તા.૨૪/૦૨/૨૦૨૧
યોગ કોચ તરીકે કરવાની થતી કામગીરીની કાયપ ધિત.
ટે પ – ૧
સૌ

થમ દરેક યોગ કોચએ મીનીમમ ૨૦ યોગ ટે નરની સં યા તૈયાર કરવી. સં યા થઇ ગયા બાદ

તેમના એ લીકે શન નંબર, ટે નરનું પુ
જેવી કે , તમા

નામ, તથા મોબાઇલ નંબરની િવગત તથા તમારી સંપૂણ િવગત

નામ, કઇ જ યાએ ટે નીંગ શ

કરેલ તે થળ, કઇ તારીખથી શ

કરેલ છે તે તારીખ તથા

કયા સમયથી કયા સમય સુધી તે સમય િવગેર ે િવગતો નીચે મુજબના િનયત ફોરમેટમાં ભરી, ટે નીંગ શ
કરો તેની

ણ gujaratyogboard@gmail.com ઉપર કરવાની રહેશે.

DISTRICT NAME

TALUKA :

YOG COACH CODE NUMBER
YOG COACH NAME
YOG COACH MOBILE NO.
START YOG TRAINING DATE
YOG TRAINING TIME
YOG TRAINING ADDRESS
TRAINING MONTH………………………………….
Sr. No.

Yog Trainer Application
No.

Yog Trainer Name

Mobile Number

(આ નમૂનો પેઇજ નં. ૦૫ તથા ૦૬ ઉપર સામેલ છે .)

ટે પ – ૨
દરરોજ જે યોગ ટે નરો ટે નીંગ કલાસમાં આવે છે તેની િનયત હાજરીપ કમાં તેમના નામ સામે
તારીખ વાઇઝ સહી લેવાની રહેશે. અને મિહનાના અંતે ઓરીજનલ હાજરીપ ક ઓિફસના સરનામે
કુ રીયર / ટપાલ મારફતે અચૂક મોકલવાના રહેશે.
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ટે પ – ૩
તમારે દરરોજ બે કલાકની ટે નીંગ ૩૦ િદવસની અને રિવવારે ૦૫ કલાકનો વકશોપ (૬૦ + ૨૦) મળી
કુ લઃ ૮૦ કલાકની ટે નીંગ આપવાની રહેશે. ૩૦ િદવસની િનયત કલાકોની ટે નીંગ પુણ કયા બાદ તમારે એક
િદવસ દરેક યોગ ટે નરોની લેખીત અને

ેકટીકલ પરી ા લેવાની રહેશે. (પરી ાનું પેપર તમારે

તે તૈયાર

કરવાનું રહેશે.) અને બ ે પરી ા લીધા બાદ જે લોકો પાસ થાય છે તેમના એ લીકે શન નંબર, પુ

નામ,

મોબાઇલ નંબર અને રીઝ ટના કોલમમાં પાસ ની માિહતી ભરી આપના સહી સીકકા કરી ઓિફસના
સરનામે મોકલવાના રહેશે.(ફોરમેટ નીચે મુજબ છે .)
DISTRICT NAME

TALUKA :

YOG COACH CODE NUMBER
YOG COACH NAME
YOG COACH MOBILE NO.
START YOG TRAINING DATE
YOG TRAINING TIME
YOG TRAINING ADDRESS
TRAINING MONTH………………………………….
Sr. No.

Yog Trainer
Application No.

Yog Trainer Name

Mobile Number

Result

(આ નમૂનો પેઇજ નં. ૦૭ તથા ૦૮ ઉપર સામેલ છે .)

ઉપર મુજબની મોકલેલ માિહતી વાળા યોગ ટે નરોની ૦૭ િદવસ ૨૧ કલાકની તાલીમ (ર કલાક
સવારે ૬ થી ૮ અને ૧ કલાક સાંજ ે ૮ થી ૯ ) માન. ચેરમેન ી ઓનલાઇન આપશે. જેમની લીંક તમોને
મોકલવામાં આવશે. જે તમારે યોગ ટે નરોને આપવાની રહેશે. અને સાથોસાથ કોણ કોણ ઓનલાઇન
િનયિમત જોડાય છે તેનું કોડ નેશન રાખવાનું રહેશે.

ટે પ – ૪
તમારે દરરોજ ટે નીંગ દરિમયાનના દરરોજના ફોટા પાડવાના રહેશ.ે અને તેમાંથી અલગ અલગ
િદવસના કુ લ ૦૪ થી ૦૫ ફોટાની કલર િ

ટ કાઢવાની રહેશે. (ખાસ નોંધઃ ફોટા લેતી વખતે તમા

બેનર, યોગ કરાવતા હોય યારનો તમારો ફોટો અને સામે ટે નરો યોગ કરતા હોય તેવા ફોટા લેવાના
રહેશે.)
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ટે પ – ૫
જે યોગ ટે નરોએ ટે નીંગ પુરી કરી લીધા બાદ એકઝામના િદવસે તેમની પાસેથી યોગ કલાસ શ
કરશે તે બાબતનું સમંિત પ

અને યોગ કલાસ ર

ટે શન ફોમ ભરાવવાનું રહેશે.

