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CBCS Autonomous Structure for S.Y.B.A. (Yogic Science) 

 

Semester 

Core 

Course 

 

Paper No. 

Name of 

Course 

No.of 

Credits 

No. of 

Hours per 

Week 

III 

DSC-2C 

YOG- 231 
Fundamental of Yoga & 

Naturopathy  
3 3 

YOG-232 
Practical – I (Yoga & 

Naturopathy 
3 3 

SEC -1 YOG-230 
Health & Career through 

Yoga & Naturopathy 
2 2 

IV 

DSC-2D 

YOG-241 
Yoga &Education 

(Theory) 
3 3 

YOG-242 
Practical -  II (Yoga 

Education) 
3 3 

SEC -2 YOG-240 
Health & Career through 

Yoga & Education 
2 2 

 Total Credits 16  

 

                         Syllabus Pattern for The all Courses (60: 15) 

Nature Marks 

External Marks 60 

Internal Marks 15 

Total Marks 75 
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अभ्यासक्रमाची उद्धीष्ट्ये :  

१)  आरोग्य विभाग, स्पा, हले्थ केअर सेंटर, हॉटेल्स, जीम इत्यादी क्षेत्रात योग प्रविक्षक  

ककिा सहायक उपचारक म्हणून आवण स्ियं रोजगारासाठी पात्रता उपलब्ध करून दणेे.  

२)  स्पधाा परीक्षेच्या दषृ्टीने िारीररक, मानवसक स्िास््य विकवसत करणे.  

३)  नैवतक मूल्यांच्या विकास करणे.  

४)  योग, तत्िज्ञान आवण वनसगोपचारातील मुलभूत तत्िांची ओळख करून दणेे.   

 

अभ्यासक्रमाची साध्ये :  

१)  िारीररक आवण मानवसक स्िास््य लाभ होईल.  

२)  अथााजानासाठी स्ियंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.  

३)  व्यविमत्ि आवण नैवतक मूल्यांच्या विकास होईल .  

४)  योग, तत्िज्ञान आवण वनसगोपचारातील मुलभूत तत्िांची ओळख होईल.  

५)  आधुवनक स्पधाात्मक युगात  तणाि, नैराश्य, अवनद्रा, यासारख्या रोगांपासून मुिी 

वमळविण्यासाठी उपयुि ठरेल.  

६)  तरुणांना व्यसनापासून दर ठेिण्यासाठी लाभदायक ठरेल.  
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S. Y. B. A.  (Semester- III) 

DSC –2C YOG-231 Fundamental of Yoga and Naturopathy  

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

Course Objectives: 

१) योगिास्त्राचा पररचय करून दणेे.   

२) वनसगोपचार पद्धतीचा पररचय करून दणेे.  
 

Learning Outcomes:  

१) आरोग्य विषयक जाणीि वनमााण होईल.    

२) आरोग्यासाठी योग- वनसगोपचारचे महत्ि कळेल.  

३)  योग, तत्िज्ञान आवण वनसगोपचारातील मुलभूत तत्िांची ओळख होईल. 

युवनट १          

 १.१  योग िास्राचा उद्गम (कालखंडानुसार)    

 १.२  विविध ग्रंथातील योग संकल्पना, समज, गैरसमज  

 १.३   विविध दिानातील योग संकल्पना(बौध्द, जैन, िेदांत, सांख्य,योग, न्याय, िैिेवषक)  

 १.४  विविध उपवनषदातील योग संकल्पना   

Transaction Methodology:  Classroom Teaching  

युवनट २           

 २.१  प्रत्याहार संकल्पना थोडक्यात ओळख  

 २.२  योग साधनेसाठी उपयुि स्थान, काल, ऋतू ; योग ि व्यायाम यातील फरक  

 २.३ घेरंडसंवहतेतील सप्ांग योग ओळख: षटकमा, आसन, प्राणायाम, मुद्रा संवक्षप् 

पररचय  

 २.४  हठ्प्प्रददवपकेतील चतुरंग योग ओळख : आसन, प्राणायाम संवक्षप् पररचय  

Transaction Methodology:  Classroom Teaching, Demonstration  

युवनट ३         

 ३.१  वनसगोपचार-अथा, व्याख्या,स्िरूप,पररचय  

 ३.२  वनसगोपचाराचे महत्ि, उपयुिता  

 ३.३  वनसगोपचार उद्गम ि इवतहास  

 ३.४  आजचा वनसगोपचार 

Transaction Methodology:  Classroom Teaching 

 

