ્યવસાયના રૂપમા ંઉપયોગ અને તેનો મખુ્ય વ્યવસાયના રૂપમા ંવવકાસની સિંાવના (૧૧૯૫) દલપત રાવત 

૨૦. ઠાકોર લોકોની આરોગ્ય અંગેની કાળજી માદંગીની પ્રારંભિક સારવાર અને તે અંગેના વલણોનો અભ્યાસ (૧૧૯૩) ચૈતન્દ્ય સોની 

 

 

વર્ષ ૧૯૯૦ 
ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 

૧. અંત્યોદય ગિૃવનમાલણમા ંલોકોની િાગીદારી (વેડછી પ્રદેશ સેવા સવમવત વાલોડની ગિૃ વનમાલણ યોિનાને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૧૮૧૩) બાબ ુ ચૌધરી 
૨. રોિગારીથી સ્ત્રીની કૌટંુભબક ભવૂમકા પર અસર (૧૮૧૨) બીના પટેલ 

૩. નમલદા યોિનામા ંપનુવલસવાટ થયેલા વવસ્થાવપત આડદવાસીઓનો અભ્યાસ (તેનતલાવ ગામની નવી વસાિતને ધ્યાનમા ંરાખીને) મિશે પરમાર 

૪. આડદવાસી લોકોના વ્યસનોનુ ંસ્વરૂપ અને તેની કુટંુબ જીવન પર થતી અસરોનો અભ્યાસ (૧૭૯૨) પષુ્પાબેન ગરાવસયા 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૫. િીરા ઉધોગમા ંસલંગ્ન ગ્રામીણ યવુાનોનો અભ્યાસ (િાવનગર જીલ્લાના ઘોઘા તાલકુાના પાણીયાળા અને મોટા ખોખરા ગામના સદંિે) કાળુ  ડાગંર 

૬. બાળલગ્ન થયેલા યગુલોના દામ્પત્યજીવનનુ ંઅધ્યયન (વવસનગર તાલકુાના કુવાસણગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૧૮૦૬) કૈલાસ પટેલ 

૭. પાલીવાલ જ્ઞાવતના પરભણત યવુાનોના દામ્પત્ય અને સામાજિક જીવનનો અભ્યાસ (૧૮૧૫) મોતીરામ બારૈયા 
૮. ઇંટોના િઠ્ઠામા ંકામ કરતા કામદારોનો અભ્યાસ (ગાધંીનગરના અડાલિ વવસ્તારમા ંઆવેલા િ્થાને અનલુક્ષીને) (૧૮૧૪) િાવવસિંગ ચૌિાણ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૯. પશપુાલન પિવતમા ંપડરવતલનનો અભ્યાસ (૧૮૨૦) સરેુશ ગરાવસયા 
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૧૦. ‘પ્રયાસ” સસં્થામા ંલોકિાગીદારી (ગોબરગેસ પ્લાન્દ્ટના કાયલક્રમને કેન્દ્રમા ંરાખીને) રાભગણી પટેલ 

૧૧. ડુગંર વવસ્તારની ખરાબાની િમીન ખેડતા આડદવાસી ખેડૂત કુટંુબોનો અભ્યાસ (૧૮૧૧) પોલાિાઈ રાઠોડ 

૧૨. િગંલખાતામા ંકામ કરતા આડદવાસી મજૂરોની સામાજિક-આવથિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૧૮૦૪) ડકસન વણકર 

માગષદશષક: ગીતાબેિ વ્યાસ 

૧૩. વનમજુરોના પ્રશ્નો એક અભ્યાસ (૧૮૦૨) અવશ્વન પટેલ 

૧૪. ગ્રામીણ યવુાનોના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (૧૮૦૯) નટવર વેગડા 
૧૫. ખેતમજૂરની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાન માટે ડદશા સસં્થાનુ ંયોગદાન (૧૮૧૭) રાિશ્રી શાિ 

૧૬. આડદવાસી યવુાનોના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (૧૮૦૮) ચદું સથુાર 

માગષદશષક: બચ ભાઈ બરંડા 
૧૭. ચૌધરી અને િરીિન જ્ઞાવતની પરભણત બિનેોના કુટંુબજીવનના પ્રશ્નોનો સામાજિક રષ્ષ્ટએ અભ્યાસ (૧૮૧૦) પરૂીબેન ચૌધરી 
૧૮. દૂધ ઉત્પાદક મડંળીઓમા ંિાગીદારી વધારવા અંગેનો અભ્યાસ (૧૮૦૭) કંચન ઝાલાવાડડયા 
૧૯. ન્દ્યાયી સમાિરચનામા ંલોકઅદાલતનો ફાળો (૧૮૦૫) કૌવશક પરમાર 

૨૦. સકંભલત આડદજાવત વવકાસ યોિનામા ંબીિરૂપ અંદાિપત્ર િઠેળના લાિાથીઓનો અભ્યાસ (૧૮૧૯) રાજેશ િોપા 

 

 

વર્ષ ૧૯૯૧  

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 

૧. અનાથાશ્રમની અંતેવાસી મડિલાઓની સમસ્યાઓ (૧૩૫૨) ચડંરકા કોટેચા 
૨. સ્ત્રીઓની ભવૂમકાને સ્પશલતા પડરબળોનો અભ્યાસ (૧૩૫૪) નીરુ ચૌિાણ 

૩. વવકાસમા ંદત્તકગ્રામ વવકાસ યોિનાનો ફાળો એક અભ્યાસ (૧૩૪૯) ડકતી ઠાકર 

૪. પઢાર લોકોનો મિનેત મજુરીના સદંિલમા ંએક અભ્યાસ (૧૩૬૦) મિને્દ્ર પારેખ 
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માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૫. િબેતપરુ ગ્રામ તપાસ એક સવેક્ષણ (૧૩૪૬) ઈશ્વર દેસાઈ 

૬. દાિોદ વવસ્તારમા ંબાધંકામ સડકકામ કરવા આવતી મડિલાઓનો અભ્યાસ (૧૩૫૩) ડદપ્તી મીનામા 
૭. સારવાર અધરુી છોડીને િતા તથા સપંણૂલ સારવાર મેળવીને િતા ક્ષયના દદીઓનો અભ્યાસ ગીતા  રાિપરા 
૮. સ્થાયી અને સ્થળાતંરણ કરતા ખેતમજુરોની સામાજિક અને આવથિક તપાસ (૧૩૬૧) સરેુશ સોનેરી 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૯. ઉધોગીકારણથી આડદવાસી ખેડૂતોના કુટંુબો પર અસર (૧૩૫૧) પ્રવવણા ડામોર 

૧૦. ગ્રામ વવસ્તારમા ંપ્રોબેશરોને ગનુા તરફ ધકેલતા પરીબલીનો અભ્યાસ (૧૩૫૫) પરેશ પટેલ 

૧૧. કૃવર્મા ંયાન્દ્ત્રીકરણની વવવવધ અસરો (૧૩૪૪) અરવવિંદ પનોત 

૧૨. ગોબરગેસ પ્લાન્દ્ટમા ંબિનેોની ભવૂમકા (૧૩૪૮) કમળા શ્રીમાળી 

માગષદશષક: ગીતાબેિ વ્યાસ 

૧૩. સખુી િલાશય યોિનાથી વવસ્થાવપત થયેલા ંઆડદવસી કુટંુબોના પનુઃવસવાટના પ્રશ્નોનો એક અભ્યાસ (૧૩૪૭) ઈશ્વર રાઠવા 
૧૪. રાિપતૂ કીમમા ંછોકરા-છોકરીના ઉછેરમા ંરાખતો તફાવતનો એક અભ્યાસ (૧૩૫૧) ગગંા રાઠોડ 

૧૫. સિકારી દૂધ મડંળીની આવથિક અને સામાજિક અસરોનો અભ્યાસ (૧૩૪૫) અમર વ્યાસ 

૧૬. ઠાકોર કોમ અને વશક્ષણ (૧૩૬૩) સીતા પટેલ 

માગષદશષક: બચ ભાઈ બરંડા 
૧૭. જીથરી ટી.બી. િોસ્પીટલમા ંસારવાર લઇ રિલેા ંગ્રામ્ય મડિલા અને બાળકોનો એક અભ્યાસ (૧૩૫૬) પલ્લવી નાણાવટી 
૧૮. થમલલ પાવર સ્ટેશન વણકબોરીમા ંચાલતી કામદાર કલ્યાણ પ્રવવૃત્તઓનો એક અભ્યાસ (૧૩૫૯) મિમદહુસેન મલેક 

૧૯. ડોલોમાઈટ ફેક્ટરીમા ંકામ કરતા મજૂરોનો એક અભ્યાસ (૧૩૬૨) સરેુશ રાઠવા 
૨૦. વલસાડ જીલ્લાના કારપેટ ગિૃઉધોગના કામદારોની વ્યાવસાવયક પડરસ્સ્થવતનુ ંઅધ્યયન (૧૩૫૮) બાબ ુવળવી 
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વર્ષ ૧૯૯૨ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 

૧. ૧૮થી ૨૫ વર્લની પરભણત બિનેોના સાથી પસદંગી દરમ્યાન ઉિા થતા પ્રશ્નોનો એક અભ્યાસ (૧૫૮૬) દાવમની  પટેલ 

૨. ખાદી ગ્રામોઉંધોગ ક્ષેતે્ર ઘર બિાર નીકળી કામ કરતી ગરાવસયા બિનેોનો અભ્યાસ (૧૫૯૫) સરદાર  પઢેરીયા 
૩. વણકરો વણાટ વ્યવસાય શા માટે શરૂ રાખે છે. (પરંપરા, ઓળખ અને વ્યાવસાવયક પડરવતલનના સદંિલમા)ં (૧૫૯૧) મનોિ  પરમાર 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૪. વાસદ ગામની તમાકુની ખળીમા ંકામ કરતી સ્ત્રી કામદારોનો એક અભ્યાસ (૧૫૯૨) માલતી પઢીયાર 

૫. વસવવલ િોસ્સ્પટલના પેરાપ્લેજીયા વવિાગના દદીઓનો સામાજિક, આવથિક, કૌટંુભબક અને માનવસક સમસ્યાનો અભ્યાસ (૧૫૮૪) િસવતં પઢીયાર 

૬. નવા વણઝારા ગ્રામ તપાસ એક સવેક્ષણ (૧૫૭૮) અતલુ રાજ્યગરુૂ 

માગષદશષક: કોકકલાબેિ જરીવાલા 
૭. અનસુભુચત જાવતના લોકોની ખાસ અંગભતૂ યોિના દ્વારા આપવામા ંઆવતી સવલતો અંગેની જાણકારી અને મેળવેલ લાિ અને અભિપ્રાયનો 

અભ્યાસ (૧૫૮૯) 

બાબ ુચૌધરી 

૮. સમુલુ ડેરી દ્વારા રભચત ઓલપાડ, કામરેિ, ચોયાલસી તાલકુાની સાત આડદવાસી મડિલા દૂધ ઉત્પાદક સિકારી મડંળીઓના સ્ત્રી સભ્યોનો એક અભ્યાસ 

(૧૫૮૭) 

વનરંિના પટેલ 

૯. ગ્રામવાસીઓનુ ંઆરોગ્ય, માદંગી અને રોગો અંગેનુ ંજ્ઞાન તેમિ વલણ તથા વતલનનો અભ્યાસ દશક્રોઈ તાલકુાના લપકામણ ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને 

(૧૫૮૮) 

નેિા બારોટ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૧૦. સિકારી વધરાણ મડંળીની કામગીરી અંગે સિાસદોનો અભિપ્રાય (વલસાડ જીલ્લાના કોમસકુવા, ફલધરા, કાકડમઢી કચીગામ વસિંચાઈ વેલાવારા 
ગામોને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૧૫૯૦) 

િાન ુપટેલ 

૧૧. નમલદા યોિના દ્વારા વવસ્થાવપત આડદવાસી કુટંુબોના સામાજિક-આવથિક પનુઃવસવાટનો એક અભ્યાસ (આંબડી ગામની નમલદા વસાિત તાલકુો-
ડેડીયાપાડા જીલ્લો િરૂચને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૧૫૮૩) 

ચન્દ્રકાતં પરમાર 
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૧૨. િાથસાળ વવકાસ વનગમના ખાતેદાર તરીકે વણાટનો વ્યવસાય કરતા ંવણકરો અને સ્વતતં્રરૂપથી વણાટનો વ્યવસાય કરતા ંવણકરોની આવથિક અને 

સામાજિક તપાસ (૧૫૮૫) 

તરુલાત્તા પરમાર 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૩. આંિણા પાટીદાર સમાિના લગ્ન વવર્યક રીવાિોમાથંીઉિી થતી સમસ્યા અને તેના વનવારણના માગો (૧૫૭૯) અમતૃ ચૌધરી 
૧૪. માધ્યવમક ક્ક્ષાએ પિોચેલી બિનેોનો એક અભ્યાસ (૧૫૮૦) અલ્કા પટેલ 

૧૫. બાગાયતી ખેતીના વવકાસની શક્યતાઓ અને સામાજિક અવરોધક પડરબળો (બાયડ તાલકુાના ચાર ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૧૫૮૧) કમલેશ પટેલ 

૧૬. ઇલેક્રોવનક્સ (ઇસન) ફેકટરીમા ંકામ કરતી ગ્રામીણ બિનેો માટેના અવરોધક પડરબળો અને તેના ંઉકેલોનો અભ્યાસ (૧૫૯૩) મજુંલા પટેલ 

માગષદશષક: બચ ભાઈ બરંડા 
૧૭. ખેતી અને ખેતમજુરી કરતા ંસ્થાયી અને સ્થળાતંડરતિીલ કુટંુબોમા ંસામાજિક, આવથિક અને શૈક્ષભણક એક અભ્યાસ કદવાળ-વાવંસયા ગામને ધ્યાનમા ં

રાખીને (૧૫૯૪) 

વાલ ુ વનસરતા 

૧૮. િગંલ ખાતામા ંકામ કરતા આડદવાસી મજૂરોનો એક અભ્યાસ (છોટાઉદેપરુ તાલકુાના પાચં ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૧૫૮૨) કાવંત રાઠવા 

 

 

વર્ષ ૧૯૯૩ 

ક્રમ શોધવનબધંનુ ંનામ સશંોધનકતાલ 
માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 

૧. ૮ થી ૧૦ વર્લના બાળકોની વતલન સમસ્યાઓ અને તેની પાછળના ંિવાબદાર કારણોનો અભ્યાસ (૨૦૩૫) રેખા પટેલ 

૨. વેરાવળ તાલકુાના ગ્રાવમણ વવસ્તારની બિનેોની વધં્યત્વની સમસ્યાના સ્વરૂપ અંગેનો અભ્યાસ (૨૦૩૨) વસતં વૈધ 

૩. ડકડનીના દદીઓની સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (૨૦૫૧) ફાલ્ગનુી શાિ 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૪. સગિાલવસ્થા દરમ્યાન ગ્રાવમણ સ્ત્રીઓની સામાજિક, આવથિક અને આરોગ્ય વવર્યક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૨૦૫૪) મીના િોર્ી 

૫. ખેતમજુરોનો આવથિક-સામાજિક અભ્યાસ (ફતેવાડી ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૨૦૪૯) પ્રવીણ પરમાર 
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૬. સીલીકોસીસનો સામનો-અકીક ઘસનારા કારીગરોનો એક અભ્યાસ (૨૦૫૯) સ્વાવત બચુ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૭. સરુત શિરેની માછલા વેચાતી સ્વાશ્રયી મડિલાઓનો આવથિક અને સામાજિક અભ્યાસ તેિલ અધ્વયુું 
૮. એન્દ્કર ઇલેક્રોવનક એન્દ્ડ ઈલેક્રીકલ્સ પ્રા. ભલ. કંપનીમા ંકામ કરતી ગ્રામીણ મડિલાઓના કૌટંુભબક, વ્યવસાવયક અને સામાજિક જીવનનો એક અભ્યાસ 

(૨૦૫૭) 

રમીલા પટેલ 

૯. પચંમિાલ જીલ્લાના ઝાલોદ તાલકુામા ંચાલતી આશ્રમશાળાઓ (રેસીડેન્દ્સીયલ સ્કૂલ)નો અભ્યાસ (૨૦૫૨) બડંકમચરં વસૈયા 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૦. મા. ઉ. માધ્યવમક વવિાગમા ંઅભ્યાસ કરતી અંધ બિનેોના વવકાસનો અભ્યાસ (૨૦૪૫) ગાયત્રી ઉપાધ્યાય 

૧૧. ઘાણી ગ્રામોધોગની ટકી રિવેાની ક્ષમતા એક અભ્યાસ (૨૦૬૦) િસીના મન્દ્સરૂી 
૧૨. ગરીબીનો સામનો કરવા મથતી ગ્રામીણ સ્ત્રીઓનો અભ્યાસ માધવી િટ્ટ 

માગષદશષક: ગીતાબેિ વ્યાસ 

૧૩. ચમાર જ્ઞાવતમા ંપ્રણાલીગત વ્યવસાયમા ંઆવેલ પડરવતલન એક અભ્યાસ (૨૦૫૮) વવકેસ ચૌિાણ 

૧૪. પડરચારીકાની પાડરવાડરક અને વ્યાવસાવયક ભવૂમકા એક અભ્યાસ (૨૦૪૮) ડદવ્યાગંના પટેલ 

૧૫. અલગં શીપ બ્રેકીંગ યાડલમા ંકટીંગકામ કરતા કામદારોનો અભ્યાસ (૨૦૫૬) રવીન્દ્ર પચંોલી 

માગષદશષક: બચ ભાઈ બરંડા 
૧૬. િરીિન કલ્યાણ માટે સરકાર આયોજિત કાયલક્રમના લાિાથીઓનો એક અભ્યાસ (૨૦૫૫) રમેશ સોલકંી 
૧૭. ડિિરત થયેલા તળપદા કોળી સમદુાયનો એક અભ્યાસ પ્રકાશ ઠાકર 

 
  

વર્ષ ૧૯૯૪ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 
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૧. આડદવાસીઓમા ંધાત્રી માતાઓ અને ધાવણનો અભ્યાસ (૨૩૨૯) પ્રવતક્ષા ઉપાધ્યાય 

૨. સ્વાધ્યાયના મડિલા કેન્દ્રોમા ંભચિંતનીકા આપતી બિનેોની સઘંર્લ વનવારણ શસ્ક્ત એક અભ્યાસ (૨૩૨૮) શીતલ ચૌિાણ 

૩. મચક નડિ આપતા િડરિનો અને િરીિન રાિપતૂ સબંધંોનો એક અભ્યાસ (૨૩૭૩) રામદેવ વાળા 
૪. ભવૂમકા, સઘંર્લ અને સામજિક ટેકો (મુબંઈ ધરાવી વવસ્તારમા ંકામ કરતી સ્ત્રીઓનો અભ્યાસ) (૨૩૨૧) શીતલ શાિ 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૫. અમદાવાદમા ંઆવેલા બે વિૃાશ્રમોમા ંરિતેી વિૃ મડિલાઓનો એક અભ્યાસ (વાનપ્રસ્થ સેવા-સમાિ, મણીનગર અને શ્રીમવત મણીબેન ઉ. માત ૃગિૃ 

ચરંનગર , પાલડી, અમદાવાદ) (૨૩૧૭) 

મનીર્ા પારેખ 

૬. અમદાવાદ શિરેમા ંમોસમી સ્થળાતંર કરતા પચંમિાલ જીલ્લાના ગ્રામીણ આડદવાસી િીલ મજુરોનો એક અભ્યાસ (ઝાલોદ, સતંરામપરુ અને દાિોદ 

તાલકુાને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૨૩૧૬) 

ભવુન રાઠવા 

૭. ઈટોના િઠ્ઠામા ંકામ કરતા રાિસ્થાનના સ્થળાતંડરત આડદવાસી િીલ મજૂરોનો અભ્યાસ નટવર રાઠવા 
૮. ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અતીરીર પડરવારોનો એક અભ્યાસ અરવવિંદ પટેલ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૯. મીઠાના અગરમા ંકામ કરતા અસગંડઠત મજૂરોનો એક અભ્યાસ (૨૩૩૩) રમેશ કુચા 
૧૦. ડિિંમતનગર વસવવલ િોસ્સ્પટલના બનલસ વોડલમાથંી સારવાર લીધેલ ભતૂપવૂલ દદીઓનો અભ્યાસ (જાન્દ્યઆુરી ૧૯૯૧થી ડીસેમ્બર ૧૯૯૨સધુીના 

દદીઓ) 

મયરુી િોર્ી 

૧૧. કૌટંુભબક સઘંર્લ અને સમાયોિન આત્મિત્યામાથંી બચેલી સ્ત્રીઓનો એક અભ્યાસ (અમરેલી જીલ્લાના ચલાલા પી.એચ.સી.ના આઠ ગામોને ધ્યાનમા ં
રાખીને) (૨૩૩૨) 

રૂપા સોલકંી 

૧૨. ભિલોડા અને મેઘરિ તાલકુાઓમા ંભિસ્તી વમશનરીઓ દ્વારા આડદવાસી વવસ્તારોમા ંઆવેલ આવથિક અને સામાજિક પડરવતલનો (૨૩૨૬) વવઠ્ઠલ  પટેલ 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૩. છોટાઉદેપરુ તાલકુાના માણાવર ગામના આડદવાસી લીકોના પળાતા પથંોની અસરોનો એક અભ્યાસ (૨૩૮૪) નરવસિંિ  કોલચા 
૧૪. નશીલા રવ્યોનુ ંપનુઃસેવન કરનારા બધંાણીઓ  ઉપર થયેલ અસરોનો એક અભ્યાસ (ગિુરાત કેળવણી રસ્ટ સસં્થાને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૨૩૧૪) કવવતા ચાવડા 
૧૫. ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અવત દડરર પડરવારોનો એક અભ્યાસ (અમદાવાદ જીલ્લાના દશક્રોઈ તાલકુાના વણઝર, ફતેવાડી, આશાપરુ અને બાકરોલ 

ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૨૩૭૫) 

વર્ાલ પટેલ 
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૧૬. િત્યાકાડં પછીની સબંવંધત પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (ગોલાણા િત્યાકાડંને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૨૩૮૩) પ્રકાશ પરમાર 

૧૭. ગ્રામોધોગ તરીકે વણાટ વ્યવસાયની ક્ષમતાનો એક અભ્યાસ (ગાધંી સ્મવૃત િાવનગર અને દામનગર વણકર સિકારી મડંળીને ધ્યાનમા ંરાખીને) 
(૨૩૨૨) 

િરત વવરડીયા 

માગષદશષક: ગીતાબેિ વ્યાસ 

૧૮. ડુગંરી ગરાવસયા સમાિમા ંવશક્ષણથી આવેલ પડરવતલનનો એક અભ્યાસ વવરમ અસારી 
૧૯. સગિાલવસ્થા અને પ્રસતુાવસ્થામા ંબિનેોની સારવાર સિંાળનો અભ્યાસ (ગાધંીનગર જિલ્લના ઉનાવા ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૨૩૯૧) સરુખા પટેલ 

૨૦. િીરાઉધોગમા ંકામ કરતી બિનેોનો અભ્યાસ (અમદાવાદ બાપનુગર વવસ્તારને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૨૩૩૫) સગંીતા પટેલ 

માગષદશષક: બચ ભાઈ બરંડા 
૨૧. નમલદા યોિના પનુઃવસવાટમા ંઆવેલ અસરગ્રસ્તોની આવથિક, સામાજિક, સાસં્કૃવતક તપાસ અને તેમને મળેલ સરકારી યોિનામા ંલાિનો અભ્યાસ 

(૨૩૧૯) 

સદંીપ વત્રવેદી 

૨૨. મીઠાના અગરમા ંકામ કરનારા અગડરયાઓનો અભ્યાસ (ધ્રાગંધ્રા તાલકુાના કુડા અને જેસર ગામોને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૨૩૮૭) િમીર બાવભળયા 
૨૩. દ્વારકા યોિનાની લાિાથી મડિલાઓનો એક અભ્યાસ (દશક્રોઈ તાલકુાના ૭ ગામોના સડક્રય જૂથને અનલુક્ષીને) ગાગી રાવલ 

 

 
   

વર્ષ ૧૯૯૫ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 

૧. કેદી અને તેનો ભવૂમકા સ્વીકાર/અસ્વીકાર જેલના કેદીઓની રેલીના સદંિલમા ંએક અભ્યાસ (૨૯૯૧) લત્તા બારોટ 

૨. પરંપરાગત વ્યવસાય છોડીને નવા વ્યવસાય તરફ વળેલા રબારીઓનો એક અભ્યાસ (૨૯૮૮) િયરામ રબારી 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૩. જુના રિવાડી ગામોમા ંઅશ્પશૃ્યોની પડરસ્સ્થવત (સાણદં તાલકુાના દાદર અને વવરોચનગર ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૨૯૯૨) મનોિ ચૌિાણ 
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૪. ખેતમજૂરી કરતી બિનેોની કૌટંુભબક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (અમદાવાદ જીલ્લા વણઝર- ફતેિવાડી ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૧૯૮૭) ઇષ્ન્દ્દરા પરમાર 

૫. પાણીની સમસ્યાના ઉકેલમા ંમડિલાઓની િગીદારી (૨૯૮૧) ડદપ્તી સોલકંી 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૬. વસિપરુના કોમી રમખાણો અને સલુેિની પ્રડક્રયાનો એક અભ્યાસ (સન ૧૯૯૨ના રમખાણોના સદંિલમા)ં (૨૯૯૩) તેિસ ઠાકર 

૭. ગ્રામીણ લોકોનુ ંઆરોગ્ય, રોગોનો ઉપચાર તથા સામડુિક આરોગ્ય કેન્દ્રની સેવા પ્રત્યે લોકોના અભિપ્રાયનો એક અભ્યાસ (દાિોદ તાલકુાના દાદર, 

પાડટયા, ટુકાવજેને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૨૯૭૬) 

શાવંત ભરૂા 

૮. અમદાવાદ મ્યનુીસીપલ કોપોરેશનની સફાઈ કામદાર મડિલાઓનો એક અભ્યાસ (મધ્યઝોનને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૨૯૮૫) દક્ષા મકવાણા 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૯. આડદવાસી બિનેોનો વાડી પ્રયોગ (વાવણી પ્રથા) દ્વારા વવકાસનો અભ્યાસ (બાયફ સસં્થાના વાડી પ્રયોગને આધાડરત કાયલક્રમ્ર ધ્યાનમા ંરાખીને) 

(૨૯૭૯) 

ઉર્ાકુમાર પટેલ 

૧૦. ઇષ્ન્દ્દરા આવાસ: સામદુાવયક જીવન અને વવકાસના સદંિલમા ં(સાવલી તાલકુાના મવુાલ ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૨૯૮૦) િયેશ બકરોલા 
૧૧. ખિંાત તાલકુા સામાજિક ન્દ્યાય સવમવતના અમલમા ંઅવરોધક પડરબળોનો અભ્યાસ (૨૯૭૮) િસમખુ વ્યાસ 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧૨. તમાકુની ખળીમા ંમડિલાઓની કામ સ્સ્થવત અને ‘સેવા’ની કામગીરી (૨૯૭૭) વવશાખા પટેલ 

૧૩. ડોલોમાઇટના ંકારખાનામા ંકામ કરતા કામદારોની કામની સ્સ્થવત, વ્યવસાવયક સ્વાસ્્ય અને ગવતશીલતા (૨૯૮૨) કૌવશક બારોટ 

 બાધંકામ ઉધોગ: અસગંડઠત ક્ષેત્રના સગંડઠત કામદારો (૨૯૮૩) ઈશ્વર રબારી 

માગષદશષક: બચ ભાઈ બરંડા 
૧૪. દૂધ મડંળી દ્વારા ગ્રામ વવકાસમા ંઆવેલ પડરવતલન વવર્યક અભ્યાસ (સાણદં તાલકુાના દાદોર અને વવરોચનગર ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૨૯૮૯) િમે ુડોડીયા 
૧૫. કલોલ તાલકુાની ફેકટરીઓમા ંકામ કરતા આડદવાસી છૂટક મજૂરોનો અભ્યાસ (કલોલ તાલકુાના પાચં ફેક્ટરીઓના આડદવાસીઓને અનલુક્ષીને) 

(૨૯૮૪) 

કલ્પના પટેલ 

૧૬. કારખાનામા ંઅને ઘરઘાટી તરીકે કામ કરતા ંદભક્ષણ ગિુરાતના સ્થળાતંડરત આડદવાસી િળપવત મજુરોનો અભ્યાસ (દશક્રોઈ તાલકુાના લક્ષ્મીપરુા 
અને અમદાવાદના નવરંગપરુાને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૨૯૮૬) 

ડદલીપ રાઠવા 

૧૭. છોટાઉદેપરુ તાલકુામા ંકામ કરતા આડદવાસી બાળમજુરીનો એક અભ્યાસ િરવસિંગ રાઠવા 



 

 

35 

 

 

 

વર્ષ ૧૯૯૬  

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 

૧. સગંઠન દ્વારા સ્ત્રી વવકાસ (૨૬૪૯) િયોવત િોર્ી 
૨. બાળસ્વાસ્્ય આંગણવાડી અને સામાજિક ટેકો એક અભ્યાસ (૨૬૪૦) મળૂા પટેલ 

