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Sr. 
No 

Seat 
No 

Name Of Students Title of project 

1 14002 Adhav Pravin  Jalindar अ पभुधारक शेतक-यांना आ थक व 
सामािजक अ यास. 

2 14003 Admane Krishna Goroba लातूर शहरातील कौटंु बक हसंाचार त ्
म हलांचा अ यास 

3 14004 Ainar Anjyabapu Lahanu संगमनेर तालु यातील (आदश गाव) 
साकुर गावातील ामीण वकासात 
नाग रकांना सहभाग एक अ यास 

4 14005 Apsingekar Surendra Sureshrao ल गक श णाचे मह व-् लातुर व 
उ मानाबाद नर ण हातील ल गक 
गु हात सहभागी व धसंघ षत बालकांचा 
अ यास 

5 14006 Argade Sainath Bhausaheb संगमनेर तालु यातील अ पुधारक शेतक-
यांचे दु काळज य ्प रि थतीत समायोजन 
एक अ यास  

6 14007 Avasak Rajat Rajendra अहमदनगर िज हयातील द लत युवकांचा 
न लवाद  चळवळीकड ेपाह याचा 
ि टकोन एक अ यास 

7 14008 Avinash Zumber A Study on theWomen’s Opinion about 
birth of girl child” special referene to 
ahmednagar taluka  

8 14009 B. Tutinungla A study on the problem faced by naga 
youth of alcoholic parents with special 
reference to naga students of ahmednagar 

9 14011 Bahiram Tarabai Uttam शास कय आ मशाळेत मळणा-या 
सु वधांबाबत वदयाथ नींना येणा-या 
अडचणींचा अ यास 

10 14013 Bansod Atul Vijay अहमदनगर शहरातील स दाथनगर 
सेवाव तीमधील अ व छतेमुळे कुटंुबातील 



य ती या आरो यावर होणारा प रणाम- 
एक अ यास 

11 14014 Bansode Deepak Ramesh मराठ  मशनचे शै णक े ातील 
योगदान एक अ यन 

12 14015 Bele Sandip Piraji  कंधार तालु यातील सुडयाचीवाडी येथील 
वडार जातीवर थलांतराचा झालेला 

13 14016 Bendre Yashawant Gajanan ततीय पंथीयां या वैयि तक, शा रर क, 
सामािजक, आ थक समायोजन व 
पुनवसन एक अ यास 

14 14017 Bhagat Pradip Prakash गणेगावातील शेतक-यांचा दु काळ 
नवार याचा एक अ यास 

15 14018 Bhagat Savita Sarjerao कापूरवाडी गावातील भ ल ्समाजाचा 
सवागीण अ यास 

16 14021 Bhoyar Murlidhar Uttamrao हगंोल  िज हातील केसापुर गावातील 
पारधी जमातीचा सामािजक आ ण आ थक 
अ यास 

17 14022 Bhidave Ramnath Narayan संगमनेर येथील स दाथ रा शाळेत 
श णा घेणा-या मुलांचा कौटंु बक व 
शै णक सम यांचा अ यास 

18 14023 Borude Sachin Rajendra कापूरवाडी गावातील एकाि मक बाल 
वकास योजने दारे लाभा याना मळणा-
या सोयी सु वधांकड ेपाह याचा दि टकोन 

19 14024 Bramhane Radhesham 
Rangnath 

कामत  शगंवे गावातील भ ल ्
समाजातील ऊस तोडणी कामगार लोकांचा 
अ यास 

20 14025 Bulkunde Sagar Ganesh क ष उ पं न ्बाजार स मती, संगमनेर 
मधील हमाल कामगारांचे आरो यं व 
आ थक ि थतीचा अ यास 

21 14026 Canny Lalsanhim A study on maternal health of adolescent 
married women with special reference to 
nagardeol village, ahmednagar, 



maharashtra 
22 14027 Chaure Lalita Vilas  ने ती येथील कशोरवयीन मुल ं या 

शै णक आ ण आरो यं ि थतीचा 
अ यास 

23 14028 Chavan Balaji Vyankatrao बीड िज हयातील अंबोजोगाई तालु यातील 
नांदगाव गावातील द लत व तीकडे 
सवणाचा पाह याचा दि टकोन एक 
अ यास 

24 14029 Chavan Kuldip Sitaram पुणे िज हयातील जु नंर तालु यामधील 
ाथ मक व मा य मक शाळांतील 
श कांचा बदल या श ण प दतीकडे 
पाह याचा दि टकोन- एक अ यास 