युवनट ४        
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 ४.१  पंचमहाभूत तत्ि संकल्पना 

 ४.२  वनसगोपचारातील पंचमहाभूतांचे स्थान ि महत्ि  

 ४.३  वनसगोपचारातील महत्िाची तत्िे  

 ४.४ वनसगोपचारातील दक्षता आवण मयाादा  

Transaction Methodology:  Classroom teaching, group Discussion  

Suggested Readings:   

१)  सरस्िती स्िामी वनरंजनानंद (२००७), योग दिान, योग पवब्लकेिन्स ट्रस्ट, मंुगेर, वबहार.  

२) कोल्हटकर कृ . के. (२००३), पातंजल योग दिान, आददत्य प्रवतष्ठान पुणे.  

३)  दिेकुळे, ि. ग. हठप्रददवपका, आदिा विद्याथी प्रकािन, पुणे.  

४)  सरस्िती स्िामी वनरंजनानंद (२००४), घेरंड संवहता,  योग पवब्लकेिन्स ट्रस्ट, मंुगेर, वबहार.  

५)  मंडवलक श्री विश्वास, योगवसद्धांत, योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

६)  बेदरकर कुमुद, वनसगोपचार – आरोग्याचा विचार आवण आरोग्य, आरती प्रकािन.  

७)  स्िामी ददगम्बरजी, झा. डॉ. वपतांबर(२०११),  हठप्रदीवपका,कैिल्यधाम श्रीमन्माधि 

योगमंददर सवमती, लोनािला  

८)  गोयन्दका हरीकृष्ट्ण्दास, ईिादी नौ उपवनषद, गीताप्रेस गोरखपूर  

९)  कुमार डॉ. कामाख्या (२०१०), मानि चेतना एिं  योग विज्ञान, ड्रोवलया पुस्तक भंडार, 

हररद्वार. 

१०)  वसन्हा, प्रो. हरेंद्र प्रसाद (२०१०), भारतीय दिान की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसीदास, 

ददल्ली. 

११) घरोटे एम. एल. एिं गांगुली श्रीमंत कुमार (२००१), योगाभ्यासो के अध्यापन विवधया, 

कैिल्यधाम श्रीमन्माधि योग मंददर सवमती लोणािळा.  

12)  जैन डॉ. दकरण, योगविक्षणिास्त्र, योग क्रीडा प्रबोवधनी नाविक.  

13)  मंडवलक डॉ. विश्वास (२००३), योगविक्षक, योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.       
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S. Y. B. A.  (Semester- III) 

DSC –2C YOG- 232 Practical– I (Yoga & Naturopathy) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Course Objectives: 

१)  िारीररक क्षमतेचा विकास करणे.  

२)  ताण – तणािाचे समायोजन करण्याचे तंत्र विकवसत करणे.  

Learning Outcomes:  

१) सहायक वनसगोपचारक म्हणून पात्रता येईल.     

२) स्ियंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.  

 

युवनट – १          

ओंकार साधना, ओंकार प्राथाना, पतंजली नमन, गुरु िंदना, मेरी भािना,  

मंगल भािना,पूरक हालचाली, सूयानमस्कार. 