૩. વણકરો અને ચમારોના ઝઘડાઓના ઉકેલમા ંપટેલોની દરમ્યાનગીરી એક અભ્યાસ (૨૬૩૯) રણધીર રાઠોડ 

૪. આડદવાસીઓમા ં‘નાયકા’ જાવતજુથ પ્રત્યે સામાજિક િેદિાવો અને વવકાસના પ્રશ્નો (૨૬૫૧)  રમેશ પી. રાઠવા 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૫. સાબરમતી રેલ્વેયાડલમા ંકોલસામા ંકામ કરતા મળેૂ તવમલનાડુથી સ્થળાતંડરત મજૂરોનો અભ્યાસ (૨૬૪૬) ડદનેશ ચિાડડયા 
૬. આડદવાસી અને િરીિન જ્ઞાવતના વવદેશ ખેડાણથી આવથિક સાિવસકતાનો અને તેમના ંજીવન ઉપર તેના ંપ્રિાવનો એક અભ્યાસ (૨૬૩૨) સરેુશ પટેલ 

૭. સેંટ મેરીસ નસીંગ િોમમા ંચાલતી બિનેો માટેની સમાિસેવાની પ્રવવૃતઓનો અભ્યાસ (રાિપરુ-ગોમતીપરુ અમદાવાદ ૨૧) (૨૬૩૦) તચૃ્પ્ત સોલકંી 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૮. અમદાવાદ શિરેમા ંબાધંવા બાળમજૂરોનો એક અભ્યાસ (૨૬૩૦) ગોવવિંદ ઓઝા 
૯. કડીયાકામ કરતી બિનેોની વ્યાવસાવયક સ્સ્થવત અને વ્યવસાયની કુટંુબ પર થતી અસરો એક અભ્યાસ (૨૬૯૧) િાવના ગૌસ્વામી 
૧૦. અમદાવાદના શેરી બાળકોનો એક અભ્યાસ (૨૬૪૪) મનીર્ા વવરપરા 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૧. રષ્ષ્ટિીન દામ્પત્યજીવનની મથામણ (૨૬૩૧) દાવમની ઝાલા 
૧૨. પ્રદુર્ણમા ંવવવવધ સ્વરૂપો તેની િનજીવન પર અસરો અને તેના ંવ્યવિારુ રસ્તાઓ એક અભ્યાસ (સીટી તાલકુાના ગ્યાસપરુ ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

(૨૬૩૪) 

વનલેશ પટેલ 

૧૩. િાલ પ્રદેશના ખેડૂતોની મથામણ (ધધંકુા તાલકુાના મીગલપરુા, ઝાખંી, પોલારપરુ, િીમનાથ ગામોને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૨૬૩૩) િયેશ મુધંવા 



 

 

36 
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૧૪. સકંભલત ગ્રામવવકાસ કાયલક્રમ દ્વારા અમલી દ્વારકા યોિનાની ગ્રામીણ બિનેોમા ંઆવેલ સામાજિક-આવથિક પડરવતલન (સીટી અને દશક્રોઈ તાલકુાના અને 

ક્રમ ત્રણ, બે મળીને) (૨૫૪૭) 

રિનીકાતં પટેલ 

૧૫. અવાિ એકતા સસં્થા દ્વારા ચાલતા વસલાઈ કેન્દ્રમા ંકામ કરતી મસુ્સ્લમ બિનેોના દરજ્જજામા ંઆવેલ પડરવતલન એક અભ્યાસ (૨૬૪૨) િમેલત્તા રાિપતૂ 

૧૬. એક યવુાનની શીલિથી અમદાવાદ સધુીની યાત્રા (૨૬૫૦) દેવચદં વિોવનયા 
 અમદાવાદથી પ્રવસિ થતા ંબે મડિલા સાપ્તાડિકનો તલુનાત્મક અભ્યાસ (વાડિ વવસ્તાર સદંિલ એક અભ્યાસ) (૨૩૪૬) મધ ુએ. પટેલ 

માગષદશષક: આિદંી પટેલ 

૧૭. દભલતની ડિિરત: પ્રશ્નો અને પનુઃસ્થાપન (૨૬૫૨) સરેુશ જાગણીયા 
૧૮. આડદવાસીઓમા ંશ્રમ સ્થળાતંરણ અટકાવવામા ંસ્વૈચ્ચ્છક સસં્થાની કામગીરીનો પ્રિાવ (૨૬૪૩) સરલા ડાગંી 
૧૯. બાળ અવધકારના સદંિલમા ંપ્રાથવમક શાળા છોડી દેતા ંબાળકોના પ્રશ્નો (૨૬૪૫) વશલ્પા પટેલ 

૨૦. બાળમજૂરોનો અભ્યાસ: ડિિંમતનગર વવસ્તારને ધ્યાનમા ંરાખીને (૨૬૩૭) િરત ડી. પટેલ 

માગષદશષક: બચ ભાઈ બરંડા 
૨૧. ખેતમજુરી કરતા ઠાકરોના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (બાયડ તાલકુાના જૂના પીપોદરા ધરમડા, વાટા અને િારાપરુ ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૨૬૩૫) રમેશ પટેલ 

૨૨. છોટાઉદેપરુ વવસ્તારના સ્થળાતંર કરતા ંઆડદવાસી રાઠવા મજૂરોની આવથિક, સામજિક પડરસ્સ્થવત અને તેમા ંઆવેલ વવવવધ પડરવતલન વવર્યક 

અભ્યાસ (ઝોઝા-માડંલાલ ગામના ંસદંિલમા)ં (૨૬૪૭) 

રાજેશ વસાવા 

૨૩. ડિિંગોળગઢ ઇકોડેવલોપમેન્દ્ટ પ્રોજેક્ટના કાયલક્ષેત્રના ગામડાઓમા ંએકસન પ્રોગ્રામ સબંધંી લાિાથી જૂથના મતંવ્યો તથા પયાલવરણલક્ષી સામાન્દ્ય 

જાણકારી સબંધંી અભ્યાસ (૨૬૩૬) 

નયના શ્રીમાળી 
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વર્ષ ૧૯૯૭  

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧. રબારી સમાિમા ંદેવસ્થાનોમા ંઆવશ્રત સતં સમાિ (અંતેવાસી) સામાજિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (પાચં પ્રમખુ દેવસ્થાનો દૂધરેિ, ખરણા, ટીંટોડા, સેરથા, 

મદીસા)(૩૧૭૮) 

દેવીલા દેસાઈ 

૨. આણદં શિરેમા ંસતંાનના વવદેશ િવાથી તેમની વિૃ માતા-વપતાના અંગત અને કૌટંુભબક જીવન પર પડેલ અસરો (૩૧૯૯) િતેલ પડંયા 
૩. કાકંરીયા રેલ્વે યાડલમા ંકોલસાનુ ંતથા બોરીનુ ંકામ કરતા સ્થળાતંડરત કામદારોનો એક અભ્યાસ (૩૧૦૨) તક્ષેશ મડંવી 
૪. તમાકુની ખળીમા ંકામ કરતા ંપચંમિાલના સ્થળાતંડરત િીલમજૂરોનો અભ્યાસ (૩૧૮૮) મન ુવાઘેલા 
૫. બધંવમલ કામદારોની કૌટંુભબક સમસ્યાઓ અભ્યાસ (રાિપરુ-ગોમતીપરુ ચાલી વવસ્તારને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૨૦૬) વશતલ શકુ્લા 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૬. આડદવાસી મડિલા મજૂરોનુ ંથતુ ંઆવથિક અને જાવતય શોર્ણ (૩૨૦૧) િયમાલા પટેલ 

૭. પવત-પત્નીના જીવનમા ંસઘંર્લ અને સમાયોિનનો અભ્યાસ વનવમર્ા પટેલ 

૮. ઓરેલ વપલ્સ, કોપરટી અંગે જ્ઞાન વલણ અને સ્વીકૃવતનો અભ્યાસ (અમદાવાદ-ખાનપરુ અને અમરાઈવાડીના ગદંા વસવાટની ડિન્દ્દુ-મસુ્સ્લમ 

મડિલાઓના સદંિે) (૩૧૮૦) 

સોનલ રાવલ 

૯. બાવળા િાઇવે પર વવકસેલ વવવવધ ઔધોભગક એકમોનો ગ્રામીણ સમાિ પર પડેલ પ્રિાવનો અભ્યાસ (૩૧૮૫) ડકશોર એસ. પરમાર 

માગષદશષક: પ્રનવણભાઈ પડંયા 
૧૦. ગામડામાથંી અપડાઉન કરી રોિગારી મેળવતા વગલની સમસ્યાઓ અને ઉપાયોનો એક અભ્યાસ (કડી તાલકુાના કુલગા સદંિે) (૩૧૮૬) સરેુશ પરમાર 

૧૧. સરકારી કમલચારીઓના કુટંુબમા ંબદલીના કારણે ઊિી થતી અસરો વવશે અભ્યાસ (૩૧૯૫) પારેખ સનુીતા 
૧૨. મડિલા સરપચંો સામેના પડકારો અને ઉપાયોનો એકમલક્ષી અભ્યાસ (બોતાદાને સાયલા તાલકુાની ગ્રામ પચંાયતોને સદંિે) (૩૧૭૭) િરત લાણીયા 
૧૩. કૃવર્ અને પશપુાલન ક્ષેતે્ર પરંપરાગત અને દેશી પિવતઓનો ઉપયોગ કરતા ખેડૂતોના ંએકમલક્ષી અભ્યાસ (વડોદરા અને પચંમિાલ જિલ્લાને 

ધ્યાનમા ંરાખીને ) (૩૧૯૭) 

મકેુશ સોલકંી 

૧૪. મનસરુી ઘાચંી સમાિની પનુઃલગ્ન કરેલ મડિલાઓના લગ્નજીવન અંગેનો એક અભ્યાસ (૩૧૯૨) રાભબયા મનસરુી 
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૧૫. ગપુ્તબધંની અસરકારકતાનો એક અભ્યાસ (૩૧૭૯) રંિન કણોલા 
૧૬. મઠુીયા ગામ અને પ્રદુર્ણનો પ્રશ્ન (૩૧૮૧) રસ્શ્મકા પટેલ 

૧૭. નરોડા તળાવ પ્રદુર્ણ એક અભ્યાસ (૩૧૮૯) વવપીન મકવાણા 
૧૮. સીદી સમદુાય અને વવકાસની પ્રડક્રયા તલાલા તાલકુાના જાંબરુ-ગીર ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને (૩૨૦૦) મનીર્ા મલુતાની 
૧૯. કુટંબ સલાિ કેન્દ્રમા ંસલાિકારની ભવૂમકા અને સમસ્યા (૩૧૯૬) જીતેન્દ્ર  શ્રીમાળી 
૨૦. સ્વાધ્યાય પ્રવવૃતના પ્રિાવથી અસામાજિક પ્રવવૃતઓમા ંસડંોવાયેલા ઠાકોર પડરવારોમા ંઆવેલ પડરવતલન (બનાસકાઠંા જીલ્લાના મડેુઠા, 

બરેઠા અને સરુજા ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૩૧૮૨) 
રોશન અગ્રવાલ 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૨૧. ગટર કામદારોની કામની સ્સ્થવત અને વ્યાવસાવયક સ્વાસ્્યના પ્રશ્નો (૩૧૯૩) અમીત અંબાણી 
૨૨. ક્ષયના દદીઓ-રોગ પ્રત્યેના વલણો, કુટંુબનો ટેકો અને કુટંુબજીવન પર અસર (૩૧૯૮) યોગરાિ ગોડિલ 

૨૩. આડદવાસી મડિલા સરપચંો: સ્થાન, ઓળખ, ભવૂમકાઓ અને પ્રશ્નો (ભિલોડા, મેઘરિ અને વવિયનગર તાલકુાને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૧૯૦) દક્ષા તભબયાર 

૨૪. કુપોર્ણવાળા બાળકોના સ્વાસ્્ય પ્રશ્નો અને માતાના વલણો (૩૧૯૪) ચન્દ્રકલા પટેલ 

૨૫. ડકશોરીના કુટંુબજીવન અને જાવતય જીવનની સમિ અને મુઝંવણો (૩૧૮૪) પારૂલ બિંણીયા 

માગષદશષક: બચ ભાઈ બરંડા 
૨૬. રક્તવપતની સસં્થામા ંપનુઃવસન કરતા દંપવતનો અભ્યાસ (સિયોગ કુષ્ઠયજ્ઞ રસ્ટ, રાજેન્દ્રનગરને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૨૦૫) મીનાક્ષી પટેલ 

૨૭. દૂધ ઉત્પાદક સિકારી મડંળીમા ંલાિ લેતી બિનેો દ્વારા સામાજિક ક્ષેતે્ર આવેલ પડરવતલનનો એક અભ્યાસ (ગાધંીનગરના છાલા ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) 
(૩૧૯૧) 

શાન્દ્તા પટેલ 

૨૮. ઔધોભગકરણના કારણે વ્યવસાયમા ંઆવેલુ ંપરીવતલન અને તેની કુટંુબજીવન પર અસર (મઠુીયા ગામની ઠાકોર જ્ઞાવતને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૧૮૭) મિશેચરં પરમાર 

૨૯. કેન્દ્સરના  સ્ત્રી દદીઓનો એક અભ્યાસ સામાજિક, આવથિક અને માનવસક બાબતોને ધ્યાનમા ંરાખીને (અમદાવાદ વસવવલ એમ.પી.શાિ કેન્દ્સર 

િોસ્પીટલના દદીઓને અનલુક્ષીને) (૩૧૮૩) 
સ્નેિલ િટ્ટ 

૩૦. ખેતમજુરી અને દારૂના વ્યવસાયમા ંિોડાયેલ વ્યસ્ક્તમઓની સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ (બનાસકાઠંા જીલ્લાના છારા અને જીતોડ ગામને 
અનલુક્ષીને) (૩૨૦૪) 

દીપક એમ. રાવલ 
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વર્ષ ૧૯૯૮ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧. સિનાત્મકતા અને નવવનીકરણમા ંમડિલાઓની ભવૂમકા એકમલક્ષી અભ્યાસ (ગિુરાતના સદંિે) (૩૫૪૫ ડદલીપ કોરડીયા 
૨. પરભણત પડરચાડરકા (સ્ટાફનસલ) બિનેોને નડતા ંકૌટંુભબક અને વ્યવસાવયક ભવૂમકા સદંિલનો અભ્યાસ (વી.એસ. િોસ્સ્પટલને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

(૩૫૩૮) 

કન્દ્તીબિને વત્રવેદી 

૩. વાઘરી કોમની બિનેો દ્વારા થતા જુના કપડાના વ્યાપારનો એક અભ્યાસ (લાલાકાકા જુનાકપડા બજાર ડદલ્િી દરવાજા) (૩૫૫૧) રાજેશ દંતાલી 
૪. અતલુ ભલવમટેડ વલસાડના કામદાર સઘં તથા મેનેિમેન્દ્ટ વચ્ચેના ઔધોભગક સબંધંો અંગે કામદારોના મતંવ્યો (૩૫૪૦) કૈલાસ પટેલ 

૫. અમદાવાદ ઈલેક્રીસીટી કંપની સાબરમતી પાવર િાઉસમા ંકામ કરતા કોન્દ્રકટ કામદારોની રોિગારી વવર્યક પડરસ્સ્થવત (૩૫૩૯) િગદીશ પ્રજાપવત 

૬. અમદાવાદમા ંબાધંકામ ક્ષેતે્ર મજુરી કરતા ંપચંમિાલથી મોસમી સ્થળાતંડરત આડદવાસી િીલ મજૂરોનો એક અભ્યાસ (ડદશા સસં્થા સ્થાવપત બાધંકામ 

મિદૂર સગંઠનના સભ્યોને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૫૫૨) 

લભલત મિીડા 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૭. દ્વારકા જૂથોના સિાયક અને અવરોધક પરીબળોનો એક અભ્યાસ (દશક્રોઈ સીટી તાલકુાના બે-બે ગામના સદંિે) (૩૫૩૪) અરવવિંદ પટેલ 

૮. પરભણત મડિલા વકીલોના વ્યવસાવયક અને કૌટંુભબક જીવનનો અભ્યાસ (અમદાવાદની વવવવધ કોટલના સદંિે) (૩૫૩૫) આરતી ઠાકર 

 

૯. ગિુરાત કામદાર કલ્યાણ બોડલની પ્રવવૃત્તઓ અંગે કામદારોના અભિપ્રાય (કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્રો અમદાવાદ) (૩૫૪૭) પ્રવીણ રોડિત 

૧૦. દત્તક માતા-વપતાના વલણો અને વતલનનો અભ્યાસ જ્યોત્સના પટેલ 

૧૧. મદંબદુ્ધિના ંબાળકોના ંકુટંુબમા ંસમાયોિનની સમસ્યા તથા માતાના વલણો (૨૫૫૯) િતેલ વી. પચંાલ 

૧૨. એચ.આર.ડી. વવિાગ દ્વારા કામદારોના વવકાસ અંગેની કામગીરી અને તાલીમનો એક અભ્યાસ (અતલુ બી. વલસાડ) (૩૫૬૦) િમે ુજાંબડુકયા 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ   
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૧૩. આડદવાસી વવસ્તાર પેટા યોિના અંગે લોકોની જાણકારી, ઉપયોગીતા અને તેનાથંી આવેલ આવથિક સ્સ્થવતમા ંપડરવતલન (૩૫૪૯) ભપેૂશ શામજી ડામોર 

૧૪. મડિલાઓમા ંલોિતત્વની ઉણપના સામાજિક પાસાઓ અને સમસ્યાઓ (૩૫૪૩) તારીક મનસરુી 
૧૫. સરાણીયા જાવતના બાળકો: િરૂડરયાત-સમસ્યાઓ અને કામ પ્રત્યેના વલણો (૩૫૪૮) પ્રશાતં વાઘેલા 
૧૬. શિરેીકરણનો િોગ બનેલ બાળકોના વતલનની સમસ્યાઓ (૩૫૪૬) વમલન સોની 
૧૭. પોટરી કામદાર સગંઠન દ્વારા કામદારોના જીવનમા ંઆવેલ પડરવતલન (૩૫૫૩) લવજી  સોલકંી 

માગષદશષક: બચ ભાઈ બરંડા 
૧૮. િરવાડ જાવતમા ંઆવેલ સામાજિક-આવથિક શૈક્ષભણક પડરવતલનનો એક અભ્યાસ (પ્રાવંતિ તાલકુાને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૫૫૦) રમણ  ખેર 

૧૯. સકંભલત બાળવવકાસ યોિનાના આંગણવાડી કાયલકર બિનેોની સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ (૩૫૫૪) વર્ાલ િોર્ી 
૨૦. િળપવત મજૂર બિનેોની આવથિક સામાજિક તથા પડરવતલનની પડરસ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ (ચીખલી તાલકુાના રામકુવા ગામના સદંિે) (૩૫૫૫) વીણા પટેલ 

૨૧. ગ્રામીણ ખેતમજુરી કરતી ઠાકોર જ્ઞાવતની પડરણીત મડિલાઓની સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (૨૫૫૭) સ્સ્મતા પટેલ 

૨૨. મીઠંુ પકવતા અસગંડઠત અગડરયાઓના પ્રશ્નોનો એક અભ્યાસ (પાટડી તાલકુાના ખરાખોડા ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૩૫૪૨) ડાહ્યાિાઈ પરમાર 

૨૩. જી.ઈ. લાઈટીંગ (સીમા) કંપનીના સ્ત્રી કામદારોના વ્યવસાયમા ંઆવેલ સામાજિક અને આવથિક પડરવતલનનો અભ્યાસ (૩૫૩૬) કમલેશ સોલકંી 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૨૪. બધંાવમલ કામદારોના પનુઃવ્યવસાયનો અભ્યાસ (એન.આર.આઈ. તાલીમી અને ભબનતાલીમી કામદારો: રભખયાલ અને બાપનુગર વવસ્તારને 

ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૫૩૭) 

કમલેશ પટેલ 

૨૫. ભિસ્તી મીશનરીઓ દ્વારા આડદવાસી સમદુાયમા ંસામાજિક, આવથિક, સાસં્કૃવતક અને અન્દ્ય ક્ષેતે્ર આવેલ પડરવતલનનો અભ્યાસ (૨૫૫૬) શોિના પટેલ 

૨૬. મણીનગર સ્વામીનારાયણ સસં્કાર કેન્દ્રની પ્રવવૃતઓનો ગરીબ કુટંુબો પરની અસરોનો એભ્યાસ (મણીનગર, અમરાઈવાડી, ખોખરા વવસ્તારને ધ્યાનમા ં
રાખીને) (૩૫૫૮) 

ડિરેન પટેલ 

૨૭. ડૉકટર, નસલ અને સમાિ કાયલકતાલ એઇડ્સઅંગેના જ્ઞાન અને વલણોનો અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેની સ્વેચ્ચ્છક અને ભબનસ્વેચ્ચ્છક 
સસં્થાઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૫૪૪) 

દક્ષા ચૌિાણ 
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વર્ષ ૧૯૯૯ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧. કુદરતી સસંાધન વવકાસમા ંલોકોની િાગીદારી એક અભ્યાસ (એ.કે.આર.એસ.પી.ના સાયલા સેન્દ્ટરને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૮૬૪) િકાિાઇ કટોસણા 
૨. અમદાવાદમા ંસ્થળાતંડરત િીલ આડદવાસી મડિલાઓને નડતી સ્ત્રી આરોગ્ય વવર્યક તકલીફોનો એક અભ્યાસ (૩૮૬૧) સવવતા ડાગંી 
૩. િયોવતસઘં સચંાભલત કુટંુબ સલાિ કેન્દ્ર ગોમ્તીપરુને ધ્યાનમા ંરાખી લગ્નજીવનનો સઘંર્લ સમી ગયા પછી ફોલોપ માટે આવતા સેવાથીઓનો  

લગ્નજીવન વવર્યક વતલમાન પડરસ્સ્થવત એક અભ્યાસ (૩૮૬૨) 

સવવતા નીનામા 

૪. િાભગયા મજૂરોની આવથિક, શૈક્ષભણક સમસ્યા તથા માભલક અને િાભગયા મજુરોના સબંધંોનો અભ્યાસ (૩૮૪૮) ડાહ્યાિાઈ પગી 
૫. માનવસક બીમારીની સારવાર લેતા દદીઓના સગાના મનોવલણો એક અભ્યાસ (માનવસક આરોગ્યની િોસ્સ્પટલ અમદાવાદમા ંસારવાર લેતા દદીને 

ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૮૬૦) 

વવઠ્ઠલ પટેલ 

૬. અમદાવાદ શિરેમા ંબાધંકામ ક્ષેતે્ર કામ કરતા બાળમજૂરો એક અભ્યાસ (૪૦૦૩) ડિમાલી ઠાકર 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૭. માદક રવ્યોના બધંાણીઓના વ્યસનના કારણે શારીડરક, વ્યસ્ક્તગત, કૌટંુભબક, આવથિક અને સામાજિક અસરો એક અભ્યાસ (૩૮૪૭) જીતેન્દ્ર ચૌધરી 
૮. દામ્પત્ય જીવનના સઘંર્ોના પડરણામે થતા છૂટાછેડાનો એક અભ્યાસ (જ્યોવતસઘં તથા િભગની સમાિ વડોદરા સચંાભલત કુટંુબ સલાિ કેન્દ્રના 

લાિાથીઓના સદંિે) (૩૮૫૧) 

મદંા ચૌધરી 

૯. મસુ્સ્લમ સમાિમા ંડકશોર-ડકશોરીઓના પ્રિોત્પાદક સ્વાસ્થયને લગતી િરૂડરયાતો અને સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (૪૦૦૪) િસીના મનસરુી 
૧૦. ગિંીર ગનુ્દ્િો કયાલ બાદ જેલની સાત વર્લથી વધ ુિોગવતા કેદીઓના કુટંુબ પર થતી સામાજિક આવથિક અસરો (અમદાવાદ સાબરમતી જેલને ધ્યાનમા ં

રાખીને) (૩૮૪૬) 

ચદું રાબડીયા 

૧૧. િડરિનો પર ભિસ્તીકરણની અસર (૩૮૦૫) લત્તા ચૌિાણ 

૧૨. રક ડ્રાઇવરો અને ક્લીનરોમા ંગપુ્ત રોગ: એચ.આઈ.વી. એઇડ્સ વવશેની જાણકારી (૩૮૫૬) રાજેશ દવે 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧૩. િોસ્પીટલમા ંદાખલ થયેલા અસ્સ્થિગંના દદીઓના કૌટંુભબક, આવથિક િોસ્પીટલમા ંસમાયોિનનો એક અભ્યાસ (વી.એસ. િોસ્સ્પટલને ધ્યાનમા ં પકંિ ચૌધરી 
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રાખીને) (૩૮૫૦) 

૧૪. મડિલા પોલીસ: સમાિના વલણો અને ભવૂમકા સઘંર્લ (અમદાવાદ શિરેના પોલીસ સ્ટેશનને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૮૪૫) આશા પટેલ 

૧૫. બળાત્કાર િોગ બનેલ સ્ત્રીઓની માનવસક સામાજિક સમાયોિન સબંધંી સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૩૮૫૯) વર્ાલ પટેલ 

૧૬. ચાકર પ્રથા: મજૂરોની સ્સ્થવત ટકાવનાર પડરબળો અને અસરો (સાવલી તાલકુાના ચાર ગામોને કેન્દ્રમા ંરાખીને) (૩૮૬૩) સમુન રાઠવા 
૧૭. આડદવાસી સ્ત્રીઓમા ંકુટંુબ વનયોિન પ્રત્યેના વલણો. અસરો અને સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (ઝાલોદ તાલકુાના મીરાખડી ગામને કેન્દ્રમા ંરાખીને) 

(૩૮૫૩) 

રમીલા પારગી 

૧૮. માથે મેલ ુપ્રથા: સ્સ્થવત, સમસ્યા અને ઉકેલ (બનાસકાઠંા જીલ્લાના વાવ-થરાદને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૪૦૦૨) િમેજી પટેલ 

૧૯. ગ્રામ પચંાયત મડિલા સરપચંોની કામગીરીનો અભ્યાસ (અમદાવાદ જીલ્લાના દશક્રોઈ તાલકુાને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૮૪૯) નીલા પટેલ 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૨૦. કોર િલે્થકેર ભલ. અમદાવાદના એચ.આર.ડી. વવિાગ દ્વારા સપુરવાઈઝર અને મેનેિરીયલ સ્ટાફની ટીમ ભબલ્ડીંગ પ્રવવૃત્ત તથા તાલીમ કાયલક્રમનો એક 

અભ્યાસ (૨૮૫૫) 

રમેશ ગાિંવા 

૨૧. બીસોનોસીસના દદીઓની કૌટંુભબક અને વ્યવસાવયક પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (અમદાવાદની કાપડવમલના સદંિે) (૩૮૫૨) મિને્દ્ર મકવાણા 
૨૨. વણજારા જ્ઞાવતની સામાજિક આવથિક અને શૈભક્ષણક તપાસ (૩૮૫૮) રમેશ વણજારા 
૨૩. વધં્ય સ્ત્રીઓને વધં્યત્વથી ઉિી થતી મશુ્કેલીઓ અને કુટંુબજીવન પર તેનો પ્રિાવ (વસવવલ િોસ્સ્પટલને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૩૮૫૮) વદંના વ્યાસ 

૨૪. ગિલપાત કરાવતી સ્ત્રીઓની સ્સ્થવત, ગિલપાત કરવવા વવશેના કારણો અને કુટંુબ વનયોિનની સમિ તથા વલણોનો અભ્યાસ (૩૮૫૭) લીલાવતી શમાલ 
૨૫. વાવ તાલકુાના વણકર કુટંુબોની સામાજિક, આવથિક, શૈક્ષભણક અને અસ્પશુ્યતા સબધંી માડિતીનો અભ્યાસ િરેવસિંગ પરમાર 

  

 

વર્ષ ૨૦૦૦  

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી   
૧. અમદાવાદ મ્યનુીસીપલ કોપોરેશનના સફાઈ કામદારોનો સામાજિક આવથિક અભ્યાસ (૪૧૪૮) આનદં પરમાર 
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૨. માનવસક બીમારી ધરાવતી પડરણીત સ્ત્રીઓના પનુઃસ્થાપન કરવામા ંપડતી મશુ્કેલીઓનો એક અભ્યાસ (૪૧૫૬) િાવના પરમાર 

૩. અમદાવાદ મેનેિમેન્દ્ટ એસોસીએશન નેતતૃ્વ તાલીમ કાયલક્રમોની અસર અને કંપનીમા ંનેતાની ભવૂમકાનો એક અભ્યાસ (૪૧૬૦) વસતં કાશેલા 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૪. કામદારોના કાયલસતંોર્નો અને કાયલક્ષમતાને અસરકારકતાના ઘટકોનો અભ્યાસ (૪૧૫૦) અપલણ નાયક 

૫. વિૃ મડિલાઓના કૌટંુભબક સબંધંો તથા શારીડરક અને માનવસક સ્વાસ્્યની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૪૧૬૧) વીણા પટેલ 

