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Master of Philosophy (M.Phil) in Physical Education
Degree allotted students list
Sr.
No.
०१.

०२.

Name of the Student
श्री. रासकर कािशनाथ
रामभाऊ
श्री. नारखेडे सागर
प्र�ादराव

०३.

श्री. िशक� रिवंद्र द�ात्रय

04.

Mr. Kedare Arvind

०५.

०६.

Vaman

श्रीमती रामटे के मं गला
भीमराव
श्री. मगर शरद बाळासाहे ब

०७. श्री. मोटे नागनाथ िकसनराव

Name of the
Research Guide

Month of Result
Declaration

डॉ. सोपान कां गणे

१५ िडस� बर, २००८

डॉ. सोपान कां गणे

०२ एिप्रल, २००९

डॉ. अ�ण िशंदे

०२ एिप्रल, २००९

Dr. Sopan Kangane

04th May, 2009

डॉ. अ�ण िशंदे

०८ मे , २००९

डॉ. अ�ण िशंदे

०८ मे , २००९

डॉ. महे श दे शपां डे

११ मे , २००९

Research Topic
“अहमदनगर िज�यातील व�र� महािव�ालयातील िव�ािथ�नी�ा क्रीडा
सहभागाचा िव�ले षणा�क अ�ास”
“�ायोमे िट� क प्रिश�णाचा १४ ते १९ वयोगटातील टीम हँ �बॉल मिहला
खेळाडूं�ा िनवडक कौश� काय�मानावर होणाऱ्या प�रणामां चा अ�ास”
“मा�िमक िव�ालयां चा शारी�रक िश�ण िवषयाब�ल िवषय िश�क, इतर
िवषय िश�क, मु �ा�ापक, िव�ाथ� व पालकां �ा मतां चा अ�ास”

“A Comparative Study of Personality Traits of Individual
and Team Sports Female Participants”

“एरोिब� आिण शा�ीय नृ�ाचा िविश� शरीर िक्रया�क घटकां वर
होणाऱ्या प�रणामाचा तुलना�क अ�ास”
“वे ट ट� े िनंग काय�क्रमाचा लघु अं तर (१०० मी.) धावणाऱ्या खेळाडूं�ा
िनवडक कौश�े काय�मानावर होणाऱ्या प�रणामां चा अ�ास”
“कब�ी खेळातील बदलले ले िनयम व �ां चा कब�ी खेळावर झाले �ा
प�रणामां चा अ�ास”
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Sr.
No.
०८.
०९.

Name of the Student
श्री. पठारे िकशोर ल�ण
श्री. पालोदकर रा�ल
प्रभाकरराव

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

डॉ. महे श दे शपां डे

११ मे , २००९

डॉ. महे श दे शपां डे

१२ मे , २००९

Dr. Arun Shinde

14th May, 2009

Mr. Deshmukh Vijay
Yashwant

डॉ. सं जीव सोनवणे

12.

Mr. Kasar Santosh

Dr. Mahesh

१३.

श्री. पावडे मंगेश सु धाकर

डॉ. अ�ण िशंदे

१८ जू न, २००९

डॉ. अ�ण िशंदे

१८ जू न, २००९

डॉ. अ�ण िशंदे

१९ जू न, २००९

डॉ. सोपान कां गणे

२३ जू न, २००९

डॉ. अ�ण िशंदे

२४ जू न, २००९

10.
११.

१४.

१५.

१६.

१७.

श्री. भुजबळ संतोष
सावळे राम

Laxmanrao

श्री. लोखंडे दादासाहे ब
मुरलीधर
श्री. राजेिनंबाळकर दु �ंत
तुकाराम
श्री. बारडोल चंद्रशेखर
िस�राज
श्री. पाचारणे संतोष बबनराव

Deshpande

२१ मे , २००९

23rd May, 2009

Research Topic
“डे �न िजमखाना �बचे क्रीडा िवषयक योगदानाचा अ�ास”
“योग प्रिश�ण काय�क्रमाचा १४ ते १६ वयोगटातील िव�ा�ा� �ा शारी�रक
सु �ढता घटक व मानिसक आरो�ावर होणाऱ्या प�रणामां चा अ�ास”

“Minimum Muscular Fitness Profile of First Year Under
Graduate Male Students of Pune University”
“ʼ��म-ए-िहं दʼ पै. हरी�चंद्र िबराजदार – ��ी अ�ास”

