
 

   

 

 

 મ કઃ ગયબ/યોગકલાસ/સુચના/૨૦૨૨      તા. ૧૨/૧૧/૨૦૨૨ 

 

  

િત, 

દરક યોગ કોચ / યોગ ટેનર ી... 

........................... 

 

    િવષયઃ   યોગ કલાસ ર જકેટ થવા અંગેના કારણો બાબત. 

 

આથી દરક યોગ કોચ / યોગ ટેનરોને જણાવવાનું ક, ગુજરાત રા ય યોગ બોડ, ગ ધીનગર હઠળ 

યોગ કોચ / યોગ ટેનરો ારા યોગ વગ  ચલાવવામ  આવ ેછે. અને યોગ વગ ચલાવનાર યોગ કોચ / યોગ 

ટેનરોને મા સક માનદવતેન પણ ચુકવવામ  આવે છે. પરંતુ અમુક યોગ કોચ / યોગ ટેનરો ારા યોગ કલાસ 

ચલાવવા અંગેની સુચનાઓનું પાલન ન કરવાના કારણે યોગ કલાસ ર જકેટને પા  બને છે. / બનવા પા  

થાય છે. જ ેસુચનાઓ નીચે મુજબ છે. 

 યોગ કલાસ ર જકેટ થવાના કારણોઃ 

(૧) યોગ વગમ  ઓછામ  ઓછ  ૧૦ ની સં યા હોવી ઇએ. વધુમ  વધુ ગમ ેતેટલી સં યા હોય એક જ 

 યોગ કલાસનું માનદવેતન મળવા પા  થાય છે. 

(ર)  દરક યોગ કોચ / યોગ ટેનર મ હનામ  વધુમ  વધુ બે બચ એટલે ક બે યોગ વગ ચલાવી શકશે. જમે  

 એક બચથી બી  બચ વ ે ણ કલાકનો સમયગાળો હોવો ઇએ. સળંગ યોગ કલાસ ર જકેટ 

 થવાના પા  છે. 

(૩)  જ ેયોગ કોચ / યોગ ટેનર બે બચ ચલાવે છે તો બ ે બચમ  અલગ અલગ યોગ સાધકો હોવા ઇએ. 

(૪) આપે વેબ એ લીકશન મારફતે િનયિમત દરરોજ ઓનલાઇન હાજર  સંદભ ફોટો અપલોડ કરવાનો 

 રહશે. ફોટા અપલોડ કરતી વખતે યોગ કલાસનું બનેર, જ ેયોગ કલાસ ચલાવે છે તે, અને દરક યોગ 

 સાધક ફોટામ   દખાય તે ર તે ફોટો લેવાનો રહશે. 



(૫) આખી બચ બાળકોની ન હોવી ઇએ. ૧૫ વષથી નાના બાળકો હશે તો ર જકેટ ગણાશે. 

(૬) ુ લના સમય દરિમયાન તથા યોગ સાધકો ુ લના યુિનફોમમ  હશે તે યોગ કલાસ ર જકેટ પા  

 ગણાશે.  

(૭) યોગ ટેનર અંગેનું સટ ફ કટ તથા યોગ કલાસ ચલાવવા માટનું યો યતા સટ ફ કટ બ ે વેબ 

 એ લીકશન ઉપર ફર યાત અપલોડ કરવાનું રહશે. 

(૮) કોઇપણ એક ળે મા  એક જ યોગ ટેનર યોગ કલાસ ચલાવી શકશે. એક ળ ઉપર બે યોગ 

 ટેનરો કલાસ ચલાવશે તો બ ેના કલાસ ર જકેટને પા  ગણાશે. 

(૯) એક સરખા ફોટા અથવા ફોટા ઉપરથી ફોટા પાડલ હશે તો યોગ કલાસ ર જકેટ ગણાશે. લાઇવ 

 ફોટા અપલોડ કરવાના રહશે. 

(૧૦)એક થી વધુ યોગ ટેનરોના સાધકો એક સરખા હશે અથવા ફોટો બ ેએ સરખા અપલોડ કરલ હશે 

 તો બ ે યોગ ટેનરોની યોગ કલાસ ર જકેટ ગણાશે. 

  યોગ કલાસ ચલાવનાર દરક યોગ કોચ / યોગ ટેનરોએ ઉપરોકત સુચનાઓની ચુ તપણ ે

અમલવાર  કરવાની રહશે. 

 
           ખાસ ફરજ પરના અ ધકાર  

                 ગુજરાત રા ય યોગ બોડ 

  ગ ધીનગર 

 

 


