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01. कु. आ�ाड ि
�ा �का
 डॉ. द�ा�य महादम  एि�ल, २०१६ 
“नािशक िज� ातील #ामीण भागात शेतीकाम करणा)या व नोकरी करणा)या 
मिहलां-ा शारी.रक सु0ढतेचा तुलना3क अ5ास” 

     

02. 7ी. बांद� ि
वाजी िदनकर डॉ. िव9ू पेठकर एि�ल, २०१६ 
“सहा आठवडे चाल=ाचा िश>कां-ा आरो?ािधAीत शारी.रक सु0ढते-ा 
घटकांवर होणा)या प.रणामांचा अ5ास” 

     

03. 7ी. बोरसे देिवदास धवळू डॉ. अिभिजत कदम एि�ल, २०१६ 
“आ7म
ाळा व इं#जी माFम 
ाळेती� िवGाHाI-ा आरो?ािधिJत 
ारी.रक 
सु0ढतेचा तु�ना3क अ5ास” 

     

04. कु. िचंचव�े ि
वनेरी रामदास डॉ. अिभिजत कदम  एि�ल, २०१६ 
“�ो-कबLी लीग मधील सामMांमFे खेळाडूंनी वापरलेOा कौशOांचा 
िवQेषणा3क अ5ास” 

     

05. 7ी. दे
मुख सित
 तानाजी डॉ. िव9ू पेठकर एि�ल, २०१६ 
“पुणे शहरातील िजममFे िनयिमत भार �िश>ण करणा)यांना Sायामासाठी 
�वृ� व �े.रत करणा)या घटकाचा अ5ास” 

     

06. कु. डूबेरकर चैता�ी सुनी� डॉ. िव9ू पेठकर एि�ल, २०१६ 
“शालेय िवGाथाI-ा शारी.रक हालचालीमंधील सहभागावर प.रणाम करणा)या 
घटकांचा िलंगानुसार तुलना3क अ5ास” 

     

07. 7ी. गावंडे सित
 गोिवंद डॉ. िदपक माने एि�ल, २०१६ 
“२० ते २५ वयोगटातील िवGाHाI-ा Xिधरािभसरण >मतेवर सहा आठवडे 
काडYयो कराटे �िश>ण कायZ[माचा होणा)या प.रणामांचा अ5ास” 

     

08. कु. गायखे िन�ीमा ि
वाजी 7ीमती सुमन पांडे  एि�ल, २०१६ 
“डा\ एरोिब] �िश>णाचा िवGािथZनी-ंा ^:आदर व चरबीची ट`ेवारी या 
घटकांवर होणा)या प.रणामांचा अ5ास” 
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09. 7ी. घाडगे िधरज संजय 7ी. मायकल झेb�यर एि�ल, २०१६ 
“संगीतावर आधा.रत हालचाली-ंा िश>ण कायZ[माचा �ाथिमक शालेय 
िवGाHाI-ा िनवडक मुलभूत कारक कौशOांवर होणा)या प.रणामांचा अ5ास” 

     

10. 7ी. घनकुटे संिदप वसंत डॉ. अिभिजत कदम  एि�ल, २०१६ 
“कला व वािणc महािवGालयातील िवGाHाI-ा आरो?ािधAीत शारी.रक 
सुधृढतेचा तुलना3क अ5ास” 

     

11. 7ी. िगरीगोसावी अिमत अंकु
 डॉ. िव9ू पेठकर एि�ल, २०१६ “राAd ीय कराटे eधfत खेळाडूंनी वापरलेOा कौशOांचा िवQेषणा3क अ5ास” 
     

12. 7ी. गोडसे अिभिजत संजय 7ी. शिशकांत परदेशी एि�ल, २०१६ 
“पुणे शहरातील सी.बी.एस.ई. व एस.एस.सी. बोडZमधील hथूल िवGाHाIचा 
शारी.रक सु0ढतेचा तुलना3क अ5ास” 

     

13. 7ी. कiंगु� गणे
 उkीकृ9 7ी. मायकल झेb�यर एि�ल, २०१६ 
“पुणे शहरातील अिधक वजन व यो? वजन असलेOा शालेय िवGाHाI-ा 
शरी.रक सु0ढतेचा तुलना3क अ5ास” 

     

14. 7ी. काळुंगे 7ीकांत संभाजी डॉ. द�ा�य महादम  एि�ल, २०१६ 
“सहा आठवlाचा कॉmnे] �िश>ण कायZ[माचा लांब उडी �िश>णाथY-ा 
कायाZमानावर होणा)या प.रणामांचा अ5ास” 

     

15. कु. कांड �णा�ी �मोद 7ीमती  सुमन पांडे  एि�ल, २०१६ 
“मनोरंजना3क खेळांचा आंतरशालेय [ीडाeधfत भाग न घेणा)या िवGािथZनी-ंा 
आरो?ािधAीत शारी.रक सु0ढता घटकांवर होणा)या प.रणामांचा अ5ास” 

     

16. 7ी. कांडिगरे सुजीतकुमार डॉ. योगेश पवार  एि�ल, २०१६ 
“राcoरीय ितरंदाजी खेळाडूंचे कायZमान व िनवडक मानसशाpीय चलांचा 
सहसqंधा3क अ5ास” 

     

17. कु. कोरे अिनता राज
ेखर 7ी. शिशकांत परदेशी एि�ल, २०१६ 
“आठ आठवडे ^:शरीर भार �िश>ण कायZ[माचा २१ ते २५ वयोगटातील 
िवGािथZनी-ंा आरो?ािधAीत शारी.रक सु0ढता घटकांवर होणा)या प.रणामांचा 
अ5ास” 