૬. વ્યાવસાવયક સમાિકાયલની તાલીમ લીધેલા સમાિકાયલકરને વ્યાવસાવયક તાલીમ તેમના ંક્ષેત્રમા ંકેટલી ઉપયોગી છે તેનો અભ્યાસ 
(૪૧૫૨) 

કોડકલા પટેલ 

૭. ખેતમજૂરોની આવથિક સામાજિક તપાસ (૪૧૫૮) મકેુશ પ્રજાપવત 

માગષદશષક: ગીતાબહિે ચાવડા 
૮. મઢી ખાડં ઉધોગમા ંકામ કરતા ંમજૂરોની આવથિક, વ્યાવસાવયક, સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૪૧૬૫) સવુનતા ચૌધરી 
૯. અમદાવાદના છાપરા ંચાલી વવસ્તારમા ંકાયલ કરતી સ્વૈચ્ચ્છક સસં્થાઓના સમાિકાયલકરોનો અભ્યાસ (૪૧૫૩) ભચિંતન ડાિી 
૧૦. ‘કાથોડી’ આડદવાસીઓના જીવનની ઝાખંી (૪૧૬૬) સરેુશ પાડંોર 

૧૧. નોકરી કરતી પ્રૌઢવયની અપરભણત સ્ત્રીઓનો અભ્યાસ (૪૧૪૮) અચલના પરમાર 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧૨. વવધવા જીવન: સમસ્યાઓ અને સસં્થાના પ્રયત્નોની અસરો (૪૧૫૭) મન ુપઢીયાર 

૧૩. સામાજિક કમલશીલોની પે્રરણા અને કાયલ પિવતનો અભ્યાસ (૪૧૬૪) સધુીર રાઠોડ 

૧૪. કેન્દ્સરના દદીઓની શારીડરક, માનવસક, સમસ્યાઓ અને કુટંુબીિનનો ટેકો એક અભ્યાસ (૪૧૫૯) લાલજી રબારી 
૧૫. વવકાસના કાયલમા ંસિિાગીદારી: પિવત અને અસરકારકતા (૪૧૬૩) સમીર પરમાર 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૧૬. બાળવદૃ્ધિ – વવકાસ પર આિારપોર્ણની અછતના કારણે થતી અસરો અને બાળ ઉછેરમા ંમાતાની ભવૂમકાઓ સમિનો અભ્યાસ (૪૧૬૨) સગંીતા થોરાત 

૧૭. અમદાવાદ શિરેના સ્લમ વવસ્તારમા ંવસવાટ કરતા ંગરીબ વગલના કુટંુબોમાનંા વ્યસનના બધંાણીઓનો એક અભ્યાસ (૪૧૫૪) દેવાગં પટેલ 

૧૮. સ્વાવલબંન રસ્ટના સિયોગથી અમદાવાદ શિરેમા ંઆવેલી રક્તવપત વસાિતોમા ંપનુઃસ્થાવપત થયેલ રક્તવપતના દદીનો એક અભ્યાસ (૪૧૪૯) અજુ લન પરમાર 
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૧૯. વવકલાગં અપરભણત યવુતીઓની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૪૧૫૫) િારતી પટેલ 

 

  

વર્ષ ૨૦૦૧ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧. નાની કડી ગામે આવેલ ફામાલ ઉધોગ ‘કેસીલ િલે્થ પ્રોડક્ટ ભલ. કંપની’ મા ંમજૂર કાયદાના ંથતા ંઅમલનો એક અભ્યાસ (૪૯૦૧) ખેમાિાઈ વાણીયા 

૨. ભકંૂપથી અસરગ્રસ્ત લોકોની સામાજિક, આવથિક અને માનવસક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (િચાઉ તાલકુાના કબરાઉ સેત ુસેન્દ્ટરના સત્તર ગામને ધ્યાનમા ં
રાખીને) (૪૯૦૨) 

મનીર્ પટેલ 

૩. ભકંૂપથી અસરગ્રસ્ત કુટંુબોનો માનો-સામાજિક અને આવથિક પડરસ્સ્થવત એક અભ્યાસ (અંજાર તાલકુાના ૧૨ ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૪૯૦૪) સેિલ પટેલ 

૪. અંજાર તાલકુાના ધમડકા ગામમા ંરંગાટ કામ (કમ વપ્રન્દ્ટીંગ)ના ગિૃઉધોગમા ંકામ કરતા અસગંડઠત મજૂરોની સામાજિક, આવથિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ 

(૪૯૦૩) 

રાકેશ પ્રજાપવત 

૫. અંજાર તાલકુાના ભકંૂપગ્રસ્ત દુધઈ તથા નાના ખીરઈ ગામોના સ્થળાતંર આધાડરત પનુ:વસવાટની કામગીરીના પડકારો અને લોકિાગીદારીની 
સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૪૯૦૫) 

પારૂલ પટેલ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૬. મડિલા આરોગ્ય અને પ્રિનન રોગો વવશે મડિલાઓની જાણકારી તથા સારવાર માટેના પ્રયત્નો એક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના સ્લમ વવસ્તાર અને 

સાબરકાઠંા જીલ્લાના ગ્રામીણ વવસ્તારના સદંિલમા)ં (૪૯૦૬) 

શવમિષ્ઠા પટેલ 

૭. મદંબદુ્ધિના બાળકોની શાળામા ંકામ કરતા વવવશષ્ટ વશક્ષકોની ભવૂમકા અને ભવૂમકા નીસ્પાદન કરવામા ંપડતી મશુ્કેલીઓનો એક અભ્યાસ (અમદાવાદ-
ગાધંીનગર  શિરેની મદંબદુ્ધિ બાળકોની શાળામા ંકામ કરતા વવવશષ્ટ વશક્ષકોને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૪૯૦૭) 

મોબતસગં સોલકંી 

૮. અમદાવાદના શેરી બાળકોની પડરસ્સ્થવત, વ્યસનો તથા અસરો એક અભ્યાસ (કાલપુરુ, ગીતામડંદર, વાસણા અને લાલદરવાજાના જાિરે સ્થળોના 
સદંિલમા)ં (૪૯૦૮) 

મિશે પરમાર 

૯. વ્યાવસાવયક રીતે જાવતય સબંધોમા ંિોડાયેલ પરુુર્ો (એમ.એસ.એમ.)નો અભ્યાસ (વાડિના રામાપીરના ટેકરા તથા કડીયાનાકા વવસ્તારને ધ્યાનમા ં ઈસ્મ્તયાઝ મન્દ્સરૂી 
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રાખીને)(૪૯૦૯) 

૧૦. “વવધવાઓની સામાજિક, આવથિક સ્સ્થવત” એક અભ્યાસ (જુનાગઢ જીલ્લાના વેરાવળ, સતુ્રાપાડા તાલકુાના ત્રણ ગામના સદંિલમા)ં (૪૯૧૦) અસ્સ્મતા પડંયા 

માગષદશષક: ગીતાબહિે ચાવડા 
૧૧. સ્ત્રી અને વ્યવસાય: સશસ્ક્તકરણ કે બેવડો બોિો ? (૪૮૮૭) મનીર્ા પટેલ 

૧૨. વાસ્તવવક િગતના પડકારો સામે ઔપચાડરક વશક્ષણની સબંધ્ધતા (દશક્રોઈ તાલકુાની બે ઉચ્ચ માધ્યવમક શાળાના વવદ્યાથીઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) 
(૪૮૯૮) 

ઇન્દ્રવદન ચૌિાણ 

૧૩. િવતજ્જન્દ્ય રોગ થયેલ દદીઓનો અભ્યાસ (૪૮૯૯) કાળાિાઈ ખાટં 

૧૪. સ્ત્રી સમસ્યા સમાધાન માટેનો એક સસં્થાગત પ્રયત્ન (વવકાસગિૃ અમદાવાદને ધ્યાનમા ંરાખીને) ગાયત્રી પટેલ 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧૫. ભલજ્જિત પાપડમા ંકામ કરતી મડિલાઓ: વવકાસ અને દરજ્જજામા ંઆવેલ પડરવતલન (વાલોડ ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૪૮૯૩) િીના પટેલ 

૧૬. વમલ કામદારોમા ંમાનવસક ખેચ અને જીવન પર થતી અસરો (રોજી માટે મઢીથી ઉધના િતા કામદારોના સદંિલમા)ં (૪૮૯૪) સરસ્વતી ચૌધરી 
૧૭. વવવવધ ધવમિક પથંોના કારણે આડદવાસીઓના જીવન પર થતી અસરો અને સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ (સતંરામપરુ, ઝાલોદ તાલકુાને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

(૪૮૯૫) 

સિુર્ કટારા 

૧૮. આડદવાસીઓમા ંધમલ પડરવતલન: પે્રરણા અને સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (સરુત જીલ્લાના વ્યારા તાલકુાના અમોવનયા, િલ્મડુી તથા વનઝલર તાલકુાના 
રૂમડી તળાવ ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૪૮૯૬) 

ગલુાબ પટેલીયા 

માગષદશષક: બકંકમચરં વસૈયા 
૧૯. ડકશોરીએ ડકશોરાવસ્થા દરમ્યાન અનિુવેલ સામાજિક, માનોવૈજ્ઞાવનક મુઝંવણો, તેના ંઉકેલ માટે કરેલ સ્વ પ્રયત્નો અને જાતીય વશક્ષણની 

અવનવાયલતાનો એક અભ્યાસ (૪૮૯૧) 

સશુીલા પ્રજાપવત 

૨૦. વવમકુ્ત જાવતમા ંઆવેલ સામાજિક-આવથિક પરીવતલન એક અભ્યાસ (૪૮૯૦) મીના જાદવ 

૨૧. કંપની દ્વારા કામદારોને અપાતી કાયદાકીય અને ભબનકાયદાકીય મજૂર કલ્યાણ સેવાઓ અને સેવાઓની અસરકારકતા એક અભ્યાસ (૪૮૯૨) સિુાર્ યાદવ 
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વર્ષ ૨૦૦૨ 
ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧. અમદાવાદ શિરેના કાલપુરુ તથા સારંગપરુ દરવાજા બિારના વવસ્તારોમા ંરેલ્વે સ્ટેશન નજીક કામ કરતા બાળમજૂરોનો અભ્યાસ (૪૩૨૬) માધરુી ઉપાધ્યાય 

૨. સેરીબલ પાલસી બાળકો પ્રત્યે માતા-વપતા કુટંુબિનો તથા સમાિના વલણો (૪૬૨૭) પ્રીવત  પરીખ 

૩. એક તાલીમાથી સામાજિક કાયલકતાલ િો ડદવસના ંબે કલાક દદીઓ સાથે રિી જુથકાયલની પ્રવવૃત્તઓ કરે તો તેમની સવેંગાત્મક, સામાજિક વતુલણકમા ં
પડરવતલન લાવી શકાય (૪૬૨૮) 

સિંય રાઠવા 

૪. સાબરમતી રેલ્વે યાડલમા ંકામ કરતા તવમલનાડુના સ્થળાતંડરત કામદારોના કુટંુબોના યવુાનોની સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (૧૮થી ૨૫ વર્લના 
યવુાનોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

વવશ્રામ તરાળ 

માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 

૫. બાભલકાના ઉછેર અને વવકાસમા ંબાભલકા અને માતાના વતલન વ્યવિારોનો અભ્યાસ (અમદાવાદ સોસાયટીમા ંઝુપડપટ્ટીના સદંિે) (૪૬૨૯) શ્રિા ગાધંી 
૬. સરદાર સરોવર યોિનાથી વવસ્થાવપત થયેલા આડદવાસીઓના પનુઃવસવાટથી જીવનમા ં આવેલ પડરવતલનનો અભ્યાસ (નમલદા જીલ્લાના નાદંોદ 

તાલકુાના પાચં ગામોના સદંિે) (૪૬૩૩) 

પ્રશાતં ચૌધરી 

૭. ગ્રામપચંાયતમા ંમડિલા સરપચંો અને પચંાયત સભ્ય તેમિ ગ્રામીણોની પચંાયત કામગીરી અંગેનો અભ્યાસ (મિસેાણા જીલ્લાના વવજાપરુ તાલકુાના 
આઠ ગામના સદંિે) (૪૬૩૫) 

ધીરેન મકવાણા 

૮. મદંબદુ્ધિના બાળકો પ્રત્યે માતાઓના વલણ-વતલનનો એક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૪૬૩૯) નીતા ચૌધરી 
૯. અનસુભુચત જાવતના કુટંુબો અને ભિસ્તી ધમલ અપનાવેલ કુટંુબોમા ંઆવેલ સામાજિક, આવથિક પડરવતલનનો તલુનાત્મક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના 

રાિપરુ વવસ્તારની ધાબાવાળી ચાલી, પરમાનદંની ચાલી અને દાણીલીમડા વવસ્તારના શાિઆલમ રોજા પી.એન્દ્ડ.ટી. કોલોનીને ધ્યાનમા ંરાખીને) 
(૪૬૪૩) 

નરેશ સાધ ુ

માગષદશષક: ગીતાબહિે ચાવડા 
૧૦ વ્યવસાય કરતી મડિલાઓની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (અમદાવાદના પાલડી વવસ્તારની ત્રણ વ્યવસાયી મડિલા છાત્રાલયના સદંિે) (૪૬૩૦) શૈલેન વાઘેલા 
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૧૧ તળપદા કોળી પટેલ સમાિમા ંવશક્ષણનુ ંસ્તર નીચુ ંરિવેા પાછળના િવાબદાર પડરબળોનો એક અભ્યાસ (િસદણ તાલકુાના પાચં ગામને ધ્યાનમા ં
રાખીને) (૪૬૩૬) 

િરત રાઠોડ 

૧૨ વિૃાશ્રમમા ંરિતેા વિૃોની સમસ્યાઓ તથા તેમનામા ંસિનાત્મક શસ્ક્ત (૪૬૩૭) કાવમની આચાયલ 
૧૩ કદીયાકામદાર સ્ત્રી ક્ષમતા અને સમસ્યા બે રષ્ષ્ટકોણ સ્ત્રી-પરુૂર્ (અમદાવાદ શિરેના નવા વાડિ, અખબારનગર /કડીયાનાકા વવસ્તારના સદંિલમા)ં 

(૪૬૩૮) 

પીયરુ્ પરમાર 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧૪ જાગવૃતથી સડક્રયતા: માડિતી સસં્થા સાથે િોડાયેલી મડિલાઓનો અભ્યાસ (૪૬૪૨) િયેશ વણકર 

૧૫ સામાજિક ક્ષેતે્ર કાયલ કરતી સસં્થાઓમા ંમાનવ સબંધંોનુ ંસ્વરૂપ સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૪૬૩૪) કમલેશ પટેલ 

૧૬ તીવ્ર કુપોર્ણવાળા બાળકો: સમસ્યાઓ અને આંગણવાડી સેવાઓની અસરકારકતા (મેઘરિ તાલકુાને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૪૬૪૧) અલ્પા ગોર 

માગષદશષક: બકંકમચરં વસૈયા 
૧૭ બાળઉછેરમા ંમાતાની ભવૂમકાઓ અને ઉછેર વવશેની માડિતી તથા બાળરોગો અને બાળમતૃ્યનેુ અસર કરતા પાડરવાડરક પડરબળોનો અભ્યાસ (કપરાડા 

તાલકુાના ૪ ગામો અંિેટી, મોતાપોઢા, સખુાલા અને ઘોઘડકુવાને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૪૬૨૪) 

રીના પટેલ 

૧૮ સવસવવલ િોસ્સ્પટલ અમદાવાદના સ્ત્રી રોગ વવિાગમા ંબિારના દદીઓ તરીકે સારવાર મેળવતી સગિાલ માતાઓનો અભ્યાસ (૪૬૨૫) ડદલીપ ચૌિાણ 

૧૯ સ્વાવલબંન સસં્થાની સિાય દ્વારા સ્વવનિલર બનેલા રક્તવપત દદીઓનો અભ્યાસ પનુઃસ્થાપનની રષ્ષ્ટએ અભ્યાસ (૪૬૩૧) પારૂલ િોર્ી 
૨૦ કાચા અને પાકા કામના કેદીઓંના જેલવાસના કારણે ઉિી થયેલ પાડરવાડરક, સામાજિક અને આવથિક અસરોનો અભ્યાસ (છોટાઉદેપરુ સબજેલના 

કેદીઓંને ધ્યાનમારંાખીને) (૪૬૩૨) 

િમેવસિંગ નાયકા 

 

  

વર્ષ ૨૦૦૩ 
ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧ મધર ટેરેસા દ્વારા સ્થાવપત વમશનરીઝ ઓફ ચેરીટી સસં્થાના વનમલલ િદયમા ંરસ્તે રઝળતા મળી આવેલા અને િાલ સસં્થામા ંરિી આશ્રય લેતા િમેાશં ુઠાકર 



 

 

48 

 

અંતેવાસીઓનો અભ્યાસ (અમદાવાદમા ંઓઢવ શાખાને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૪૮૦૧) 

૨. અમદાવાદ સ્સ્થત એરિાડલક લાઈઝાર ઇષ્ન્દ્ડયા પ્રાઇવેટ ભલ. કંપનીમા ંમાનવ સસંાધન વવકાસ વવિાગની ભવૂમકાનો એક અભ્યાસ (૪૮૦૨) રાકેશ સોલકંી 
૩. મિીપતરામ રૂપરામ આશ્રમમાથંી અઢાર વર્લની ઉંમરે  છુટા થયેલા અને અનાથ યવુક જાગવૃત મડંળના સભ્યો અને તેમના ંકુટંુબીિનોની સમસ્યાઓનો 

એક અભ્યાસ (૪૮૦૩) 

નીલમ પડંયા 

૪. મિીપતરામ રૂપરામ અનાથ આશ્રમમાથંી છુટા થયેલા ંઅંતેવાસીઓના દામ્પત્યજીવનને અસર કરતા પડરબળોનો અભ્યાસ (૪૮૦૪) શોિના સથુાર 

માગષદશષક: ચરંગ પ્ત સાિિ 

૫. અમદાવાદ શિરેના શેરી બાળકોના કામની પડરસ્થવત અને સામાજિક સ્સ્થવતના પ્રશ્નો અને અભ્યાસ (૪૮૦૫) અવનલ મકવાણા 
૬. કોમી રમખાણોની મનોસામાજિક અને આવથિક અસરો એક અભ્યાસ (અમદાવાદના બિરેામપરુા વવસ્તારના ંસતંોર્નગર, ઢોરબજાર અને ગરીબનગરના 

રિવેાસીઓના સદંિલમા)ં (૪૮૦૬) 

મનીર્ા ચૌિાણ 

૭. કોમી રમખાણોની મનોસામાજિક અને આવથિક અસરો એક અભ્યાસ (અમદાવાદના નરોડા પાટીયા અને ગોમતીપરુ વવસ્તારના રિવેાસીઓના સદંિલમા)ં 
(૪૮૦૭) 

જાવેદ  િલદરવા 

૮. કોમી રમખાણોની મનોસામાજિક અને આવથિક અસરો એક અભ્યાસ (અમદાવાદના ગપુ્તાનગર અને દાણીલીમડા વવસ્તારના ંરિવેાસીઓના સદંિલમા)ં 
(૪૮૦૮) 

રાજેન્દ્ર પચંાલ 

૯. કોમી રમખાણોની મનોસામાજિક અને આવથિક અસરો એક અભ્યાસ (અમદાવાદના બિરેામપરુા અને શાિપરુ વવસ્તારના ંરિવેાસીઓના સદંિલમા)ં 
(૪૮૦૯) 

પાથલ ઠાકર 

૧૦. કોમી રમખાણોની મનોસામાજિક અને આવથિક અસરો એક અભ્યાસ (અમદાવાદના વટવા અને સલાટનગર વવસ્તારના ંરિવેાસીઓના સદંિલમા)ં 
(૪૮૧૦) 

મનિર રોઝ 

માગષદશષક: ગીતાબહિે વ્યાસ  
૧૧. બદલાતી પડરસ્સ્થવતમા ંિાથવણાટ ઉધોગમા ંઆવી રિલે પડરવતલન અને તેમની ડાગંસીયા સમાિ પર અસરોનો અભ્યાસ (ડેરવાળા, દેવભળયા, દેદાદરા, 

વાડલા અને વઢવાણને ધ્યાનમા ંરાખીને) (૪૮૧૧) 
િયેશ પરમાર 

૧૨. ડકશોરાવસ્થાની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૪૮૧૨) થોિણ જાંબડુકયા 
૧૩. કોમી રમખાણોની ડકશોરવયના બાળકો ઉપર થયેલ અસરો (૪૮૧૫) ભવૂમકા ગોડિલ 

૧૪. કોમી રમખાણ બાદ પનુઃસ્થાપન (૪૮૧૪) વમકી પડંયા 
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૧૫. સમુલુ ડેરી રભચત દૂધ ઉત્પાદક સિકારી મડંળીના કારણે આડદવાસી સ્ત્રી સિાસદોના આવથિક, સામાજિક જીવનમા ંઆવેલ પડરવતલનનો અભ્યાસ 

(૪૮૧૫) 

વવિય ચૌધરી 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧૬. આંિણા પટેલ જ્ઞાવતપચંના વનયમો અને ભવૂમકાની સમાિ જીવન પર અસરો (િાિર તાલકુાના ૬૪ ગામોના સદંિલમા)ં (૪૮૨૧) માનાિાઈ પટેલ 

૧૭. સ્ત્રીઓમા ંમોનોપોઝ: સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૪૮૨૨) સ્વીટી પટેલ 

૧૮. પોવશત્રા બદંરના અસરગ્રસ્તોની લોક ચળવળનો અભ્યાસ (૪૮૨૩) મિશે પટેલ 

૧૯. વશભક્ષત આડદવાસીમા ંઆવેલ પડરવતલન અને ઓળખ એક અભ્યાસ (૪૮૨૪) લભલત ગાવંવત 

૨૦. અમદાવાદમા ંદભલત અને મસુ્સ્લમ પડરવારની સામાજિક, આવથિક અને માનવસક સ્સ્થવત પર કોમી રમખાણોની અસર અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ 

(૪૮૨૫) 

પ્રવીણ સરવૈયા 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૨૧. ડિન્દ્દુ દત્તકવવધાન અને િરણપોર્ણ અવધવનયમ ૧૯૫૬ અન્દ્વયે બાળક દત્તક મેળવેલ દંપવતનો અભ્યાસ (અમદાવાદના દંપવત) (૪૮૧૬) સમીર પઢાડરયા 
૨૨. િીરા ઉધોગનો વ્યવસાય છોડીને અન્દ્ય વ્યવસાય તરફ વળેલા કામદારોનો અભ્યાસ (પાલનપરુ શિરેમા ંકામ કરતા ગ્રામીણ િીરા ઉધોગના કામદારોના 

સદંિલમા)ં (૪૮૧૭) 

નરેશ ચૌિાણ 

૨૩. અમદાવાદના ગદંા વસવાટોમા ંવસતા ગરીબ પડરવારોમા ંઆરોગ્ય, બાળ આરોગ્ય અને રસીકરણ સબંધી પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૪૮૧૮) શકંર મકવાણા 
૨૪. શિરેના ગદંા વસવાટમા ંવસતા કુટંુબોમા ંઆરોગ્ય સબંધંી જાગતૃ્તતા, માડિતી પડરવાર વનયોિન કાયલક્રમના સાધનો નોની જાણકારી તથા પડરવાર 

વનયોિન સબંધંી વલણો અને અિોપ્રયોનો એક અભ્યાસ (૪૮૧૯) 
સિંય વસાવા 

૨૫. સ્ત્રી સ્વાસ્્યની જાગવૃત-માડિતી અને સ્ત્રી રોગથી રક્ષણના ઉપાયો પ્રાથવમક અને સઘન સારવારની વ્યવિારુ ઉપયોગીતાનો અભ્યાસ (૪૮૨૦) ડકરણ તરાળ 

 

  

વર્ષ ૨૦૦૪ 
ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: ચન્દ્રગ પ્ત સાિિ 
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૧. એસ.ટી.ડી./એચ.આઈ.વી. એઇડ્સ વવશે યવુાનોમા ંજાણ અને વલણોનો અભ્યાસ (૫૦૧૯) અિય ચૌધરી 
૨. ખેડબ્રહ્મા તાલકુાના ડુગંરી િીલ આડદવાસી કુટંુબોમા ંસ્ત્રીઓનો આવથિક અને સામાજિક દરજ્જિો જાગવૃત ડદક્ષીત 

૩. અમદાવાદ ‘પી.એસ.સી.’ પ્રોજેક્ટના કાયલકરોની ફરિો, આવડતો અને મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ (૫૦૨૪) જીજ્ઞાસા પટેલ 

૪. બાળકોના ંવવકાસમા ં“માનવસાધના” સસં્થાની ભવૂમકા (૫૦૨૭) ધવમિષ્ઠા પટેલ 

૫. પતુ્રવવિીન સ્ત્રીની કુટંુબમા ંસ્સ્થવત અને દરજ્જિો એક અભ્યાસ (૫૦૩૦) િાવવની ચક્રવવતિ 
૬. ગાધંીનગર પાવર િાઉસમા ંકોન્દ્રાક્ટ પિવતમા ંકામ કરતા મજૂર કામદારોની સામાજિક, આવથિક તથા શારીડરક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૫૦૩૧) િારતી ગાવવત 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૭. સામાજિક ક્ષેતે્ર કામ કરતી સસં્થાઓમા ંવ્યાવસાવયક સમાિકાયલની ઓળખ અને સ્વીકૃવત એક અભ્યાસ (૫૦૨૧) અલ્પેશ ચૌિાણ 

૮. ત્રણપેઢીની સ્ત્રીઓમા ંસ્ત્રી જાવત પ્રત્યેની માન્દ્યતાઓ અને વલણોમા ંઆવેલ પડરવતલન એક અભ્યાસ (૫૦૨૩) કૃપા િટ્ટ 

૯. અગડરયાની સ્સ્થવત અને સમસ્યા: સરકાર અને ભબન સરકારી સસં્થાઓની કામગીરીનો અભ્યાસ (૫૦૨૬) દેવવર્િ રાવલ 

૧૦. ગ્રામ વવકાસમા ંમાડિતીનુ ંમિત્વ અને માડિતી અવધકારની આવશ્યકતા (૫૦૨૯) પીનાકીન બડઢયા 
૧૧. આડદવાસીઓમા ંબહુપત્નીત્વ અને સ્ત્રીનો દરજ્જિો એક અભ્યાસ (૫૦૩૬) રેખા ડામોર 

૧૨. જુથકાયલ દ્વારા ષ્સ્ક્રઝોફેનીયાના ંદદીઓમા ંઆવતુ ંસવેંગાત્મક સામાજિક પડરવતલન અને તેની િોસ્સ્પટલના દદીઓ પર થતી અસરોનો તલુનાત્મક 

અભ્યાસ (૫૦૩૮) 

સરેુશ પટેલ 

માગષદશષક: ગીતાબહિે વ્યાસ 

૧૩. ઔધોભગક એકમોને કારણે વટવા આજુબાજુના ગામોમા ંપ્રદુર્ણનો પ્રશ્ન એક અભ્યાસ (૫૦૨૦) અવનલ ચૌિાણ 

૧૪. રશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમોમા ંસ્ત્રીનુ ંવનરૂપણ અને તેની યવુા-માનસ પર થતી અસરો પ્રવવણા ચૌધરી 
૧૫. મસુ્સ્લમ સમાિમા ંપ્રચભલત ધાવમિક સામાજિક રીતરીવાિો માન્દ્યતાઓ અને તેની સ્ત્રી પર અસર (૫૦૩૩) વમન્નત મન્દ્સરૂી 
૧૬. ઔધોભગક એકમોના ંકારણે રિણેાકં વવસ્તાર પર પ્રદુર્ણની અસર એક અભ્યાસ (૫૦૩૪) રજુ  ડામોર 

૧૭. બાધંકામ ક્ષેતે્ર કાયલ કરતી સ્થળાતંડરત આડદવાસી મડિલાઓની સ્સ્થવત અને પ્રશ્નો (૫૦૩૫) રીટા પટેલ 

૧૮. િમાલપરુ સ્લમ વવસ્તરમા ંવસતી પછાત વગલની સ્ત્રીઓની આરોગ્ય વવર્યક જાગવૃત અને પ્રશ્નો (૫૦૩૭) સીમાદેવી યાદવ 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૧૯. કંપનીના ંકામદારો અને કમલચારીના ંવવકાસમા ંએક્સલ ઇન્દ્ડસ્રીઝ િાવનગરના માનવ સસંાધન વવકાસ વવિાગ કામગીરીનો એક એક અભ્યાસ આલાિાઇ ખમલ 
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(૫૦૨૨) 
૨૦. અસરુભક્ષત જાતીય વતલન કરતા ઔધોભગક કામદારોનો એક અભ્યાસ દશરથ ગોડિલ 

૨૧. સ્ત્રીભ્રણૂ િત્યા માટે િવાબદાર પડરબળો અને તેની સ્ત્રી પરુૂર્ અસમાનતા પર અસરોનો અભ્યાસ (૫૦૨૫) દીવીજા પટેલ 

૨૨. વ્યાવસાવયક મડિલાઓની સામાજિક, આવથિક, વ્યવસાવયક અને કૌટંુભબક સ્સ્થવત અને સ્વતતં્રતાનો અભ્યાસ (૫૦૨૮) નીતા ગામી 
૨૩. િળસ્ત્રાવ વવસ્તાર વવકાસ યોિના અમલની પ્રડક્રયા અને યોિના અમલીકરણ એિન્દ્સીની ભવૂમકા (૫૦૩૨) મનોિ ડામોર 

