रचना शाररर (Anatomy)
लेखी पररक्षा : 02 पेपर 200 गुण (100 गुण प्रत्येकी)
अध्यापनाचा कालावधी : 180 तास
पेपर - 1

90 गुण

भाग- अ

45 गुण

1. शरररोपक्रमरणय शारररशररर आरण शाररर व्याख्या, षडं गत्वम, अंगप्रत्यंग रवभाग, मृत शररर संशोधन, शररर शास्त्र रवभाग,
शररर ज्ञान प्रयोजन, धातुभेदानुसार पुरुष संघठन, पांचभौरतकत्वम, रिगुणात्मकत्वम, रिदोषामयत्वम,
कममपरु
ु ष आरण दोषधातुमल-मुलकत्वम.
2. पररभाषा शारररकुचा, कंडरा,जाल, अस्थथसंघात, रसमंत, रसवनी, रज्जु, थनायु आरण लरसका
3. गभम शारररगभम व्याख्या, शुक्र, आतमव, गभाधान रववेचन. रिदोष आरण पंचमहाभुताचे गभमरवकासातील महत्व. रबज,
रबजभाग, रबजभागावयव, ललग रवरनश्चय, मासानुमारसक गभमवृस्ध्द क्रम, गभोत्पादक भाव, गभम
वृस्ध्दकरभाव, गभम पोषण, अपरा रनमाण, नारभनाडी रनमाण, अंग प्रत्यंग उत्पत्ती.
4. प्रमाण शारररअंगुरल प्रमाण
5. अस्थथ शारररअस्थथ व्याख्या, संख्या, प्रकार, अस्थथ थवरुप, वसा, मेद आरण मज्जा.
6. संरध शारररसंरध व्याख्या, संख्या आरण अस्थथसंरधचे प्रकार.
7.

रसरा, धमनी, स्रोतस शारररअ) रसरा आरण धमनीची व्याख्या, प्रकार आरण संख्या.
ब) हृदय वणमन
क) स्रोतो शाररर- स्रोतस आरण स्रोतोमुल व्याख्या आरण प्रकार.

8. पेशी शाररर अ) पेशी व्याख्या, रचना, प्रकार, संख्या आरण महत्व.
ब) पेशीचे वणमन
9. कोष्ठ एवंम आशय शारररअ) कोष्ठ व्याख्या आरण कोष्ठांग संख्या
ब) आशयाचे प्रकार आरण वणमन
10. कला शारररकला व्याख्या आरण प्रकार
11. उत्तमांरगय शाररर-

षटचक्र, ईडा, लपगला आरण सुषुम्ना नाडी सरवथतर वणमन.
12. ममम शारररममम : व्याख्या, संख्या, थथान, वगीकरण, रवद्धलक्षणासह व्यवहार शाररर,

रिममाचे थपष्टीकरण.

ममाचे सरवथतर वणमन.
13. इंरिय शारररइंरिय व्याख्या, इंरिय अथम आरण इंरिय अरधष्ठान, त्यांची संख्या आरण महत्व. ज्ञानेंरियाचे वणमन,
कमेंरिय आरण उभयेंरिय (मन).

भाग ब -

45-गुण

1) ऍनाटॉमी ची व्याख्या आरण शाखा. मृतदे ह संरक्षण पध्दती.
2) रचनात्मक पररभाषा
शारीर स्थथती - ऍनाटॉमीकल पोरझशन, प्लेन, त्वचा, कलारवतान, अस्थथ, संरध आरण त्यांच्या गती
संबध
ं ी , पेशी, थनायु कंडरा, रक्तवारहन्या आरण नाडी.
3) गभमरवज्ञान
गभमरवज्ञान व्याख्या, शाखा. भृण, गभम , पुरुष बीज, स्त्री बीज, गभाधान, क्लीवेज, थतररनमाण व घटक,
अनुवरं शकी रसद्धांत, ललग भेद, ललग रनरश्चती, मासानुमारसक गभमवृद्धी, गभमथथरक्तसंवहन, अपरा
रनर्ममती, गभमनाभी नाडी रनर्ममती.
4) अस्थथ रवज्ञान
अस्थथ: व्याख्या, अस्थथभवन, रचना आरण प्रकार, अथथींचे व्यवहार शारीरासह सरवथतर वणमन
5) संरध रवज्ञान
संरध: व्याख्या, रचना, प्रकार आरण गती. शाखासंधी, पृष्ठवंश संधी आरण हनुसध
ं ीचे व्यवहार शारीरासह
वणमन.
6) रक्तारभसरण संथथान अ) रसरा आरण धमनीच्या व्याख्या, प्रकार आरण रचना.
ब) हृदयाचे सरवथतर वणमन, रक्तवारहन्या प्रणाली व त्यांचा शाखांचे वणमन.
क) हृदयावरण व व्यवहार शारीर
7) –लरसका संवहन
लरसका वारहन्यांची व्याख्या, प्रकार व रचना, लरसका ग्रंथी व त्यांचे व्यवहार.
८) पेशी रवज्ञान
अ) पेशींचे रचना व प्रकार.
ब) पेशींचे सरवथतर वणमन: उदय, रनवेश, रक्रया, नाडीपुरण, पेशींचे व्यवहार शारीर

