માંક:ગયબ/યોગ લાસ/૨૦૨૧/૬૩

તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૧

િત,
ી/ ીમિત.........................................
યોગ કોચ / યોગ ેનર
િવષય :- યોગ લાસ શ કરવા બાબત.
મહાશય,
આપે ગુજરાત રા ય યોગ બોડ મારફત તાલીમ પામેલ કોચ વારા યોગની તાલીમ સફળતાપુવક
લીધેલ છે , જે બદલ અિભનંદન. ગુજરાત રા ય યોગ બોડની રચના સરકાર ીના ઠરાવ માંક એસએ /૧૦૨૦૧૮
/૧૭૨૬/બ તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૯થી થયેલ છે . ગુજરાત રા ય યોગ બોડ વારા સમ રા યમાં યોગ કોચ તથા યોગ
ેનર તૈયાર કરવાની નીિત અમલમાં મુકાયેલ છે . જે અ વયે ઉ ચ ક ાએથી ન કી થયા મુજબ આપના વારા યોગ
લાસ શ કરવાના રહે છે . યોગ લાસમાં ઓછામાં ઓછા ૨૦ યિ તઓનું રિજ ેશન કરી યોગ લાસ શ કરવાના
રહેશે. આ માટે થળની પસંદગી તથા આનુષંિગક કાયવાહી આપના વારા કરવાની રહેશે.જે માં આપ કોમન લોટ,
બગીચા તથા ૨૦ લોકો સોશીયલ ડી ટન ગની સાથે યોગ કરી શકે તેવી કોઇ પણ જ યા આપ પસંદ કરી શકો છો.
તેમજ આપ સરકારી કે અનુદાિનત સં થાઓ, શાળાઓ, કચેરીઓના યોગ કલાસ માટે અનુકુળ હોય તેવા થળ પસંદ
કરી શકો છો. સબંિધત સં થાના સંચાલકની લેિખત મંજુરી મેળવી યોગ કલાસ શ કરવાના રહેશે. દરરોજના
ઓછામાં ઓછી ૧ કલાકની કલાસ ૩૦ દવસ માટે યોજવાની રહેશે. તથા આ કલાસ યોજવા બદલ િનયત થયેલ
નીિત અનુસાર આપને ।. ૩૦૦૦/- િત માસ માનદ ભ થુ બોડ વારા ચુકવવામાં આવશે. યોગ કલાસના થળે “
ગુજરાત રા ય યોગ બોડ – યોગ કલાસ “ એ મતલબનું બોડ લગાવવાનું રહેશે. વધુમાં વધુ આપ ૦૨ યોગ વગ શ
કરી શકો છો. ઉ ત માનદભ થા િસવાય અ ય કોઇ ખચ બોડ
રિજ ેશનની સાથે તેમની દરેક

વારા આપવામાં આવશે નહી.તાિલમાથ ના

ેનરોની સહીવાળું દૈિનક હાજરીનું પ ક, માસના અંતે યોગ કોચ માર તે

ટપાલથી/કુરીયરથી અ ેની કચેરીના સરનામે મોકલી આપવાનું રહેશે. જે ના માટેની સૂચનાઓ નીચે મુજબ છે .
(૧) દરેક યોગ

ેનરએ િનયત હાજરીપ કમાં દરેક યોગ સાધકોની ફર યાત સહી લેવાની રહેશે. અને તે

હાજરીપ ક તથા યોગ કલાસ દરિમયાનના ણથી ચાર ફોટા દર માસના અંતે આપના યોગ કોચની સહી
સાથે, માણપ સાથે ગુજરાત રાજય યોગ બોડની કચેરીને ટપાલ / કુરીયર કરવાના રહેશે. અને ભિવ યમાં
આપને

ણ કયથી વેબસાઇટ / એ લીકેશન મારફતે યોગ કલાસની માિહતી અપડેટ કરવાની રહેશે.(હાજરી

પ કનો નમૂનો સામેલ છે .) તે મુજબ ર

ટર િનભાવવાનું રહેશે.