25 14030 Chavan Nitin Rohidas अकोळनेर गावातील पाणी टंचाईमुळे 
नमाण होणा-या सम यांचा अ यास 

26 14031 Chavan Shivaji Vinayak ह रचातांडा ता. पाथड  िज. अहमदनगर 
येथील बंजारा समाजातील मुलांवर 
भटकंतीमुळे होणारा प रणामाचा अ यास 

27 14032 Chongshen Mongba C Chang Impact on social development in 
nagaland due to llegal immigrants 

28 14034 Devre Ganesh Annasaheb ामपंचायतीने राब वले या व वध 
योजनामुळे गावात झालेला बदल एक 
अ यंयन गाव सारोळा कासार 

29 14035 Dhanedhar Sagar Kadu  हरेगाव येथील पारधी समुदायाचा 
आ दवासी क याण योजने या लाभामुळे 
झाले या आ थक व सामािजक बदलाचा 
अ यास 

30 14036 Dhoble Ankita Jalindar जु  तालु यातील रा ट य अ न ्सुर ा 
योजनेचा लाभ घेतले या लाभा याचा 
अ यास 

31 14037 Dnyaneshwar Pundlik Ghate क पं तां या पुनवसनासबंंधी येणा-या 
अडचणी वशषे संदभात के.के. रजमधील 



क पा तांचा अ यास 
32 14038 Esther Lalremsiami  A study on problems faced by the old age 

pople with reference to siddharth nagar 
area of ahmednagar city 

33 14039 Gaikwad Priyanka Sahebrao संगमनेर तालु यातील काकडवाडी 
गावातील वडी कामगार म हलांचा 
सामािजक व आ थक अ यास 

34 14040 Gaikwad Vaishali Bhimrao अहमदनगर िज हयातील पारनेर 
तालु यात असणा-या गार खडंी गावातील 
महारा टं ामीण रोजगार हमी योजनेतील 
लाभा याचा सामािजक व आ थक 
सम यांचा अ यास 

35 14042 Gandhale Digambar 
Sambhudeo 

धा र तालु यातील नवडक गावातील 
मागासवग य शेतक-यांना दु काळज यं 
प रि थतीतील समायोजनाचा अ यास िज. 
बीड 

36 14043 Gavhane Mahendra Dinkar अहमदनगर शहरातील युवकांचा उ च ्
श णाकडे बघ याचा दि टकोन- एक 
व लेषणा क अ यास 

37 14044 Gavhale Vandana Madhavrao नंदरुबार िज हयातील आ मशाळा मधील 
कशोरवयीन मुल ंना शै णक व आरो य ्
वषयक अ यास 

38 14045 Gaywal ravindra b रा ट य सेवा योजनेची युवकां या 
यि तम वं वकासामधील भू मका 

39 14046 Ghanghav abhijeet balasaheb 
 

शड  शहरातील साईनाथ मा य मक 
वदयालयातील यंवकांवर सामािजक 
संपषण जाळयाचा होणा-या प रणामचा 
अ यास 

40 14047 Hawale dnyaneshwar kisan उ मानाबाद िज हयातील शास कय 
योजनेचा लाभ पाधी कुटंुबीयांचा अ यास 

41 14048 Holkar rameshwar prabhakar शेवगाव तालु यातील माळेगाव ने 



गावातल  धनगर समाजातील मढपाळ 
यवसाय करणा-या मढपाळचा सामािजक 
आ ण आ थक अ यास 

42 14049 Imtirenla longkumer A study on causes, problems and impact 
of early marriage incidences in naga 
sociey(beisumpuikam village, peren 
district, nagaland state)  

43 14050 Jadhav ashwin philip बदल या जीवनशैल चा अहमदनगर 
शहरातील युवकां या आरो यावर झाले या 
प रणाम एक अ यास 

44 14051 Jadhav nagesh popat कडा गावातील मनरेगा लाभा याना 
आ थक व आरो यं ि थतीचा अ यास 

45 14052 Jondhale amol baban मढवण ता. संगमनेर येथील पाणलोट े  
वकास काय मांतगत लाभा याचा 
अ यास 

46 14053 Kad rituja राहु र तालु यातील नवडक गावातील 
बालकामगार यां या सम यांचा अ यास 

47 14054 Kakade amol sudam खु ंटेफळ ता. आ ट  िज. बीड येथील 
साठवण तलावासाठ  जमीन संपा दत 
झाले या शेतक-यांचा अ यास 

48 14055 Kamble nitesh ramesh A study of working conditions of women 
bidi workers in ramwadi slum, 
ahmednagar 