િવશેષ નોંધઃ ટે નીંગ દરિમયાન યોગ ટે નરો પાસેથી તમારે કોઇ િવગત લેવાની નથી. (તમારી યાદી માટે
તમારે રહેઠાણનો પુરાવો લઇ શકો છો.) અને વધુમાં તમે જે ડોકયુમે ટ ઓિફસે મોકલો છો તેની એક
ઝે રો

નકલ તમારી

ણ માટે તમારી પાસે રાખવાની રહેશે.

ખાસ સૂચનાઓઃ
તમારા માનદવેતન માટે મિહનાના અંતે એટલે કે જે તે મિહનાના પછીના માસની ૧ થી ૫ તારીખ
સુધીમાં કુ રીયર કરવાના થતા ડોકયુમે ટઃ
(૧)

દરરોજની ટે નરોની સહીવાળું હાજરીપ ક

(ર)

અલગ અલગ િદવસના ૦૪ થી ૦૫ કલર ફોટા

(૩)

રીઝ ટ શીટ ( જે ઉપર ટે પ-૩ માં દશાવેલ છે તે નમૂના મુજબ)

(૪)

માનદવેતન માટે કરવાની થતી અર

તથા માણપ (નમૂનો પેજ નં. ૯ તથા ૧૦ પર સામેલ છે .)

અ ય મોકલવાના ડોકયુમે ટઃ
(૧)

યોગ ટે નર યોગ વગ શ

કરશે તે બાબતનું સમંિતપ

(ર)

યોગ ટે નરના યોગ વગનું ર

ટે શન ફોમ.

તમારા હાથ નીચે તૈયાર થયેલ યોગ ટે નરના યોગ વગના રીપોટ ંગ માટે તમારા મોકલવાના થતા
ડોકયુમે ટઃ
(૧)

દરેક યોગ ટે નરોના હાજરીપ કમાં તમારી નીચે સહી સીકકા કરી ખરાઇ કરવાની રહેશે.

(ર)

સાથે માણપ ભરી તમારા સહી સીકકા કરવાના રહેશ.ે ( પેઇજ નં.૧૧ ઉપર નમૂનો સામેલ છે .)

(૩)

ચેકલી ટમાં માિહતી ભરી તમારા સહી સીકકા કરવાના રહેશે.(પેઇજ નં.૧૨ પર નમૂનો સામેલ છે .)

(૪)

સાથોસાથ તમારે દરેક યોગ ટે નરોના યોગ વગની મુલાકાત લેવાની રહેશે. અને યોગ ટે નરોના યોગ
વગ િનયિમત ચાલે છે તે બાબતની ખરાઇ કરવાની રહેશે.

નોંધઃ
(૧)

તમારા હાથ નીચે તૈયાર થયેલ યોગ ટે નરો ારા યોગ વગ શ

થાય તેની

થમ વાર

ણ

તમાર ે ઇ-મેઇલ મારફતે કરવાની રહેશ.ે
(ર)

યોગ કોચના કોડ નંબર જેમની પાસે છે તે કોડ નંબરમાં કોલમમાં લખે અને જેની પાસે નથી તે
કોલમ બાકી રાખશે.

(૩)

જે બે બચ ચલાવે છે તે યોગ કોચએ બ ે બચની િવગત અલગ અલગ ભરવાની રહેશે.
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અ ય અગ યની સૂચનાઃ
(૧)

૦૩ મિહના સુધી રીપોટ ંગ ન મોકલનાર યોગ કોચને તેઓ પોતે યોગ કોચ તરીકે સમય નથી
આપી રહયા તેમ સમ

(ર)

યોગ કોચની જવાબદારીથી મુકત ગણવામાં આવશે.

તમે જે યોગ ટે નરોને ટે નીંગ આપો છો તે પૈકી મીનીમમ ૧૦ યોગ વગ શ

થવા જોઇએ.

ખાસ ફરજ પરના અિધકારી
ગુજરાત રાજય યોગ બોડ
ગાંધીનગર
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ટે નીંગ કલાસ શ
DISTRICT NAME

કરતી વખતે ઓિફસે

ણ કરવા માટે નું રીપોટ ંગ ફોરમેટ

TALUKA :

YOG COACH CODE NUMBER
YOG COACH NAME
YOG COACH MOBILE NO.
START YOG TRAINING DATE
YOG TRAINING TIME
YOG TRAINING ADDRESS

Sr. No.

TRAINING MONTH………………………………….
Yog Trainer
Yog Trainer Name
Application No.