Transaction Methodology:  Classroom teaching, Practical Demonstration  

युवनट – २  

 ध्यानात्मक आसन े  –१) पद्मासन  २) िज्रास ३) स्िवस्तकासन  ४) वसद्धासन 

 ियन वस्थती–  १) एकपाद उत्तानपादासन  २) द्वीपाद उत्तानपादासन  

३) एकपाद पिनमुिासन ४) ििासन  

 विपरीत ियनवस्थती– १) अधा िलभासन २) िलभासन  

 ३) सरल हस्त भुजंगासन ४) मकरासन  

 बैठक वस्थती - १) िक्रासन :  प्रकार- १, प्रकार-२ 

२) िज्रासन योगमुद्रा: प्रकार-१, प्रकार-२ 

 ३) पद्मासन योगमुद्रा: प्रकार-१, प्रकार - २  

४) जानुविरासन  ५)पविमोत्तानासन   

दंडवस्थती–  १) िृक्षासन  २) ताडासन   ३) वतयाक ताडासन  

४) िीरासन   ५) वत्रकोणासन  ६) धृिासन  

Transaction Methodology:  Classroom teaching, Practical Demonstration  
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युवनट – ३  श्वसनाचा अभ्यास- १) संथ श्वसन २) दीघा श्वसन ३) जलद श्वसन    

  प्राणायाम -  १) अनुलोम विलोम  २) भ्रामरी ३) सुयाभेदन  ४) भवस्रका 

  िुद्धीदक्रया– १) कपालभाती २) बबदतू्राटक  

Transaction Methodology:  Classroom teaching, Practical Demonstration  

 

युवनट -४  वनसगोपचार प्रात्यवक्षक अभ्यास 

  पारंपाररक मावलि प्रदक्रया  

  वनसगोपचारातील मावलि -प्रत्यक्ष प्रदक्रया  

  दाबबबद ूवचदकत्सा-साधन हाताळणे ि ओळख  

  दाबबबद ूवचदकत्सा (तळहात, तळपाय) प्रत्यक्ष कृती  

Transaction Methodology:  Classroom teaching, Practical Demonstration  

Suggested Readings:   

१)  सरस्िती स्िामी सत्यानंद (१९९६), आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, योग पवब्लकेिन्स ट्रस्ट, 

मंुगेर, वबहार. 

२)  मंडवलक श्री विश्वास (२०११), योग पररचय , योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

३)  वत्रलोक राजीि जैन (२०१५), संपूणा योग विद्या, मंजुल पवब्लकेिन्स हाऊस, भोपाल.  

४)  स्िामी वििानंद (२००६) , योगासन, ददव्य जीिन संघ, वििानंद नगर टीहरी गढिाल.    

५)  जायस्िाल डॉ. जयनारायण, वनसगोपचार का ि कसा ?, गोपाल ग्रंथ गृह प्रकािन.  

६)  जायस्िाल डॉ. जयनारायण, वनदोष मावलि वचदकत्सा, गोपाल ग्रंथ गृह प्रकािन.  

७)  िोरा डॉ. दिेेंद्र, आपले आरोग्य आपल्या हातात, निनीत प्रकािन.  

८)  बसह डॉ. अत्तर, एक्युप्रेिर प्राकृवतक उपचार, एक्युप्रेिर हले्थ सेंटर प्रकािन.      
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S. Y. B. A.  (Semester- III) 

SEC –1 YOG- 230 Heath & Career through Yoga & Naturopathy 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Course Objectives: 

१)  िारीररक ि आवम्न्सक स्िास््य िृबद्धगत करणे.  

२)  वनसगोपचारातील बाह्य उपचाराचे ज्ञान िाढविणे.  

3)  स्ियंरोजगारासाठी आिश्यक कौिल्य विकसीत करणे.    

Learning Outcomes:  

१) योग- वनसगोपचार के्षत्रातील स्ियंरोजागारासाच्या संधी वमळविण्यासाठी उपयुि ठरेल.   

२) वनसगोपचारातील बाह्य उपचार कौिल्य प्राप् होतील.   

 

युवनट-१ योग िगाातील विविध प्राथाना ि अथा :   

ओंकार प्राथाना, गुरुिंदना, पतंजली नमन, मेरी भािना, मंगल भािना  

आत्मबचतन प्राथाना ( अपने आतम् के बचतन में .....)  