49 14056 kamble vanita sudam द लत चनं समाजाचा सामािजक, 
आ थक प रि थतीचा अ यास 

50 14057 Kamble vikas uddhav शेवगाव शहरातील भोई समाजा या 
पारंप रक यवसायात बदल आणणा-या 
घटकाचा अ यास 

51 14058 Kapkar sagar ashok लोणी गावातील युवकांचा होणा-या 
यसन धनते या प रणामांचा अ यास 

52 14059 Karale vitthal mahadeo ाम वकासाम ये ामपंचायतीची भु मका- 
वशेष संदभाने कामत शगंवे या गावचा 



अ यास 
53 14060 Kawade aniket chandrakant उ मानाबाद िज हातील क हेरवाडी 

गावातील पाणलोट े  वकास 
काय मांतगत लाभा याचा अ यास 

54 14062 Kiran vishnu hiwale पदमानगर भागातील कौटंु बक 
हसंाचार तं म हलांचा अ यास 

55 14063 kondhari silvester lahu डाहाणू तालु यातील आ दवासी वारल  
युवकां या उ च ् श णातील अडचणींना 
अ यास 

56 14065 Lalhmunthang A study on the socio economic conditions 
of street vendors of ahmednagar city 

57 14066 Lanutemsu A study on the mechanism of current 
division among the naga tribes in 
nagaland 

58 14067 Lihinar pratibha arjun वैजापुर तालु यातील अंतरजातीय ववाह त 
जोड यांचा स दि थतीचा अ यास 

59 14068 Maghade pradip michael सामािजक याय व समता था पत 
कर याम ये भारतीय कायदयाची भू मका 
एक अ यास युवकां या मतांच ेअ यंयन 

60 14069 Mahajan digambar datta क याणकार  रा यं सं पना राब व याम ये 
वयंसेवी सं थांची भू मका एक अ यास 
संदभ अहमदनगर शहर अहमदनगर 

61 14070 Malawade dattatray haribhau उंबर  ता. संगमनेर येथील दधु 
उ पादकांचा सवागीण अ यास 

62 14071 Mali sima bhausaheb मराठ  मशन लेरा ुस व तीगह 
अहमदनगर येथील व तीगह मुल ंचा 
सवागीण अ यास 

63 14072 Mane anuja dattatrya अहमदनगर शहरातील आंतरजातीय ववाह 
केले या दांप यांचा अ यास िज हा 
अहमदनगर 

64 14073 Manoj gajanan tap दाताळा ता. मलकापूर येथील भू म हन 



शेतमजूर म हलांचा सामािजक व आ थक 
अ यास 

65 14074 Mekale venkat dattrao लोकशा हर अ णाभाऊ साठे वकास 
महामंडळातील योजनांचा लाभ घेतले या 
लाभा याचा अ यास 

66 14075 Misal sunil murlidhar A study on quality of life of migrant 
householders in padmanagar slum, 
ahmednagar 

67 14076 Mohite sukhdeo raju कोलारा गावामधील शेतमजुर  करणा-या 
म हलांचा अ यास 

68 14077 More shaila balu जामखेड तालु यातील राजुर  गावातील 
उ च ् श ण घेणा-या मुल ंना येणा-या 
सम यांचा अ यास 

69 14078 More yogesh gopinath औरंगाबाद तालु यातील रहाळपटट  तांडा 
येथील बंजारा समाजाचा सामािजक व 
आ थक बदलांचा अ यास 

70 14079 Naikale anup sunil राहता शहरातील ए.एस.सी. 
महा वदयालयातील अधवेळ काम क न 
श ण घेणा-या वदया याचा सवागीण 
अ यास 

71 14081 Oranjit narzari A study on the socio- economic status of 
adivasi (tea tribe ) commnity of kalamati 
area sonitpur, assam 

72 14082 Padwal sudip suryakant लोकसं या वाढ चा रा ट वकासावर होणा-
या प रणामांचा अ यास उ च ् श ण 
घेणा-या वदया याचा मतांचे अ यंयन 

73 14083 Pathan karimkhan chand संगमनेर शहरातील म दपान करणा-या 
युवकां या कुटंुबातील सम यांचा व 
प रणामाचा अ यास 

74 14084 Pathare sarika suresh ीरामपुर तालु यातील िज हा प रषदे या 
श कांना येणा-या सम यांचा अ यास 

75 14085 Pawal deepak baban ी ज मदरं वाढव यासाठ या 



उपासयोजना वशषे संदभाने, गांधी 
चॅर टेबल ट टं, कडा यांचा अ यास 

76 14086 Pisal balasaheb shivaji अहमदनगर िज हयातील तालकुा नेवासा 
मधील हं ड नमगाव ाम थांचा मुल 
द क घे यासंबंधीतचा दि टकोन 