Mobile Number
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યોગ ટે નરની પરી ા લીધા બાદ રીઝ ટ ની
DISTRICT NAME

ણ કરવા માટે નું રીપોટ ંગ ફોરમેટ
TALUKA :

YOG COACH CODE NUMBER
YOG COACH NAME
YOG COACH MOBILE NO.
START YOG TRAINING DATE
YOG TRAINING TIME
YOG TRAINING ADDRESS
TRAINING MONTH………………………………….
Sr. No.

Yog Trainer
Application No.

Yog Trainer Name

Mobile Number

Result
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યોગ કોચનું નામઃ
યોગ કોચ કોડ નંબરઃ
તાલુકોઃ

િજ લોઃ

તારીખઃ

િત,
ચેરમેન ી,
ગુજરાત રાજય યોગ બોડ,
લોક નં.૧૯/૩,ડો.

વરાજ મહેતા ભવન,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
િવષય:-

યોગ કોચ તરીકે તૈયાર કરેલ યોગ ટે નર તાલીમ અંગે.

મે.સાહેબ ી,
જય ભારત સાથ ઉપરોકત િવષય જણાવવાનું કે , યોગ કોચ તરીકે મારા

ારા

.............................િજ લામાં ................................................................................................................... થળે
તારીખ...........................થી તારીખ............................સુધી સમય..................થી ..................સુધી યોગ
ટે નર તાલીમ િશિબરનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે . આ િશિબરમાં હાજર રહેલ યોગ ટે નરોની
હાજરી અંગેનું હાજરી પ ક તથા ફોટા આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામાં આવે છે . આ
િશિબરમાં બેનર તથા સાઉ ડ સી ટમની સુિવધા પણ અમારા ારા રાખવામાં આવેલ હતી. જેનો
ખચ મારા ારા કરવામાં આવેલ છે . જે આપ સાહેબને િવિદત થાય.

આપનો િવ ાસુ,

(યોગ કોચની સહી / િસકકો)
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યોગ કોચનું નામઃ
યોગ કોચ કોડ નંબરઃ
તાલુકોઃ

િજ લોઃ

તારીખઃ

–

આથી

માણપ

માણપ

–

આપવામાં આવે છે કે , યોગ કોચ તરીકે મારા

ારા

.............................િજ લામાં ................................................................................................................... થળે
તારીખ...........................થી તારીખ............................સુધી સમય ..................થી ..................સુધી યોગ
ટે નર તાલીમ િશિબરનું આયોજન કરી ................... યોગ ટે નરોને ............... િદવસની સંપુણ હાજરી
સાથેની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે . જેનું હાજરીપ ક તથા ફોટા આ સાથે સામેલ છે . જેમાં મારી
સહી / િસકકા કરી મોકલી આપવામાં આવે છે .

આપનો િવ ાસુ,

(યોગ કોચની સહી / િસકકો)
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યોગ નરના યોગ વગ ની
િનર

ુ ાકાત સમયે ંુ ચેકલી ટ
લ

ક ુ ં નામ તથા હોદોઃ

ુ ાકાત લીધેલ યોગ કલાસ ું થળઃ
લ
યોગ કલાસની

ુ ાકાતની તાર ખઃ
લ

યોગ નર ુ ં નામઃ
યોગ નર કોડ નંબરઃ
ુ ો / જ લોઃ
યોગ નરના તા ક
યોગ નરના કોચનો કોડ નંબરઃ
યોગ કલાસ શ થયાની તાર ખઃ
યોગ કલાસનો સમયઃ
કલાસમાં કટલા લોકો આવે છે . ?
ડઇલી િનયિમત કલાસ ચાલે છે ક કમ ?
કલાસના થળે બેનર લગાવેલ છે ક કમ?
સોશીયલ ડ ટન ગ જળવાઇ છે ક કમ?
હાજર પ કમાં યોગ સાધકની સહ છે ક કમ?
યોગ કલાસ ચા ુ હોય તે સમયનો ફોટો લેવો.

યોગ નરની સહ ઃ

ચકાસણી કરનારની સહ ઃ
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યોગ ન
ે રના હાજરીપ ક સાથે જોડવાનું થતું માણપ –

આથી આ માણપ આપવામાં આવે છે કે , યોગ ેનર ી ............................
..............................................................એ માહેઃ .......................................માં
તા.........................થી તા.........................સુધી કુલ ............... દવસ ................યોગ
સાધકોને

થળ...............................................................................................

...................................................... ઉપર યોગ બોડના બેનર હેઠળ યોગ શીખડાવેલ છે .
જે માટે યોગ ેનરએ દરેક યોગ સાધકોની હાજરીમાં સહી લીધેલ છે . અને

ી ......................

................................................................................ની યોગ કલાસ ઉપરના થળે
િનયિમત ચાલે છે તેની ખરાઇ કરેલ છે . જે બદલ સહી કરી આપુ છુ ં .
તારીખઃ...........................
થળઃ............................

યોગ કોચનું નામઃ
યોગ કોચની સહી / િસકકોઃ
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