“Effect of Practice of Yogic Exercise on the Performance of
12 to 14 Years Boys Swimmers of Pravara Public School”

“िज�ा प�रषद उ� प्राथिमक शाळे तील १० ते १२ वष� वयोगटातील मुलां चे
आरो�िधि�त शारी�रक �मतेची मानक िनिम� ती”
“अहमदनगर िज�ा क्रीडा प�रषद आयोिजत आं तरशाले य क्रीडा
�धा� मधील शाळां चा व िव�ा�ा� �ा सहभागाचा अ�ास”
“शाले य िवभागातील खो-खो खेळाडूंची शारी�रक सु �ढता व शै�िणक
सं पादन यां चा तुलना�क अ�ास”
“लोअर बाँ डी �ायोमे िट� क �ायामां चा १६ ते १८ वयोगटातील फुटबॉल
खेळाडूं�ा िनवडक कौश� काय�मानावर होणाऱ्या प�रणामां चा अ�ास”
“इय�ा ९ वी �ा िव�ा�ा� साठी �ा�सं बंिधत शारी�रक �मता मानक
िनिम� ती”
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Sr.
No.
१८.

Name of the Student
श्री. पानसरे अतुल
भाऊसाहे ब

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

डॉ. अ�ण िशंदे

२४ जू न, २००९

१९.

श्री. िशंगाराम िदनेश शंकर

डॉ. अ�ण िशंदे

२७ जू न, २००९

२०.

श्री. सां गळे सुनील अं बरनाथ

डॉ. सोपान कां गणे

२७ जू न, २००९

Research Topic
“महारा��ीय मं डळ, पुणे या सं स्थेचा क्रीडा िवषयक योगदानाचा अ�ास”
“ताय�ां दो खेळाडू व �ु दो खेळाडू यां �ा िनवडक शारी�रक व कारक
सु �ढतेचे घटक व मानिसक �ा� घटक यां चा तुलना�क अ�ास”
“सिक�ट ट� े िनं ग व वे ट ट� े िनंग�ा प्रिश�ण काय�क्रमाचा टीम हँ �बाँ ल मधील
जं पशूट कौश� काय�मानावर होणाऱ्या प�रणामां चा तुलना�क अ�ास”
“�ायाम शाळा माग�दश�कास भार प्रिश�ण काय� क्रमाचे िनयोजन करताना

२१.

श्री. वाघमारे सितश नारायण

डॉ. सं जीव सोनवणे

२९ जू न, २००९

येणाऱ्या सम�ां चे िव�ले षण व माग�दश�क ह�पु��का िवकिसत क�न
ती�ा प�रणामकारकतेचा अ�ास”

२२.

श्रीमती घोलप सुवणा�
गोवध�न

23. Mr. Tisge Amol Valmik

डॉ. सं जीव सोनवणे

Dr. Sanjeev
Sonawane

24. Ms. Mali Leela Krishna Dr. Arun Shinde
२५.

26.

श्रीमती पुंडे मिनषा नारायण

डॉ. महे श दे शपां डे

Mr. Gawade Ganesh
Vinayak

Dr. Sopan Kangane

२७. श्री. वाघमारे गणेश नामदे व

डॉ. महे श दे शपां डे

२९ जू न, २००९

29th June, 2009
30th June, 2009
३० जू न, २००९

30th June, 2009
३० जू न, २००९

“रोध �ायाम व योगासने यां चा ��यां �ा स्थूलतेवर होणाऱ्या प�रणामां चा
अ�ास”

“The Effect of Meditation on Physiological Parameters”

“Normative Study on Health Related Physical Fitness and
Motor Fitness of Junior College Boys in Pune City”
“अहमदनगर शहरातील �ुदो खेळ एक अ�ास”

“Standardization of Rating Scale for Volleyball Players”
“पुणे शहरातील

तालमीमधील कु�ीगीर व प्रिश�कां �ा

कु�ी

खेळािवषयी असणाऱ्या �ानाचा व �ां ना येणाऱ्या सम�ां चा अ�ास”
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Sr.
No.
२८.

Name of the Student
श्री. बां गर द�ाराम

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

डॉ. सोपान कां गणे

३० जू न, २००९

२९.