Transaction Methodology:  Classroom teaching, Practical Demonstration 

  

युवनट-२ पूरक हालचालींचे महत्ि – १ ते १२ प्रकार  

  सुयानमस्काराचे मंत्रासवहत महत्ि – १२ वस्थती  

  ध्यानात्मक आसने - (कृती, लाभ ि दक्षता)  

  पद्मासन, स्िवस्तकासन, वसद्धासन, िज्रासन  

Transaction Methodology:  Classroom teaching, Practical Demonstration 

  

युवनट-३ आसनांचे कृती, लाभ ि दक्षतासहीत िणान  

  ियन वस्थती– १) एकपाद उत्तानपादासन  २) द्वीपाद उत्तानपादासन  

 ३) एकपाद पिनमुिासन ४) ििासन  

  विपरीत ियनवस्थती– १) अधा िलभासन २) िलभासन  

३) सरलहस्त भुजंगासन ४) मकरासन  

  बैठक वस्थती -   १) िक्रासन :  प्रकार- १, प्रकार-२  

२) िज्रासन योगमुद्रा:  प्रकार-१, प्रकार-२ 
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     ३) पद्मासन योगमुद्रा: प्रकार-१, प्रकार - २  

४) जानुविरासन  ५)पविमोत्तानासन   

दंडवस्थती–  १) िृक्षासन  २) ताडासन  ३) वतयाक ताडासन  

४) िीरासन   ५) वत्रकोणासन ६) धृिासन   

 

  प्राणायामाची पूिा तयारी- संथ श्वसन, ददघा श्वसन, जलद श्वसन, तडागी मुद्रा  

   प्राणायाम कृती, लाभ ि दक्षता-भ्रामरी, सूयाभेदन, भवस्त्रका, अनुलोम-विलोम  

  िुद्धीक्रीयेचे महत्ि-कृती, लाभ ि दक्षता – कपालभाती,  बबद ूत्राटक  

Transaction Methodology:  Classroom teaching, Practical Demonstration 

 

युवनट-४  वनसगोपचार तावत्िक अभ्यास  

  मावलि-अथा, व्याख्या, स्िरूप, पररचय  

  मावलि- महत्ि, लाभ ि दक्षता  

  वनसगोपचारातील मावलि प्रदक्रया  

  दाब बबद ूवचदकत्सा-ओळख, पररचय, लाभ, दक्षता  

  योग आवण वनसगोपचार के्षत्रातील कररअरच्या संधी  

Transaction Methodology:  Classroom teaching, Practical Demonstration 

Suggested Readings:   

१)  सरस्िती स्िामी सत्यानंद (१९९६), आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, योग पवब्लकेिन्स ट्रस्ट, 

मंुगेर, वबहार. 

२)  मंडवलक श्री विश्वास (२०११), योग पररचय , योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

३)  वत्रलोक राजीि जैन (२०१५), संपूणा योग विद्या, मंजुल पवब्लकेिन्स हाऊस, भोपाल.  

४)  स्िामी वििानंद (२००६) , योगासन, ददव्य जीिन संघ, वििानंद नगर टीहरी गढिाल.  

५)  सरस्िती स्िामी सत्यानंद (२००७) , सूयानमस्कार, योग पवब्लकेिन्स ट्रस्ट मंुगेर वबहार,  

६)  मंडवलक श्री विश्वास, योग प्रिेि, योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

७)  जायस्िाल डॉ. जयनारायण, वनदोष मावलि वचदकत्सा, गोपाल ग्रंथ गृह प्रकािन.  

८)  िोरा डॉ. दिेेंद्र, आपले आरोग्य आपल्या हातात, निनीत प्रकािन.  

९)  बसह डॉ. अत्तर, एक्युप्रेिर प्राकृवतक उपचार, एक्युप्रेिर हले्थ सेंटर प्रकािन.      
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S. Y. B. A.  (Semester- IV) 

DSC –2D YOG- 241 Yoga & Education (Theory)  

------------------------------------------------------------------------------------- 
Course Objectives: 

१)  विविध योग ग्रंथांचा पररचय करून दणेे.   

२)  योग विक्षणासाठी उपयुि घटकांची मावहती करून दणेे.  