पेपर 2 -

90 - गुण

भाग अ -

45 - गुण

1) श्वसन संथथान अ) अपथतंभ शाखा (Bronchial Tree) आरण फुफ्फुस यांचे व्यवहार शारीर.
ब) श्वसन मागम: नासागुहा, सप्तपथ, थवरयंि, कंठनाडी, अपथतंभ शाखा (Bronchial Tree),
क) फुफ्फुसावरण व व्यवहार शारीर.
ड) महाप्रारचरा पेशी
२) पाचन संथथान अ) पचनमागाचे अवयव व त्यांचे व्यवहार शारीर.
ब) पाचकग्रंथी: यकृत, प्लीहा आरण अग्नन्याशय.
क) उदरावरण सरवथतर वणमन व व्यवहार शारीर.
3) मुिवह संथथान
मुिमागम: वृक्क, गरवनी, बथती ह्ांचे व्यवहार शारीर.
४) प्रजनन संथथान
अ) पुरुष प्रजनन संथथान: प्रजनन अवयव, मागम आरण ग्रंथी ( पौरुष ग्रंथी), शुक्र वारहनी ह्ांचे व्यवहार
शारीर.
ब) स्त्री प्रजनन संथथान: प्रजनन अवयव, मागम आरण ग्रंथी ह्ांचे व्यवहार शारीर.
५) रनस्त्रोत ग्रंथी रवज्ञान
व्याख्या, वगीकरण आरण अंतस्त्रारव ग्रंथीचे सरवथतर वणमन व व्यवहार शारीर (रपयुष ग्रंथी, अवटु का ग्रंथी
व उप अवटु का ग्रंथी, बालग्रंथी आरण अरधवृक्क ग्रंथी).
भाग ब -

45 – गुण

६) नाडी संथथान ( उत्तमांगीय शारीर)
नाडी संथथान : व्या ख्या, वगीकरण आरण महत्त्व. मस्तिष्क व सुषुन्मा कांडाचे सरवथतर वणमन. पररसरीय
नाडी संथथेचे वणमन: रशषमण्य नाड्या, सौषुस्म्नक नाड्या, नाडी चक्र आरण थवतंि नाडी संथथान, ब्रम््वारी (
सुषुन्मा जल) रनमाण व वहन, मस्तिष्क आरण सुषुन्मा कांडाचे रक्तपुरण.
७) ज्ञानेंरिय अवयव
नेि, कणम, नासा, रजव्हा आरण त्वचा यांचे सरवथतर वणमन आरण व्यवहार शारीर.

८) अंगरे खांकन आरण क्ष रकरण शारीर –
अ) शाखा, उदर, कटी आरण पृष्ठवंशाचे क्ष-रकरण त्यांच्या उपयोरगते सह.
ब) उर व उदर भागातील अवयवांचे अंगरे खांकन.

प्रात्यारक्षक

गुण 90 अध्यापण तारसका 180 :

प्रात्यारक्षकाचे घटक
1) अस्थथचे प्रात्यारक्षक अध्ययन
2) संधीचे प्रात्यारक्षक
3) अंगरे खांकन आरण क्ष रकरण चे प्रात्यारक्षक अध्ययन
4) शवरवच्छे दन -संपण
ु म शरीराचे रवथतृत शवरवच्छे दन
5) मममथथानाचे प्रात्यारक्षक अध्ययन
6) रहसटॉलोजी (उतक रवज्ञान) थलाईड-१०

गुणांचे वगीकरण
1

वथतुरनष्ठ परीक्षा (थपॉटींग)

20 गुण

2

रवच्छे रदत अवयव आरण रहथटॉलॉजी थलाईड

20 गुण

3

अस्थथ, संरध, ममम

20 गुण

4

पृष्ठ रे खांकन आरण क्ष्-रकरण

10 गुण

5

प्रात्यारक्षक पुस्थतका

10 गुण

6

मौरखक

10 गुण

एकूण

90गुण

संदभम ग्रंथ1. बृहत शारररम वैद्यरत्न- पी.एस. वाररयर
2. अरभनव शारररम- आचायम दामोदर शमा गौड
3. मानव शाररर (सुधाररत आवृत्ती)- प्रो.रदनकर गोलवद थत्ते
4. मानव भृण रवज्ञान- प्रो.रदनकर गोलवद थत्ते
5. मानव अंगरे खांकन रवरकरण- प्रो.रदनकर गोलवद थत्ते
6. शररर रचना रवज्ञान (इंग्रजी)- वैद्य प.ग. आठवले

7. मॅन्युअल ऑफ प्रस्क्टकल ॲनाटॉमी कलनघम प्रस्क्टकल मॅन्युअल व्हॅ ल्यूम 1,2,3
8. स्क्लरनकल ॲनाटॉमी इन आयुवद
े ा - प्रो.डी.जी.थत्ते, प्रो. सुरेश चंि
9. शररर रचना रवज्ञान (इंग्रजी)- प्रो.डी.जी.थत्ते
10. आयुवरे दक हयुमन अॅनाटॉमी- प्रो.डॉ.रगररधर कंठी
11. ररजनल ॲनाटॉमी- बी.डी.चौररसया
12. रचना शाररर रवज्ञान- डॉ.महें ि लसग
13. बृहियी आरण लघुियीचे संबरं धत अध्याय
14. ग्रेज ॲनाटॉमी
15. टे क्थट बुक ऑफ हयुमन ॲनाटॉमी- इंदररबर लसग
16. स्क्लरनकल ॲनाटॉमी- ररचाडम एस. थनेल
17. फंडामेंटल्स ऑफ हयुमन ॲनाटॉमी- डॉ.चक्रवती
18. हयुमन ऑथटीओलॉजी- पोद्दार
प्रथम सि पररक्षेसाठी अभ्यासक्रम- पेपर 1
रितीय सि पररक्षेसाठी अभ्यासक्रम- पेपर 2