श्रीमती शेख शबाना इकबाल डॉ. सं जीव सोनवणे

११ जुलै, २००९

३०.

श्री. भोरे दादासाहे ब अं बाजी

डॉ. सं जीव सोनवणे

२७ जुलै, २००९

३१.

श्री. पाटील िबपीन सं तोष

डॉ. एस. एस. दे शपां डे

२८ जुलै, २००९

३२.

श्री. च�ाण नरे श गु लाब

डॉ. सोपान कां गणे

३१ ऑग�, २००९

३३.

श्री. जाधव गौतम शा�राजे

डॉ. सोपान कां गणे

०१ स�� बर, २००९

34.

Mr. Dhopavkar Sanjay

Dr. Mahesh

26th September,

डॉ. अ�ण िशंदे

३० ऑ�ोबर, २००९

३५.

36.

भगवानराव

Raghunath

श्री. गोरडे राजाराम
िकसनराव

Mr. Shinde Vikrant
Shivling

३७. श्री. ढवण आनंद अं बऋषी

Deshpande

Dr. Arun Shinde
डॉ. सोपान कां गणे

2009

30th October,
2009

१४ नो�� बर, २००९

Research Topic
“िन� प्राथिमक शाले य शारी�रक िश�ण अ�ासक्रमाचा िव�ले षणा�क
अ�ास”
“अ�ापक पदिवका प्रिश�णाथ��ा शारी�रक �मता घटक अ�ापक
प�रणामकारकता व मानिसक �ा� यां चा सहसं बंधा�क अ�ास”
“रा��रावरील

लां बउडी

खेळाडूं�ा

कौश�ाचा

िव�ले षणा�क

अ�ास”
“भा�श्री िबले यां चा क्रीडा �ेत्रातील योगदानाचा अ�ास”
“पुणे शहरातील शाळां चा शाले य क्रीडा �धा� तील सहभाग आिण प्रािव�
सं पादनाचा अ�ास”
“�ायोमे िट� क प्रिश�ण काय�क्रमाचा बा�ेटबॉल व �ाँ लीबॉल खेळाडूं�ा
�ोटक �मतेवर होणाऱ्या प�रणामां चा तुलना�क अ�ास”

“Correlation Profile of Obesity and Central Fatness with
Stress among Sedentary People”

“ग्रािमण भागातील मा�िमक शाळां म�े असणाऱ्या शारी�रक िश�ण
िश�कां ना ये णाऱ्या अडचणीचा अ�ास”

“Comparative Study of Motor Fitness of Soccer Players
Playing at Different Divisions of Club”

“�ायोमे िट� क प्रिश�णाचा �ेिटं ग खेळाडूं�ा काय�मानावर होणाऱ्या
प�रणामां चा अ�ास”
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Sr.
No.
३८.

Name of the Student
श्री. स�द समुउ�ीन
बद��ीन

39. Mr. Shailendra Kumar
40.
४१.

42.

Mr. Shinde Suryakant
Jalinder
श्री. कदम अिभिजत
बबनराव

Mr. Mohd. Akbar
Ganie

43. Mr. Bishan Roy

४४. श्री. म�े प्रदीप बबनराव
४५.

४६.

श्री. गायकवाड राजू
दावलाजी
श्री. ठोंबळ मंगेश जािलं दर

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

डॉ. सोपान कां गणे

Dr. Arun Shinde

३० नो�� बर, २००९

30th November,
2009

Research Topic
“बीड िज�यातील उदू � मा�िमक शाळां तील शारी�रक िश�ण िवषया�ा
अं मलबजावणीचा अ�ास”

“The Effect of Yogasana and Pranayama on Health Related
Physical Fitness and Mental Health of Post Graduate
Students of Pune University Age Group 22 – 24”

३० नो�� बर, २००९

“The Study of Effect of Hill Training Program on 100 Meter
Sprint Performance of 14-16 Years Aged School Going
Boys”

10th December,

“Sports Facilities and Achievements in Affiliated Colleges of

डॉ. माधु री वाघचौरे

13th January,
2010

“A Comparative Study of Pre-Competitive Anxiety Level
Among the Individual and Team Sports from North Eastern
States”