 

 

વર્ષ ૨૦૦૫ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. વ્યસનમસુ્ક્ત કેન્દ્રમા ંસારવાર લીધા બાદ દદીઓના કૌટંુભબક વ્યવસાવયક અને સામદુાવયક જીવનમા ંઆવેલ પડરવતલન એક અભ્યાસ (૫૨૭૪) અજીત મન્દ્સરૂી 
૨. મસુ્સ્લમ સ્ત્રીઓમા ંકૌટંુભબક અત્યાચારોનુ ંસ્વરૂપ અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (૫૨૭૪) કંુિન મોદી 
૩. બાધંકામ ક્ષેત્રમા ંકામ કરતી મડિલા કામદારનુ ંથતુ ંજાવતય શોર્ણ એક અભ્યાસ (૫૨૮૦) જાનકી ટાકં 

૪. અમદાવાદમા ંસ્થાયી થયેલા આડદવાસીઓમા ંસામાજિક, સાસં્કૃવતક પડરવતલન અને સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (૫૨૪૮) તેજાિાઈ રાઠોડ 

૫. મડિલા સરપચંની ભવૂમકા અને કાયલ મલુ્યાકંન (સ્ત્રી સશસ્ક્તકરણના સદંિલમા)ં (૫૨૮૬) પે્રક્ષા પટેલ 

૬. િોખમી જાતીય વતલન ધરાવતા લોકો સાથે કાયલ કરનાર પીઅર એજ્યકેુટર: કૌટંુભબક, વ્યાવસાવયક અને સમદુાયની સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ (૫૨૮૮) િાવેશ ઠક્કર 

૭. ત્રણ વર્લથી નાના બાળકોમા ંિોવા મળતી આરોગ્યલક્ષી સમસ્યાઓ અને તેમા ંમાતાઓની સિાનતા એક અભ્યાસ (૫૨૯૫) વવનોદ સોનવણ 

૮. પઢાર જાવતના ંલોકોની સ્સ્થવત, સમસ્યાઓ અને તેમના જીવનમા ંઆવેલા પડરવતલનો એક અભ્યાસ (૫૨૯૬) ડિતેશ જાગાણી 

માગષદશષક: ગીતાબહિે વ્યાસ 

૯. ગ્રામ પચંાયતમા ંમડિલા સરપચંની કામગીરી ભવૂમકા અને મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ (૫૨૭૭) એલેશ મકવાણા 
૧૦. કલ્યાણલક્ષી અને વવકાસલક્ષી પ્રવવૃતમા ંિોડાવાથી મડિલા કાયલકરોમા ંઆવેલ પડરવતલન અને સમદુાયમા ંતેમની સ્વીકૃવત એક અભ્યાસ (૫૨૮૫) નેિલ વ્યાસ 

૧૧. દેવીપિુક સમદુાયમા ંકુટંુબ કલ્યાણ કાયલક્રમ અંગેની જાગવૃત અને આચરણ (૫૨૮૭) િલ ુશેખ 
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૧૨. ગ્રામ પચંાયતમા ંમડિલા સરપચંની ભવૂમકા અને મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ (૫૨૮૯) મનોિ પટેલ 

૧૩. ગ્રામ પચંાયતમા ંમડિલા સરપચંની કામગીરી ભવૂમકા અને મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ (અમરેલી જીલ્લો) (૫૨૯૦) યાસ્મીન બાલાપડરયા 
૧૪. ગ્રામ પચંાયતમા ંમડિલા સરપચંની કામગીરી ભવૂમકા અને મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ (સાબરકાઠંા જીલ્લો) (૫૨૯૧) રાકેશ દેસાઈ 

૧૫. સરદાર સરોવર યોિનાથી વવસ્થાવપત થયેલા કુટંુબો આવથિક, સામાજિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૫૨૯૩) વવિય નલવાયા 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૧૬. ડિન્દ્દુ અને મસુ્સ્લમ પડરવારોમા ંવધ ુબાળકોને િન્દ્મ આપતી મડિલાઓનો તલુનાત્મક અભ્યાસ (૫૨૭૫) આશા વાઘેલા 
૧૭. દભલત વશક્ષકોમા ંસામાજિક તથા વ્યાવસાવયક જીવનમા ંથતા ંિેદિાવના ંઅનિુવો, વ્્િાવરો અને પ્રવતડક્રયાની સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (૫૨૭૬) ÷ આશા વસિંગલ 

૧૮. સ્ક્રીઝોફેનીયાના દદીઓ પ્રત્યેની માન્દ્યતાઓ, પવૂલગ્રિો અને દદીઓના સબંધંીઓ પર પડતી સામાજિક, આવથિક અસરો (૫૨૭૮) કલ્પેશ ચૌિાણ 

૧૯. શિરેી વવસ્તારની શાળાઓમા ંઅભ્યાસ કરતા ડકશોરીના ંડકશોરાવસ્થામા ંસબંવંધત જાણકારી પ્રશ્નો અને ઉપાયોનો અભ્યાસ (૫૨૮૧) જીજ્ઞેશ ભટુક 

૨૦. પરભણત વ્યવસાવયક મડિલા સમાિકાયલકારોનો કૌટંુભબક અને વ્યવસાવયક જીવનના ંપ્રશ્નોનો અભ્યાસ (૫૨૮૨) ઝખંના િાવસાર 

૨૧. ભબનસરકારી સસં્થાઓમા ંકાયલરત ભબન તાલીમી સમાિકાયલકરોની આ ક્ષેતે્ર રિલેી કાયલભવુમકાની સમિ કાયલક્ષેત્રના અનિુવો, સિાયની પડક્રયાની 
ક્ષમતા વવશેના ંઅભિપ્રાયો સબંધંી અભ્યાસ (૫૨૮૩) 

તલ્લીન રાણા 

૨૨. િનસમદુાય આરોગ્ય સદંિે પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્રની સેવાઓની ઉપલબ્ધી અને ઉપયોગીતાનો અભ્યાસ (૫૨૯૨) રાજેશ પરમાર 

૨૩. કવોરી ઉધોગ એકમોના ંપ્રદુર્ણની આસપાસ વસવાટ કરતા સમદુાયના ંપડરવારોને અસરોનો અભ્યાસ (૫૨૯૪) વવઠ્ઠલ સોલકંી 
૨૪. પાડુંરોગ (એનેવમયા)ની સારવાર મેળવતી સગિાલ માતાઓને રોગ થવા પાછળના સામાજિક આવથિક સાસં્કૃવતક પડરબળોની તપાસ (૫૨૯૭) સોનલ શ્રીમાળી 

 

   

વર્ષ ૨૦૦૬ 
ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. ખિંાત તાલકુાના સમદુાય આધાડરત સગંઠનોની મડિલા વવકાસમા ંભવૂમકાઓ એક અભ્યાસ અલ્પેશ પરમાર 

૨. “સામાજિક ક્ષેતે્ર કામ કરતી સસં્થાઓમા ંમાનવ સસંાધન વવકાસના પ્રયત્નો, સ્સ્થવત અને સસંાધન વવકાસના પ્રયત્નો, સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો અભ્યાસ” િતીન ચાવડા 
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૩. બાધંકામ ક્ષેતે્ર કામ કરતા ંકામદારો: શોર્ણની સ્સ્થવતમા ંસગંઠન દ્વારા લેવાયેલા કાયદાકીય પગલા ંઅને તેની ઉપયોગીતાનો એક અભ્યાસ નેિા  પટેલ 

૪. પોલીસની વ્યવસાવયક ભવૂમકામાથંી ઉદ્દિવતો તણાવ અને તેના જીવન પર થતી અસરો તથા તેનો સામનો કરવાની રીતો અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેી 
પોલીસ સ્ટેશનને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

નીવતન ચૌધરી 

૫. “ગિુરાત િવેી કેવમકલ્સ ભલ. થી ફેલાતા પ્રદુર્ણના કારણે સતુ્રાપાડા શિરેના િનજીવન તથા પયાલવરણ પર થયેલ અસરનો એક અભ્યાસ” પ્રકાશ  જેઠવા 
૬. “વશભક્ષત મડિલાઓમા ંસ્ત્રી-પરુૂર્ જાવતગત સમાનતાના પ્રત્યક્ષીકારણથી ઉદ્દિવતી સમસ્યાઓ અને તેનો સામનો કરવાની રીતનો અભ્યાસ” રીના સથુાર 

૭. આંગણવાડી કાયલકરોમા ં“તાલીમનુ ંમિત્વ, તાલીમ મેળવવામા ંપડતી મશુ્કેલીઓ અને ઉપયોગીતા એક અભ્યાસ” (બારડોલી તાલકુાના સકંભલત 

બાળવવકાસ યોિના ત્રણ સેજામડી, વાસંકૂઈ અને સીંગોદને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

સમીર ચૌધરી 

૮. “બાળ અવધકારો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે કાયલ કરતી સસં્થાઓના ંકાયલક્રમો અને તેના પડરણામો એક અભ્યાસ ડિતેશ પટેલ 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૯. “વસવવલ િોસ્સ્પટલ, અમદાવાદના ગાયનેક વવિાગમા ંબિારના દદી તરીકે સારવાર મેળવતી સગિાલ માતાઓનો અભ્યાસ” આશા ચૌધરી 
૧૦. અમદાવાદ શિરેના શેરી બાળકોના કામની પડરસ્સ્થવત અને સામાજિક સ્સ્થવતના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના વાડિ, શાિપરુ અને કાલપુરુ 

વવસ્તારને ધ્યાનમા ંલઈને) 

િયેશ પટેલ 

૧૧. આપઘાતનો વનષ્ફળ પ્રયાસ કરનાર માનંોરોગીનો એકમલક્ષી અભ્યાસ (િોસ્પીટલમા ંસારવાર મેળવતા દદીઓને કેન્દ્રમા ંરાખીને) દશલના વમસ્ત્રી 
૧૨. “મકુ-બવધર બાળકોના માતા-વપતાને પડતી મશુ્કેલીનો અભ્યાસ” (સમપલણ મકુ-બવધર વશશવુવિાર સસં્થાને ધ્યાનમા ંરાખીને) વનવમર્ા પટેલ 

૧૩. ગોધરાની ઘટના બાદના કોમીરમખાણોના અસરગ્રસ્ત લઘમુવત પડરવારોની માનવસક, સામાજિક, આવથિક સ્સ્થવત તથા પનુઃસ્થાપનમા ંઅવરોધક 

પડરબળોનો અભ્યાસ (પચંમિાલ જીલ્લાનો કલોલ તાલકુાના એરાલ, ડેરોલસ્ટેશન, બોરુ, મલાવ, ખરાસલીયા ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

પકંિ પટેલ 

૧૪. “અમદાવાદ શિરેના સ્લમ વવસ્તારમા ંરિતેી ડકશોરીઓની ડકશોરાવસ્થાની વય સબંવંધત જાણકારી તેમિ શારીડરક, માનવસક અને સામાજિક 

પડરસ્સ્થવતના પ્રશ્નો, મુઝંવણો અને કરેલા ઉપાયો અંગેનો અભ્યાસ” (અસારવા-ભગરધરનગરના સ્લમ વવસ્તારને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

ભબિંદુ શાિ 

૧૫. રક્તવપત રોગના દદી પડરવાર માટે સામાજિક, આવથિક પનુઃસ્થાપનનો એકમલક્ષી અભ્યાસ (સત્યજીવન રક્તવપત સઘંના દદી પડરવારોને કેન્દ્રમા ં
રાખીને) 

મૈતે્રયી  િોર્ી 

૧૬. વતલમાન સમયમા ંગ્રામીણ સમદુાયોમા ંઅસ્પશુ્યતા સબંધંી સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (સાણદં તાલકુાને ધ્યાનમા ંરાખીને) રિનીકાતં વાઘેલા 
૧૭. “પરભણત મનોરોગીઓના રોગપવેુના અને રોગ પછીના આંતરસબંધંોનો અભ્યાસ” (૨૦૦૫-૦૬મા ંમાનવસક આરોગ્યની િોસ્સ્પટલ, અમદાવાદમા ં સ્નેિા સોજીત્રા 
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સારવાર લેતા દદીઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૧૮. “અમદાવાદ શિરેના ઓઢવ સ્સ્થત ગલુબાઈ ટેકરાના વવસ્થાવપતના સામાજિક અને આવથિક જીવનમા ંઆવેલા પડરવતલનનો અભ્યાસ” અવનલ વણકર 

૧૯. “કૌટંુભબક સમસ્યા સમાધામ માટે ફેવમલીકોટલ , સસં્થા (વવકાસ ગિૃ) તથા તેમા ંકાયલરત કાઉન્દ્સેલરની ઉપયોગીતાનો અભ્યાસ” ઈશાની પટેલ 

૨૦. ડકડનીના દદીઓની આવથિક પડરસ્સ્થવત, રોગી અવસ્થા અને િોસ્સ્પટલ સાથેના સમયોિનનો અભ્યાસ (ઇન્દ્સ્ટીટયટુ ઓફ કીડની ડીસીસીઝ એન્દ્ડ રીસચલ 
સેન્દ્ટર, વસવવલ કેમ્પસ, અમદાવાદના સદંિલમા)ં 

ટ્વવન્દ્કલ પટેલ 

૨૧. ઓબ્ઝવેશન િોમમા ંરિતેા બાળકોની પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (અમદાવાદના ખાનપરુ વવસ્તારમા ંઆવેલ ઓબ્ઝવેશન િોમને ધ્યાનમા ંરાખીને) ડદલીપ મકવાણા 
૨૨. “રક ડ્રાઇવરની સમસ્યાઓ તથા એચ.આઈ.વી./એઇડ્સ અંગે તેમનામા ંઆવેલી જાગવૃતનો એક અભ્યાસ” (વડોદરાના દુમાડ 

(આઈ.ઓ.પી./આઈ.બી.પી.) તથા ગોલ્ડનચોકડી વવસ્તારને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

રમેશ દુબડરયા 

૨૩. પ્લાષ્સ્ટક ઉત્પાદનમા ંકામ કરતા કામદારોની પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (કઠલાલ તાલકુાના ત્રણ ગામના કામદારોના સદંિે) રાજેન્દ્ર ડાિી 
૨૪. “શકંરભવુન સ્લમ વવસ્તારના ંકુટંુબોની પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ” લાલવસિંગ રાઠવા 
૨૫. શિરેી ગરીબોમા ંએચ.આઈ.વી./એઇડ્સગ્રસ્ત દદીઓની સમસ્યા (અમદાવાદ પવશ્વમ વવસ્તારની ત્રણ ઝુપડપટ્ટીના દદીઓના સદંિે) શકીલ મન્દ્સરૂી 
૨૬. “સરુતના ંશ્રમજીવી વવસ્તારમા ંદેિ વેપારનુ ંકામ કરતી બિનેોનો અભ્યાસ” સ્નેિલ બડઢયા 

 

 

વર્ષ ૨૦૦૭ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. “અનામત નીવત પ્રત્યેના વલણો અને તેના લાિથી થયેલ શૈક્ષભણક, સામાજિક-આવથિક પડરવતલન” (અમદાવાદ-ગાધંીનગરને ધ્યાનમા ંરાખીને 

સભચવાલયના જુદાજુદા વવિાગો તથા િારત સરકારના જાિરે સાિસો અને શૈક્ષભણકસસં્થાઓ, બેંકો) 

કેતન  માલીવાડ 

૨. “કોમી રમખાણોને કારણે વવસ્થાવપત થયેલા મસુ્સ્લમોનુ ંપનુવલસન” (સાબરકાઠંા જીલ્લાના વડાલી શ્શ્રના અમનપાકલ  વવસ્તારના સદંિલમા)ં જાવેદ મન્દ્સરૂી 
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૩. ચમાર કુટંુબોની વ્યવસાવયક સ્સ્થવત અને તેમનો સામાજિક દરજ્જિો (બોરસદ તાલકુાના િાદરણ અને પીપળ ગામના સદંિલમા)ં ડદનેશ સોલકંી 
૪. “સ્લમ વવસ્તારમા ંરિતેા લોકોની જીવનશૈલી અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ” (અમદાવાદ અમરાઈવાડી વવસ્તારના સદંિલમા)ં પ્રદીપ  શ્રીમાળી 
૫. “મેડીકલ સોશ્યલવકલરની ભવૂમકા, કયો અને મશુ્કેલીઓએક અભ્યાસ” પારૂલ બગડા 

૬. સસં્થા શરૂ કરનાર વ્યાવસાવયક સમાિકાયલકરની કામગીરી અને પિવત એક અભ્યાસ (ગિૂરાત વવદ્યાપીઠમાથંી એમ.એસ.ડબલ્ય.ુ થયેલ કાયલકરોના 
સદંિલમા)ં 

િતેલ સરતેજા 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૭. “શિરેી અને ગ્રામ્ય વવસ્તારના ઉચ્ચવશક્ષણ મેળવતા વવદ્યાથીઓમા ંએચ.આઈ.વી./એઇડ્સ વવશેની માડિતી-સમિ, વલણ અને અપેક્ષા સબંધંી 

સ્સ્થવતનો તલુનાત્મક અભ્યાસ” (અમદાવાદના સ્થાવનક શિરેી વવસ્તારના અને અમદાવાદ જીલ્લાના સાણદં તાલકુાના રે્લ, કંુડલ, માણકોલ અને 

વવિંછીયા ગામના યવુા વવદ્યાથીઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

કમલેશ પ્રજાપવત 

૯. “આરોગ્યના િોખમ સિ િોખમી જાતીય વતલન કરતા વ્યસ્ક્તઓમા ંજાતીય આરોગ્ય કાયલક્રમની દરમ્યાનગીરીનો અભ્યાસ” (અખડં જ્યોત ફાઉન્દ્ડેશનના 
સિિાગી જાતીય આરોગ્ય કાયલક્રમના ંલભક્ષત જૂથને કેન્દ્રમા ંરાખીને) 

મિને્દ્ર પટેલ 

૯. સ્ત્રી પરુૂર્ અસમાનતાના સદંિે વતલમાન સમયમા ંપરુૂર્ જાવત સખં્યાની તલુનાએ થતા ંસ્ત્રી જાવત સખં્યાના તીવ્ર ઘટાડા માટેના િવાબદાર પડરબળો, 
ઘટાડાની સમાિ વ્યવસ્થા પરની અસરોનો અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના રાિપરુ-ગોમતીપરુ વવસ્તારને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

રમીલા પરમાર 

૧૦. મદંબદુ્ધિ સતંાન પડરવારમા ંઆ સતંાનના ંપડરણામે અનિુવાતી મશુ્કેલીઓ અને પાડરવારીક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ વવજેન્દ્ર આયલ 
૧૧. “જીએસએનપી સગંઠનમા ંસભ્યપદ ધરાવતા એચ.આઈ.વી. ગ્રસ્ત સભ્યોનુ ંસગંઠન સાથે િોડાણ, આંતરસબંધંો, સગંઠનની મદદ, સિાયની પ્રડક્રયા 

અને ઉપયોગીતાનો એક અભ્યાસ” 

વવપલુ રામાણી 

૧૨. “સામાજિક અને આવથિક રીતે નબળા વનમ્ન પડરવારના સગિાલ મડિલાઓના સગિાલવસ્થાની આરોગ્ય વવર્યક સ્સ્થવત સમસ્યાઓ માટે િવાબદાર 

પડરબળોનો અભ્યાસ” 

વશલ્પા મકવાણા 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૧૩. “સ્નેિ પ્રયાસ સસં્થામા ંઅનૌપચાડરક વશક્ષણ થકી બાળકોના વશક્ષણ અને વ્યવિારમા ંઆવેલ પડરવતલન” (છારાનગર વવસ્તારને ધ્યાનમા ંરાખીને) અવમત વમસ્ત્રી 
૧૪. “કેન્દ્સરના સ્ત્રી દદીને અનિુવાતી મનોસામાજિક અને આવથિક મ ૂઝંવણોનો અભ્યાસ” (એમ.પી. શાિ કેન્દ્સર િોસ્સ્પટલ અમદાવાદના સ્ત્રી દદીને ધ્યાનમા ં

રાખીને) 

અવની  ઋવર્ 
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૧૫. “વવિંઝોલ ગામમા ંઔધોભગક વસાિતોથી ઊિા થયેલા ંપયાલવરણીય પ્રશ્નોનો અભ્યાસ” ડકન્નરી શાિ 

૧૬. “નોકરી કરતી આડદવાસી મડિલાઓમા ંઆવેલુ ંકૌટંુભબક અને સામાજિક પડરવતલનનો અભ્યાસ” (રાિપીપળા તાલકુાને ધ્યાનમા ંરાખીને) ચરંકાતં વસાવા 

૧૭. “િળપવતજાવતની ખેતમજૂર બિનોમા ંઆવેલ સામાજિક, આવથિક પડરવતલનનો અભ્યાસ” (નવસારી તાલકુાના પાચં ગામો ઇટાળવા, અડદા, વાડા, મોગાર 

અને દાતેંિને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

િતીન રાઠોડ 

૧૮. ઇષ્ન્દ્દરા આવાસ યોિનાની સ્સ્થવત, તેની અસરો તેમિ લાિાથીઓને પડેલી મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ (લીંબડી તાલકુાના પાચં ગામોના સદંિલમા)ં ડદનેશ ડાિી 

૧૯. વવકલાગંોને રોિગાર આપતી સસં્થાઓનો તેમના પ્રત્યેનો અભિગમ અને તે દ્વારા વવકલાગંોમા ંઆવેલ પડરવતલનનો અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેને 

ધ્યાનમા ંરાખીને) 

િામાિાઈ  પરમાર 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૨૦. “અસગંડઠત ક્ષેત્રમા ંકાયલ કરતી કાગળ વીણનારી સ્ત્રીઓનો અભ્યાસ” (સામાજિક, આવથિક, આરોગ્ય અને શૈક્ષભણક પડરસ્સ્થવતના સદંિલમા)ં અનીતા નમિા 

૨૧. આઈ.સી.ડી.એસ.નો બાળકો અને મડિલાઓના વવકાસમા ંફાળો (અમદાવાદ શિરેના રામાપીર ટેકરો, વાડિ, ઉસ્માનપરુા અને સાબરમતીમા ં
માનવસાધના સચંાભલત આંગણવાડીના સદંિલમા)ં 

કંુિન સોલકંી 

૨૨. “વાલ્મીકી સમદુાય એક અભ્યાસ” (ખારીકટ કેનાલ, નવા નરોડા અમદાવાદના કાઠેં વસતા વાલ્મીકીઓના સદંિે) િરત પરમાર 

૨૩. શાળાકીય આપવત્ત વ્યવસ્થાપન એક અભ્યાસ (અમદાવાદ મ્યનુીસીપલ કોપોરેશનની ઝોન ન.ં ૩ની પ્રાથવમક શાળાના સદંિલમા)ં મિશે રાઠોડ 

૨૪. “િીરાના કારીગરોમા ંજાવતય ચેપી રોગો અને એચ.આઈ.વી./એઇડ્સની જાણકારીનો અભ્યાસ” (અમદાવાદના બાપનુગર વવસ્તારના િીરાના 
કારીગરોને ધ્યનમા ંરાખીને) 

વ્રજેશ ગોસ્વામી 

 

   

વર્ષ ૨૦૦૮ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. િન્દ્મથી એક વર્લ સધુીમા ંમતૃ્ય ુપામેલા બાળકોની માતાનો અભ્યાસ અને સરકારી કાયલક્રમોની અસરકારકતા અવનલ િટ્ટ 
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૨. કાયદા અને જ્ઞાવતપચં દ્વારા દોવર્ત થયેલ આડદવાસી ગનેુગારનુ ંપનુઃ સ્થાપન એક અભ્યાસ (દાિોદ જિલ્લાના ૬ ગામને ધ્યામા ંરાખીને) વનશા સોની 
૩. ગ્રામીણ સમદુાયમા ંઆરોગ્ય પ્રત્યેની સમિ સારવાર અંગેના પરંપરાગત ખ્યાલો તથા પ્રાથવમક આરોગ્યની સેવાઓની લભ્ય સ્સ્થવતનો એક 

અભ્યાસ (સરુત જિલ્લાના બારડોલી તાલકુાના ંવાકંાનેર પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્ર િઠેળના ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) 
મનીર્ િળપવત 

૪. રક્તવપત્તના દદીઓ માટે કામ કરતી સસં્થાઓના અભિગમ અને તેમની પધ્ધવત એક અભ્યાસ વવમલ િોર્ી 
૫. પરુુર્ કરતા ંવધ ુવશક્ષત અને વ્યવસાય કરતી સ્ત્રી: કૌટંુભબક સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (ગાધંીનગર જિલ્લાના લેઉવા પાટીદાર 

સમાિના દસ ગામને ધ્યામા ંરાખીને) 
સડરતા પટેલ 

૬. આદશલ ગ્રામ પચંાયતો: સ્સ્થવત અને લોકશાિી પ્રડક્રયાઓ એક અભ્યાસ (રાિસમઢીયાળા તા.જી. રાિકોટ, માણેકપર તા. ધ્રોલ, જાબીડા તથા 
ધ્રોલ જી. જામનગર, માલપરા  અને ખોપાળા તા. ગઢડા જી. િાવનગર ગ્રામ પચંાયતોના સદંિલમા)ં 

ડિમતં િાસ્કર 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૭. એચ.આઈ.વી.પોજીટીવ દદીઓમા ંસારવારની ઉપયોગીતા અને સારવાર પ્રત્યેના વલણોનો અભ્યાસ (એ.આર.ટી. સેન્દ્ટર વસવવલ િોસ્સ્પટલ 

આમદવાદની સારવાર િઠેળના દદીઓને કેન્દ્રમા ંરાખીને) 
અલ્પેશ બારોટ 

૮. એચ.આઈ.વી.પોજીટીવ દદીઓના દાપંત્યજીવનને અસર કરતા ંપડરબળોનો એક તલુનાત્મક અભ્યાસ (આમદવાદ વસવવલ િોસ્સ્પટલ 
એ.આર.ટી. સેન્દ્ટરમાથંી સારવાર મેળવતા દદીઓને કેન્દ્રમા ંરાખીને) 

પનુમ મોદી 

૯. એચ.આઈ.વી.પોજીટીવ સગિાલ મડિલાઓની મનોસ્સ્થવત, અંગત સમસ્યાઓ અને તે વનવારવાની પધ્ધવતનો અભ્યાસ (વસવવલ િોસ્સ્પટલ 
અમદાવાદના ંપી.પી.ટી.સી.ટી. વવિાગમા ંસેવા મેળવતી એચ.આઈ.વી. પોજીટીવસગિાલ મડિલાઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

પ્રજ્ઞા કંિડરયા 

૧૦. પશપુાલન વ્યવસાયથી િોડાયેલા મડિલાઓના સશસ્ક્તકરણનો એક અભ્યાસ (ગાધંીનગર જિલ્લાના ઉનાવા અને ધમાસણા ગામની પટેલ 
જ્ઞાવતની મડિલાઓને કેન્દ્રમા ંરાખીને) 

ભબન્દ્દેશ પટેલ 

૧૧. પેરાપ્લેજીક દાદીના દાપંત્યજીવનની સ્સ્થવત અને પ્રશ્નોનો અભ્યાસ (પેરાપ્લેજીયા િોસ્સ્પટલ અમદાવાદમા ંસારવાર મેળવતા દદીઓને કેન્દ્રમા ં
રાખીને) 

રીના રબારી 

૧૨. જી.એમ.ડી.સી. ને કારણે વવસ્થાપન- પનુઃસ્થાપન સબંવંધત સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ (આમોદ અને માલજીપરા ગામ તા. ઝઘડડયાના ં
સદંિલમા)ં 

મનીર્ વસાવા 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૧૩. મડિલા પોલીસ સ્ટેશનમા ંકામ કરતી મડિલાની ભવૂમકા અને કૌટંુભબક પ્રશ્નો અંગેનો અભ્યાસ (ગિુરાત રાજ્યના ૬ જિલ્લાને ધ્યાનમા ંરાખીને) અનીતા પટેલ 
૧૪. ૨૦૦૨ના ંકોમી રમખાણોસામાની પડરસ્સ્થવત અને સેન્દ્ટર ફોર ડેવલોપમેન્દ્ટ (સી.એફ.ડી.) તરફથી થયેલ શાવંત સ્થાપનની પ્રડક્રયા (અમદાવાદ અવવનાશ સોલકંી 
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દાણીલીમડા વવસ્તારના દભલત-મસુ્સ્લમ યવુકોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 
૧૫. પ્રજ્ઞાચક્ષ ુદંપવતના જીવનમા ંઆવતી સમસ્યાઓ અને તેના ંઉકેલ માટેના પ્રયત્નો અશોક પાડંવ 
૧૬. ભતુપવૂલ મડિલા સરપચંની કામગીરી તેમા ંઅવરોધ પડરબળો અને તેને વનવારવાના પ્રયત્નો (પચંમિાલ જિલ્લાના કાલોલ-િાલોલ તાલકુાને 