 

Learning Outcomes:  

१) सहायक योगविक्षक म्हणून पात्रता येईल.     

२) व्यविमत्ि आवण नैवतक मुल्ये विकवसत होईल.   

 

युवनट १        

 १.१ साधक – बाधक तत्ि (हठप्रदीवपका १/ १५-१६ ) 

 १.२ यम - वनयम (हठप्रदीवपका १/ १७-१८ )  

 १.३ दक्रयायोग ( पा. यो. सू. २/१ )  

 १.४ आसन प्राणायामाचे मानवसक ि आध्यावत्मक लाभ  

Transaction Methodology:  Classroom teaching, Practical Discussion 

 

युवनट २           

 २.१ योगान्तराय ि विके्षपसहभुि: (पा. यो. सू. १/३०,३१ )  

       वचत्त िदु्धीची साधने (पा. यो. सू. १/३२ ते ३९  )  

 २.२ घेरंड संवहतेतील सप्ांग योग ओळख: प्रत्याहार, ध्यान, समाधी संवक्षप् पररचय  

 २.३ हठप्रददवपकेतील चतुरंग योग ओळख : मुद्रा-बंध, नादानुसंधान थोडक्यात ओळख  

 २.४ ध्यानाचे सिासामान्य लाभ  

 Transaction Methodology:  Classroom teaching, ICT  

 

युवनट ३           

 ३.१ विक्षण ि योग विक्षण:  व्याख्या,अथा,  स्िरूप ि महत्ि  

 ३.२ योग विक्षणाची प्राथवमक तत्िे, गुरुविष्ट्य परंपरा,  
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       व्यविगत विक्षण पद्धती, सामुदावयक विक्षण पद्धती.   

 ३.३ योगासाठी उपयुि िातािरण वनर्ममती ि िैक्षवणक सावहत्याचा िापर  

 ३.४ योग िगाात मंत्र साधनेचे महत्ि  

 Transaction Methodology:  Classroom teaching, Discussion   

 

युवनट ४           

 ४.१ योग विक्षक होण्यासाठी आिश्यक व्यविमत्िातील घटक  

 ४.२ संिाद कौिल्ये (कल्पना वनर्ममती, जावहरात ि पत्रलेखनासाठी आिश्यक कौिल्य )  

 ४.३ योगिगा  सुरु करण्याची पूिा तयारी ि वनयोजन, तंत्र विज्ञानाचा िापर  

 ४.४ पाठ वनयोजन (आराखडा १५ वमवनट)  

 Transaction Methodology:  Classroom teaching, ICT  

  

Suggested Readings:   

१)   स्िामी ददगम्बरजी, झा. डॉ. वपतांबर(२०११),  हठप्रदीवपका,कैिल्यधाम श्रीमन्माधि 

योगमंददर सवमती, लोनािला  

२)   भारंबे भागित मा., पातंजल योगदिान, भिी साधना फौंडिेन, जळगाि  

३)  सरस्िती स्िामी वनरंजनानंद (२००४), घेरंड संवहता,  योग पवब्लकेिन्स ट्रस्ट, मंुगेर, वबहार.  

४)  मंडवलक श्री विश्वास, योगवसद्धांत, योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

५)  बसिरेड्डी डॉ. ईश्वर बी. , पाठक डॉ. सत्यप्रकाि (२०११), हठयोग के आधार एिं प्रयोग, 

मोरारजी दसेाई राष्ट्रीय योग संस्थान निी ददल्ली.  

६)   मंडवलक श्री विश्वास, योग ि मन: स्िास््य, योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

७)   घरोटे एम. एल. एिं गांगुली श्रीमंत कुमार (२००१), योगाभ्यासो के अध्यापन विवधया, 

कैिल्यधाम श्रीमन्माधि योग मंददर सवमती लोणािळा.  

८)  जैन डॉ. दकरण, योगविक्षणिास्त्र, योग क्रीडा प्रबोवधनी नाविक.  