डॉ. महे श दे शपां डे

०३ जू न, २०१०

डॉ. िदपक श�डकर

०८ एिप्रल, २०११

Dr. Sopan Kangane
डॉ. सोपान कां गणे

Dr. Arun Shinde
Dr. Nayana Nimkar

30th November,
2009

2009

०५ माच�, २०१०

“सातारा िज�यातील १५ ते १७ वयोगटातील िव�ा�ा� �ा िनवडक
शारी�रक सु �ढता घटकां ची मानके तयार करणे”

the University of Kashmir”

“दोनवे ळा महारा�� केसरी पै. चंद्रहार पाटील – ��ी अ�ास”

“नां देड िज�यातील अ�ापक िव�ालयातील शारी�रक िश�ण िवषया�ा
अं मलबजावणीचा अ�ास”
“अहमदनगर िज�ा मराठा िव�ा प्रसारक समाज या सं स्थे�ा क्रीडा
�ेत्रातील योगदानाचा अ�ास”
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Sr.
No.

Name of the Student

Ms. Meshram Asha
47.
Pralhad
४८.

49.

५०.

श्री. नागिटळक रामहरी
िशवाजी

Mr. Parab Mangesh
Mhatru

श्री. टे काळे िवजय सखाराम

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

Dr. Mahesh
Deshpande

डॉ. अ�ण िशंदे

30th

May, 2011

१६ जुलै, २०११

Dr. Deepak Shendkar 11th August, 2011
डॉ. सं जीव सोनावणे

१५ ऑ�ोबर, २०११

Research Topic
“Effect of Weight Training and Plyometric Training
Program on the Chip Kick Performance of Female Football
Players”
“सोलापूर िज�यातील मा�िमक शाळे तील शारी�रक िश�णात असले �ा
सम�ा व उपाययोजना”

“Significance of Body Height and its Relation with Skills
Used by Shiv Chatrapati Chashak Kabaddi Player”

“बु लढाणा िज�यातील मा�िमक शाळे तील ग्रामीण व शहरी भागातील
िश�क व शारी�रक िश�ण िश�क यां ना येणाऱ्या सम�ा व �ावरील
उपाययोजना”

५१.

52.
५३.

५४.

५५.

श्री. बालवडकर स�वान
िवलासराव

Ms. Gawali Minakshi
Haribhau

श्रीमती गट वैशाली िजजाबा
श्रीमती जगताप शािलनी
बाबुराव
श्री. सरोदे िदनेश मधु कर

डॉ. िदपक श�डकर

Dr. Nayana Nimkar

२४ नो�� बर, २०११

28th January,
2012

डॉ. सं जीव सोनवणे

११ एिप्रल, २०१२

डॉ. म�थ घरोटे

१६ जुलै, २०१२

डॉ. म�थ घरोटे

१६ जुलै, २०१२

“कब�ीमधील मिहला चढाई पट् टूंचे शरीरमापन व �ां नी वापरले ले
कौश� यां चा अ�ास”

“Effect of Rhythmic Yoga and Pranayama Program on
Problems during Menstruation of 13 to 14 Years Old Girls”
“आरो�

संबंिधत शारी�रक

�मते�ा

मानकां ची

िनिम� ती

क�न

उपयु�तेचा अ�ास”

“४० ते ५० वयोगटातील मिहलां �ा रजोिनवृ �ी कालावधीत येणाऱ्या
सम�ां वर िनवडक योिगक प्रिक्रयां �ा प्रिश�णा�ा प�रणामां चा अ�ास”
“त्राटक िक्रयेचा नवोिदत नेमबाज िव�ािथ�नीं�ा काय�मानावर होणाऱ्या
प�रणामां चा अ�ास”
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Sr.
No.

Name of the Student

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

Research Topic
“पुणे व

५६.

श्री. पाटील उमेश �ानदे व

डॉ. एम. आर. गायकवाड

२५ ऑग�, २०१२

िपंपरी-िचंचवड

शहरामधील

िविवध �रावर खेळणाऱ्या

महािव�ालयीन खेळाडूंचा खेळातील सहभागा िवषयीचा िचिक�क
अ�ास”

57. Mr. Riyaz Ahmad Dar
58.
५९.

६०..