ધ્યાનમા ંરાખીને) 
કલ્પેશ બાડરયા 

૧૭. સમરસ ગામોમા ંછેવાડાના લોકોની ભવૂમકા (ધધંકુા તાલકુાના ંસદંિલમા)ં ઘનશ્યામ વાઘેલા 
૧૮. દીકરીઓની માતાનુ ંકુટંુબમા ંસ્થાન અને માન્દ્યતાઓનો અભ્યાસ તચૃ્પ્ત શ્રીમાળી 
૧૯. કેન્દ્સર પીડડત બાળકોના માતવપતાને અનિુવાતી આવથિક અને મનોસમાજિક સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ વનશા િોર્ી 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૨૦. ચામર જ્ઞાવતમા ંલગ્ન અને ત્યારબાદ થતા ંનાણાકીય વ્યવિારોની સ્ત્રીઓના દાપંત્ય જીવનમા ંથતી અસર÷ કમલેશ સોનેરા 

૨૧. દાપંત્યજીવનમા ંસઘંર્લ અને સમાયોિન એક અભ્યાસ (શૈક્ષભણક અંતર તથા સમાન વશક્ષણ ધરાવતી પટેલ જ્ઞાવતની સ્ત્રીઓના સદંિલમા)ં ડીમ્પલ પટેલ 
૨૨. સ્ત્રીઓની બેવડી ભવૂમકા: સઘંર્લ અને સમાયોિન (વી.એસ. િોસ્સ્પટલની નસલ બિનેોના ંસદંિલમા ં ડદનેશ પરમાર 
૨૩. સામાજિક કમલશીલો અને તેમની કાયલશૈલી (ધરમપરુ તાલકુાના ંકમલશીલોને ધ્યાનમા ંરાખીને વનવમર્ વધિંમર 

૨૪. ષ્સ્કિોફે્રવનયાના પરભણત દદીઓના પનુઃસ્થાપનની પ્રડક્રયા એક અભ્યાસ (અમદાવાદ માનવસક િોસ્સ્પટલને ધ્યાનમા ંરાખીને) વવમલ કાલાવડીયા 
૨૫. જેન્દ્ડર સવેંદનશીલતા એક અભ્યાસ (સ્વાવત સસં્થાના સદંિલમા)ં િતેલ જાલદ 
૨૬. ઔધોભગક એકમોના કારણે મઠુીયા ગામના પયાલવરણ પર પ્રદુર્ણની અસર એક અભ્યાસ ભબ્રજેશ નાઈ 

 

 

 

વર્ષ ૨૦૦૯ 
ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 
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૧. ખેડૂતોની આત્મિત્યા: કુટંુબની સ્સ્થવત અને સમસ્યા- એક અભ્યાસ (જાન્દ્ય.ુ ૨૦૦૬ થી માચલ ૨૦૦૭ દરમ્યાન જામનગર, અમદાવાદ અને 
ગાધંીનગર જીલ્લામા ંઆત્મિત્યા કરેલ ખેડૂતોના સદંિલમા)ં 

અમરત ચૌધરી 

૨. અમદાવાદ બોંબ બ્લાસ્ટ- આંતકવાદી ઘટનાઓ વવરે્નો યવુાનોનો રષ્ષ્ટકોણ એક અભ્યાસ (અમદાવાદ ગોમતીપરુ વવસ્તારને ધ્યાનમા ં
રાખીને) 

વનવધ િટ્ટ 

૩. પાટણની પીટીસી કોલેિમા ંબનેલી બળાત્કારની ઘટના: વવદ્યાથીઓ અને અધ્યાપકોનો રષ્ષ્ટકોણ એક અભ્યાસ (પાટણ જિલ્લાનીની ત્રણ 
કોલેિના સદંિલમા)ં 

વમત્તલ શ્રીમાળી 

૪. મુબંઇના દડરયાકાઠેં કામ કરતા ંમાછીમારોની વ્યાવસાવયક અને સામાજિક જીવન સબંવંધત સમસ્યા એક અભ્યાસ (વલસાડ તાલકુાના ં
ગામડાના સદંિલમા)ં 

રજુ ટંડેલ 

૫. અમદાવાદ જિલ્લાના બાળશ્રવમક યોિના: કામગીરી અને અસરકારક્તા એક અભ્યાસ (અમદાવાદના ંવાડિ, વટવા, વાસણા અને 
ક્લાપીનગર વવસ્તારને ધ્યાનમા ંલઈને) 

વશલ્પા પટેલ 

૬. કાકંરીયા તળાવની બાજુમા ંરિતેા લોકોની વવસ્થાવપત અને પનુઃ સ્થાપન સબંવંધત સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ િરેશ તાળવવયા 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૭. સગિાલ મતાઓની તબીબી સારવાર, રોગ- માદંગી અને આરોગ્ય વવશેની માડિતી સબંવંધત અભ્યાસ (અમદાવાદ વસવવલ િોસ્પીટલમા ં

સારવાર મેળવતા સગિાલ મતાઓને ધ્યામા ંરાખીને) 
અવવંતકા ડોડીયા 

૮. ગ્રામ પચંાયતની સામાજિક ન્દ્યાય સવમવતઓના કયો અને સવમવતઓની ભબનાસરકારકતા એક અભ્યાસ (બનાસકાઠંા જિલ્લાના વાવ તાલકુાના ં
૧૦ ગામોના સદંિલમા)ં 

કેસરા િદરૂ 

૯. કોળી સમદુાયની મડિલાઓના અલ્પવશક્ષણની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (સરેુન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા તાલકુાના ં૧૦ ગામોને કેન્દ્રમા ંરાખીને) ડદભલપ મેર 
૧૦. શ્રી મડિલા ગિૃઉધોગ કેન્દ્ર વાલોડ અને ગોલણમા ંકાયલરત બિનેોની સામાજિક –આવથિક પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (તાપી જિલ્લાના ંવાલોડ 

તાલકુાના ંદસ ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 
વનમલલ ચૌધરી 

૧૧. મડિલા ગ્રામપચંાયત-કમ-મતં્રી (તલાટી)ની વ્યવસાય પસદંગી, કામગીરી અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (પાટણ તાલકુાના ંપચંાયત મતં્રીઓને 
ધ્યાને રાખીને) 

મદુૃલા પાડટલ 

૧૨. મસુ્સ્લમ મડિલાઓના કૌટંુભબક જીવનની સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેમા ંવસતા મસુ્સ્લમ મડિલાઓને કેન્દ્રમા ંરાખીને) શાિીન મન્દ્સરૂી 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૧૩. સિિ: સ્ત્રી વવકાસ સગંઠન (દાિોદ) થકી રોિગારી મેળવવાથી આડદવાસી મડિલાઓમા ંઆવેલ સામાજિક-આવથિક પરીવતલનનો અભ્યાસ તન્દ્વી બામણીયા 
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૧૪. છૂટાછેડા લીધેલ ચૌધરી પટેલ બિનેોની સાટાપ્રથા અંગેની માન્દ્યતાઓ (ઇડર તાલકુાના ંપાચં ગામોને કેન્દ્રમા ંરાખીને) વનશા પટેલ 
૧૫. વનમલળ ગ્રામ યોિના: પ્રડક્રયા અને વાસ્તવવક સ્સ્થવત એક અભ્યાસ (િાવનગર જિલ્લાના ંગામોને ધ્યામા ંરાખીને) નેિા પડંયા 
૧૬. વમવથવીરડીના ંિાવવ અણઉુજાલ મથક સદંિે ગ્રામિનોની સિાનતા અને તે ગામોની ખેતીની સ્સ્થવત (િાવનગર જિલ્લાના ંવમવથવીરડી, માડંવા 

અને િસપરુ ગામોના સદંિલમા ં
રાજેશ આંબભલયા 

૧૭. દડરયાડકનારા વવસ્તારમા ંચાલતા ખનન ઉધોગથી વવવવધ ક્ષેત્રો પર થતી અસર એક અભ્યાસ (પોરબદંર જિલ્લાના ંનાઘેર વવસ્તારના ૫ 
ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

સરેુશ પરમાર 

૧૮. ‘નરેગા’ ના અમલીકરણની પ્રડક્રયા અને લાિાથીઓને પડતી મશુ્કેલીઓ િમેતં વસાવા 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૧૯. મસુ્સ્લમ (ઘાસંી-સનુ્ની) સમાિમા ંપનુઃ લગ્ન કરેલ સ્ત્રીઓનો અભ્યાસ (સાબરકાઠંા જિલ્લાના ંઇડર, સાબલી અને પ્રતાપગઢના ંસદંિલમા)ં ઈમરાન મન્દ્સરૂી 
૨૦. ડકશોરીઓની મનોસમાજિક સ્સ્થવત એક અભ્યાસ (અમદાવાદ જિલ્લાના દસ્ક્રોઈ તાલકુાના ંગ્રામ્ય વવસ્તારની ડકશોરીઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) િયશ્રી અરગડે 
૨૧. મડિલા અને બાળવવકાસમા ંઆઈ.સી.ડી.એસ.ની અસરકારક્તા એક અભ્યાસ (છોટાઉદેપરુ તાલકુાના ંગામડાઓના સદંિલમા)ં િયતંી રાઠવા 
૨૨. વવવવધ અવસ્થાના પરુુર્ મેરેિ થેલેસેવમયાના દદીઓની અનભુવૂત અને સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ (અમદાવાદ નરોડા વવસ્તારના 

થેલેસેવમયાના દદીઓના સદંિલમા)ં 
ડદલીપ પટેલ 

૨૩. મડિલા જાવતય સતામણી: વૈયસ્ક્તક અભ્યાસ (કારણો, રીત અને ન્દ્યાયની પ્રડક્રયાના ંસદંિલમા)ં મોક્ષા િોર્ી 
૨૪. ગાધંી-ભલિંકન િોસ્સ્પટલની આરોગ્ય સેવાઓની અસરકારક્તા- એક્મ અભ્યાસ (િણસાલી રસ્ટ સચંાભલત ડીસા િોસ્સ્પટલને ધ્યામા ંરાખીને) સરેુશ પ્રજાપવત 

 

 

વર્ષ ૨૦૧૦ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. લઠ્ઠાકાડં: વવધવા થયેલ બિનેોની વ્યથા અને જીવન વ્યવસ્થા  (અમદાવાદના મજુરગામ, ઓઢવ, બાપનુગર, સરસપરુ, ખોખરા, અમરાઈવાડી 
વવસ્તારને ધ્યાનમા ંરાખીને ) 

ડકિંિલ દવે 
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૨. બારડોલી તાલકુામા ંમડિલા મડંળ દ્વારા થયેલા દરુબધંીનુ ંકાયલ: સ્સ્થવત અને સરકારકતા એક અભ્યાસ માલતી ચૌધરી 
૩. બાધંકામ કામદારો: સ્સ્થવત અને સમસ્યા, ગિુરાત મકાન અને અન્દ્ય બાધંકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડલની યોિનાઓ, શ્રવમકોને મળેલ લાિ એક 

અભ્યાસ (બાધંકામ મઝદૂર સગંઠન સદંિલમા)ં 

ધમેન્દ્ર મોદી 

૪. સાયલા તાલકુાના ગામોમા ંિમીન વવિોણાને િમીન મળવાથી તેમના સામાજિક-આવથિક જીવનમા ંઆવેલુ ંપડરવતલન એક અભ્યાસ (વાટાવચ્છ અને 

વસરવાણીયા ગામના સદંિલમા)ં 

મનુ્નાિાઈ અજાડીયા 

માગષદશષક: ગીતાબહિે ચાવડા 
૫. સ્વાધ્યાય પ્રવવૃતને લીધે ગ્રામીણ સમાિમા ંઆવેલ પડરવતલનનો એક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના નરોડા વવસ્તારને ધ્યાનમા ંરાખીને) મિશે દેસાઈ 

૬. િભગની કુટંુબ સલાિ કેન્દ્ર વવસનગરમા ંનોધાયેલ બિનેોના દાપંત્યજીવનના સઘંર્ો અને સમાયોિનનો અભ્યાસ મોવનકા કંસારા 
૭. ગ્રામ પચંાયતના સભ્યોની કામગીરીનુ ંમલુ્યાકંન (ગાધંીનગર અને કલોલ તાલકુાના પાચં ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) મૌભલક પટેલ 

૮. વાત્સાયન કેન્દ્રમા ંપરામશલકની ભવૂમકા અને સમસ્યાનો અભ્યાસ (અમદાવાદ જીલ્લાના સદંિલમા)ં વત્સલ વ્યાસ 

૯. િીરા ઉધોગમા ંમદંીના કારણે બેકાર બનેલા કામદારોની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (અમદાવાદ જીલ્લાના ધધંકુા તાલકુાના ફેદરા, આનદંપરુ, િરીપરુા, 
ઝાઝંરકા, શેલા ગામના સદંિલમા)ં 

માયા મકવાણા 

માગષદશષક: શ્રી બકંીમચરં વસૈયા 
૧૦. બાળ ઉછેરમા ંમાતાની ભવૂમકા અને સારસિંાળ સબંધંી સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના નરોડા વવસ્તારને ધ્યાનમા ંરાખીને) ધવલ શેઠ 

૧૧. સ્થાવનક સ્વરાિની સસં્થાઓના મડિલા સભ્યોનો એક અભ્યાસ (જામનગર જીલ્લાના જામ-કલ્યાણપરુ તાલકુાના ગામ/તાલકુા અને જીલ્લા 
પચંાયતના મડિલા સભ્યના સદંિલમા)ં 

પરબત પોસ્તરીયા 

૧૨. ભબનસરકારી/સ્વૈચ્ચ્છક સગંઠનોમા ંનોકરી કરતી મડિલાઓનુ ંકુટંુબજીવન અને સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ (બનાસકાઠંા જિલ્લાને ધ્યાનમા ંરાખીને) િીના પરમાર 

૧૩. આંગણવાડી કાયલકરના કયો તાલીમની આવશ્યકતા અને પ્રિાવ એક અભ્યાસ (અમદાવાદના નરોડા વવસ્તારની આંગણવાડીઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) િર્લદ પટેલ 

૧૪. ગ્રામીણ દૂધ ઉત્પાદક સિકારી મડંળીનો ગ્રામ વવકાસમા ંફાળો અને પડરવતલન એક અભ્યાસ (ખેડા જીલ્લાના કપડવિં તાલકુાના તોરણા ગામને 

ધ્યાનમા ંરાખીને) 

િૌવમક પટેલ 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૧૫. ગ્રામ્ય વવસ્તારમા ંમાડિતી અવધકારના ઉપયોગમા ંપડતી મશુ્કેલીઓ અને ઉપયોગકતાલને થયેલા અનિુવો (માણસા અને કલોલ તાલકુાને ધ્યામા ં
રાખીને) 

જીજ્ઞેશ પટેલ 
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૧૬. બી.પી.એલ. રેશનકાડલધારક કુટંુબોની વાસ્તવવક સ્સ્થવત પર એક અભ્યાસ રાહુલ અમીન 

૧૭. મડિલા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા સમાધાન થયેલ પરભણત બિનેોના પ્રશ્નો અને વતલમાન સ્સ્થવત (જાન્દ્યઆુરી ૨૦૦૯ થી ડીસેમ્બર ૨૦૦૯ અને કોટલ  ન-ં
૧ના સદંિલમા)ં 

અલ્કા રાઠોડ 

૧૮. અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશનમા ંરજિસ્ટડલ કુલીઓની સામાજિક-આવથિક પડરસ્સ્થવત એક અભ્યાસ (કાલપુરુ રેલ્વે સ્ટેશનના સદંિલમા)ં તેિસ શ્રીમાળી 
૧૯. રેસ્ટોરન્દ્ટમા ંકામ કરતા રાિસ્થાનના શ્રવમકોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેની રેસ્ટોરન્દ્ટના વેઈટર અને ચોકડી સફાઈ શ્રવમકોને 

ધ્યાનમા ંરાખીને) 

સદંીપ પટેલ 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૨૦. સમાિ સધુારણામા ંઉગમફોિનુ ંપ્રદાન એક એકમ અભ્યાસ રમેશ ચૌિાણ 

૨૧. ડુગંરી ગરાવસયા સ્ત્રીઓની પચંાયતમા ંભવૂમકા એક અભ્યાસ પે્રક્ષા ખરાડી 
૨૨. માનવસક સમસ્યાગ્રસ્ત વ્યસ્ક્તઓની પનુઃ સ્થાપનની પ્રડક્રયા અને પડરણામ એક વૈયસ્ક્તક અભ્યાસ (બી.એમ. ઈનસ્ટીટયટુ ઓફ મેન્દ્ટલ િલે્થ 

અમદાવાદ દ્વારા પનુઃ સ્થાવપત માનવસક સમસ્યાગ્રસ્ત વ્યસ્ક્તઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

ડકરણ લકુમ 

૨૩. HIV +ve વ્યસ્ક્તઓની માનો સામાજિક સ્સ્થવત એક અભ્યાસ (અમદાવાદની આધાર સસં્થાને ધ્યાનમા ંરાખીને) જીજ્ઞેશ રાવલ 

૨૪. ગ્રામીણ સમદુાયમા ંઅસ્પશૃ્યતા એક અભ્યાસ (બાવળા તાલકુાના િ ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) અલ્પેશ મિડેરયા 

 

વર્ષ ૨૦૧૧ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. સ્વૈચ્ચ્છક રીતે એક િ પતુ્રી સતંાન ધરાવતી માતાઓના મનોવલણોનો અભ્યાસ કસ્તરુી વાણીયા 
૨. પ્રાથવમક શાળામા ંબાળકને ટકાવનાર અને શાળા બિાર ધકેલનાર પડરબળોનો અભ્યાસ (ગ્રામીણ પ્રાથવમક શાળાના સદંિલમા)ં યવુરાિ વાઘેલા 
૩. િમીન વેચી દીધેલા ખેડૂતો: કારણો અને આવથિક આયોિન એક અભ્યાસ (કડી તાલકુાના ઇડર અને અચરાસણ ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) વવિય ઠાકોર 

૪. એચ.આઈ.વી. ગ્રસ્ત વવધવા બિનેોની કૌટંુભબક સામાજિક અને આવથિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (આધાર ચેરીટેબલ રસ્ટના સદંિલમા)ં રવવ સોલકંી 
૫. આરોગ્ય ક્ષેતે્ર ગામડાઓમા ંઆશાવકલર બિનેોની કામગીરી અને અસરકારકતા – એક અભ્યાસ ઇન્દ્રજીત યોગી 



 

 

63 

 

૬. રેલ્વે સ્ટેશન પર રખડતા બાળકોની મનોસામાજિક સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (અમદાવાદ કાલપુરુ રેલ્વે સ્ટેશન સદંિલમા)ં દશલના સોનારા 
૭. ઉચ્ચ અભ્યાસ ધરાવતા યવુાનોમા ંસ્ત્રીઓં પ્રત્યે પરંપરાગત માન્દ્યતાઓંમા ંઆવેલ પડરવતલન (ગિૂરાત વવદ્યાપીઠમા ંઅભ્યાસ કરતા સમાિ વવજ્ઞાનના 

પારંગત ક્ક્ષાના વવદ્યાથીઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

પારવમતા વેકરીયા 

માગષદશષક: શ્રી બકંીમચરં વસૈયા 
૮. રક્તવપત દદીનુ ંજીવન અને પનુઃસ્થાપન પ્રડક્રયાનો એક અભ્યાસ િાડદિક જાની 
૯. િીરા ઉધોગમા ંકામગીરીની મશુ્કેલીઓ એક અભ્યાસ રઘ ુરંગપરા 
૧૦. દૂધ ઉત્પાદક સિકારી મડંળીના સિાસદોની સામાજિક આવથિક સ્સ્થવતમા ંઆવેલ પડરવતલનનો એક અભ્યાસ ભપેુન્દ્ર પટેલ 

૧૧. પ્થરખાણના શ્રવમકોનુ ંપાડરવાડરક જીવન અને સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (પોરબદંર જીલ્લાના ચાર ગામના સદંિલમા)ં દેવશી રામ 

૧૨. બાળકો અને મડિલા લાિાથીઓના વવકાસમા ંસકંભલત બાળ વવકાસ યોિનાની લભ્યતા એક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના નરોડા વોડલને ધ્યાનમા ં
રાખીને) 

િીના પટેલ 

૧૩. ખેતીની િમીનનુ ંવેચાણ અને તેના પડરણામે ખેડૂતોની પાડરવાડરક સામાજિક – આવથિક સ્સ્થવતમા ંપડરવતલન એક અભ્યાસ (પવશ્વમ અમદાવાદના 
નજીકના ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

મેહુલ જાદવ 

૧૪. અનાથ આશ્રમમા ંરિીને ઉછરતી બિનેોનો એક અભ્યાસ (મિીપતરામ રૂપરામ આશ્રમના સદંિલમા)ં સતં ુઠંુમર 

માગષદશષક: ગીતાબહિે ચાવડા 
૧૫. સકંભલત બાળ વવકાસ યોિના દ્વારા ચાલતી આંગણવાડીના બાળકોમા ંકુપોર્ણના પ્રશ્નો અને તેના ઉકેલ માટે થતા પ્રયત્નોનુ ંવ્યવસાવયક સમાિકાયલની 

રષ્ષ્ટએ મલૂ્યાકંન 

મસુ્તખુાન સખુ 

૧૬. ખેતમજુરી માટે સ્થળાતંર કરતા આડદવાસીઓનો અભ્યાસ (સરેુન્દ્રનગર જીલ્લાના િળવદ તાલકુાના ચરાવાડા ગામના સદંિલમા)ં અવશ્વન સોનાગ્રા 
૧૭. અમદાવાદ શિરેના માધપુરુ મસાલા માકેટમા ંકાયલ કરતા સ્થળાતંડરત મજૂરોમા ંHIV/AIDS વવશેની સમિ અને જાગવૃત સરેુશ સોલકંી 
૧૮. નરોડા વવસ્તારમા ંરિતેા અને સ્વતતં્ર વ્યવસાય કરતા સ્થળાતંડરત દભલતોની સામાજિક-આવથિક પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ ડકરણ ડોડડયા 
૧૯. વવરમગામ તાલકુાના િાસંલપરુ ગામની જી.આઈ.ડી.સી. મા ંકાયલ કરતા કામદારોનો અભ્યાસ (લોખડંના કારખાના અને પાવડરની ફેકટરીના 

કામદારોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

મિશે રાઠોડ 

૨૦. સ્થળાતંડરત બાધંકામ આડદવાસી મડિલાઓની સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ (અમદાવાદના અખલારનગર અને િશોદાનગર વવસ્તારના સદંિલમા)ં ચેતના ડામોર 

૨૧. ઝુપડપટ્ટીના બાળકોની વતલમાન શૈક્ષભણક સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના સકંરભવુન ઝુપડપટ્ટીના સદંિલમા)ં વનરાિ પરમાર 
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માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૨૨. સ્થળાતંડરત દભલત શ્રવમકોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ (લીમડી તાલકુાના સાત ગામોના સદંિલમા)ં મનસખુ પરમાર 

૨૩. આડદવાસી સમદુાયમા ંઆરોગ્યની સમિ, સારવાર પિવત અને સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (દાિોદ જીલ્લાના ઝાલોદ તાલકુાના પાચં ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) વપ્રતેશ વનસરતા 
૨૪. એચ.આઈ.વી. પોઝીટીવ બાળકોના માતાવપતાનો એક અભ્યાસ (અમદાવાદ શારદાબેન િોસ્પીટલના આઈ.સી.ટી.સી. સેન્દ્ટરને ધ્યાનમા ંરાખીને) વમત્તલ મકવાણા 
૨૫. ઝુપડપટ્ટી વવસ્તારમા ંરિતેા બાળકોના બાળ અવધકારોની સ્સ્થવત એક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના પરમેશ્વર પાકલ  વવસ્તારના બાળકોના સદંિલમા)ં વપ્રયકંા પચંાલ 

૨૬. એચ.આઈ.વી./એઈડસ ગ્રસ્ત યગુલોનુ ંદામ્પત્ય જીવન (સઘંર્લ અને સમાયોિનના સદંિલમા)ં ભપૂત કામભળયા 
૨૭. ખેતમજૂરો અને તેમના માનવ અવધકારોની સ્સ્થવત (સાબરકાઠંા જીલ્લાના વડાલી તાલકુાના ચલુ્લા અને થેરાસણા ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીએ) પરેશ પટેલ 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૨૮. વવસ્થાવપત થઈને ગણેશનગરમા ંરિતેા કંુટુબોનો અભ્યાસ (અમદાવાદ બી.આર.ટી.એસ. રોડ બનવાને લીધે) સિંય સથુાર 

૨૯. માછીમારોની સ્સ્થવત અને પાડકસ્તાનની જેલમા ંગિુરાત માછીમારો સાથે થયેલ વ્યવિારનો અભ્યાસ (ઉના, કોડીનાર અને દીવના માછીમારોના 
સદંિલમા)ં 

અિેવસિંિ બારડ 

૩૦. રોડિત જ્ઞાવત-સમાિમા ંલગ્ન સબંવંધત સામાજિક વ્યવિારની તેમના કુટંુબજીવન ઉપર થતી અસર (આણદં તાલકુાના દસ ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) નરેન્દ્ર મકવાણા 
૩૧. સખીમડંળમા ંકામ કરતી સ્ત્રીઓના કૌટંુભબક, આવથિકજીવનમા ંઆવેલ પડરવતલનનો અભ્યાસ (એનાડે સસં્થા દ્વારા સચંાભલત અને ઠાસરા તાલકુાના 

સદંિલમા)ં 

શ્રધ્ધા રાઠોડ 

૩૨. કોટવાળીયા જ્ઞાવતના આવથિક, શૈક્ષભણક તથા આરોગ્યલક્ષી વવકાસમા ંઅવરોધક પડરબળો એક અભ્યાસ (સરુત જીલ્લાના માડંવી તાલકુાના છ ગામોના 
સદંિલમા)ં 

યોગેશ પવાર 

૩૩. વ્યસનના કારણે સ્ત્રીઓના સ્વાસ્્ય પર થતી અસરો પજૂા પટેલ 

૩૪. વવચરતા-વવમકુ્ત સમદુાયના લોકોની આવથિક-સામાજિક સ્સ્થવત મિશે જાદવ 

 

 

 

 



 

 

65 

 

વર્ષ ૨૦૧૨ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. વવવવધ ક્ષેતે્ર કામ કરનાર સ્થળાતંડરત કામદારોની સ્સ્થવત, પેટનલ અને સ્થળાતંરનો એક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેમા ંબાધંકામ ક્ષેતે્ર કામ કરતા 
કામદારોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

કૃણાલ મકવાણા 

૨. ડકશોરીઓંમા ંશારીડરક, માનવસક ફેરફારો સબંવંધત સમસ્યાઓ અને પ્રિનનતતં્ર અંગેની તેની સમિનો એક અભ્યાસ વનડકતા પટેલ 

૩. જિનીગ વમલમા ંઅકસ્માત થયેલા કામદારોની સ્સ્થવત અને સમસ્યા એક અભ્યાસ (જૂનાગઢ જીલ્લાના માણાવદર તાલકુાના સદંિલમા)ં િારતી ઓડેદરા 
૪. અમદાવાદ જિલ્લના એચ.આઈ.વી. પડરક્ષણ કેન્દ્રમા ંકાયલકતાલ ઓ.આર.ડબ્લ્ય.ુની કામગીરી અને અસરકારકતા રમેશ સીતાપરા 
૫. વવવવધ ક્ષેતે્ર કામ કરનાર સ્થળાતંડરત કામદારોની સ્સ્થવત, પેટનલ અને સ્થળાતંરનો એક અભ્યાસ (કપરાડા તાલકુાના ખેતમજૂરોને ધ્યાનમા ંરાખીને) રીનલકુમાર આિીર 

૬. વવવવધ ક્ષેતે્ર કામ કરનાર સ્થળાતંડરત કામદારોની સ્સ્થવત, પેટનલ અને સ્થળાતંરનો એક અભ્યાસ (ચીખલી તાલકુાના શેરડીના ખેતરમા ંધ્યાનમા ંરાખીને) વવિય પરમાર 

૭. વવવવધ ક્ષેતે્ર કામ કરનાર સ્થળાતંડરત કામદારોની સ્સ્થવત, પેટનલ અને સ્થળાતંરનો એક અભ્યાસ (કચ્છના નાના રણમા ંમીઠાના અગરમા ંકામ કરતા 
અગડરયાને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

વવષ્ણ ુરબારી 

૮. વવવવધ ક્ષેતે્ર કામ કરનાર સ્થળાતંડરત કામદારોની સ્સ્થવત, પેટનલ અને સ્થળાતંરનો એક અભ્યાસ (જેતપરુના સાડી ઉધોગમા ંકામ કરતા કલર વપ્રન્દ્ટ 

કામદારોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

િીના િોર્ી 

માગષદશષક: ગીતાબહિે ચાવડા 
૯. અંબજુા વસમેન્દ્ટ ફેકટરીના આગમન પિલેા અને બાદમા ંવડનગર ગામની સામાજિક, વ્યાવસાવયક, આવથિક અને આરોગ્ય વવર્યક સ્સ્થવતનો તલુનાત્મક 