(ર) જે યોગ ેનરએ યોગ કલાસ ચાલુ કરેલ હોય તેણે િનયત ર

ેશન ફોમ ભરવાનું રહેશે. અને તે યોગ કોચ

મારફતે ગુજરાત રાજય યોગ બોડની કચેરીને ટપાલ / કુરીયર કરવાના રહેશે. અને જે યોગ ેનરના ર
ફોમ અ ેની કચેરીને મળશે તેની જ યોગ કલાસ વેલીડ ગણવામાં આવશે. ર

ેશન

ેશન ફોમની સાથે અગાઉ જે

સમંિતપ ભરેલ છે તે ઓરી નલ સમંિતપ , યોગ ેનરનું આધારકાડ, અને યોગ ેનર સટ ફીકેટની નકલ
સાથે મોકલવાની રહેશે.
(૩) યોગ ેનરએ થમ વખતે હાજરીપ કની સાથે તેમના બકની પાસબુકની ઝેરો નકલ સાથે મોકલવાની રહેશે.
(૪) યોગ ેનરની યોગ કલાસ સુચા / િનયિમત રીતે ચાલે છે કે કેમ તેની યોગ કોચએ સમયાંતરે ખા ી કરવાની
રહેશે. અને યોગ કલાસની મુલાકાત લેવાની રહેશે અને તેનો રીપોટ યોગ બોડની કચેરીને કરવાનો રહેશે. અને
સમયાંતરે સુપરવાઇઝર મારફતે આકિ મક મુલાકાત પણ કરવામાં આવશે.
(૫) યોગ કલાસ દરિમયાન હાલની Covid-19 ને પ રિ થિતને યાને લેતા દરેક યોગ ેનરએ કે

સરકાર તથા

રાજય સરકારની ગાઇડલાઇનનું ચુ તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.
ઉપર મુજબની સુચનાઓ અગાઉ આપને અ ેના તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦ ના પ થી દરેક યોગ કોચ /
યોગ ેનરોને મોકલવામાં આવેલ હતી. પરંતુ હજુ સુધી આ સુચનાઓની અમલવારી થતી નથી. માટે દરેકએ
ઉપરોકત સુચનાઓની ચુ તપણે અમલવારી કરવાની રહેશે. અને તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ની નવી પોલીસી
મુજબ નીચે મુજબની સુચનાઓની પણ ખાસ અમલવારી કરવાની રહેશે.
(૧) દરેક યોગ કોચને જણાવવાનું કે, અ યાર સુધી આપના ારા તૈયાર થયેલ યોગ ેનરો કે જે યોગ કલાસ ચલાવે
છે તે યોગ વગ ની સં યા ૪૦ થાય તે યોગ કોચને યોગ કોચ કમ કોડ નેટર તરીકે ગણવામાં આવશે અને એ
માટે અલગથી તેઓને ૫૦૦૦/- િપયા આપવાનું નકકી કરવામાં આવેલ છે . જે માટે આપને રીપોટ ગ
કરવાનું રહેશે. માટે આપના ારા વધુમાં વધુ યોગ વગ શ થાય તે આપને જોવાનું રહેશે.
(૨) દરેક યોગ કોચને જણાવવાનું કે, આપે તૈયાર કરેલ યોગ ેનરોના યોગ કલાસ ચાલુ છે તે કલાસની આકિ મક
મુલાકાત લેવાની રહેશે. અને યોગ કલાસ િનયિમત ચાલે છે કે કેમ ? તેની સમયાંતરે ખા ી કરવાની રહેશે.
(૩) દરેક યોગ કોચએ તેઓ ારા તૈયાર કરેલ / તાલીમ આપેલ યોગ ેનરોના કલાસના માનદવેતન અંગે જે યોગ
ેનર કલાસ ચલાવે છે તેના હાજરીપ કમાં સં યાની ખરાઇ કરી , આ સાથે સામેલ

