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१.१ शै�िणक   
१.२ आधिुनक  

२ शरीरातील िविवध सं�था 

२.१ अ�थी व �नाय ूस�ंथा 
२.२ म�जा स�ंथा 
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७.३ मानिसक अ�वा��य व उपचार  
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८ अ�वा��य व उपचार  
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१.१ �मखु योग प�ती   
१.२ योगा�या िविवध �या�या  
१.३ वेद सिंहता, �ा�ह�य व आर�यक 
१.४ योग िवषयक िविवध �ंथ 

२ ि�बंध व ि�गुण 

२.१ �ाथ�ना – वैयि�क व वैि�क  
२.२ सयू� नम�कार 
२.३ �ोक व �यांचे अथ� 

३ पंच महाभूते  

३.१ पचंकोष व �याचे आरो�य  
३.२ िव�संक�पना व पचं महाभतू े

४ पातंजल योग दश�न  

४.१ अ�ांग योग 
४.२ योग स�ू े

५ स� च�े व हठ योग  

६ योगोपचार 

६.१ रोग �ितबंधक, िनवारक , िनम�हक 
६.२ मनोकाियक �याधी िनवारण 
६.३ गभ�सं�कार  

७ दैनंिदन वग�पाठ  

७.१ दनैंिदन वग�पाठ 
७.२ योग िश�क माग�दश�क सचूना  

८ योग व ताण तणाव �यव�थापन 

८.१ शवासन व योग िन�ा 
८.२ ओकंार �यान  
८.३ आनंद मीमांसा  
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