અભ્યાસ 

અવશ્વન ડગંોદરા 

૧૦. ઘરેલુ ંડિિંસા અવધવનયમ ૨૦૦૫ની અસરકારકતાનુ ંમલુ્યાકંન (અમદાવાદ શિરેના સદંિલમા)ં કડવી શામળા 
૧૧. કોળી સમાિમા ંસ્ત્રી વશક્ષણ અંગેના ખ્યાલો અને સ્સ્થવત (લીમડી તાલકુાના બે ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને)  

૧૨. I.C.T.C (ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ કાઉન્દ્સેભલિંગ એન્દ્ડ ટેસ્ટીંગ સેન્દ્ટર) મા ંઆવતા HIV+ વ્યસ્ક્તઓને ત્યા ંઅપાતી સપંરામશલન સેવા પિલેાની અને પછીની 
HIV/AIDS અંગેની જાણકારીનો તલુનાત્મક અભ્યાસ 

મનિર પરમાર 

૧૩. િીલ આડદવાસી અને સરકારી યોિનાઓ : જાણકારી, યોિનાનો લેવાતો લાિ અને તેની અસરોનો એક અભ્યાસ (દાિોદ જીલ્લાના ફતેપરુા તાલકુાના મિશે ચદંાણા 
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ગામોના સદંિલમા)ં 

૧૪. HIV/AIDS ગ્રસ્ત દડદિઓંની સારવાર આપતા કમલચારીઓની સારવાર આપવા દરવમયાન પડતી મશુ્કેલીઓ અને ઉકેલનો અભ્યાસ (લેબ 

ટેકનીશીયન, નસલ, સ્વીપર, આયા) 
લભલત પરમાર 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૧૫. માનવસક આરોગ્યના દદીઓના રોગની સારવાર અને પનુઃ સ્થાપનની પ્રડક્રયાનો એક અભ્યાસ (માનવસક આરોગ્યની િોસ્સ્પટલ, ડદલ્િી દરવાજા, 

અમદાવાદના માનવસક રોગના દદીઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

અવનરુધ્ધ સોલકંી 

૧૬. આડદવાસી જ્ઞાવત સમદુાયના ગરીબી રેખા િઠેળના દંપતીઓ અને કુટંુબ વનયોિન એક અભ્યાસ (ડાગં જીલ્લાના પીંપરી અને િવાડી ગામના સદંિલમા)ં ઉમેશ દળવી 
૧૭. સ્વૈચ્ચ્છક સગંઠનો/ભબન સરકારી સસં્થાઓમા ંનોકરી કરતી મડિલાઓની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ (દાિોર અને અમદાવાદ શિરેના સદંિલમા)ં નેિા પટેલ 

૧૮. આડદવાસી સમદુાયમા ંસામાજિક દુર્ણના સ્વરૂપમા ંદારૂનુ ંવ્યસન એક અભ્યાસ (મહુવા તાલકુાના વડીયા ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) પ્રણય ચૌધરી 
૧૯. કવોરી ઉધોગ એકમોની આસપાસમા ંવસવાટ કરતા ગ્રામીણ પડરવારોના જીવન પર ઉધોગોના પ્રદુર્ણની અસરોનો એક અભ્યાસ પ્રવીણ તલાવડીયા 
૨૦. વાલ્મીકી જ્ઞાવત જૂથની સામાજિક, આવથિક અને શૈક્ષભણક પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (શેથરા, પેથાપરુ, ઝુડંાલ, ઉવારસદ. ઇન્દ્રોડા ગામના સદંિે તાલકુો-

જીલ્લો- ગાધંીનગર) 

વપ્રયકાતં ચાવડા 

૨૧. તીથલ એગ્રો ટેકનોલોજી પ્રાઈવેટ ભલવમટેડ, રાિકોટમા ંશ્રવમક કાયદાના પ્રિાવનો એક અભ્યાસ વવનય પટેલ 

૨૨. સદગરુુ વોટર એન્દ્ડ ડેવલોપમેન્દ્ટ ફાઉન્દ્ડેશનની ઉરિન વસિંચાઈ યોિનાના લાિાથી પડરવારોના જીવન ધોરણ અને સ્થળાતંરમા ંઆવેલ પડરવતલન એક 

અભ્યાસ (દાિોદ જીલ્લા ઝાલોદ તાલકુાના બે ગામ રણીયાર તથા ટાડાગોળાને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

સ્સ્મતા અમલીયાર 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૨૩. િમીન બચાવો આંદોલન મા ંબિનેોની િાગીદારી, નેતતૃ્વ અને સશસ્ક્તકરણ (સૌરાષ્ર અને કચ્છના િમીન બચાવો આંદોલનોને ધ્યાનમા ંરાખીને) કવવતા વશયાળ 

૨૪. બાધંકામ ક્ષેત્રમા ંકામ કરતા રાિસ્થાનના સ્થળાતંડરત શ્રવમકોની આવથિક અને સામાજિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના સદંિલમા)ં કેતન પરમાર 

૨૫. રોભલિંગ વમલમા ંકામ કરતા સ્થળાતંડરત શ્રવમકોની આવથિક, સામાજિક અને આરોગ્ય વવર્યક સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ (િાવનગર જીલ્લાના વસિોર તાલકુા 
જી.આઈ.ડી.સી. ફેઝ-૨ અને ૪ને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

ગિંીર પરમાર 

૨૬. વવસ્થાવપતો માટે બનેલી વસાિતોમા ંરિતેા લોકોની વાસ્તવવક સ્સ્થવત (અમદાવાદ શિરેમા ંરિતેા લોકોને ધ્યાનમા ંરાખીને) પ્રમોદ સોલકંી 
૨૭. ગ્રામીણ સમદુાયમા ંઅસ્પશુ્યતા સબંવંધત પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (સાયલા તાલકુાના પાચં ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) બાબ ુઅભણયાળીયા 
૨૮. નીરમા લોક આંદોલનની સામાજિક જીવન પર પડેલી અસરોનો અભ્યાસ (મહુવા તાલકુાના પાચં ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) િાગલવ ધાધંલ્યા 
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૨૯. મતૃક ગટર કામદારના કંુટંુબની સ્સ્થવત વૈયસ્ક્તક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેને કેન્દ્રમા ંરાખીને) રણજીત ઠાકોર 

૩૦. મિાત્મા મડંદર બનવાથી વવસ્થાવપત થયેલ લોકોના જીવન પર થયેલ અસર એક અભ્યાસ (ગાધંીનગરમા ંગોકુળપરુના છાપરા (રેલ્વે સ્ટેશનની 
પાછળ)ને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

રમેશ સોલકંી 

૩૧. અમદાવાદ વિૃાશ્રમોમા ંરિતેા વિૃોની મન:સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ (જીવન સધં્યા ઘરડાઘર સદંિલમા)ં િીના પટેલ 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૩૨. સફાઈકાયલમા ંઅટવાયેલો વાલ્મીકી સમદુાય (બનાસકાઠંા જીલ્લાના થરાદને ધ્યાનમા ંરાખીને) ગૌતમ પડંયા 
૩૩. તમાકુની ખળીમા ંકાયલરત દંપવત કામદારો એક અભ્યાસ (લાલપરુા અને અલારસા ગામની ખળીઓંને ધ્યાનમા ંરાખીને) િગદીશ ગોિલે 

૩૪. ઈટિઠ્ઠામા ંકામ કરતા કામદારોના વવકાસ સદંિે એક અભ્યાસ (પ્રાવંતિ તાલકુાના ચાર ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) ડદનેશ પરમાર 

૩૫. અસગંડઠત શ્રવમકોની સ્સ્થવત અને સમસ્યા (આશ્રમરોડના મોચી કામદારોને ધ્યાનમા ંરાખીને) ધીરુ કુવાડડયા 
૩૬. વવસ્થાપન: પ્રડક્રયા અને પડરણામો (સાબરમતી રીવર ફ્રન્દ્ટ વવકાસ યોિનાના સદંિલમા)ં વનઝલરી રાિવશંી 
૩૭. ફકીર સમદુાય એક અભ્યાસ (િબંસુરના ફકીર સમદુાયને ધ્યાનમા ંરાખીને) મિશે સોલકંી 
૩૮. સ્થળાતંડરત બાધંકામ મજુરો (પરુુર્ો) અને તેમના માનવ અવધકારો (અમદાવાદ શિરેને ધ્યાનમા ંરાખીને) રાજેશ પટેલ 

૩૯. શાળા વવલીનીકરણ: સ્સ્થવત અને સમસ્યા (રાિકોટ શિરેની પાચં શાળાના સદંિલમા)ં રાજેશ િડાણીયા 
૪૦. મેિર થેલેસેવમયાગ્રસ્ત તરૂણ-તરૂણીઓની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ (અમદાવાદ ઇષ્ન્દ્ડયન રેસક્રોસ સોસાયટી 

બ્લડ બેંક પાલડીમા ંનોધાયેલા તરૂણ-તરૂણીઓંના સદંિલમા)ં 

રીના લોકડડયા 

૪૧. સ્થળાતંડરત દેિવ્યાપાર કરતી યવુાન સ્ત્રીઓની સમસ્યાઓનો એકમ અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેને ધ્યાનમા ંરાખીને) સનુીતા પરમાર 

 

વર્ષ ૨૦૧૩ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 
૧. મજૂર મિાિન સઘંની વમલ કામદારોની ફડરયાદ વનવારવામા ંદરમ્યાનગીરી અને પડરણામોનો અભ્યાસ િયેશ બી. પરમાર 

૨. એચ.આઈ.વી./એઇડ્સમા ંકાઉન્દ્સેલરનો શારીડરક-િાવનાત્મક થાક (બનલ આઉટ) ના કારણો, અસરો અને તેમાથંી મકુ્ત થવા માટેની રીતો િતેલ એમ. સોસા 
૩. વશભક્ષત અને અવશભક્ષત કુટંુબમા ંસ્ત્રીની રષ્ષ્ટએ સ્ત્રી પ્રત્યેના પરુુર્ના વલણો અને વ્યવિાર અંગેનો એક અભ્યાસ વવૃતકા ડી. વેગડા 
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૪. ઘર વવિોણા લોકો માટે બનેલ રેનબસેરા સવુવધાઓ ઉપયોગીતા અને સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ તરુ્ાર બી. ખમલ 

૫. કૃવર્ ક્ષેત્ર સાથે સકંળાયેલ મડિલા ખેતમજૂરોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ વવપલુ પી. ચૌિાણ 

૬. સ્નાતક પછીના છાત્રાલયમા ંરિીને અભ્યાસ કરતા ંવવદ્યાથીઓની સમાજીકરણ અને સમસ્યાઓની સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ અવમત એમ. ભબરારી 
૭. બળાત્કારની ઘટના: સમાિનુ ંવલણ, કારણો અને ઉપાય ભબનલ એસ. પટેલ 

માગષદશષક: ગીતાબહિે વ્યાસ 
૮. જેલમાથંી છુટેલા કેદીઓનુ ંપનુ:સ્થાપન એક અભ્યાસ અલ્તાફ મન્દ્સરૂી 
૯. અસ્પશૃ્યતા નાબદુીમા ંધમલ અને આધ્યાજત્મકતાના ઉકેલોનો એક અભ્યાસ ગીરીજા મિતં 

૧૦. તાપી-નમલદા નદી િોડાણ પડરયોિના: સિંવવત અસરો અને લોક સઘંર્લ જીજ્ઞેશ પવાર 

૧૧. અમીરગઢ તાલકુાની આંગણવાડીઓમા ંઆવતી સગિાલ મડિલાઓનો એક અભ્યાસ પદ્મા શ્રીમાળી 
૧૨. આડદવાસી મડિલાઓમા ંસરકારી યોિનાઓની જાણકારી, લાિ અને અસરોનો એક અભ્યાસ કમલા વસાવા 
૧૩. આડદવાસીઓને સરકારી યોિનાઓની જાણકારી અને લાિ પ્રાપ્ત થવાથી થયેલ આવથિક ઉન્નવત અને જીવનધોરણ પર પડેલ અસરોનો એક અભ્યાસ વનલેશ ડી. પરમાર 

૧૪. અલગં શીપબ્રડકિંગ યાડલની ગ્રામીણ સમદુાય પર અસરો (તળાજા તાલકુાના ંચાર ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) મનુ્ના વી. ઢાપા 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા 
૧૫. દાયણ બિનેોના સશસ્ક્તકરણમા ંસેવા સસં્થાની રાધનપરુ શાખાનો ફાળો દક્ષા પરમાર 

૧૬. સકંભલત બાળ વવકાસ યોિના અંતગલત આંગણવાડીમા ંકામ કરતી વકલર બિનેોની સમસ્યાઓ સોની પરમાર 

૧૭. કક્રીઝોફેનીક દદીની પનુવલસન પ્રડક્રયાનો એક અભ્યાસ િાવેશ િરવાડ 

૧૮. પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્રની મેડીકલ સારવાર અને અસરકારકતાનો એક અભ્યાસ મકેુશ મેર 

૧૯. ગ્રામીણ ખેતમજૂરોની સામાજિક-આવથિક સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ મેહુલ પટેલ 

૨૦. ઉધોગ એકમના માનવ સસંાધન વવિાગની અસરકારકતાનો એક અભ્યાસ ધારા ચાવડા 
૨૧. સરકારી યોિનાઓની જાણકારી પ્રાપ્ત થવાથી ગ્રામીણ મડિલાઓનો થયેલો વવકાસ અને તેની અસરોનો એક અભ્યાસ શ્રવણ ઠાકોર 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 
૨૨. ઇડર સચંાભલત કુટંુબ કલ્યાણ કેન્દ્રમા ંનોંધાયેલા બિનેોના દામ્પત્યજીવનમા ંસઘંર્લ અને સમાયોિનનો અભ્યાસ (લાલોડા, ગિંીરપરુા, રામટેકરી ત્રણ 

ગામના સદંિલમા)ં 

વનડકતા ગઢવી 
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૨૩. સ્ત્રી ભ્રણૂિત્યા અંગે વશભક્ષત માતાના વવચારો (વવસનગર તાલકુાના ચાર ગામના સદંિલમા)ં સોનલ આગમ 

૨૪. રબારી સમાિની બિનેોની સામાજિક-આવથિક સ્સ્થવત (વાવ તાલકુાના પાચં ગામોને સદંિે) રાણા દેસાઈ 

૨૫. મચ્છુયા આિીર સમાિની મડિલાઓની વતલમાન સામાજિક, આવથિક, શૈક્ષભણક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (કેશોદ તાલકુાના ત્રણ ગામના સદંિે) િાવના િરેમા 
૨૬. સાપં્રત સમયમા ંખેડૂતોની આવથિક અને સામાજિક પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ (ઉમરાળા તાલકુાના ચાર ગામના સદંિે) જીતેશ કોતર 

૨૭. વનઝર તાલકુામા ંરિતેા ખેતમજૂરની આવથિક, શૈક્ષભણક અને આરોગ્યની સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (ત્રણ ગામના સદંિે) ગણેશ વળવી 

૨૮. જિનીગ વમલમા ંકામ કરતા કામદારોનો અભ્યાસ (પીલવાઇની ત્રણ જિનીગ વમલ સદંિે) અવમત પ્રજાપવત 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૨૯. ગ્રામીણ સ્ત્રીઓની ગ્રામ વવકાસની સસં્થાઓ પિોંચ અને િાગીદારી (િસદણ તાલકુાના ત્રણ ગામડાઓના સદંિલમા)ં ગાયત્રી િસાણી 
૩૦. ગીર િગંલ સીમાડાના ખેડૂતો અને િગંલના જાનવરો: સિજીવન, સ્સ્થવત અને સમસ્યા (વવસાવદર તાલકુાના ગામડાઓના સદંિલમા)ં નરેન્દ્ર સરધારા 

૩૧. ડિન્દ્દુ-મસુ્સ્લમ કોમી એકતા એક અધ્યયન (ઓરણ ગામના સદંિલમા)ં સિંય પ્રજાપવત 

૩૨. ડકશોરાવસ્થાના કેન્દ્સરગ્રસ્ત દડદિઓની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ (વસવવલ િોસ્સ્પટલ અમદાવાદના દદીઓના સદંિલમા)ં મેઘા રામાનિુ 

૩૩. ઉદાસી રોગ અને તેનુ ંપ્રમાણ (મિાદેવ દેસાઈ સમાિસેવા મિાવવદ્યાલયમા ંઅભ્યાસ કરતા સત્ર ૪ના વવદ્યાથીઓના સદંિલમા)ં સાગર સોલકંી 
૩૪. S.T.D, HIV, AIDS વવશેના યવુાનોના જ્ઞાન અને વલણોનો એક અભ્યાસ (ગિૂરાત વવદ્યાપીઠના અનસુ્નાતક કક્ષાના વવદ્યાથીઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) િરેશ રાઠોડ 

માગષદશષક: બાદરભાઈ ક રેશી 
૩૫. ગ્રામ વવકાસમા ંગ્રામ પચંાયતોની ભવૂમકા   િસમખુ પટેલ 

૩૬. માત્ર સ્ત્રી બાળક ધરાવતા માતા-વપતાના સામાજિક અન ેમનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ કલ્પના વાઘેલા 
૩૭. િાથસાળનો વ્યવસાય ગમુાવ્યા બાદ પડરવારોની સામાજિક-આવથિક અને વ્યવસાવયક સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ સરેુશ રેવર 

૩૮. પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્રની ઉપયોગીતા અન ેઅસરકારકતાનો એક અભ્યાસ મિમદ તવુાર 

૩૯. સ્નાતકોમા ંમાડિતી અવધકાર અવધવનયમ ૨૦૦૫ અંગેની જાગવૃતનો એક અભ્યાસ પુજંા મધુવા 
૪૦. કુટંુબ વનયોિનની જાગવૃત અન ેઅસરકારકતાનો અભ્યાસ સિુાર્ કુકડડયા 
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વર્ષ ૨૦૧૪ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. અમદાવાદમા ંસ્થાયી થયેલા નટ (વવચરતી જાવત) લોકોની જીવનશૈલી અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ પ્રવતક્ષા પટેલ 

૨. િાગ ેિમીન રાખવાની રીત, ખેતમજૂરીની કામની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો અભ્યાસ િરત બાવભળયા 

૩. દભલત વશક્ષકો સાથે થતો િેદિાવ: પડકારરૂપ સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ મનીર્ પરમાર 

૪. મદંબિુી બાળકોની શારીડરક, કૌટંુભબક સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ સરેુન્દ્ર ચૌિાણ 

૫. અપરભણત યવુાનોમા ંદિિેપ્રથા વવશેની સમિ, વલણ તથા બદલાવ માટેની તૈયારી એક અભ્યાસ િસમુવત ચાવડા 

માગષદશષક: શ્રી બકંીમચરં વસૈયા 
૬. પશપુાલન વ્યવસાયથી િોડાયેલા મડિલાઓના સશસ્ક્તકરણનો એક અભ્યાસ ડકિંિલ ગોસ્વામી 
૭. બધંવમલના કામદારોનાવતલમાન સામાજિક અને આવથિક પ્રશ્નોનો એક અભ્યાસ ડદલીપ ચાવડા 
૮. શેત્ુજંી વસિંચાઈ યોિનાથી વસિંચાઈનો લાિ મેળવતા ગ્રામીણ ખેડૂતોની સામાજિક આવથિક જીવનમા ંઆવેલ પડરવતલન એક અભ્યાસ િરત ડાગંર 

૯. ઘરેલુ ંડિિંસાનો િોગ બનેલી સ્ત્રીઓનો એક અભ્યાસ મનીર્ા વેગડા 
૧૦. ગ્રામીણ સ્વાસ્્ય/આરોગ્યના સબંધંમા ંઆશા (સામાજિક સ્વાસ્્ય કમલશીલ)ની કાયલભવૂમકા અને તેની અસરકારકતાનો એક અભ્યાસ મકેુશ પટેલ 

૧૧. ખેતમજૂર મડિલાઓ: મજૂરીનુ ંસ્વરૂપ, બેવડી ભવૂમકા, સમસ્યાઓ, સ્સ્થવત એક અભ્યાસ વવક્રમ સોનેરા 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 
૧૨. આંગણવાડીમા ંનોંધાયેલ સગિાલ બિનેોની આરોગ્યની સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ કલ્પેશ મકવાણા 
૧૩. સ્ત્રીની બેવડી ભવૂમકા, સઘંર્લ અને સ્વતતં્રતાનો અભ્યાસ ગાયત્રી મકવાણા 
૧૪. આદશલ ગ્રામ પચંાયતો: સ્સ્થવત અને કાયલ પ્રડક્રયા દેવા ગાિંલ્યા 
૧૫. SIR (એચ.આઈ.આર.) િઠેળ િમીન વેચનાર ખેડૂતોની સ્સ્થવત વવપલુ ડોંડા 
૧૬. ઔધોભગક એકમ નેનો પ્લાન્દ્ટના કારણે િમીન વેચવાથી ખેડૂતના જીવનધોરણ પર થયેલ અસરો વવષ્ણ ુકો પટેલ 
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૧૭. પવતના વ્યસનના કારણે વવધવા બનેલ મડિલાઓનો અભ્યાસ શે્રયસ િોર્ી 
૧૮. સાટા પ્રથાને લીધે છૂટાછેડા લીધેલ આડદવાસી બિનેોની સ્સ્થવતનો અભ્યાસ િસંા ધ્રાન્દ્ગી 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 
૧૯. ગ્રામીણ વવસ્તારમા ંતીવ્ર કુપોવર્ત બાળકો; સ્સ્થવત, કારણો, સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ ડકશન મકવાણા 
૨૦. શિરેી ઝુપડપટ્ટી વવસ્તારના ૦ થી ૬ વર્લના બાળકોમા ંકુપોર્ણની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો અભ્યાસ નેન્દ્સી મેકવાન 

૨૧. અભ્યાસ અથે આવેલ છાત્રાલયમારંિતેી યવુતીઓ સાથે પરુુર્ો દ્વારા થતા અવનચ્છનીય વતલનો અને તેના દ્વારા સજાલતી સમસ્યાઓ ભવૂમકા પટેલ 

૨૨. ભિક્ષકુ બાળકની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો એક અભ્યાસ મડિપત કાનાણી 
૨૩. મહુવા આંદોલન: પ્રડક્રયા અને પડરણામ શાવંત રાઠોડ 

માગષદશષક: બાદરભાઈ ક રેશી 
૨૪. ગ્રામીણ બી.પી.એલ. લાિાથીઓનો એક અભ્યાસ અશોક ડાગંર 

૨૫. િીરા ઉધોગથી ઉગામેડી ગામનો વવકાસ એક અભ્યાસ િગદીશ પરમાર 

૨૬. ૦ થી ૫ વર્લ સધુીના બાળકોમા ંકુપોર્ણ એક અભ્યાસ પ્રાચી રાવલ 

૨૭. તમાકુની ખળીમા ંકાયલરત સ્થળાતંડરત કામદારોનો એક અભ્યાસ રામજી વણઝારા 
૨૮. આડદવાસી યવુાનો પર ટેલીવીઝનની અસર રીલેશ વસાવા 

માગષદશષક: આલાભાઈ ખમલ 
૨૯. આડદવાસી બેરોિગાર શૈક્ષભણક યવુકોના સ્થળાતંરનો એક અભ્યાસ અવમત મવુનયા 
૩૦. સજાતીય સબધં (MSM) ધરાવતા PE ની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો એક અભ્યાસ અવશ્વન પટેલ 

૩૧. આડદવાસી સમાિમા ંથતા ગનુાઓનુ ંસ્વરૂપ અને તેની વ્યસ્ક્તગત-કૌટંુભબક જીવન પર થતી અસરોનો અભ્યાસ પરેશ પરમાર 

૩૨. સખીમડંળમા ંિોડાવાના કારણે ગ્રામીણ મડિલાઓનુ ંથયેલુ ંસશસ્ક્તકરણનો એક અભ્યાસ વવના દેસાઈ 

૩૩. િીરા ઉધોગમા ંકામ કરતી સ્ત્રી કામદારોનો એક અભ્યાસ સિંય ઘાઘરેટીયા 
૩૪. નોકરી કરતી સ્ત્રીઓની આવથિક અને સામાજિક દરજ્જજામા ંઆવેલુ ંપડરવતલન સનુદંા ચૌધરી 
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વર્ષ ૨૦૧૫ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. વાલ્મીકી સમદુાયની સ્સ્થતી અને સમસ્યાઓ (બોટાદ તાલકુાના તેર ગામના સદંિલમા)ં આકાશ પટેલ 

૨. વવચરતા જાવતના વાદી સમદુાયની સ્સ્થતી, સમસ્યાઓ અને વવકાસ માટે સરકાર અને ભબન સરકારી સસં્થાઓના પ્રયાસોની અસરો (ગિુરાત 
રાજ્યના ઉત્તર ગિુરાત અને સૌરાષ્રના વાદી સમદુાયને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

ડકશોર શેડઠયા 

૩. પ્રાથવમક શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકોમા ંવ્યસન અને તેની અસરોનો એક અભ્યાસ ગણેશ સાકંભળયા 
૪. વાલ્મીકી સમદુાયની સ્સ્થતી અને સમસ્યાઓ (બોટાદ તાલકુાના તેર ગામના સદંિલમા)ં િરત મકવાણા 
૫. મસુ્સ્લમ સમદુાયની સ્ત્રીઓમા ંવ્યસ્ક્ત સ્વાતતં્ર્ય વવશેની સ્સ્થતી, સમિ અને સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (મોરબી શિરેના સદંિલમા)ં મોિસીન બોદર 

૬. રાઠવા આડદવાસી સમદુાયમા ંઅંધશ્રિાઓ અને તેની જીવન ઉપર થતી અસરોનો એક અભ્યાસ (છોટાઉદેપરુ જીલ્લાના તેિગઢ અને 
પવુનયાવાટં ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

સનુીતાબેન રાઠવા 

૭. ભિક્ષાવવૃત સાથે િોડાયેલ બાળકોની સ્સ્થતી અને સમસ્યાનો એક અભ્યાસ શે્વતાગંીની પટેલ 

માગષદશષક: શ્રી બકંીમચરં વસૈયા 
૮. માનવસક રોગી વ્યસ્ક્તઓની સમસ્યા અને મનોરોગ સારવારનો અભ્યાસ (જીએમઈઆરએસ મેડીકલ કોલેિ અને સોલા વસવવલ િોસ્સ્પટલના 

સદંિલમા)ં 

અવશ્વન ગોિલે 

૯. ઘરેલુ ંડિિંસાનો િોગ બનેલી સ્ત્રીઓના કુટંુબજીવનના પ્રશ્નો અને ઘરેલુ ંડિિંસા અત્યાચારના ઉપાયોનો એક અભ્યાસ (િયોવતસઘં સસં્થાના 
સદંિલમા)ં 

ચેતના ચડુાસમા 

૧૦. વિૃાશ્રમમા ંરિતેા વિૃોનુ ંજીવન અને સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના બે વિૃાશ્રમના સદંિલમા)ં જૂિી ગોસાઈ 

૧૧ માનવસક રોગી વ્યસ્ક્તની સારવાર અને પનુઃસ્થાપન- એક વૈયસ્ક્તક અભ્યાસ  વનતેર્ પરમાર  
૧૨. રષ્ષ્ટિીન વવકલાગંોની વ્યાવાસાવયક પનુઃસ્થાપન પ્રડક્રયાનો એક અભ્યાસ (અંધિન મડંળ અમદાવાદના સેવાથીઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) મનસખુ ગ્રાિંડડયા 
૧૩. સાગરખેડુ ગરીબ પડરવારોના સામાજિક-આવથિક જીવનની સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ (વલસાડ જીલ્લા, તાલકુાના કઠવાડી અને દાતંી ગામના 

સદંિલમા)ં 

મયરુ ટંડેલ 
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૧૪. ઝુપંડપટ્ટી વસાિતમા ંવસતા સમદુાયની જીવનશૈલી અને સમસ્યાઓનો સમાિકાયલની રષ્ટીએ અભ્યાસ (અમદાવાદ શિરેના બે વવસ્તારોને 
ધ્યાનમા ંરાખીને) 

વવપલુ ગ્રાિંડડયા 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 
૧૫. સ્વસિાય જૂથમા ંનેતતૃ્વ લેનાર સ્ત્રીઓનો અભ્યાસ (વમશન મગંલમ (અબલન) યોિના અંતગલત યસુીડીના દુધેશ્વર સેન્દ્ટરને ધ્યાનમા ંરાખીને) ચન્દ્રકાતં મિડેરયા 
૧૬. આડદવાસી કુટંુબો પર ટેલીવીઝનની વવવવધ અસરોની તપાસ (મેઘરિ તાલકુાના ગોરવાડા અને અંતોલી ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) પલ્લવી તરાળ 

૧૭. ગ્રામીણ સમદુાયમા ંઅસ્પશૃ્યતા સબંવંધત પરીસ્સ્થતીનો અભ્યાસ (સાણદં તાલકુાના પાચં ગામોને ધ્યાને રાખીને) વપ્રયકંા ડાિી 
૧૮. વશક્ષણ સસં્થામા ંસેવા આપતા પ્રજ્ઞાચક્ષ ુવશક્ષકોને ઉદ્દિવતી સમાયોિનની સમસ્યાનો અભ્યાસ (અમદાવાદ વવસ્તારની શાળા-કોલેિોના 

