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A18-002

ZA SACHINKUMAR ARUNKUMAR

ડઝીટન ઈ ડયાના લાભાથ ઓનો અ યાસ (દાદરા અને નગર હવેલીના સંદભ)

A18-004

Patel Tejashbhai Jayantibhai

કોરોના મહામાર ની ૃિષ ે પર થયેલ અસરોનો અ યાસ (દાદરા અને નગર હવેલીના સંદભ)

A18-006

SHAIKH SHETAMA KAFIL

Human Development Index (Study Contex of Dadra and Nagar Haveli)

A18-007

JANATHIYA AKSHAYKUMAR M.

જમીન સંપાદનની લોકોના આિથક

A18-008

PAGI SHITALBEN VANSABHAI

ખે ત
ૂ ોની આિથક થિતનો અ યાસ (રખોલી ગામના સંદભ)

A18-009

PATEL AYUSHBHAI HIRUBHAI

કરાડ ગામ ુ ં આિથક-સામા જક િવ લેષણ

A18-010

PATEL KRISHNALIBEN NASIKBHAI

ખે ત
ૂ ોની આિથક થિતનો અ યાસ (મસાટ ગામના સંદભમાં)

A18-011

PATEL MEHULKUMAR DINESHBHAI કોરોના મહામાર ની િવ ાથ ઓના િશ ણ પર થયેલ અસરો (દાદરા અને મગર હવેલીના સંદભમાં)

A18-012

PATEL SONALBEN D.

ખેત કુ શાન સામે સરકાર તરફથી મળતી સહાયનો અ યાસ (કરવડ ગામના સંદભ)

A18-014

DADHAV BHAVNABEN BABUBHAI

ઓ ો ગક કામદારોની આિથક થિતનો અ યાસ (શીલી ુ વા પાડાના સંદભ)

A18-018

SINGH KUMARIPRIYA JAYKUMAR

A18-019

YADAV PUSHPA GORAKHNATH

ખેતમ ૂરોની આિથક થિતનો અ યાસ ( ગ
ૂં રા ગામના સંદભ)

A18-020

Ahir Jatinkumar Naranbhai

રોજગાર અથ િવદશમાં થળાંતર ત થતા લોકોનો અ યાસ (દાદરા અને નગર હવેલીના સંદભ)

A18-021

DHODI KRUTIKABEN ANTULBHAI

ખે ત
ૂ ોની આિથક થિતનો અ યાસ (કચીગામના સંદભમાં)

A18-024

PATEL VIBHUTIBEN RAMANBHAI

બેરોજગાર ની સમ યાઓની લોકોના આિથક

A18-025

MARATHA ANITKUMAR K.

A18-030

HARIJAN AMITBHAI N.

A18-032

AHIR CHANDANI THAKORBHAI

આબોહવા પ રવતન (વલસાડ જ લાના સંદભ)

A18-033

BHOYA PRATIMABEN DEVUBHAI

રા

A18-034

BORSA JYOTIBEN RAJARAMBHAI

A18-035

HARPADIYA HARESHBHAI B.

ઉ ોગ ે ના કામદારોની આિથક થિતનો અ યાસ (ફલા દ ગામના સંદભ)

A18-036

KURKUTIYA SHAILESHBHAI D.

ખેતમ ૂરોની આિથક થિતનો અ યાસ (કલા પટલપાડાના સંદભ)

A18-037

MISTRY TIRTH GAUTAM

ગર બી સમ યા પર આિથક અ યયન (ભારતના સંદભ)

A18-038

PATARA CHANDANBEN K.

A18-040

PATEL SNEHAKUMARI G.

ખેતમ ૂરોની આિથક થિતનો અ યાસ (લવાછા ગામના સંદભ)

A18-041

PATEL VISHALKUMAR M.

કોરોનાના કારણે થયેલ આિથક અસરોનો અ યાસ

A18-042

SHEIKH RAHEMANBHAI H.

ભારતમાં ુ લમોમાં િશ ણના માણનો અ યાસ

A18-043

SOLANKI AARTIBEN ASHOKBHAI

કોરોનાની લોકોના

A18-044

CHOTELIYA NAMIRA ISMAIL

Inflation

A18-050

BARAF PRIYANKA RAMANBHAI

Economic Study of Labour (Study context of Silvassa)

A18-053

VADHIYA RAJ BABUBHAI

નેટવકના અભાવની સમ યાના કારણે ગામલોકોના

A18-054

DODIYA CHANDANBEN D.

ઔધો ગક કામદારોનો આિથક અ યાસ (ખડોલી ગામના સંદભ)

A18-058

BHUSARA REENABEN BABLUBHAI

િવ ાથ ઓનો અ યાસ (નાનારાંધા ગામના સંદભ)

A18-060

DODIYA KAJALBEN AMRATBHAI

ાથિમક આરો ય ક

A18-061

GUPTA MINABEN SURESHBHAI

ધાનમં ી ઉ જવલા યોજનાના લાભાથ ઓનો આિથક અ યાસ (ખાનવેલ ગામના સંદભ)

A18-062

JHA KAJAL JIBACHH

વનધોરણ પર થયેલ અસરોનો અ યાસ (મ બ
ુ ન ગામના સંદભ)

ધાનમં ી જનધન યોજનાના લાભાથ ઓનો આિથક અ યાસ (સેલવાસ ગામના સંદભ)

વન પર થયેલ અસરોનો અ યાસ (સામરવરણી ગામના સંદભ)