માણપ માં તથા

ચેકલી ટમાં માિહતી ભરી યોગ કોચએ પોતાની સહી કરી દર માસની ૦૫ તારીખ સુધીમાં મોકલી આપવાના
રહેશે. ૦૫ તારીખ બાદ મળેલ હાજરીપ ક અથવા યોગ કોચની સહી વગરના આવેલ હાજરીપ ક ઉપર કોઇ
પણ કારની કાયવાહી કરવામાં આવશે નહી. આ બાબતને દરેક યોગ કોચ / યોગ ેનરે ગંભીરતાથી લેવાની
રહેશે.
(૪) દરેક યોગ ેનરોએ હાજરીપ કની સાથે જે ફોટા મોકલવામાં આવે છે તેમાં ખાસ કરીને યોગ બોડનું બેનર
દેખાય તે રીતે તેમજ જે યોગ ેનર કલાસ ચલાવે છે તે યોગ ેનરનો તથા સામે ૨૦ ની સં યામાં સાધકો
આસન કરતા હોય તેવું એક જ ફોટામાં દેખાય તે રીતે અલગ અલગ દવસના ૦૪ થી ૦૫ ફોટા
હાજરીપ કની સાથે સામેલ રાખી મોકલવાના રહેશે.જે ની પણ ખાસ ન ધ લેવી.

(પ) દરેક યોગ કોચએ યોગ ેનરનું હાજરીપ ક ઓરીજનલ મોકલવાનું રહેશે. તથા તેની એક નકલ ઝેરો કોચએ
તેમની પાસે રાખવાની રહેશે. અને આ ઓરીજનલ હાજરીપ કમાં કોચએ પોતાનો સીકકો મારી માિણત
કરી મોકલવાના રહેશે.(ર બર ટે પનો નમૂનો સામેલ છે .)
(૬) જે યોગ કોચએ ઓગ -૨૦૨૦ પછી જે યોગ ેનરને તાલીમ આપેલ છે અથવા આપવાના બાકી છે તે દરેકને
ગુજરાત રાજય યોગ બોડની વેબસાઇટ www.gsyb.in ઉપર યોગ ેનર તરીકેનું ફોમ ભરાવવાનું રહેશે.
(૭) દરેક યોગ કોચએ તેઓ ારા ૩૦ દવસની બે કલાકની ેન ગ તથા રિવવારે એક ા વકશોપ કરવાનું રહેશે.
યાર બાદ દરેક ેનરોની કોચ ારા એક દવસ સીલેબસ મુજબની ેકટીકલ / િથયરીકલ પરી ા લેવાની રહેશે.
તેમાં જે લોકો ઉિ ણ થાય છે તેના એ લીકેશન નંબર, પુ નામ, મોબાઇલ નંબર અને પાસ થયાની િવગત
િનયત ફોરમેટમાં ઓરીજનલ કુરીયર મારફતે મોકલી આપવાના રહેશે.જે થી કરીને તેઓની માન. ચેરમેન ીની
બ માં ઓનલાઇન ૦૭ દવસની પરી ા લઇ શકાય અને યાર બાદ તેઓને સટ ફીકેટ આપવાની

કયા

થઇ શકે. સટ ફીકેટ મ યા બાદ તેઓ ારા અ ેના બેનર હેઠળ યોગ વગ શ કરી શકાશે.
આ યોગ કલાસનો હેતુ યો ય રીતે તૈયાર થયેલ યોગ ેનર વારા સામા ય લોકોને યોગનું િશ ણ
મળે તથા લોકો તેમનાં દૈિનક

વનમાં યોગ કરતા થાય તેવો છે . જે ના પરીણામ વ પે સુદઢ તથા તંદુર ત સમાજનું

િનમાણ કરવાનો ઉ ાર હેતુ િસ ધ કરવાનો છે . માટે તેમા સંપૂણ કાળ

રાખી અને યો ય રીતે યોગ કલાસનું

આયોજન થાય તે જોવા િવનંતી છે .

(વી. બી. વેદી)
ખાસ ફરજ પરના અિધકારી
ગુજરાત રાજય યોગ બોડ
ગાંધીનગર
નકલ સિવનય રવાનાઃિજ લા રમતગમત અિધકારી ી,તમામ......................
આ સાથે આપના િજ લાના યોગ કોચ / યોગ ેનરોનું લી ટ સામેલ છે . તેમના ારા ઉપર મુજબ યોગ
કલાસ શ થાય તે મુજબની કાયવાહી કરી અિધક મુ ય સિચવ ી,રમતગમત,યુવા અને સાં કૃિ ક વૃિતઓ િવભાગ
ના આદેશ અનુસાર અ ેને રીપોટ કરવો.

ચેકલી ટ
િનર

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 ઃ

-

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