સદંિલમા)ં 

શ્યામ મારૂ 

૧૯. બાળ માગલદશલન કેન્દ્ર, અમદાવાદમા ંઆવતા જુવેનાઇલ બાળકોની પનુઃસ્થાપનની સ્સ્થતીનો અભ્યાસ િરપાલ ચૌિાણ 

૨૦. નોકરી કરતી આડદવાસી મડિલાઓનો એક અભ્યાસ (ધધંોડા, યનુીયાવાટં અને િરદાસપરુ ગામોના સદંિલમા)ં ડિના વણકર 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 
૨૧. ઘરેલુ ંડિિંસાનો િોગ બનેલ ૩૦ વર્લથી ઉપરની ઉંમરની સ્ત્રીઓનો એક અભ્યાસ (િયોવતસઘં સસં્થા- અમદાવાદમા ંનોંધાયેલ ફડરયાદીના 

એકમોના સદંિલમા)ં 

તેિલ દરજી 

૨૨. I.C.T.C. સેન્દ્ટરમા ંઆવતા HIV+ વ્યસ્ક્તઓની કાઉન્દ્સેભલિંગ પછીની HIV/AIDS સબંવંધત સારવાર અને જાણકારીનો અભ્યાસ નટવર પરમાર 

૨૩. ગ્રામીણ સમદુાયમા ંઅસ્પશૃ્યતા સબંવંધત પરીસ્સ્થતીનો અભ્યાસ (બોટાદ તાલકુાના પાચં ગામોને ધ્યાને રાખીને) મેહુલ ચૌિાણ 

૨૪. પછુપરુા ગામનો આવથિક, શૈક્ષભણક અને આરોગ્ય વવર્યક સ્સ્થતીનો એક અભ્યાસ રાહુલ બારીયા 
૨૫. મડિલા ખેતમજૂરની આવથિક, આરોગ્ય વવર્યક અને કાયલસ્સ્થતીનો અભ્યાસ (ડિિંમતનગર તાલકુાના ડેમાઈ અને ધોરવાડા ગામના સદંિલમા)ં સમૈુયા મનસરુી 
૨૬. કોલેિોના યવુાનોમા ંનેતતૃ્વનો ઉદ્દિવ અને િાવી રષ્ષ્ટકોણ (અમદાવાદ શિરેી વવસ્તારની ગિુરાત યવુનવસીટીને સલંગ્ન કોલેિોને ધ્યાનમા ં

રાખીને) 
ડિરેન ચવાણ 

૨૭. ગિુરાતમા ંમાછીમારી કરતા માછીમારોની સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (વેરાવળ વવસ્તારના માછીમારોના સદંિલમા)ં જીતેન વાઘેલા 

માગષદશષક: આલાભાઈ ખમલ 
૨૮. આંગણવાડી દ્વારા ડકશોરીઓને આપવામા ંઆવતી સેવાઓની અસરોનો અભ્યાસ (બાયડ તાલકુાના ત્રણ ગામના સદંિલમા)ં કમલેશ રિવેર 
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૨૯. આડદવાસીઓને વન અવધકાર અવધવનયમ ૨૦૦૬ અંતગલત પ્રાપ્ત થયેલ માળખાકીય સવુવધા અને તેની અસરોનો અભ્યાસ (ડેડીયાપાડા 
તાલકુાના ત્રણ ગામોના સદંિલમા)ં 

જીતેન્દ્ર ચૌધરી 

૩૦. સમરસ ગ્રામ પચંાયતમા ંવવકાસ અને લોકિાગીદારીની વાસ્તવવક સ્સ્થતીનો એક અભ્યાસ (ગઢડા તાલકુાના ંત્રણ વખતથી સમરસ થતા ત્રણ 
ગામોના સદંિલમા)ં 

વનકંુિ જાની 

૩૧. સફાઈ કામમા ંિોડાયેલ વાલ્મીકી સમદુાયની સ્ત્રીઓની સ્સ્થતી અને સમસ્યા (અમદાવાદના િાડકેશ્વર, અમરાઈવાડી અને કેસવાણી વવસ્તારને 
ધ્યાનમા ંરાખીને) 

પરલીના બારીયા 

૩૨. ડકશોરાવસ્થામા ંજાવતય વશક્ષણની િરૂડરયાત એક અભ્યાસ (અમદાવાદના વાડિ-શાિપરુ-દૂધેશ્વરને ધ્યાનમા ંરાખીને) રવવ ચાડ 

૩૩. અનાથ છોકરીઓ માટેની સસં્થાગત સેવાઓની અસરકારકતા અને મયાલદા (વવકાસગિૃ-પાલડી, મિીપતરામ આશ્રમ- રાયપરુ અને બાળગિૃ- 
ઓઢવને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

સ્સ્મતા પરમાર 

માગષદશષક: અશોકભાઈ પટેલ  
૩૪. ખેતમજૂરોની આવથિક, શૈક્ષભણક અને આરોગ્ય વવર્યક સ્સ્થતીનો એક અભ્યાસ અરૂણ પટેલ 

૩૫. સકંભલત બાળ વવકાસ યોિનાની અસરકારકતા એક અભ્યાસ કેતન સોનેરી 

૩૬. એચ.આઈ.વી. ગ્રસ્ત વ્યસ્ક્તની આરોગ્યલક્ષી, સામાજિક અને આવથિક પરીસ્સ્થતીનો એક અભ્યાસ િલ્પા પરમાર 

૩૭. ઉધોગ વસાિતના કારણે લોકોની વવસ્થાપન અને પનુઃસ્થાપન સબંવંધત સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ દશરથ મકવાણા 
૩૮. અસગંડઠત ક્ષેત્રમા ંકાયલ કરતી કાગળ-કચરો વીણનારી સ્ત્રીઓનો એક અભ્યાસ વવપલુ ચૌધરી 
૩૯. ગ્રામીણ બી.પી.એલ. રેશનકાડલ ધારક કુટંુબોની સ્સ્થતી પર એક અભ્યાસ સરેુશ િોગરાજીયા 
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વર્ષ ૨૦૧૬ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. વવર્યક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ સસં્કૃવત સદંિલમા  દશલનિાઈ રામાનિુ 

૨. ચાઈલ્ડલાઈનના ંકાયલકરોનુ ંવલણ, કાયલપ્રડક્રયા અને અસરકારકતાનો એક અભ્યાસ વનવધ સાપડરયા 

૩. ગ્રામીણ ગરીબ પડરવારોની આવથિક, સામાજિક,શૈક્ષભણક,આરોગ્ય વવર્યક સ્સ્થવત અને સરકાર તરફથી મળતી સિાયનો એક અભ્યાસ મિશેિાઈ મકવાણા 
૪. મડિલા િલે્પલાઈન ૧૮૧ અિયમમા ંફરિ બજાવતા ટેભલફોવનક કાઉન્દ્સેલરોના વલણો,મલૂ્યો, કુશળતાઓ અને પડકારોનો અભ્યાસ માધવિાઈ સેનવા 
૫. યવુાનોમા ંસ્ત્રી અને પરુુર્ વવશેના જાવતગત ખ્યાલો,વલણો અને સવેંદનશીલતાનો એક અભ્યાસ વમલનકુમાર પેથાણી 
૬. ઝૂપડપટ્ટી વવસ્તારમા ંરિતેા ગરીબ પડરવારોની આવથિક, સામાજિક, શૈક્ષભણક, આરોગ્યવવર્યક સ્સ્થવત એક અભ્યાસ વર્ાલબેન પટેલ 

૭. અનામત નીવત વવશે વશભક્ષત યવુાનોની માન્દ્યતા,વલણો અને વવચારોનો એક અભ્યાસ  ડિતેશકુમાર  દદુડકયા 
માગષદશષક: ગીતાબહિે વ્યાસ 

૮. કાગળ વીણનારના બાળકોની શૈક્ષભણક સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ ડકિંિલ  પરમાર 

૯. નમલદા નિરે આવવાને કારણે ખેડૂતોની આવથિક અને સામાજિક સ્સ્થવતમા ંઆવેલ પરીવતલનનો એક અભ્યાસ ડક્રપાલવસિંિ બોરાણા 
૧૦. આડદવાસી િીલ સમદુાયની સ્ત્રીઓની સ્વાસ્્ય વવર્ચક સ્સ્થવતનો અભ્ચાસ સસં્કૃવત સદંિલમા ં જ્યોવતબેન પટેલ 

૧૧ જૂના વાડિ વવસ્તારમા ંકામ કરતા અમદાવાદ મ્યવુનવસપલ કોપોરેશનના ંસફાઈ કામદારોની વ્યવસાવયક, સામાજિક અને આવથિક પડરસ્સ્થવતનો 
અભ્યાસ 

ધમેશિાઈ રાવલ 

૧૨. િમીન સપંાદનની ખેડૂતોના જીવન પર પડેલી અસરો- એક અભ્યાસ પ્રવવણકુમાર રાવલ 

૧૩. િીલ સમદુાયની મડિલાઓની વતલમાન સામાજિક,આવથિક,શૈક્ષભણક, કૌટંુભબક તેમિ આરોગ્યલક્ષી સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ મિશેિાઈ કટેડરયા 
૧૪. શાકિાજીનો વ્યવસાય કરતી મડિલાઓની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો અભ્યાસ સવતર્કુમાર  પટેલ 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૧૫. ઠાકોર સમદુાયમા ંસ્ત્રીઓનો દરજ્જિો અને ભવૂમકા કાિલબેન વાભણયા 
૧૬. પાલક માતા-વપતા યોિનાના લાિાથીઓનો અભ્યાસ વનપમકુમાર પટેલ 
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૧૭. એન.એમ.સદગરુૂ વોટર એન્દ્ડ ડેવલપમેન્દ્ટ ફાઉન્દ્ડેશન દ્વારા આડદવાસી કુટંુબોમા આવેલ પડરવતલન - એક અભ્યાસ પખુરાિકુમાર રોઝ 

૧૮. ચેકડેમ બનવાથી ખેતી કરતા ખેડૂતોમા ંઆવેલ પડરવતલન મનસખુિાઈ ચાવડા 
૧૯. ઈ-ગ્રામ યોિનાની અસરકારકતાનો એક અભ્યાસ મેઘાબેન રબારી 
૨૦. પરૂગ્રસ્ત વવસ્તારના લોકોની સ્સ્થતી અને સરકારની દરમ્યાનગીરીનો અભ્યાસ શામળિાઈ ચૌધરી 
૨૧. ખિંાતના અકીક ઉદ્યોગ સાથે સકંળાયેલા કામદારોનો અભ્યાસ સડંદપકુમાર પરમાર 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૨૨. ક્ષયગ્રસ્ત પરુૂર્ોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો એક અભ્યાસ અિયકુમાર  પટેલ 

૨૩. ક્ષયગ્રસ્ત સ્ત્રીઓની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો એક અભ્યાસ ગીગાિાઈ િાદરકા 
૨૪. રાષ્રીય સ્વાસ્્ય વવમા યોિના (RSBY) અંતગલત લાિ મેળવનાર પડરવારનો એક અભ્યાસ િગડદશિાઈ ચૌધરી 
૨૫. મડિલા દૂધ ઉત્પાદક મડંળી દ્વારા થયેલ મડિલા સશસ્ક્તકરણ- એક અભ્યાસ ભબનલબેન પટેલ 

૨૬. સ્વસિાય જૂથમા ંિોડાયેલ સ્ત્રીઓના જીવન પર થયેલ અસર- એક અભ્યાસ ભપૂતિાઈ મકવાણા 
૨૭. શૈશવ સસં્થાની બાલસેના અને તરૂનસેના સાથે િોડાયેલા િતા તેવા યવુાનોમા ંશૈશવની કાયલપ્રડક્રયાની અસરોનો અભ્યાસ વનરાલી મકવાણા 
૨૮. મખુ્યમતં્રી અમતૃમય વાત્સલ્ય (મા) યોિનાથી લાિાસ્ન્દ્વત થવાથી પ્રડક્રયા અને તેની અસરોનો એક અભ્યાસ રાજુ  પટેલ 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા  

૨૯. સરકારશ્રીના એન.એચ.આર.એમ. કાયલક્રમ અન્દ્વયે અપાતી તત્કાલ- 108 સેવાના લાિાથીઓનો અભ્યાસ આકાશકુમાર ડોડડયા 
૩૦. વનબધં ુકલ્યાણ યોિના અંતગલત સકંભલત ડેરી વવકાસ કાયલક્રમ એક અભ્યાસ ડદવ્યાબેન મોદી 
૩૧. માનવસક રોગના દદી પડરવારોમા ંતેના રોગના પડરણામે સજાલતી સમસ્યાઓ અને સ્સ્થવત એક અભ્યાસ મિને્દ્રિાઈ પટેલ 

૩૨. ડકશોરાવસ્થામા ંજાતીયજ્ઞાનનો અિાવ અને સમસ્યાનો એક અભ્યાસ વસીમઅક્રમ કુરેશી 
૩૩. શિરેના ગદંા વસવાટના પડરવારોના બાળકોની કુપોર્ણની સમસ્યાનો એક અભ્યાસ િરસદિાઈ મકવાણા 
૩૪. દાિોદ જિલ્લાના આડદવાસી પડરવારોમા ંઆશ્રમ શાળા વશક્ષણની અસરકારકતા- એક અભ્યાસ ડિરલબેન સેલોત 

માગષદશષક:  આલાભાઈ ખમલ 

૩૫. ખાનગી શાળાઓમા ંનબળા ંઅને વભંચત જૂથોના બાળકોને પ્રવેશ અને વશક્ષણ મેળવવામા ંપડતી મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ કલ્પેશ મોરવાડડયા 
૩૬. આંતરજ્ઞાવતય લગ્નમા ંસમાયોિનની સ્સ્થવતનો અભ્યાસ ડદપકકુમાર  નાયક 

૩૭. ખાનગી શાળાઓમા ંનબળા ંઅને વભંચત જૂથોના બાળકોને પ્રવેશ અને વશક્ષણ મેળવવામા ંપડતી મશુ્કેલીઓનો અભ્યાસ વનલેશ  રાઠોડ 
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૩૮. સપંણૂલ મડિલા સમરસ ગ્રામપચંાયતના સભ્યોની કાયલશૈલીનો એક અભ્યાસ વમતલુિાઈ  તાવવયાડ 

૩૯. ગ્રામીણ સમદુાયમા ંદભલતો સાથેની અસ્પશૃ્યતા સબંવંધત પડરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ રંિનબેન મકવાણા 
૪૦. જેલમા ંસજા િોગવતા પાકા કામના કેદીઓના બાળકોની શૈક્ષભણક સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ વવિયકુમાર ચૌિાણ 

૪૧. ખોવાયેલા બાળકોની સ્સ્થવત અંગેનો એક અભ્યાસ સવુમત્રાબેન પટેલ 

 

વર્ષ ૨૦૧૭ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. બાળકોના મદુ્દા પર કામ કરતી સસં્થાના નવતર પ્રયોગોનો એક અભ્યાસ અનસોયા  વાઘેલા 

૨. પઢાર સમદુાયના યવુાનોની વ્યાવસાવયક સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ : એક અભ્યાસ     ધીરૂિાઈ મીર 

૩. મેર જ્ઞાવતની સ્ત્રીઓમા ંઆવેલ પડરવતલન- એક અભ્યાસ શીતલ કરવાદરા 
૪.  વશભક્ષત આડદવાસી : રોિગારલક્ષી તથા મનોસામાજિક સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ  સિદેવિાઈ રાઠવા 
૫. ધમલ પડરવતલન કરનાર દભલતો :કારણો અને ધમલની જીવન પર અસર પાયલ પરમાર 

૬. મોટા સમયીવાળા ગામમા ંદભલતો : કારણો અને ધમલની જીવન પર અસર સિંયિાઈ રાઠોડ 

માગષદશષક: ગીતાબહિે વ્યાસ 

૭. વ્યાવસાવયક સમાિકાયલમા ંઅભ્યાસકરતા ંવવદ્યાથીઓના જ્ઞાવત વ્યવસ્થા અંગેના વલણો મયરુી ટાકં 

૮. વસદ્દી સમદુાયની સ્ત્રીઓની સ્સ્થવતનો અભ્યાસ રાવધકા અપારનાથી 
૯. આડદવાસી વવસ્તારમા ંવસકલસેલ એનીવમયા રોગના દદીઓની સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ રેખા રાઠવા 
૧૦. સરકારી પ્રાથવમક શાળામા ંિણતા બાળકોમા ંવશક્ષણ પર વવપરીત અસર કરતા પડરબળોનો અભ્યાસ વવિયિાઈ તડવી 
૧૧. ધમલ પડરવતલન કરેલ આડદવાસી લોકોની સ્સ્થવતનો અભ્યાસ  વવિયિાઈ ગાગંડેુ 

૧૨. ગ્રામીણ વવસ્તારના સગિાલ બિનેોની આરોગ્ય વવર્યક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ શાલીનીબિને પટેલ 
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માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૧૩.  ૨૦૦૨ના કોમી રમખાણોના વવસ્થાવપત મસુ્સ્લમ પડરવારની વતલમાન સ્સ્થવતનો અભ્યાસ 

Sj0f,l tf,]sfgf ;\ne"df\F 

અક્ષયકુમાર દરજી 

૧૪. તળપદા–કોળી સમાિમા ંસ્ત્રીઓની શૈક્ષભણક અને સામાજિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ Sam8fn Lh<,fgf 5f\r ufdmgf ;\ne"df\F અજીતિાઈબાવળીયા 

૧૫.  નોટબધંીની ઔધોભગક કામદારો ઉપર થયલેી અસર Swm/sf tf,]sfgf vf{NmLus sfdnfzmgf ;\ne"df\) અરૂણાબેન મકવાણા 

૧૬. અસગંડઠત શ્રવમકો પર નોટબધંીની અસરો Srf\umnz Lj:tfzgf ZLdsmgf ;\ne["F ગણેશિાઈ ગોિલે 

૧૭. નોટબધંીની ખેડૂત ઉપર થયેલ અસર (h}gfu- Lh<,fgf 5f\r ufdg[ Wifgdf\ zfblg[F માનસી િોર્ી 

૧૮. સકંભલત બાળવવકાસ યોિનાની અસરકારકતા Svf\s,fj tf,]sfgf 5\fr ufdmgf ;\ne"df\F સોનલબેન પડઢયાર  

૧૯. ગ્રામપચંાયતની ગ્રામીણ વવકાસમા ંભવૂમકાSv;zsfzstfF એક અભ્યાસ S5fjlh[t5]z tf,]sfgl a[ 5\rfitm czb5]z4 jfj0lg[ 

Wifgdf\ zfblg[F 

ડદલીપકુમાર રાઠવા 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૨૦. માલધારી સમાિમા ંયવુકોમા ંવ્યવસાવયક પડરવતલન અને તેની અસરો Swm/sf tf,]sfgl ezjf0 7fLtgf ;\ne"df\F અવમતિાઈ પરમાર 

૨૧. કવોરી ઉદ્યોગમા ંસ્થળાતંડરત મજૂરોનુ ંપાડરવાડરક જીવન અને સમસ્યાઓ Swg;]zf tf,]sfgf rfz ufdg[ Wifgdf\ zfblg[F ગીતાબેન રાઠોડ 

૨૨. ભચલ્ડ્રન િોમ (ઓઢવ)મા ંસરુક્ષા િઠેળ રિતેી ડકશોરીઓના એકમ અભ્યાસ  ડદપીકાબેન વણકર 

૨૩. શૈશવ સચંાભલત બલ્સેના બચતબેંક કાયલક્રમની અસરકારકતાનો અભ્યાસ રષ્ષ્ટ મેર 

૨૪. વછન્ન માનસ વવકૃવત ધરાવતી મડિલા દદીઓમા ંરોગ થવો,સારવાર અને પનુ:સ્થાપનાની પ્રડક્રયા ધ્રવુવતા સાવભલયા 
૨૫. કોલેિમા ંઅભ્યાસ કરતા, થેલેસેવમયા માઇનર વવદ્યાથીઓમા ંથેલેસેવમયાની જાગવૃતનો અભ્યાસ Sv[,p0lpvfzp5lp vg[ 

s[pv[;pv[;pjlp sm,[h uf\wlguzgf LjNfyl"vmgf ;\ne"df\F 

નરેન્દ્રકુમાર પરમાર 

૨૬. સ્થળાતંરણ કરતા ‘વારલી’ યવુાન કામદારોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ Ss5zf0f tf,]sfgf $ ufdmg[ s[GÌdf\ 

zfblg[F 

મકેુશિાઈ બરફ 

માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા  

૨૭. માનવસક રોગી વ્યસ્ક્તનુ ંજીવન અને તેના કુટંુબની સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ નરેશિાઈ વસાવા 
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૨૮. સામાજિક અને શૈક્ષભણક પછાત રાઠોડ પેટાજ્ઞાવત સમિૂના મડિલાઓની વશક્ષણ સબંધંી સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ િયશ્રીબેન રાઠોડ 

૨૯. સિંાળ અને રક્ષણની િરૂડરયાતવાળા ભચલ્ડ્રન િોમમા ંરિતેા બાળકોનો એકમલક્ષી અભ્યાસ પાયલબેન પટેલ 

૩૦. અનસુભુચત જાવતના અવત પછાત ‘સેનવા’ કુટંુબોના સામાજિક જીવનની સમસ્યાઓ અને તેમા ંઆવેલા પડરવતલનો એક અભ્યાસ ડરચ્ધ્ધબેન મકવાણા 
૩૧. Cનેનો કંપનીની અસર િઠેળ આવેલ ગ્રામીણ કુટંુબોની સામાજિક –આવથિક અને શકૈ્ષભણક સ્સ્થવત એક અભ્યાસ સગણુાબેન શ્રીમાળી 

૩૨ Cv;\uL9t 1f[Êgf cfyu}\y6 u'cPNmu JIj;fil ;\sf/fi[, d]L:,d 7fLt h}ygf dLc,fvmg]\ 5fLzjfzls Ôjs v[s vEif; સેિલબેન પરમાર 

૩૩. ખેત મજુર પડરવારોની પાડરવાડરક,સામાજિક,આવથિક સ્સ્થવત એક અભ્યાસ સેતલુબેન સોલકંી 
માગષદશષક:  આલાભાઈ ખમલ 

૩૪. ખેતમજુર પડરવારોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ અનીતાબેન રાઠોડ 

૩૫. વવસ્થાપનના કરને વવસ્થાવપતોના જીવન પર પડેલી અસરોનો એક અભ્યાસ  ઠાકરશીિાઈ ચૌિાણ 

૩૬. બાળ સરંક્ષણ ગિૃમા ંરિતેા કાયદાના સઘંર્લમા ંઆપેલા બાળકોનો એકમલક્ષી અભ્યાસ  ડદપ્તીબેન પટેલ 

૩૭. પાલક માતા-વપતા યોિનાની અસરકારકતાનો એક અભ્યાસ  અરવવિંદ અભણયારીયા 
૩૮. આશ્રય આપતી સસં્થાઓમા ંરિતેી મડિલાઓનો અભ્યાસ  ધારાબેન કુછડીયા 
૩૯. અસગંડઠત ક્ષેત્રમા ંિરેકડટિંગના વ્યવસાય સાથ ેિોડાયેલ સમીકોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ  ડકશન ભલિંબાચીયા 

  
 

વર્ષ ૨૦૧૮ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. કરિણ િળાશય યોિનાથી વવસ્થાપીત્ત થયેલા કુટંુબોની પનુવલસન પછીની સામાજિક-આવથિક સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો એક અભ્યાસ     આવશર્કુમાર વસાવા 

૨. આગાખાન દ્વારા બોર ડરચાિની કામગીરીથી ખેડૂતોને ખેતી તથા ંઆવથિક- સામાજિક સ્સ્થવતમા ંપડરવતલન : એક અભ્યાસ      ડકશન મથલક 

૩. ગિૂરાત વવદ્યાપીઠના છાત્રાલયમા ંરિતેી વવદ્યાથીનીઓની આરોગ્યની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ  ઝખંના  િીરાગર 

૪. માનવસકરોગ વવશેની માન્દ્યતાઓ, ઉપચાર, પનુઃસ્થાપન અને કૌટંુભબક સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ   ધમેશકુમાર ચૌધરી 
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૫. વ્યાવસાવયક સમાિકાયલકરો દ્વારા શરૂ કરેલ સસં્થા : સામાજિક મદુ્દાઓ, કાયલક્રમો અને પડકારોનો એક અભ્યાસ  પનૂમબેન શમાલ 
માગષદશષક: ગીતાબહિે વ્યાસ 

૬. કુપોવર્ત બાળકો સદંિે ICDC દ્વારા ચાલતી આંગણવાડીની કામગરી અને અસરકારકતા  વપ્રતેશ વસાવા 
૭. પાડકસ્તાની જેલમાથંી છૂટેલા માછીમારોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો એક અભ્યાસ  મવનર્ા મેઘનાથી 
૮. પોરબદંર તાલકુાના પાલખડા ગામના સ્થાવનક ખેતમજૂરોની વ્યવસાવયક  સ્સ્થવત અને વ્યવસાયની ખેત મજૂરોના જીવન પર પડતી અસરોનો 

અભ્યાસ  

રવવરાિ દવે 

૯. વિૃાશ્રમમા ંરિતેા વધૃ્ધોની સ્સ્થવતનો અભ્યાસ   વસધ્ધી ધામેચા 
માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૧૦. ઘરમા ંરિીને સ્વરોિગાર મેળવતી મડિલાઓ ની સ્સ્થવતનો અભ્યાસ  આરઝુબેન વેગડા 
૧૧. નેશનલ ઇન્દ્ડીયન એસોવસયેશન (NIA )મા ંઅભ્યાસ અધરુો છોડીને સ્વરોિગાર માટે તાલીમ મેળવતી બેિનોનો સશંોધન અભ્યાસ.    િયશ્રી િાડટયા 
૧૨. ઈટિઠ્ઠા મા ંકામ કરતા કામદારોની સ્સ્થવત નો અભ્યાસ  શૈલેર્કુમાર ખમળ 

૧૩. વવમકુ્ત જાતીમા ંવેડવા દેવીપિૂક લોકોની પડરસ્સ્થવત   િર્લદિાઈ  દુમાડદયા 
૧૪. રેનબસેરા ની આસપાસ રિતેા સ્થળાતંર સારનાર શ્રીવમકો ની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો અભ્યાસ  જીતેન્દ્રિાઈ ગોિલે 

૧૫. િીરા ઉદ્યોગમા ંકામ કરતા રત્ન કલાકારોનો અભ્યાસ  

(ગઢડા ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

કૃણાલ  બોરીચા 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૧૬. કોયતા બાળશ્રવમકોની સ્સ્તથી અને સમસ્યાનો અભ્યાસ   

(બારડોલી સગુરમા ંકામ કરતા બાળ મજુરોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

અવનલિાઈગાયકવાડ 

૧૭. આડદવાસી યવુાનોમા ંકૌશલ્ય વધલન કેન્દ્ર (kvk) ને કારણે આવેલ પડરવતલનનો અભ્યાસ  (તાપી જીલ્લાના, વનઝર તાલકુાને ધ્યાનમા ંરાખીને) આવશર્કુમાર પાડવી 
૧૮. જીનીંગ વમલમા ંકામ કરતા કામદારોનો અભ્યાસ (ઢસા ગામની જીનીંગ મીલ ના કામદારોના સદંિલમા ં) ભચરાગ જીકારા 
૧૯. RTE અંતગલત ૨૫% અનામતના લાિાથી બાળકોનુ ંશાળા મા ંસમાયોિન - એકમ અભ્યાસ  જીતેન્દ્રકુમાર મકવાણા 
૨૦. ફેકટરીઓમા ંકામ કરતી સ્ત્રી કામદારોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ  (વવજાપરુ તાલકુામા ંઆવેલી કંપનીના સદંિલમા)ં ડદશાલીબેન પટેલ 

૨૧. વન અવધકાર (માન્દ્યતા) ધારો ૨૦૦૬ અનસુધંાન આડદવાસી ખેડૂતોને િમીન િક્ક મેળવવાની પ્રડક્રયા અને પડરણામોનો અભ્યાસ (ડાગં 
જીલ્લાના સદેંિલ)  

િાવેશિાઈ િોયે 
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માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા  

૨૨. બાધં કામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડલની યોિનાના લાિાથી શ્રમયોગીઓનો  અભ્યાસ  અવનલકુમાર પરમાર 
૨૩. આડદમ જૂથ કોટવાડડયા સમદુાયમા ંવશક્ષણ સબંવધ સમસ્યા એક અભ્યાસ   િોગેન્દ્રકુમાર પટેલ 

૨૪. યવુાનો પર ટેલીવીઝન અને મોબાઇલ નો પ્રિાવ અને મનોસામાજિક સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ  બલવીર બોરીચા 
૨૫. રક્તવપત્ત રોગી પડરવારના જીવનની સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ  લીલવરસીંિમાલીવાડ 