     

18. 7ी. पाठारे �िदप िदपक डॉ. िदपक शrडकर  एि�ल, २०१६ 
“तायsांदो मधील यश^ी आिण अयश^ी खेळाडूं-ा आ3िवtासाचा 
तुलना3क अ5ास” 

     

19. 7ी. पवार िनखी� िवuवास डॉ. िदपक माने एि�ल, २०१६ 
“नािशक िज� ातील १९ वषाZखालील िजwाoरीय पुXष ि[केट खेळाडूंची िचंता 
व ^:आदर यांचा सह संबंधा3क अ5ास” 
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20. 7ी. पोटे िव[म ि
वाजी डॉ. अिभिजत कदम  एि�ल, २०१६ 
“महाराAd  राc [ीडा महोxव eधfतील भालाफेक खेळाडूं-ा शरीरिमती व 
eधाZ कायZमान यांचा सह संबंधा3क अ5ास” 

     

21. 
कु. सम�ेवा�े नािजया 
बाबासाहेब 

7ीमती सुमन पांडे  एि�ल, २०१६ 
“राAीय oरावरील दोरीचा मiखांब खेळणा)या मुली-ंा ताकद, लविचकता व 
शरीर मापन शाpातील घटकां-ा अिनवायZ संचातील कायZमानातील 
फरकानुसार तुलना3क अ5ास” 

     

22. 7ी. ि
ंदे Xपे
 अनंत डॉ. योगेश पवार  एि�ल, २०१६ 
“सहा आठवlां-ा कॉmnे] �िश>ण कायZ[माचा उंच उडी खेळाडूं-ा 
कायZमानावर होणा)या प.रणामांचा अ5ास” 

     

23. कु. ि
रसाठ योिगता अरिवंद 7ी. शिशकांत परदेशी एि�ल, २०१६ 
“िपलाटेज �िश>ण कायZ[माचा वoीगृहात राहणा)या मुली-ंा िनवडक 
आरो?ािधAीत शारी.रक सु0ढते-ा घटकांवर होणा)या प.रणामांचा अ5ास” 

     

24. कु. ि
तोळे �ितमा देवचंद 7ीमती सुमन पांडे  एि�ल, २०१६ 
“एरोिबक उप[म आिण ताकद �िश>णामFे सहभागी होणा)या मिहलां-ा 
बी.एम.आय. व बी.एम.आर. वर होणा)या प.रणामांचा तुलना3क अ5ास” 

     

25. 7ी. उग�े अिजंz अ
ोकराव डॉ. िदपक माने एि�ल, २०१६ 
“१४ ते १६ वषZ वयोगटातील िवGाHाIचा शारी.रक हालचालीकंडे बघ=ाचा 
0Aीकोन आिण |ां-ा शारी.रक सु0ढतेचा सहसंबंधा3क अ5ास” 

     

26. 
Mr. Bhaip 

Swapnil Santosh 
Smt. Suman Pandey April, 2016 

“A Comparative Study of Anthropometric and Physical Fitness 

Variables of Under 19 Male Kabaddi Players in Relation to 

Playing Position” 
     

27. 
Mr. Bhosale Vivek 

Dattatray 
Dr. Vishnu Pethkar April, 2016 

“Correlation between Physical Fitness Content Knowledge, 

Attitude towards Physical Activity and Physical Fitness of Ninth 

Grade Students from CBSE Schools in Pune City” 
     

28. Mr. Gawas Milind Jaydev Smt. Suman Pandey April, 2016 
“A Comparative Study of Effect of Zumba and Resistance 

Training on Body Composition” 
     

29. 
Ms. Karapurkar 

Minaxi Suresh 
Smt. Suman Pandey April, 2016 

“A Comparative Study of Aggression Level between Experienced 

and Non-Experienced Female Soccer Players” 
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30. Mr. Kerkar Aniket Anant Dr. Vishnu Pethkar April, 2016 
“A Comparative Study of Mental Imagery between Individual 

and Team Game Players from Pune City” 
     

31. Mr. Kudtarkar Ajinkya A. Dr. Vishnu Pethkar April, 2016 

“A Comparative Study of Physical Activity Level and Patterns of 

Dietary Habits between Rural and Urban School Children from 

Goa” 
     

32. Mr. Muluk Vishal Vasant Mr. Michael Xavier April, 2016 
“Comparison of Shooting Accuracy During Intercollegiate and 

Inter-Zonal Basketball Matches” 
     

33. Mr. Patil Pavanraj Anilrao Dr. Deepak Shendkar April, 2016 

“A Comparative study of Pre-competitive Anxiety level of Senior 

Male State level Government & Non-Government facility holder 

Gymnasts” 
     

34. 
Mr. Pawar Pravin 

Gopinath 
Dr. Deepak Shendkar April, 2016 

“A Comparative Study of Self-Confidence between Sport 

Participant and Non-Sport Participant Students from K.F.I. 

School” 
     

35. Mr. Raikar Nitish N. Dr. Vishnu Pethkar April, 2016 

“A Comparative Study of Mental Toughness among Pacers and 

Spinners Playing In Inter-Collegiate Cricket Championship in 

Goa” 
     

36. Ms. Yadav Sheetal Laxman Dr. Vishnu Pethkar April, 2016 
“Study of Physical Activity Levels of Students During School 

Hours” 
     

 