Mr. Akhter Murtaza
Gul Mohd Khan
श्रीमती मु�ा नाझिनन
िसकंदर

श्रीमती पुजारी जयश्री
िसध्द�ा

Dr. Manmath
Gharote

“Comparative Study of Personality and Self Esteem of
25th August, 2012 Physical Education Teachers and Other Subject Teachers of
Pune City”

डॉ. सं जीव सोनावणे

06th September,
2012
२६ िडस� बर, २०१२

“Effect of Core Training on Selected Physical Fitness
Components”

डॉ. िदपक श�डकर

२३ जानेवारी, २०१३

“कब�ी �ोअ�रं ग सॉ�वे अरचा िचिक�क अ�ास”

Dr. V. S. Wangwad

“िपंपरी-िचंचवड महानगरपािलके�ा मा�िमक शाळे तील शारी�रक
िश�ण उपक्रम व काय�क्रमा�ा अं मलबजावणीचा अ�ास”

◌ँ

Mr. Malik Wahid Ud
61.
Din Ab. Majid

Dr. S. S. Deshpande

24th January,
2013

६२.

डॉ. पी. के. पटे ल

२० जुलै, २०१३

श्री. साबळे संतु महादु

“Comparative Study of Health Related Physical Fitness
Components of Secondary School Boys & Girls of Pune and
Kupwars City”
“पुणे शहरातील ५ ते ६ वयोगटातील िव�ा�ा� �ा स्थां नातरणीय

कौश�ा�ा दजा� ची स��स्थती तपासणे व िविश� प्रिश�ण काय� क्रमां चा
स्थां नातरणीय कौश�ां वर होणाऱ्या प�रणामां चा अ�ास”

६३.

६४.

श्री. वाघ महे श छबु राव
श्रीमती कळमकर र�मी
मोहनराव

डॉ. िदपक श�डकर

२० जुलै, २०१३

डॉ. िदपक श�डकर

२० जुलै, २०१३

“मा�िमक शाळे तील ताय�ां दो खेळात सहभागी होणाऱ्या व न होणाऱ्या
िव�ा�ा� �ा कारक �मता व लविचकता यां चा अ�ास”
“दोरीचा म�खां ब या खेळाम�े �धा� काय�मान प्रभािवत करणाऱ्या
शारी�रक सु �ढता घटकां चा अ�ास”
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Sr.
No.

Name of the Student

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

65.

Mr. Rafaqat Hussain

Dr. Manmath

66.

Mr. Mudasir Hassan

Dr. Manmath

Bhat

Hajam

67. Mr. Mudasir Bashir

Gharote

Dr. Manmath
Gharote

20th July, 2013
20th July, 2013

“Effects of Suryanamaskar on Minimum Muscular Fitness
of School Students of Pune City”

“Comparative Study of Job Stress and Personality among
Physical Education Teachers and Other Subject Teachers
from Kulgam District and Anantnag District”

“A Comparative Study of Emotional Intelligence and Self
Esteem of Physical Education Teachers between Kulgam
District and Anantnag District”

डॉ. योगे श पवार

३० स�� बर, २०१३

“Comparative Study of Aggression and Self Concept
among Sports Men and Non Sports Men from Kulgam
District”

श्री. गरड रावसाहे ब शामराव

डॉ. सं जीव सोनावणे

१० िडस� बर, २०१३

“अजु� न पुर�ार प्रा� कब�ी खेळाडू शां ताराम जाधव ��ी अ�ास”

Mr. Showkat Rashid

Dr. Manmath

Mr. Mansoor Ahmad
68.
Mir
६९.

श्रीमती च�ाण नेहा मोरे �वर

७०.

71.

Bhat

७२. श्री. जुंद्रे दीपक भगवान

73.

Gharote

20th July, 2013

Research Topic

Mr. Ridhwan Ul
Ramzan

Dr. Manmath
Gharote

Gharote

डॉ. आ�ाराम ठोके

Dr. Manmath
Gharote

20th July, 2013

25th January,
2014

२७ जानेवारी, २०१४

24th February,
2014

“१२ आठवडे ऑफ िसझन प्रिश�ण काय�क्रमाचा बी.ई.जी. सं घातील
कब�ी खेळाडूं�ा �मतां वर होणाऱ्या प�रणामां चा अ�ास”

“Effects of Suryanamaskar on Selected Anthropometric
and Physiological Variables of School Students”

“िविवध खेळातील खेळाडूं�ा ताकद या घटकावर िट आर ए� आिण
��स बॉल प्रिश�णाचा होणाऱ्या प�रणामां चा अ�ास”

“Effect of Yogic Activities on the Aggression of Secondary
School Students”
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Sr.
No.