78 14087 Pradeep basumatary A study on the job satisfaction of national 
heaalth mission (nhm) employee in 
udalguri dist. Assam 

79 14088 Pratap badrinath nande नेवासा तालु यातील ामपंचायत पु ष 
सद यांचा म हला आर णाकडे पाह याचा 
दि टकोन एक अ यास 

80 14089 Pulotuli Sumi A Study on Assessing the Relevance of 
Higher Education with Employability 
with Reference to Post-Graduate Girls of 
Ahmednagar College, Ahmednagar (M.S)  

81 1490 Rachel Tep  A Study on the Problem Faced by Orphan 
Children with Special Reference to 
Ahmednagar Yateemkhana and Boarding, 
Ahmednagar, Maharashtra  

82 1492 Rashinkar Sagar Subhash  Jhjkeiqj rkyqD;krhy csykiwj AA cqAA xkokrhy 
/kuxj lektkrhy esa<ikG O;olk; dj.kk&;k 
yksdkauk ;s.kk&;k leL;kapk vH;kl  

83 14093 Rokongunuo  Cultural Adjustment of North East 
Student Studying in Ahmednagar (MS)  

84 14094 Salve Sanjay Ravindra  ‘kgjcktkj >ksiMiV~Vhrhy efgykapk lkokZaxh.k 
vH;kl  

85 14095 Sayyad Abdulmusa Rajjak  vgenuxj ‘kgjkrhy pkWanlqyrkuk dfu”B 
egkfo|ky;krhy fo|kfFkZauhapk iMnk i/nrhdMs 
ikg.;kpk n”̀Vhdksu & ,d vH;kl  

86 14096 Senovielhou Koza  A Study on Unemployed Graduate 
Students with special reference to Khezha 
Area, Phek District Nagaland  

87 14097 Shaikh Mustak Umarbhai  jkgrk rkyqD;krhy ,d:[ks xkokrhy ‘ksretqj 
dkexkjkapk vkfFkZad o lkekftd vH;kl  

88 14098 Shaikh Shabaj Amin  LoPN Hkkjr vfHk;kukph mi;qDrrk lanHkkZus 
lat;uxj >ksiMiV~Vhrhy jfgok’;kaP;k erkaps 
v/;;u 

89 14099 Sharon Sarmen Hanse  A Study of Diabetes Affected People with 
special reference to Civil Hospital, diphu, 
karbi, Anglong  

90 14100 Sonawane Santosh Ashok  ftYgk ifj”kn ‘kkGsdMs ikydkapk c?k.;kpk 



n”̀Vhdksu &,d vH;kl fppkaMh ikVhy rk- uxj] 
ft- vgenuxj  

91 14101 Sonwane Lajras Janardan  vgenuxj jsYos LVs’ku] eky/kD;krhy gekykaP;k 
leL;kapk & ,d vH;kl  

92 14103 Thanage Chitra Sharad  Jhjkeiqj ;sFkhy ejkBk lektkrhy mPpf’k{k.k 
?ks.kk&;k r:.khaP;k vMp.khaps v/;;u  

93 14104 Thore Krushanakumari 
Sadashiv  

fHkaxkj ‘kgjke/;s LFkykarjhr >kysY;k dkexkjkapk 
vkjksX; o vkfFkZd fLFkrhpk vH;kl  

94 14106 Uriyel Narzari  A Study on the Need of Social Work 
Intervention among High School Going 
Children in Sastrapatra Area of Udalguri 
District, Assam  

95 14107 Vetal priyanka chandrakant A study on the increasing suicidal 
tendency among the youth with reference 
to aizwal city of mizoram, india 

96 14108 Wavhal ashabai devram अहमदनगर िज हयातील अकोले 
तालु यातील कातकर  आ दम जमातींचा 
सवागीण अ यास 

97 14109 Yadav priya vishnu भ न र या स मत य तींना सामािजक 
समायोजनाम ये येणा-या सम यांचा 
अ यास 

98 14110 Yerkal vikas asaram मदडगाव येथील युवकांचा सामुदा यक 
कायाम ये सहभाग एक अ यास 

99 14111 Zothankimi sailo A study on the increasing suicidal 
tendency among the youth with reference 
to aizwal city of mizoram state of india 

100 1317 Gaikwad vishal damodar महा मा फुले क ष वदयापीठ, राहु र येथे 
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