તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૧
માગદશ કા ::ગુજરાત રા

યોગ બોડ, ગાંધીનગરના માન. ચેરમેન ીની અ ય તામાં તથા યોગ બોડના

સ યો ીના માગદશનમાં આપવામાં આવતી ૭ િદવસની ઓનલાઇન એડવા સ યોગ ટે નરની તાિલમ
સંદભમાં જણાવવાનું કે , જે યોગ ટે નરોએ ૭ િદવસની ઓનલાઇન તાિલમ અગાઉ લીધેલ છે પરં તુ તેઓ ારા
Zoom Application પર પોતાના User Name માં રહી ગયેલ ચુક ના કારણે પોતાનું
શ

માણપ

મેળવી

ા નથી અથવા જે લોકોએ હજુ સુધી ઓનલાઇન ટે નીંગ લીધેલ નથી તેઓએ તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ

સોમવાર થી શ

થનાર ૭ િદવસની ઓનલાઇન એડવાંસ ટે િનંગ લેવાની રહેશે. જેની માિહતી દરેક યોગ

કોચએ આ સાથેના ફોમટમાં યવિ થત ભરી તા. ૦૩/૦૭/૨૦૨૧ ની સાંજ સુધીમાં ગુજરાત રા

યોગ

બોડની ઇમેઇલ આઇ.ડી. gujaratyogboard@gmail.com પર મોકલી આપવાની રહેશ.ે જેની માિહતી
મળશે તેને જ ઓનલાઇન ટે નીંગમાં જોડાવા માટે અ ેથી

ણ કરવામાં આવશે. અને જે લોકો હજુ સુધી

જોડાયેલ નથી અને ઓનલાઇન ટે નીંગ લેવાની બાકી છે તેને અલગથી

ણ કરવામાં આવશે.

ખાસ નોંધઃ દરેક યોગ કોચને જણાવવાનું કે , અગાઉ તમે જે રીતે એકઝામ રીપોટ િનયત ફોરમેટમાં
દર માસે મોકલો છે તે િનયિમત મોકલવાનું જ રહેશે.
આથી દરેક યોગને જણાવવાનું કે , તમારા જે યોગ ટે નરો ઓનલાઇન જોડાય છે તેને ફર

યાત

૧૦૦ ટકા હાજરી સાથે સાતેય િદવસ સવારના સેશનના બે કલાક અને સાંજના સેશનના એક કલાક
જોડાવાનું રહેશે. અને તમામ યોગ કોચએ પણ સાથે જોડાવાનું રહેશે અને સાથે પોતાના ટે નર િનયિમત
જોડાયેલ છે કે કે મ ? તેની ખા ી કરવાની રહેશ.ે જે િનયિમત જોડાયેલ હશે તેમને જ સટ ફીકે ટ આપવામાં
આવશે. જેની દરેક કોચએ ખાસ ગંભીરતાથી નોંધ લેવી.
દરેક યોગ ટે નરોએ નીચે મુજબના ફોરમેટ મુજબ જોડાવાનું રહેશે અને સાતેય િદવસ એક જ ફોરમેટ
મુજબ જોડાવાનું રહેશે.
સૌ

થમ દરેક યોગ ટે નરોએ ઝુ મ એ લીકે શનમાં Name માં જઇ પોતાના એ લીકે શન નંબરના ૦૬

આંકડા અને યાર બાદ – કરી પોતાનું પુ

નામ લખવાનું રહેશે.

{Last 6 Digit of Application No} {space} {Full Name}
Example :
056789 SOLANKI RONAK DINESHBHAI

૭ િદવસની ઓનલાઇન ટે િનંગ લેવા માટે તમારા મોબાઇલમાં Zoom Application શ કરી પોતાનું
User Name સુધારવા માટે નીચે મુજબના ટે પને અનુસરો :ટે પ ૧ – તમારા મોબાઇલમાં Zoom Application શ
કરી જમણી બાજુ ના ખુણામાં નીચેની
બાજુ માં આવેલ “Setting“ Icon પર િ લક કરો.

ટે પ ૨ - “Setting“ Icon પર િ લક કયા બાદ નીચે મુજબના ફોટો માં દશાવેલ Icon પર િ લક કરો.

ટે પ ૩ – યાર બાદ

ીન પર દશાવેલ “Display Name” Icon પર િ લક કરો

ટે પ ૪ - યાર બાદ ફરીથી “Display Name” Icon પર િ લક કરો અને એમા સૌ થમ તમારા યોગ
ટે નર એિ લકે શનના છે લા ૬ આંકડા ટાઇપ કરો અને યાર બાદ જ યા છોડીને તમા પુ
નામ કે િપટલ અ રમા લખો.

ટે પ ૫ – પોતાનો યોગ ટે નર એિ લકે શન નંબર અને નામ ચેક કરીને “Save” Icon પર િ લક કરો.

ખાસ ફરજ પરના અિધકારી
ગુજરાત રા
યોગ બોડ
ગાંધીનગર
િત :- તમામ િજ લાનાં યોગ કોચ તથા યોગ ટે નર તરફ

ણ તથા અમલ સા

GUJARAT STATE YOG BOARD
YOG TRAINER ONLINE TRAINING CAMP DETAILS
DISTRICT NAME

TALUKA :

YOG COACH CODE
NUMBER
YOG COACH NAME
YOG COACH MOBILE NO.

Sr. No.

Yog Trainer Application
No.

Yog Trainer Name

Mobile
Number

અગાઉ જોડાયેલ હતા કે
કેમ ? હા કે ના

આથી હુ ં માિણત ક છું કે , ઉપરોકત યોગ ટે નરોને મે ૮૦ કલાક ફીઝીકલ તાલીમ આપેલ છે અને
િનયત પરી ા પાસ કરેલ છે . પરં તુ આ ટે નરો માન.ચેરમેન ી સાથે ૦૭ િદવસ ઓનલાઇન ટે નીંગમાં
િનયિમત જોડાયેલ નથી. / જોડાવાના બાકી છે જેની માિહતી મ અગાઉ ઓિફસે મોકલેલ છે .જેઓને
જોડાવા માટે ની માિહતી ઉપર મુજબ મોકલુ છું.
યોગ કોચના સહી / િસકકા