Name of the Student

74. Mr. Ajay Singh Charak

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

Dr. Manmath
Gharote

24th February,
2014

७५. श्री. चामले सिचन सु भाषराव

डॉ. िवनायक तुजारे

२४ फेब्रु वारी, २०१४

७६. श्री. िघके संदीप िशवप्रसाद

डॉ. िदपक श�डकर

२४ एिप्रल, २०१४

डॉ. एस. एस. दे शपां डे

२४ एिप्रल, २०१४

७७.

श्री. पडवळ माधवानंद
तुकाराम

७८. श्री. पाटील रणिजत अरिवंद

Ms. Shirbhayye
79.
Avantika Anandrao

डॉ. म�थ घरोटे

Dr. Vinayak Tujare

०३ जुलै, २०१४

03rd July, 2014

Research Topic
“Combine Effect of Concurrent Training and Yogic
Activities on the Physiological and Performance
Parameters of 10 Meter Air Pistol Shooters”
“रा��रीय मै दानी �ध� मधील १०० मी. धावकाचे काय�मान आिण �ां ची
शरीरमापे यां चा सहसं बधा�क अ�ास”

“बॉलबॅ डिमं टन खेळा�ा कौश� कसो�ां ची िनिम� ती”
“पुणे िजल्�ातील मिहला कु�ीगीराची कु�ी �ेत्रातील उ�ेखनीय
कामिगरीसंबंधी येणाऱ्या सम�ा व उपाययोजनां चा अ�ास”
“नृ� प्रिश�णाचा िज�ँ िट� मधील मु लीं�ा �रदिमक व �ोअर
ए�रसाईझ काय�मानावर होणाऱ्या प�रणामां चा अ�ास”

“Comparative Study of Pre Competitive Anxiety, Self
Confidence and Self-Motivation of State Level Volley Ball
Players”
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Savitribai Phule Pune University
(formerly University of Pune)

Department of Physical Education

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Master of Philosophy (M.Phil) in Physical Education
Degree allotted students list
Sr.
No.
80.
८१.

Name of the Student
Mr. Kanekar Sunny
Ramdas

श्रीमती कां बळे �पाली िशदू

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

Dr. Vinayak Tujare
डॉ. िदपक श�डकर

13th October,
2014

०५ िडस� बर, २०१४

Research Topic
“Indian I-League Soccer Coaches’ Perception of their
Coaching Efficacy Compared to the Player’s Perception”
“व�र� महािव�ालयातील िव�ाथ�नीना क्रीडा सहभागाम�े येणाऱ्या
अडचणींचा अ�ास”

“को�ापूर शहरातील ६० ते ८० वष� वयोगटातील वृ �ां �ा कटीभागातील
८२.

श्रीमती खाडे वैशाली सोपान

डॉ. िदपक श�डकर

०५ िडस� बर, २०१४

अ�स्थ खिनज घनतेवर होणाऱ्या रोध व योगासन प्रिश�ण काय� क्रमा�ा
प�रणामां �ा तुलना�क अ�ास”

83.

Ms. Shirke Sheetal

८४.

श्री. कािशद अिजत सु भाष

85.

Shamrao

Ms. Patil Nishigandha
Rameshwar

Dr. Deepak Shendkar
डॉ. िवनायक तुजारे

Dr. Deepak Shendkar

06th December,
2014

१७ फेब्रु वारी, २०१५

02nd May, 2015

“Comparative Study of School Health Index of High
Schools in Pune City”
“अशै�िणक

कामां चा

िश�कां �ा

शै�िणक

कामां वर

होणाऱ्या

प�रणामां चा अ�ास”

“Effect of Educating and Involving Parents to Enhance
Outlook of Parents towards their Child Participation in
Physical Activity”
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Sr.
No.

Name of the Student

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

Research Topic
“पुणे शहरातील िनयिमत शारी�रक िश�णात भाग घेणाऱ्या कमी मैदान

८६.

श्री. बोरसे िव�ू ढवळू

डॉ. आ�ाराम ठोके

१३ मे , २०१५

असणाऱ्या

व

जा�

मै दान

असणाऱ्या

शाळे तील

िव�ा�ा� �ा

आरो�िधि�त शारी�रक सु �ढते�ा घटकां चा तुलना�क अ�ास”
८७.