વ
ુ ાઓમાં બેરોજગાર ની સમ યા (આગીવાડ સેલવાસના સંદભ)
થળાંત રત થઈને આવેલ કામદારોનો આિથક અ યાસ (સેલવાસના સંદભ)

યઅ

રુ ા યોજનાના લાભાથ ઓનો આિથક અ યાસ (બીલધર ગામના સંદભ)

ામીણ ે ગર બીની સમ યા એક અ યયન ( ુ ધની ગામના સંદભ)

ત રયાળ િવ તારની સમ યાની લોકોના

વન પર થયેલ અસરોનો અ યાસ ( ુ ધની ગામના સંદભ)

વનધોરણ પર થયેલ અસરોનો અ યાસ (સેલવાસના િવરાજ એપાટમે ટ સોસાયટ ના સંદભ)

વન પર થયેલ અસરોનો અ યાસ ( હુ ાર ગામના સંદભ)

ારા લાભાથ ઓને આપવામાં આવતી સેવા(ક લવણી ગામના સંદભ)

Needs of Human Being (Study context of Dadra and Nagar Haveli)

A18-064

PATEL SONALBEN SHANKARBHAI

રા

યઅ

રુ ા યોજનાના લાભાથ ઓનો આિથક અ યાસ

A18-066

PATEL MAHESHWARIBEN B.

નોટબંધીની લોક વન પર થયેલ અસરોનો અ યાસ (દાદરા અને નગર હવેલીના સંદભ)

A18-067

AGRI VAISHALIBEN H.

વ તી વધારાની સમ યા (ભારતના સંદભ)

A18-069

CHAUDHARI MITHUNBHAI R.

િમશનર શાળાના િવ ાથ ઓનો અ યાસ (દપાડા ગામની ઈ દ
ુ ય હાઈ ુ લના સંદભ)

A18-072

HALPATI PRAMISA PRAVINBHAI

િવિવધ સમ યાઓની લોકોના આિથક

A18-073

JANATHIYA AKASHBHAI R.

A18-074

KHARPADIYA SARITABEN R.

કસાન માનિનધી યોજનાના લાભાથ ઓનો અ યાસ (ગલો ડા ગામના સંદભ)

A18-076

PATEL HIRALKUMAR ASHOKBHAI

કોરોના મહામાર ની વાસી મ ૂરો પર થયેલ આિથક અસરોનો અ યાસ (દાદરા અને નગર હવેલીના સંદભ)

A18-077

PATEL JIGNASHABEN VELJIBHAI

ભારતમાં િશ ણ ુ ં માણ

A18-081

PATEL NIRAVBHAI ISHVARBHAI

ખેતમ ૂરોની આિથક થિતનો અ યાસ

A18-082

RAO MADHUKUMARI ASHOK

Agriculture Sector (Study Context of Dadra and Nagar Haveli)

A18-083

PATEL PRIYABEN GOMANBHAI

ઓનલાઈન બ રની નાના વેપાર ઓ પર થયેલ અસરોનો અ યાસ (દાદરા અને નગર હવેલીના સંદભ)

A18-084

VADKAR RIXITABEN BABUBHAI

ઔધો ગક કામદારોનો આિથક અ યાસ ( લ ફામ કંપનીના સંદભ)

A18-151

BHOYA KAMLESHBHAI R.

આિથક િવકાસની

A18-153

SIDDHARTH SINGH

An Economic Study of Copper Industry's Worker (In The Context of RR Cable Industry)

A18-156

PATEL SUNITABEN JAYANTIBHAI

A18-160

PATEL KIRTIBHAI BHARATBHAI

વયવંદના યોજનાના લાભાથ ઓનો આિથક અ યાસ (સામવરણી ગામના સંદભ)

A18-161

GIRI DANPAL LALJI

ઘન કચરાંથી થતાં

A18-162

GAVIT SURAJBHAI ISHWARBHAI

ખે ત
ૂ ોના આિથક

A18-202

RANA JAGRUTIBEN J.

અધવ ચે ઉ ચિશ ણ છોડ ને જનારની થિતનો અ યાસ (ડૉ. એપી અ

A18-214

YADAV SHEETU RAVINDRA

Indian Education Systerm Problem (In The Reference of Dadra and Naghar Haveli)

A18-221

GUPTA SAKSHIKUMARI SANJAY

બાળમ ૂરો િવશે આિથક-સામા જક િવ લેષણ (દાદરા અને નગર હવેલીના સંદભ)

250

RADHIKA RASHIKBHAI MASTU

વનિવકાસની કામગીર કરતાં કામદારોનો અ યાસ (બો તા ગામના સંદભ)

ામીણ િવકાસની ુ ુ ંબોના

વન પર થયેલ અસરોનો અ યાસ (નરોલી નવા ફ ળયાના સંદભ)

વનધોરણ પર થયેલ અસરોનો અ યાસ ( ુ ડાચાગામના સંદભ)

ામીણ લોકો પર થયેલ અસરોનો અ યાસ (કલા ગામના સંદભ)

ધાનમં ી આવાસ યોજનાના લાભાથ ઓનો આિથક અ યાસ (ખરાડપાડા ગામના સંદભ)

ૂ ષણનો અ યાસ (ખડોલી ગામના સંદભ)
વનધોરણનો અ યાસ (ખડોલી ગામના સંદભ)
ુ લ કલામ કોલેજના સંદભમાં)

