
 
        તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૨ 

માગદશ કા ::- 

 

ગુજરાત રા ય યોગ બોડ, ગ ધીનગર ારા આપવામ  આવતી ૧૦૦ કલાકની ઓનલાઇન યોગ ટેનરની 

તા લમ સંદભમ  જણાવવાનું ક, યોગ ટેનરોને તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૨ થી શ  થનાર યોગ ટેનર ઓનલાઇન ટેન ગમ  

ડાવાનું છે.  અને જ ે લોકો થમ દવસે એટલે ક તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ ડાય છે તેને એક મ હના માટ 

ફર યાત ડવાના છે. જ ેયોગ ટેનર ઓનલાઇન ડાય છે તેને ખાસ સુચના આપવાની છે ક ZOOM Application 

મ  કવી ર તે ડાવું અને નામ કઇ ર તે લખવું તે નીચે મુજબ દશ વેલ છે તે મુજબ જ ડાવાનું રહશે.  

દરક યોગ ટેનરોએ નીચે મુજબના ફોરમેટ મુજબ ડાવાનું રહશે અને પુરા ક પ દરિમયાન એટલે ક એક 

મ હના સુધી એક જ ફોરમેટ મજુબ ડાવાનું રહશે.  

સૌ  થમ દરક યોગ ટેનરોએ ઝુમ એ લીકશનમ  Name મ  જઇ પોતાના એ લીકશન નંબરના ૦૬ આંકડા 

અને યાર બાદ એક જ યા છોડ  પોતાનું પુ  નામ લખવાનું રહશે. 

<Last 6 Digit of Application No> <space> <Full Name> 

Example : 012345 SOLANKI RONAK DINESHBHAI 

         આપ સવએ આપને અહ થી આપવામ  આવલે લ ક ઉપર ર ટેશન કર  મા હતી ભરલ છે. તો આપ સવને 

જણાવવામ  આવે છે આપને આ ટેન ગ ૧૦૦ કલાકની ઓનલાઇન એક મ હના માટ લેવાની છે. જમે  દરરોજ 

ેકટ કલ સેશન સવારના ૦૬-૦૦ થી ૦૮-૦૦ દરિમયાન રહશે. અને થય રકલ સેશન સ જના ૦૭-૦૦ થી ૦૮-૦૦ 

દરિમયાન રહશે. આપની દરરોજની હાજર  ઓનલાઇન ઝુમ એ લીકશનના મા યમથી ન ધાય શે. એટલે આપન ે

ફર યાત ૧૦૦ ટકા હાજર  સાથે ઓનલાઇન ડાવાનું રહશે. 

 આપને ઝુમ એ લીકશનમ  કઇ ર તે ડાવું તનેો િવ ડયો ુપમ  મુકવામ  આવશે. અથવા આપ You tube 

પર જઇને પણ ઇ શકો છો.  



યોગ ટેનર ૧૦૦ કલાક ઓનલાઇન એડવા સ ટેન ગ ક પઃ૩ 

તાલીમનો સમયગાળોઃ એક મ હના માટ 

સમયઃ ેકટ કલ સેશન સવારના ૦૬-૦૦ થી ૦૮-૦૦ અને થય રકલ સેશન સ જના ૦૭-૦૦ થી ૦૮-૦૦ 

 

ડાવા માટની સુચનાઓઃ  

(૧) સૌ થમ Play Store મ  જઇ Zoom Application ડાઉનલોડ કરો. 

(ર) સૌ થમ તો દરક યોગ ટેનરએ યોગ બોડની વેબસાઇટ www.gsyb.in ઉપર યોગ ટેનર તર કનું 

 ર ટેશન કરાવવું ફર યાત છે.એટલે આપને આપના ન ધણી મ ક એટલે ક આપને એ લીકશન 

 નંબર આ યા હશે.  

(૩) ઝુમ એ લીકશન હાજર  માટ ફોરમેટઃ  

 ઝુમ એ લીકશનમ  Rename મ  જઇ આપના યોગ ટેનર તર કના એ લીકશન નંબરના છે લા ૦૬ 

 આંકડા નાખી યાર બાદ જ યા છોડ  પોતાનું પુ  નામ કપીટલમ  અને અં ે મ  લખવાનું રહશે.  

(૪)  દરક સ  શ  થતા પહલા ૧૦ િમિનટ પહલા ડાઇ જવાનું રહશે. અને પુરા સેશન દરિમયાન 

 ઓનલાઇન ડાય રહવાનું રહશે.  

(૫) ઓનલાઇન સેશન દરિમયાન ફર યાત આપનો િવડ યો ON રાખવાનો રહશે. જમે  હો ટ ારા તમા  

 પરફોમ સ માક કરવામ  આવે છે.  

(૬) આ ટેન ગ આપને યોગ ટેનર બનવા માટની છે એટલે પુર  તૈયાર  સાથે આપે ટેન ગ લેવાની રહશે. 

 જમે  ેકટ કલ સેશન દરિમયાન આપનો મોબાઇલ એ ર તે સેટ કરવો ક આપ ટેન ગ લો છે તે ઇ 

 શકાય. તેમજ આ ક પ દરિમયાન આપ નેટવક એર યામા પણ રહશો.  

