
ਤਹਾਡਾ ਸਰੀਰ – ਪੁਰਸ਼

ਮੂਤਰਾਸ਼ਯ (ਬਲੈਡਰ)
ਮੂਤਰਾਸ਼ਯ ਮੂਤਰ ਤਤਆਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿਸ਼ਾਬ 
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਿਤਹਲਾ ਂਗੁਰਤਿਆ ਂਤੋਂ 
ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਸੇਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ
ਛੋਟੀਆ ਂਤਟਉਬ ਵਰਗੀਆ ਂਗ੍ਰੰਥੀਆ ਂਿੀ ਇੱਕ 
ਜੋੜੀ ਜੋ ਤਰਲ ਿੈਿਾ ਕਰਿੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਵੀਰਜ 
ਿਾ ਤਹੱਸਾ ਬਣਾਿਂਾ ਹੈ।.

ਪਤਾਲੂ (ਸਕਰੋਟਮ) / ਵੀਰਜਕੋਸ਼ 
(ਟੈਸਟੀਕਲਸ) / ਟੈਸਟਟਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋ ਵੀਰਜਕੋਸ਼ / ਟੈਸਤਟਸ ਹੁਰੰਿੇ ਹਨ 
(ਿਤਾਲੂ ਨਾ ਂਿੇ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਿੇ ਅਰੰਿਰ ਲਿੇਟੇ 
ਹੋਏ)। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ (ਸਿਰਮ) ਅਤੇ 
ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਂਿੇ ਹਨ।

ਮੂਤਰ ਨਲੀ

ਟਲੰਗ (ਪੀਨਸ)
ਇਹ ਤਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰੰਤਰਿ੍ਵੇਸ਼ੀ 
ਸੈਕਸ ਲਈ ਵਰਤਤਆ ਜਾਿਂਾ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਿੀਨਸ ਿਾ ਮਾਿ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਇੱਕ 
ਿੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਿੂਸਰੇ ਤਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਉੱਤੇਤਜਤ 
ਿੀਨਸ ਇੱਕ ਉੱਤੇਤਜਤ ਿੀਨਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 
ਹੁਰੰਿਾ ਹੈ।

ਗਲੈਨਸ
ਿੀਨਸ ਿੇ ਤਸਰੇ ‘ਤੇ 
ਸਰੰਵੇਿਨਸ਼ੀਲ ਬਣਤਰ.
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ਟਲੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ (ਫੋਰਸਟਕਨ)
ਚਮੜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਰੰਗ (ਿੀਨਸ) ਿੇ ਤਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਜਿੀ 
ਹੈ। ਕੁਝ ਿੀਨਸ ਿੇ ਤਸਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਤਖੱਚੀਆ ਂਜਾ 
ਸਕਿੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸਰਫ਼ ਥੋੜੀਆ ਂਤਜਹੀਆ।ਂ 
ਕੁਛ ਿੁਰਸ਼ ਧਾਰਮਕ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਨ 
ਇਸਨੂੰ ਉਤਰਵਾ ਤਿਰੰਿੇ ਹਨ।
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ਵੀਰਜਕੋਸ਼ / ਟੈਸਟਟਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋ ਵੀਰਜਕੋਸ਼ / ਟੈਸਤਟਸ ਹੁਰੰਿੇ ਹਨ (ਿਤਾਲੂ ਨਾ ਂ
ਿੇ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਿੇ ਅਰੰਿਰ ਲਿੇਟੇ ਹੋਏ)। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ 
(ਸਿਰਮ) ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਂਿੇ ਹਨ।

ਪੌਸਟ੍ੇਟ ਗਲੈਂਡ
ਵੀਰਜ ਤਕਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰੰਘਣਾ ਤਚੱਟਾ 
ਤਰਲ ਿੈਿਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਤਟਸ ਿੁਆਰਾ 
ਤਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆ ਂਨਾਲ ਰਲ ਜਾਿਂਾ ਹੈ।

ਮੂਤਰਾਸ਼ਯ (ਬਲੈਡਰ)
ਮੂਤਰਾਸ਼ਯ ਮੂਤਰ ਤਤਆਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਿਤਹਲਾ ਂਗੁਰਤਿਆ ਂਤੋਂ ਇਸਨੂੰ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰਿਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ੰਥੀਆ ਂ(ਸਪਰਮ ਡਕਟ ਅਤੇ ਗਲੈਂਡਸ)
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਤਰਾਸ਼ਯ ਿੇ ਤਬਲਕੁਲ ਹੇਠਾ ਂਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੂੰ ਟੈਸਤਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਤਰ 
ਨਲੀ (ਯੂਰੇਥਰਾ) ਤੱਕ ਤਲਆਉਂਿੀ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਲੀ ਤਵਚੋਂ ਲਰੰਘਿਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆ ਂ
ਿੁਆਰਾ ਿੈਿਾ ਕੀਤੇ ਤਰਲਾ ਂਨਾਲ ਰਲ ਜਾਿਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਮਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵੀਰਜ ਤਕਹਾ ਜਾਿਂਾ ਹੈ।

ਮੂਤਰ ਨਲੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੀਨਸ ਿੇ ਅਰੰਿਰਲੀ ਨਲੀ ਜੋ ਮੂਤਰ ਨੂੰ 
ਮੂਤਰਾਸ਼ਯ (ਬਲੈਡਰ) ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿੇ ਬਾਹਰ 
ਲੈ ਕੇ ਜਾਿਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਜ (ਸੀਮਨ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ 
ਕੱਢਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਕਯੂਲੇਟ ਕਰਿੇ ਹੋ।