९)  मांडवलक डॉ. विश्वास (२००३), योगविक्षक, योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.   
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S. Y. B. A.  (Semester- IV) 

DSC –2D YOG- 242 Practical – II (Yoga Education) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Course Objectives: 

१)  िारीररक,  मानवसक िुद्धता ि पवित्रता िृबद्धगत करणे.  

२)  एकाग्रता ि मानवसक ििी विकवसत करणे.  

३)  स्पधाा परीके्षच्या दषृ्टीने वस्थरता, स्मरणििी ि एकाग्रता िाढविणे.  

४) भाषा, उच्चारण  ि िाणीिुद्धी करणे.  

 

Learning Outcomes:  

१) स्पधाा परीके्षच्या दषृ्टीने िारीररक, मानवसक क्षमतांचा विकास होईल.      

२) भािवनक वनयंत्रणाचे तंत्र विकवसत होईल.  

३) नैवतक मुल्ये विकवसत होतील.  

 

युवनट १         

1.1 ओंकार साधना, ओंकार प्राथाना, पतंजली नमन, गुरु िंदना, मेरी भािना,  

मंगल भािना, आत्मबचतन प्राथाना (अपने आतम् के बचतन में .....)  

विविध मंत्र -गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र  

पूरक हालचाली, सूयानमस्कार सराि  

Transaction Methodology:  Classroom teaching, Practical Demonstration  

 

युवनट २   आसन प्रात्यवक्षक :ियनवस्थती–१) पिन मुिासन २) विपरीत करणी आसन  

 ३) सिाांगासन४) मत्स्यासन ५) नौकासन ६) ििासन  

  विपरीत ियनवस्थती-१) िक्रहस्त  भुजंगासन २) धनुरासन    

       ३) नौकासन  ४) मकरासन   

  बैठक वस्थती– १) पिीमोत्तानासन २) अधामत्स्येंद्रसन ३) गोमुखासन  

                                        ४) ििांकासन  

  दंडवस्थती-१) धृिासन २) गरुडासन ३) िीरासन ४) पररिता वत्रकोणासन   
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  Transaction Methodology:  Practical Demonstration 

 

युवनट ३  प्राणायाम -१) अनुलोम विलोम २) िीतली ३)वसत्कारी ४) भ्रामरी  

  िुद्धीदक्रया– कपालभाती, त्राटक  

  Transaction Methodology:  Practical Demonstration 

 

युवनट ४  योग विक्षणिास्त्र प्रात्यवक्षक     

पाठवनयोजन :  

  १५ वमवनट कालािधीचा पाठ  

  Transaction Methodology:  Discussion, Practical Demonstration 

Suggested Readings:   

१)  सरस्िती स्िामी सत्यानंद (१९९६), आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, योग पवब्लकेिन्स ट्रस्ट, 

मंुगेर, वबहार. 

२)  मंडवलक श्री विश्वास (२०११), योग पररचय , योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

३)  वत्रलोक राजीि जैन (२०१५), संपूणा योग विद्या, मंजुल पवब्लकेिन्स हाऊस, भोपाल.  

४)  स्िामी वििानंद (२००६) , योगासन, ददव्य जीिन संघ, वििानंद नगर टीहरी गढिाल.  

५)  सरस्िती स्िामी सत्यानंद (२००७) , सूयानमस्कार, योग पवब्लकेिन्स ट्रस्ट मंुगेर वबहार,  

६)  प. पु. १०८, प्रमाणसागर महाराज, मंगल भािना  

७)  मंडवलक श्री विश्वास, योग प्रिेि , योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

८)  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संस्कार प्रदीप, श्री गुरुदिे प्रकािन, गुरुकंुज आश्रम, ता. वज . 

अमरािती.  

९)  मुख्तार जुगलदकिोर युगिीर (२०१७), मेरी भािना, के. सी. ई. सोसायटीज स्पाका  वडझाईन 

अँड बप्रट सर्महहस, जळगाि.  

१०)  घरोटे एम. एल. एिं गांगुली श्रीमंत कुमार (२००१), योगाभ्यासो के अध्यापन विवधया, 

कैिल्यधाम श्रीमन्माधि योग मंददर सवमती लोणािळा.  