(૭) એવું પણ observe કરવામ  આવશ ેક આપમાથી અમુક લોકો સ  મ  ડાઈ તો છે પણ પૂ ં  session 

 attend કરત  નથી. જ ે લોકો આવું કર છે એ લોકો માટ ખાસ યાનમ  લેવા જવેી બાબત છે ક આપની 

 attendance મ  સમય નું પણ મહ વ છે. આપ ાર ડાવો છો, ાર leave થાઓ છો, કટલા સમય 

 માટ ડાયેલા રહો છો આ બધુ system ારા trace થાય છે. જ ે લોકો એ બધા સ  પૂરા સમય માટ 

 attend કય  હશે એ લોકો જ certification માટ eligible થશે.   

(૮) ઓનલાઇન ટેન ગ ના અંતે આપની exam લેવામ  આવશ ેજ ેઓનલાઇન હશે. જનેા િવષેની મા હતી માટ 

 આપના માટ એક સ  પણ રહશે અલગ થી. જમે  એ મ િવષેની તમામ સૂચનાઓ અને મા હતી 

 આપવામ  આવશે.  

(૯) ઉપર મુજબની સુચનાઓનું આપ ચુ તપણે પાલન કરશો એવી આશા રાખીએ છ એ. 



 

ભુતકાળમ  લીધેલ ઓનલાઇન એડવા સ ટેન ગમ  ઘણા યોગ ટેનરો ડાવામ  ઘણી ભુલો કર છે. જ ેનીચ ે

મુજબ છે. તે ભુલો આપના યોગ ટેનરો ન કર તેની પણ સુચના આપી દવી.  

યોગ ટેનર તરફથી થતી ભુલોઃ 

૧. અમુક યોગ ટેનર હજુ પણ આગળ YT લખે છે યાર બાદ એ લીકશન નંબર લખી અને પોતાનું નામ લખે છે. 

જ ેબરાબર નથી. આગળ YT લખવાનું નથી. ફકત એ લીકશન નંબર ના ૬ આંકડા યાર બાદ એક જ જ યા 

છોડ  પોતાનું પુ  નામ કપીટલમ  અને અં ે મ  લખવાનું રહશે. 

૨. એ લીકશન નંબર લખી - , . / કર છે જ ેકરવાનું નથી. 

૩. નામ પાછળ યોગ કોચનું નામ લખે છે તે પણ લખવાનું નથી. 

૪. અમુક યોગ ટેનર અલગ અલગ નામથી ડાય છે દરરોજ એક જ નામથી ડાવાનું છે. 

૫. અમુક યોગ ટેનર મોબાઇલ ડ વાઇસથી ડાય છે પોતાનું નામ લખેલ નથી. જ ેસુધાર  લે.  

૬. અમુક યોગ ટેનર એ લીકશન નંબર લખી ડબલ પેસ આપે છે અથવા તો આપતા નથી. જ ેએ લીકશન નંબર 

લખી એક જ પેસ આપી પોતાનું નામ લખવાનું છે. અને આગળ નામ લ યા પછ  ેકટમ  એટલે ક ક સમ  

નામ લખે છે જ ેલખવાનું નથી. 

૭ અમુક યોગ ટેનર એ લીકશન નંબર લખવામ  ઝ રોને બદલે O લખે છે. એ લીકશન નંબરની આગળ ૦ આવે 

છે. એટલે ૦ લખવાનું રહશે. 

જ ે યોગ ટેનરો ઓનલાઇન ડાય છે તેને ફર યાત ૧૦૦ ટકા હાજર  સાથે એક મ હના સુધી સવારના 

સેશનના બે કલાક અને સ જના સેશનના એક કલાક ડાવાનુ ંરહશે. જ ેિનયિમત ડાયેલ હશે તેમને જ સટ ફ કટ 

આપવામ  આવશે. જનેી ખાસ ગંભીરતાથી ન ધ લેવી. 

ઓનલાઇન ટે નગ લેવા માટ તમારા મોબાઇલમ  Zoom Application શ  કર  પોતાનું User Name 

સુધારવા માટ નીચે મજુબના ટપને અનુસરો :- 

 

ટપ ૧ –  તમારા મોબાઇલમ  Zoom Application શ  કર  જમણી બાજુના ખુણામ  નીચેની બાજુમ  આવેલ 

“Setting“ Icon પર લક કરો. 



 
 

ટપ ૨ - “Setting“ Icon પર લક કય  બાદ નીચે મુજબના ફોટો મ  દશ વેલ Icon પર લક કરો. 

 

 



 

ટપ ૩ – યાર બાદ ન પર દશ વેલ “Display Name” Icon પર લક કરો 

 

 
 

ટપ ૪ -  યાર બાદ ફર થી “Display Name” Icon પર લક કરો અને એમા સૌ થમ તમારા યોગ ટેનર 

એ લકશનના છે લા ૬ આંકડા ટાઇપ કરો અને યાર બાદ જ યા છોડ ને તમા  પુ  નામ કિપટલ 

અ રમા લખો.  

 



 

ટપ ૫ – યોગ ટેનર પોતાનો એ લકશન નંબર અને નામ ચેક કર ને “Save” Icon પર લક કરો. 

 

 
           ખાસ ફરજ પરના અ ધકાર  

                 ગુજરાત રા ય યોગ બોડ 

  ગ ધીનગર 

 

િત :- તમામ યોગ ટેનર તરફ ણ તથા અમલ સા  
 