श्री. नालकर संकेत िवजय

डॉ. िदपक श�डकर

२७ जुलै, २०१५

८८.

श्रीमती श�डे मंगला अं ताराम

डॉ. िदपक श�डकर

२२ ऑग�, २०१५

“पुणे शहरातील शाळ� मधील शारी�रक िश�ण तासा�ा वे ळ िनयोजन,
िश�क वत�न व िव�ाथ� वत�न यां चा सव� �णा�क अ�ास”
“पुणे महानगरपािलकां �ा मराठी व इं गजी मा�मां �ा प्राथिमक शाळां चा
शाले य आरो� दश�काचा तुलना�क अ�ास”
“२० ते ३० वष� वयोगटातील मिहलां �ा कंबर-िनतंब गु णो�र व

८९.

९०.

९१.

92.

९३.

94.

श्री. िशंदे गौतम रघुनाथ
श्री. त�ापुरे जग�ाथ
गु�पदअ�ा

डॉ. िवनायक तुजारे

२१ स�� बर, २०१५

डॉ. एम. आर. गायकवाड

२१ स�� बर, २०१५

श्री. गडाख �ाने�वर सु भाष

डॉ. आ�ाराम ठोके

Mr. Parmar
Anupamkumar
Linusbhai

Dr. Vinayak Tujare

Ms. Tapkire Poonam
Ramchandra

Dr. Deepak Shendkar

श्रीमती गायकवाड धनश्री राम डॉ. योगे श पवार

०९ ऑ�ोबर, २०१५

19th January,
2016
१६ मे , २०१६

16th May, 2016

बी.एम.आय. वर िविश� �ायाम प्रकार प्रिश�णाचा होणाऱ्या
प�रणामां चा अ�ास करणे”
“कोर ट� े िनंगचा �ॉलीबॉल खेळाडूं�ा कारक �मते�ा घटकावर
होणाऱ्या प�रणामाचा अ�ास”
“नािशक

िज�यातील

आिदवासी

आश्रमशाळे तील

िव�ा�ा� चा

कौश�िधि�त शारी�रक �मता व शरीरमापनाचा स��स्थतीचा अ�ास”

“A Study of Wellness, Physical Activity and Attitude
towards Physical Education among School Students”
“बाल सु धार गृ हातील मु लींवर मनोरं जना�क खेळातुन िदले जाणारे
नैितक मु �िश�ण यां चा प�रणाम तपासणे”

“Parental Involvement in Individual Racket Sports Players
from Pune City”
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Sr.
No.

Name of the Student

Name of the

Month of Result

Research Guide

Declaration

Research Topic
“योग प्रिश�ण काय�क्रमाचा आं तरशाले य बा�ेटबॉल पु�ष खेळाडूं�ा

९५.

श्री. सरोदे नवनाथ महादे व

डॉ. म�थ घरोटे

१५ जू न, २०१६

िनवडक कौश�ािधि�त शारी�रक सु �ढता घटक व शूिटं ग काय�मानावर
होणाऱ्या प�रणामां चा अ�ास”

96.

Ms. Ugale Manjushri

९७.

Kisan

श्रीमती डे रे नंदा िशवाजी

९८.

श्री. वडजे राकेश िदनकर

05th December,

“Effects of Structured Background Music on Motor

डॉ. म�थ घरोटे

२२ ऑग�, २०१७

“रा��ीय पातळीवर कराटे खेळणाऱ्या खेळाडूं�ा दु खापतींचा अ�ास”

डॉ. म�थ घरोटे

१९ िडस� बर, २०१७

Dr. Deepak Shendkar

2016

Development of Grade-1 Children”

“पुणे शहरातील मा�िमक शाळां म�े प्रथमोपचार सु िवधां चा व शारी�रक
िश�ण िश�कां �ा प्रथमोपचार �ानाचा अ�ास”
“सािवत्रीबाई फुले पुणे िव�ापीठ अं तग� त येणाऱ्या पुणे शहरातील

९९.

श्री. मोिहते आ�ा िदलीप

डॉ. िदपक श�डकर

२७ माच�, २०१८

अनुदािनत व िवनाअनुदािनत महािव�ालयातील आरो� दश�काचा
तुलना�क अ�ास”
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