૨૬. કુપોવર્ત બાળકોને મળતી આગણવાડી સેવાઓ અને અસરોનો એક અભ્યાસ    વશલ્પાબેન  કટારા 
૨૭. બાધંકામ શ્રીવમકોના પડરવારની સામાજિક આવથિક સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ   સનુીલિાઈ ડાિી 
માગષદશષક: ડૉ. બાદરભાઈ ક રેશી 
૨૮. આિીર સમાિના યવુાનોમા ંપ્રવલતતા વ્યસનનો અભ્યાસ  અરવવિંદિાઈ ખમળ 

૨૯. પોરબદંરના માછીમારી કરતા માછીમારોની સ્સ્થવત એક અભ્યાસ  રૂકશાદ ગિણ 

૩૦. યવુાનોનુ ંવવચાર વવશ્વ : એક અભ્યાસ  (ગાધંીનગર જીલ્લાના રાધેંજા ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) મયરુકુમાર પારેખ 
૩૧. ખેતીમા ંકામ કરતા ખેતમજૂરો ની સ્સ્થવત અને સમસ્યાનો એક અભ્યાસ   સિંયિાઈ ડાિી 

 

વર્ષ ૨૦૧૯ 

ક્રમ શોધનિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ 
માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૧. પાલક માતા વપતા યોિનાનો લાિ મેળવતા બાળકો : સ્સ્થવત, સિાયની ઉપયોભગતા અને તેની અસરો. (અમદાવાદ શેિરના સદંિલમા)ં ગુિંનબેન પ્રજાપવત 

૨. રફાળ આદશલ ગ્રામ પચંાયતની પ્રડક્રયા, પ્રયત્નો અને લોકોની સ્સ્થવતમા ંઆવેલ પડરવતલનનો અભ્યાસ (અમરેલી જીલ્લાના બગસરા તાલકુાના 
રફાળ ગામના સદંિલમા)ં 

જેવનક પટેલ 

૩. મસુ્સ્લમ સમાિમા ંત્રણ પેઢીની સ્ત્રીઓમા ંતેમની સ્સ્થવત માન્દ્યતાઓ અને વલણોમા ંઆવેલ પડરવતલનનો અભ્યાસ.  નેિા મકવાણા 
૪. વશક્ષણક્ષેતે્ર કાયલ કરતી મડિલાઓના સશસ્ક્તકરણ સબંવંધત સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ (રાિકોટ જીલ્લાના ધોરાજી તાલકુાની શાળા અને કોલેિના 

સદંિેમા)ં 
ભ્ાતંીબા વાઢેર 
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૫. અનામત નીવત વવશે યવુાનોની સમિ, વલણો અને ઉકેલની ડદશાઓ- એક અભ્યાસ  ધવલકુમાર રબારી  
માગષદશષક: ગીતાબહિે વ્યાસ 

૬. શિરેી સમદુાયમા ંયવુા મડિલાઓને નડતી સમસ્યાઓ અને ઉપાય  અવમતાબેન ખાટં 
૭. ગ્રામીણ યવુાનોમા ંથેલેસેવમયા રોગ અંગેની જાણકારી અને ઉપાય (રાિકોટ જીલ્લાના વાગંધ્રા ગામના સદંિેમા)ં દક્ષાબેન વેગડ 

૮. થાનગઢમા ંઆવેલ ભચનાઈ માટીના કારખાનામા ંકામ કરતા મજૂરોની આવથિક અને સામાજિક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ  સરેુશિાઈ સરલા 
૯. ગ્રામીણ સમદુાયમા ંવિૃ વવધવા બેિનોની સમસ્યાઓ અને ઉપાય (આંકલાવ તાલકુાના કિાનવાડી ગામના સધંાિલમા)ં સોનલબેન પડઢયાર 

માગષદશષક: દાનમિીબહિે શાહ 

૧૦. શાળા વ્યવસ્થાપન સવમવતની અસરકારકતાનો એક અભ્યાસ  ડદનેશકુમાર ખાટં 

૧૧. અમદાવાદ શિરેના ચાલી વવસ્તારમા ંરિતેા યવુાનોમા ંટી.વી. અને મોબાઇલ નો ઉપયોગ અને તેની અસરોનો એક અભ્યાસ (સદંિલ - 
ગીતામડંદર અને િમાલપરુ વવસ્તારના સદંિલમા)ં 

પ્રશાતંકુમાર વાઘેલા 

૧૨. આડદવાસી સમદુાયમા ંઉચ્ચ વશક્ષણ મેળવેલ યવુાનોની રોિગારીની સ્સ્થવતનો અભ્યાસ (દાિોદ જિલ્લના ફતેપરુા તાલકુાના ઇટા અને ઢઢેલી 
ગામના સદંિેમા)ં  

પ્રાચીબેન સેલોત 

૧૩. છાત્રાલયમા ંરિતેા વવદ્યાથીઓમા ંમોબાઇલની ઉપયોગીતા અને અસરકારકતાનો એક અભ્યાસ   મિને્દ્ર કે પગી 
૧૪. ઉદ્યોગોની ખેતી પર થતી અસરોનો અભ્યાસ વ (બાવળા-ચાગંોદર GIDC વવસ્તાર નજીકના ચાર ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) સરેુખા મકવાણા 
૧૫. િીરા ઉદ્યોગમા ંકામ કરતા રત્ન કલાકારોનો અભ્યાસ  

(ગઢડા ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

કૃણાલ  બોરીચા 

માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૧૬. આડદવાસી યવુાનોમા ંદારૂનુ ંવ્યસન. તેના ંકારણો અને અસરોનો અભ્યાસ.  ડકિંિલકુમાર પટેલ 

૧૭. મસુ્સ્લમ સમદુાયની સ્ત્રીઓમા ંપનુઃ લગ્નના ંકારણો અને કૉટુબીક સમાયોિનનો  અભ્યાસ.  ખશુ્બ ુમનસરુી 
૧૮. કાગળ કચરો વીણતી સ્ત્રીઓના જીવનમા ંઉદિવતી સમસ્યાઓનો અભ્યાસ  મવનર્ા મકવાણા 
૧૯. સ્થળાતંરણ કરતા ંશ્રવમકોને અનિુવાતી  યોગેશિાઈ કામડી 
૨૦. સજીવ ખેતી કરતા ખેડૂતો : તકો, પડકરો અને ઉકેલો (ડાગં જિલ્લના વઘઈ તાલકુાના ખેડૂતોના સદંિેમા)ં વવકીતાબેન પટેલ 

૨૧. વવદ્યાવથિનીઓ મા ં૧૦% થી ઓછુ ંડિમોગ્લોબીન િોવાના કારણો અને અસરોની તપાસ (સદંિલ: ગિૂરાત વવદ્યાપીઠ-અમદાવાદમા ંઅભ્યાસ કરતી 
વવદ્યાવથિનીઓના સદંિલમા ં)  

સવુમતકુમાર દેસાઈ 
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માગષદશષક: બકંીમચરં વસૈયા  

૨૨. ગ્રામીણ સમદુાયની વવધવા મડિલાઓની સમસ્યાઓ અને  સ્સ્થવત એક અભ્યાસ  ડકિંિલ અગ્રવાલ 

૨૩. અમદાવાદ સિરેના ચાણક્યપરુી વવસ્તારની ઝૂપડપટ્ટી મા ંરિતેી યવુાન મડિલાઓની આરોગ્ય વવર્યક સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ  િયશ્રીકંુવરબા રાઉલ 

૨૪. આડદવાસી વવસ્તારમા ંઆંગણવાડી સેવાઓના લાિાથી બાળકોના માતા-વપતાના સકંભલત બાળવવકાસ યોિનાના લાિાલાિ વવશેના અભિપ્રાયો  
એક અભ્યાસ  

વનલેશિાઈ વસાવા 

૨૫. લ્યકેુવમયા કેન્દ્સરગ્રસ્ત બાળકોના માતા-વપતાની માનંોસ્તીસથી અને પડરવારના સામાજિક-આવથિક જીવન પરની અસરોનો એક અભ્યાસ (કેન્દ્સર 
િોસ્સ્પટલ, અમદાવાદમા ંસારવાર મેળવતા દદીઓને કેન્દ્રમા ંરાખીને) 

પ્રકાશકુમાર સોલકંી 

૨૬. ડિિરતી દભલત સમદુાયનો સામાજિક-આવથિક અભ્યાસ : ભચત્રોડોપરુા (મિસેાણા જીલ્લા) અને સ્વમાનનગર (બનાસકાઠંા જિલ્લા)વસાિતના 
સદંિે મા ં 

રસ્શ્મકા  ડાિી 

૨૭. કોકણી જૂથના આડદવાસી પડરવારોમા ંવસકલસેલ અંગેની જાગવૃત એક અભ્યાસ (વાસંદ તાલકુાના ત્રણ પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્રોને ધ્યાને 
રાખીને) 

િમેતંિાઈ દેશમખુ 

માગષદશષક: ડૉ. બાદરભાઈ ક રેશી 
૨૮. શિરેી આરોગ્ય કેન્દ્રમા ંસગિાલ સ્ત્રીઓને મળતી સેવાઓ અને એમની સ્સ્થવતનો એક અભ્યાસ   ઝખંના પટેલ 

૨૯. પશપુાલન વ્યવસાય સાથે િોડાયેલ મડિલાઓના સશસ્ક્તકરણ નો એક અભ્યાસ (વવજાપરુ તાલકુાના પાચં ગામના સદંિલમા)ં ડદવ્યાબેન  ગોસ્વામી 
૩૦. કીશોરોમા ંવ્યસન સબંધી સમસ્યા વ એક અભ્યાસ  પારસકુમાર  ટાકં 

૩૧. રામાયણ ગામના પશપુાલન કરતા ંકુટંુબોમા ંડેરી વવકાસને કારણે આવેલ પડરવતલન (ઇડર તાલકુાના રામાયણ ગામના સદંિલમા)ં  વપ્રયકંાબેન  પરમાર 

૩૨. ૨૦ થી ૩૫ વર્લની વવધવાઓની સમસ્યાઓની અભ્યાસ (અમદાવાદ જીલ્લાના દસક્રોઈ તાલકુાના સદંિલમા)ં રંિનબેન  ડાિી 
૩૩. અસગંડઠત ક્ષેત્રમા ંકામ કરતી કાગળ વીણનારી મડિલાઓનો સામાજિક-આવથિક સ્સ્થવત વવર્યક અભ્યાસ  સવવતાબેન  રંગપરા 
માગષદશષક:  ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ 
૩૪. ઉચ્ચ વશક્ષણ મા ંઅભ્યાસ કરનાર વવદ્યાથીઓમા ંજાતીય સતામણી અંગેની જાગવૃત - એક અભ્યાસ  આરતી ડાિી 
૩૫. ગ્રામીણ સમદુાયમા ંઅશ્પસૃ્યતા - એક અભ્યાસ (પાટણ જિલ્લના બે ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) ડકિંિલબેન પરમાર 

૩૬. ઉચ્ચ વશક્ષણ મા ંઅભ્યાસ કરનાર વવદ્યાથીઓમા ંHIV /AIDS અંગેની જાગવૃત - એક અભ્યાસ (મ.દે. સમાિસેવા સકુંલ ગિૂરાત વવદ્યાપીઠ મા ં
અભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઓના સદંિલમા)ં 

મયકં  રાઠોડ 
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અનપુારંગત M.Phil.  

ક્રમ મહાશોધ નિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ વર્ષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાલ 

૧ ગિુરાત મેં િરીિન કલ્યાણ કાયલક્રમો કા ઉપયોગ પ્રકાશ વશવમગંલ દુવે ૧૯૮૪ 

૨ “રક્ષણ આપતી સસં્થાઓમા ં આવતી સ્ત્રીઓના ં કુટંુબ છોડવા પાછળના િવાબદાર પડરબળો કુટંુબમા ં
પાછા ફરવાની શક્યતાઓ અને એમા ંસામાજિક કાયલકરની ભવૂમકા” 

આનદંી પટેલ ૧૯૮૬ 

માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 

૩ સ્ત્રીઓની દૂધમડંળીના પ્રાદુિાલવ  સમયની મથામણોનો અભ્યાસ રમીલા કે. શાિ ૧૯૮૯ 

૪ અનાથ બાળકોની સામાજીકરણ પ્રડક્રયાનો એક અભ્યાસ વવિયકુમાર કૌશલ ૧૯૯૧ 

૫ “પ્રોઢ વશક્ષણ અને સચંેતના” મોતીરામ બારૈયા ૧૯૯૩ 

૬ “કોમી પિચેાન અને ડિિંદુ-મસુ્સ્લમ સબંધંો” દાવમની શાિ ૧૯૯૩ 

૭ ગરીબાઈ અને વદૃ્ધિ આલેખ સકંભલત બાળવવકાસ યોિનાનો અભ્યાસ પભૂણિમા બી. િટ્ટ ૧૯૯૩ 

૮ “વ્યાવસાવયક ગવતશીલતા અને કુટંુબ જીવન (અમદાવાદ શિરેના ંવસમાડાના ંગામાડાઓના ંસદંિે) મનોિ પરમાર ૧૯૯૪ 

૯ િીલ આડદવાસીઓમા ંવ્યવસાય પડરવતલન અને સામાજિક જીવન વ્યવસ્થા દીપક સી. ઠાકુર ૧૯૯૫ 

૧૦ પીવાના ંપાણીનો પ્રશ્ન અન ેમડિલા સગંઠન ગાગી એન. રાવળ ૧૯૯૫ 

૧૧ “ઠાકોરમા ંકૌટંુભબક સમસ્યા, તનાવ અને સામનો કરવાની પડક્રિયા- એક અભ્યાસ” તેિસ ઠાકર ૧૯૯૬ 

માગષદશષક: રાજેન્દ્રભાઈ જાિી 
૧૨ “વસકલસેલ એનીવમયા રોગના દદીઓંની સામાજિક,આવથિક તથા મનોવૈજ્ઞાવનક સ્સ્થવતનો અભ્યાસ” રીના પટેલ ૨૦૦૩ 

માગષદશષક: ચરંગ પ્ત સાિિ 
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૧૩ “આત્મિત્યાનો અસફળ પ્રયત્ન કરનાર પરભણત સ્ત્રી-પરુુર્નો માનો-સામાજિક અભ્યાસ”(અમદાવાદ 

શિરેના ૧૫ પોલીસ સ્ટેશનમા ંનોધાયેલા ૧૯૯૩-૯૬ કેસીસના સદંિલમા)ં 
સરેુશ જાગાણીયા ૧૯૯૭ 

૧૪ સ્વૈચ્ચ્છક સમાિસેવામા ંપ્રવતૃ કમલશીલ દંપવતઓ પાચં વૈયસ્ક્તક અધ્યયન (જીવનશૈલી, કાયલપિવત અન ે

પ્રવવૃતના સદંિલમા)ં 

અશોક ટી. પટેલ ૨૦૦૦ 

૧૫ આવથિક અને સામાજિક વવકાસના કાયલક્રમોથી વભંચત રિી ગયેલા આડદવાસીઓનો એક અભ્યાસ 

(બનાસકાઠંા જીલ્લાના દાતંા તાલકુાના બાર આડદવાસી ગામોને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

રમેશ દુધાિાઈ 

વાઘાણી 
૨૦૦૧ 

૧૬ લગ્નજીવનમા ં તણાવ, સઘંર્લ અને કસોટી એક અભ્યાસ (કુટંુબ સલાિ કેન્દ્ર પાટણ અને મિસેાણાના 
સેવાથીઓને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

જીતેન્દ્ર શ્રીમાળી ૨૦૦૧ 

૧૭ “વ્યવસાવયક સમાિકાયલકરને સમાિકાયલના વ્યવસાવયક મલુ્યો અને આચારસડંિતા અંગેનુ ંજ્ઞાન અને 
ક્ષેત્રકાયલમા ંતેના અમલીકરણ અંગેનો અભ્યાસ” 

દક્ષા ચૌિાણ ૨૦૦૨ 

૧૮ “આડદવાસી સમદુાયમા ંસ્વાસ્્ય-સસં્કૃવત સિસબંધં એક અભ્યાસ” રવીન્દ્ર પચંોળી ૨૦૦૨ 

૧૯ “દેિ વેપાર કરતી મડિલાઓનો એક વૈયસ્ક્તક અભ્યાસ અને સમાિકાયલ દરવમયાનગીરી” પારૂલિયતંીલાલપટેલ ૨૦૦૪ 

૨૦ “INTEGRATED EDUCATION FOR THE DISABLED CHILDREN (IEDC) SCHEME IN 

AHMEDABAD CITY – A SUTDY” 
પ્રસીતા ઉન્નાક્રીશ્નન ૨૦૦૪ 

૨૧ “શેરી પર રિનેાર અને નિનાર બાળકોનો સમાિકાયલના અભિગમથી અભ્યાસ” િમે ુજંાબડુકયા ૨૦૦૪ 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 

૨૨ “સામાજિક ક્ષેતે્ર કાયલરત સસં્થાઓના નેટવકલમા ંઆંતરસબંધંોનુ ંસ્વરૂપ, ભવૂમકાઓં અને અસરકારકતા – 

એક અભ્યાસ” 

વવઠ્ઠલ પટેલ ૨૦૦૩ 

૨૩ “સામાજિક ક્ષેતે્ર કાયલરત સસં્થાઓની કામગીરી ઉપર વવદેશી સિાયક સસં્થાઓની પ્રિાવકતા: એક 

અભ્યાસ” 

લત્તા બ્રહ્મિટ્ટ ૨૦૦૫ 
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૨૪ “ઊંઝા માકેટયાડલના કામદારોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ: એક અભ્યાસ” ઈશાની પટેલ ૨૦૦૮ 

૨૫ “કાઉન્દ્સીલીંગમા ંઆચારસડંિતા: વ્યવસાવયક સ્સ્થવત અને પ્રશ્નો” ટ્વવન્દ્કલ પટેલ ૨૦૦૮ 

૨૬ “સેઝમા ંિમીન સપંાદન થયેલા ખેડૂતોના જીવનની સ્સ્થવત અને સમસ્યા- એક અભ્યાસ” (ડરલાયન્દ્સ સેઝ 

જામનગરના પાચં ગામના સદંિલમા)ં 
ઘનશ્યામ વાઘેલા ૨૦૦૯ 

૨૭ “ધરાતળ પર કાયલરત મડિલા આગેવાનના પડકારરૂપ કયો” (માડિતી, આનદંી, કચ્છ મડિલા વવકાસ 

સગંઠન અને એક્શન એઈડ સસં્થાને ધ્યાનમા ંરાખીને) 
મદુૃલા ઈશ્વરલાલ પાડટલ ૨૦૧૦ 

૨૮ વ્યાવસાવયક સમાિકાયલ પારંગતના વશક્ષણ: વ્યવસાયના સદંિલમા ંસ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ સરેુશ સી. સોલકંી ૨૦૧૨-૧૩ 

૨૯ િમીન  વવિોણા ંબનેલા ખેડૂતો- કારણો સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ એક અભ્યાસ િાવના વી. િરેિા ૨૦૧૩-૧૪   
૩૦ સામાજિક ન્દ્યાયના મદેુ્દ આંદોલન ઉભુ ંકરનારની પે્રરણા, આંદોલનની પ્રડક્રયા અને પડકારો  િાડદિક બી. જાની ૨૦૧૩-૧૪   
૩૧ સ્ટાફ નસલ અને એ. એસ. ડબલ્યનુી એસ. આઈ. વવ. ગ્રસ્ત સગિાલ મડિલાઓ વવશેની જાણકારી 

તેમના પ્રત્યેના વલણો અને ભવૂમકા (ગિુરાતના પાટણ,મિસેાણા અને બનાસકાઠંા જીલ્લાના સરકારી 
આરોગ્ય કેન્દ્રને ધ્યાનમા ંરાખીને) 

કસ્તરુી વાણીયા ૨૦૧૧-૧૨ 

૩૨ આર ટી સેન્દ્ટરના કાઉન્દ્સેલરોમા ંકાયલસતંોર્ અને શારીડરક િાવનાત્મક થાક અને અભ્યાસ(ગિુરાત 
રાજ્યની જીલ્લા િોસ્પીટલમા ંકાયલરત એ. આર. ટી. સેન્દ્ટરમા ંકાઉન્દ્સેલરોને ધ્યાનમા ંરાખીને ) 

ડકરણ લકુમ ૨૦૧૫-૧૬ 

૩૩ પટેલ જ્ઞાવતમા ં સ્ત્રી-ભણૃિત્યાની સ્સ્થવત,સમસ્યા અને સ્ત્રી બાળક પ્રત્યેના સ્ત્રી-પરુુર્ના વલણોનો 
અભ્યાસ 

પ્રવતક્ષા એસ. પટેલ ૨૦૧૫-૧૬ 

માગષદશષક: સત્યકામ  જોર્ી 
૩૧ “વવચરતા-વવમકુ્ત સમદુાયોમા ં ડફેર સમદુાયના જીવનની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ- એક અધ્યયન” 

(સરેુન્દ્રનગર જિલ્લાને ધ્યાનમા ંરાખીને) 
િલ ુશેખ ૨૦૧૦ 

૩૨ “દભલત ડિિરત બાદ સ્થપાયેલ સરકારી દભલત વસાિતોમા ંપનુલવસન,       સમયોિન પડરવતલન અને મિશે રાઠોડ ૨૦૧૨ 
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વવકાસ – એક અભ્યાસ સમાિકાયલની રષ્ષ્ટએ” (ઉત્તર ગિુરાત અને સૌરાષ્રની દભલતોની વસાિતોન ે

ધ્યાનમા ંરાખીને) 
માગષદશષક: મિોજભાઈ પરમાર 

૩૩ આડદવાસી સમદુાયના વવકાસમા ંમનરેગા યોિનાના અમલીકરણની પ્રડક્રયા અને પડરણામોની અસર - 
એક અભ્યાસ   

અવશ્વન જે. ડાગંોદરા ૨૦૧૩-૧૪ 

૩૪ દેિવ્યાપાર કરતી એચ.આઈ.વી./એઇડ્સગ્રસ્ત સ્ત્રીઓની સ્સ્થવત અને તેમને અનિુવાતી સમસ્યાઓ - 
એક અભ્યાસ 

સનુીતા િી. પરમાર ૨૦૧૩-૧૪ 

૩૫ ડકશોરીઓમા ંકુપોર્ણની સ્સ્થવત,અસરો અને કારણો (િસદણ તાલકુાની ICDS યોિનાની ૧૧ થી ૧૮ 
વર્ીની ડકશોરી લાિાથીના સદંિલમા)ં 

ગાયત્રી સ.ુ િસાણી ૨૦૧૫-૧૬ 

૩૬ યવુા સરપચંોની કાયલશૈલી અને ગ્રામવવકાસ માટેના ડક્રયાત્મક પગલાઓં સિુાર્ કુકડીયા ૨૦૧૫ 
૩૭ વશક્ષણતતં્રમાથંી તરછોડાયેલા તરુણોની સ્સ્થવત,સમસ્યા અને કારણો(અમદાવાદની આસપાસ સાત 

ગામના સદંિલમા)ં 
ડિરેન પ્ર. ચવાણ ૨૦૧૬-૧૭ 

૩૮ આડદવાસી યવુકોમા ંવસકલસેલ: વવવવધ સમસ્યાઓ અને ડક્રયાત્મક પગલાઓં (ધરમપરુ,કપરડા અને 
વાસંદા તાલકુાના આડદવાસી યવુકોના સદંિલમા ં 

અિય સ.ુ પટેલ ૨૦૧૭-૧૮ 

માગષદશષક: ડૉ. દાનમિી શાહ  
૩૯ આંગણવાડીના અવત કુપોવર્ત બાળકોની સ્સ્થવત અને તેના વનવારણના ઉપાયો રીના લોકડડયા ૨૦૧૮-૧૯ 
માગષદશષક: ડૉ. હમે  જંાબ કકયા 
૪૦ િમીન સપંાદનથી ખેડૂતોના જીવ પર થયેલી અસરોનો એક અભ્યાસ (સાણદં ખાતેના નેનો પ્રોજેક્ટ 

બાદ જી.આઈ.ડી.સી. મા ંસપંાદન થયેલ ખેડૂતોની િમીનના સદંિલમા)ં 
વનકંુિ જાની ૨૦૧૭-૧૮ 
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વવદ્યાવાચસ્પવત Ph.D. 

ક્રમ મહાશોધ નિબધંન  ંિામ સશંોધિકતાષ વર્ષ 
માગષદશષક: પરમેશ્વરી દયાળ 

૧ ગિુરાત મેં િડરિનો મેં બાળવવકાસ કી સમસ્યાઓ કા અધ્યયન લક્ષ્મીદેવી 
પરુુર્ોત્મવસિંિ 

૧૯૮૦ 

૨ અમદાવાદના ગદંા વવસ્તારોમા ંગરીબાઈનો વ્યાપ અને તેની અસરોનો અભ્યાસ પ્રવવણચરં 

રવતલાલ પડંયા 
૧૯૮૭ 

માગષદશષક: સ મન્દ્ત મજમ દાર 

૩ “જ્ઞાવતમા ંઉંચનીચક્રમ, અત્યાચારો અને દભલતોની ડિિરત- અન્દ્વેર્ણાત્મક અભ્યાસ” આનદંી પટેલ ૨૦૦૧ 

માગષદશષક: ચરંગ પ્ત સાિિ 

૪ “મડિલાઓને સ્વવનિલર કરવા માટેની ચળવળ ‘સેવા’ એક અભ્યાસ” ગાગી રાવળ ૨૦૦૧ 

૫ “શીપ બ્રકીંગ યાડલ અલગંની ગ્રામીણ સમાિ ઉપર થયેલ અસર” (ગિુરાત રાિયના િાવનગર જીલ્લાના 
તળાજા-ઘોઘા તાલકુાના છ ગામના સદંિલમા)ં 

મનોિ પરમાર ૨૦૦૫ 

૬ “એચ.આઈ.વી. ચેપગ્રસ્ત વ્યસ્ક્તઓંની માનોસામાજિક સમસ્યાઓમા ંસમાિકાયલની દરવમયાનગીરી”(અમદાવાદ 

શિરેના એચ.આઈ.વી. ચેપગ્રસ્ત વ્યસ્ક્તઓંના સદંિલમા)ં 
અશોક પટેલ ૨૦૦૫ 

૭ “પેયિળ અને સ્વચ્છતા યોિના અમલીકરણમા ં મડિલાઓની સિિાગીતાથી સશસ્ક્તકરણના ં કારણે તેમના 
જીવન પર થયેલ અસર” (ગિુરાત રાજ્યના સરેુન્દ્રનગર જીલ્લાના સાયલા, વઢવાણ, િળવદ અને દાસાળા 
તાલકુાના પેયિળ અને સ્વચ્છતા યોિનામા ંસમાવશે થયેલ ગામના સદંિલમા)ં 

િમે ુજંાબડુકયા ૨૦૧૨ 

માગષદશષક: આિદંીબહિે પટેલ 
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૮ “ગ્રામપચંાયતમા ંદભલત સરપચંોની કામગીરી અને અસરકારકતા” (અમદાવાદ અને મિસેાણા જિલ્લાને 
ધ્યાનમા ંરાખીને) 

વવઠ્ઠલ પટેલ ૨૦૧૧ 

૯ “ઉચ્ચ વશક્ષણમા ંમડિલા વ્યવસ્થાપકો: ભવૂમકા અને પડકારો” (ગિુરાત યવુનવસીટી- અમદાવાદ, 

િમેચરંાચાયલ ઉત્તર ગિુરાત યવુનવસીટી- પાટણ, વીર નમલદ દભક્ષણ ગિુરાત યવુનવસીટી- સરુત અને તેમની 
કોલેિોન ેધ્યાનમા ંરાખીને) 

રીના પટેલ ૨૦૧૧ 

૧૦ “મસુ્સ્લમ ઘેટ્ટોઆઇઝેશન, પ્રડક્રયા અને લઘમુતીના જીવન પર અસર”, (ગિુરાતના ૨૦૦૨ના ંરમખાણોના 
સદંિલમા)ં 

દાવમની શાિ ૨૦૧૨ 

૧૧ ગિુરાતમા ં"સેઝ" માટે િમીન સપંાદન થયેલા ંખેડૂતોની સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ - એક અભ્યાસ વવપીનિાઈ મકવાણા ૨૦૧૩ 

૧૨ ગિુરાતમા ંચાલી રિલેા િમીન સપંાદન વવરોધી આંદોલન : પ્રડક્રયા અને પડરણામો એક અભ્યાસ ઘનશ્યામ વાઘેલા  ૨૦૧૫ 
૧૩ સ્ત્રીઓમા ંપ્રિનન સ્વાસ્્યમા ંમાવસક સ્ત્રાવની શરૂઆતથી મેનોપોઝ સધુીનો સમયગાળો: (મનોસામાજિક 

સ્સ્થવત અને સમસ્યાઓ 
ઈશાની પટેલ ૨૦૧૭ 

૧૪ સૌરાષ્રની વવચારતી જાવતઓના જીવનની પડરસ્સ્થતી અને સમસ્યાઓ (બજાણીયા,વાદી,ગાદભલયા અને 
સરાભણયાના સદંિલમા)ં  

િલિુાઇ શેખ  ૨૦૨૦ 

માગષદશષક:ગીતાબહિે વ્યાસ 
૧ સિિાગી વન વ્યવસ્થા સવમવતઓના સસં્થાકરણની પ્રડક્રયાનો અભ્યાસ વવિય કૌશલ ૨૦૧૬ 