S.Y.B.A. Syllabus, Yogic Science, M.J.College, Jalgaon, w.e.f. 2020-21                                                      14 
 

११)  जैन डॉ. दकरण, योगविक्षणिास्त्र, योग क्रीडा प्रबोवधनी नाविक.  

१२)  मंडवलक डॉ. विश्वास (२००३), योगविक्षक, योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

 

 

S. Y. B. A.  (Semester- IV) 

SEC –2 YOG- 240 Health& Career through Yoga &Education 

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

Course Objectives: 

१)  नैवतक मूल्यांचा विकास करणे.  

२)  व्यविमत्ि विकासाची जाणीि वनमााण करणे.  

 

Learning Outcomes:  

१) नैवतक मुल्ये विकवसत होतील.      

२) योग विक्षणाचे कौिल्य विकवसत होईल.  

३) आत्मविश्वास िाढीस लागेल.   

युवनट-१ विविध मंत्र अथा ि महत्ि-गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र  

युवनट-२  आसन तावत्िक अभ्यास (कृती, लाभ ि दक्षतेसहीत िणान) :  

ियनवस्थती– १) पिन मुिासन २) विपरीत करणी आसन  ३) सिाांगासन 

४) मत्स्यासन   ५) नौकासन   ६) ििासन 

  विपरीत ियनवस्थती- १) िक्रहस्त  भुजंगासन  २) धनुरासन    

       ३) नौकासन   ४) मकरासन   

  बैठक वस्थती– १) पिीमोत्तानासन २) अधामत्स्येंद्रसन ३) गोमुखासन  

                                        ४) ििांकासन  

  दंडवस्थती- १) धृिासन  २) गरुडासन  ३) िीरासन पररिता वत्रकोणासन   

  Transaction Methodology:  Classroom teaching, ICT  
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युवनट ३  प्राणायाम तावत्िक अभ्यास (कृती, लाभ ि दक्षतेसहीत िणान) : 

 १) अनुलोम विलोम  २) िीतली  ३)वसत्कारी  ४) भ्रामरी  

  िुद्धीदक्रयांचा तावत्िक अभ्यास (कृती, लाभ ि दक्षतेसहीत िणान) :–  

  कपालभाती,  त्राटक  

  Transaction Methodology:  Classroom teaching, ICT 

युवनट ४  योग विक्षणिास्त्रतावत्िक अभ्यास     

  पाठ वनयोजन अथा, पाठ वनयोजनाचे महत्ि/फायद े  

  सूक्ष्म पाठ-आसन, प्राणायाम, िुद्धीदक्रया  

  योग िगााची जावहरात.  

  Transaction Methodology:  Classroom teaching, group Discussion  

Suggested Readings:   

१)  मंडवलक श्री विश्वास (२०११), योग पररचय , योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

२)   सरस्िती स्िामी सत्यानंद (१९९६), आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, योग पवब्लकेिन्स ट्रस्ट, 

मंुगेर, वबहार. 

३)  वत्रलोक राजीि जैन (२०१५), संपूणा योग विद्या, मंजुल पवब्लकेिन्स हाऊस, भोपाल.  

४)  सरस्िती स्िामी सत्यानंद (२००७) , सूयानमस्कार, योग पवब्लकेिन्स ट्रस्ट मंुगेर वबहार,  

५)  स्िामी वििानंद (२००६) , योगासन, ददव्य जीिन संघ, वििानंद नगर टीहरी गढिाल.  

६)  मंडवलक श्री विश्वास, योग प्रिेि , योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.  

७)   घरोटे एम. एल. एिं गांगुली श्रीमंत कुमार (२००१), योगाभ्यासो के अध्यापन विवधया, 

कैिल्यधाम श्रीमन्माधि योग मंददर सवमती लोणािळा.  

८)  जैन डॉ. दकरण, योगविक्षणिास्त्र, योग क्रीडा प्रबोवधनी नाविक.  

९)  मंडवलक डॉ. विश्वास (२००३), योगविक्षक, योग चैतन्य प्रकािन, नाविक.   

 


