UGC’s Guidelines for
Coaching Scheme for SC/ST/OBC (Non- Creamy layer) & Minority Students for
Universities.
ુ ાદ
ભાવાનવ
નોંધઃ- 12મી પંચવર્ષીય યોજના દરમ્યાન (2012-2017) યુજીસી દ્વારા આ યોજનાની ગાઇડલાઇન
આપવામાં આવી હતી. તા.18-10-2017ના રોજ યુજીસી દ્વારા પબ્લલક નોટીસ ક્રમાંક No.F.1-8/2016
(JS/F/CPP-II આપવામાં આવી તેમાં જણાવયુ ં છે કે કેટલીક યોજનાઓ તા.30-09-2017 પછી તા.3103-2019 સુધી ચાલુ છે . તેમાં આ યોજનાનો સમાવેશ થાય છે .
(1) અગાઉ યુજીસી દ્વારા Remedial coaching at UG and PG level, Coaching for entry into
services and Coaching for NET એમ ત્રણ યોજનાઓ હતી. હવે આ ત્રણેય યોજનાઓને
Merge કરવામાં આવી છે .
(2) આ યોજના અંતગગત એસસી, એસટી અને માઇનોરરટી કમ્યુનનટીના નવદ્યાથીઓને લાભ
આપવાનો રહેશે. જો પુરતા પ્રમાણમાં આવા ઉમેદવારો ન મળે તો બીપીએલ કાડગ ધરાવતા
જનરલ કેટેગરીના નવદ્યાથીઓને પણ લાભ આપી શકાય પરં ત ુ બીપીએલ કાડગ ધરાવતા
જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો અને ઓબીસી કેટેગરીના ઉમેદવારોની સંખ્યા 40 ટકા કરતા
વધવી જોઇએ નરહ.
(3) રીમેરડયલ કોચચિંગ ક્લાસના ઉદ્દે શોઃa) નવદ્યાથીઓની એકેડને મક સ્કીલ અને ભાર્ષાકીય નીપ ૂણતામાં વધારો કરવો
b) પાયાના નવર્ષયમાં તેમની સમજશક્ક્તનુ ં સ્તર ઉંચુ લાવવુ.ં
c) તેમના જ્ઞાન, સ્સ્કલ અને વલણને સઘન કરવા અને નવદ્યાથીઓના નાપાસ થવાના
પ્રમાણ દર અને ડ્રોપઆઉટ દરમાં ઘટાડો લાવવો.
ુ ી કરીઅર ગાઉડન્સ અને
d) નવદ્યાથીઓની ક્ષમતામાં વધારો થાય તે હેતથ
સાયકોલોજીકલ કાઉન્સેચલિંગ પુરું પાડવુ.ં
(4) Coaching for entry into services ના ઉદ્દે શો
a) ભારત સરકાર, રાજ્ય સરકાર અને ખાનગી ક્ષેત્રોમાં ગ્રુપ એ, બી અને સી કે તેની
સમકક્ષ જગ્યાઓ માટે નોકરી માટે નવદ્યાથીઓને તૈયાર કરવા.
b) આઇએએસ, જીપીએસસી, બેંક રરક્રુટમેન્ટની પરીક્ષા માટે નવદ્યાથીઓને તૈયાર કરવા.
c) ચોક્કસ સ્પધાગત્મક પરીક્ષાઓની જરૂરીઆતો પર ફોકસ કરવુ.ં
(5) Coaching for NET for SC/ST/OBC (non-creamy layer) and Minority Community યોજના
અંતગગત નવદ્યાથીઓને નેટ અને સેટ પરીક્ષા માટે તૈયાર કરવાનો છે .
(6) નાણાકીય સહાયઃઆ યોજના અંતગગત નીચે મુજબ નાણાંકીય સહાયની જોગવાઇ છે .
a) નોન-રીકરીંગ – એક વખત રૂ. 5.00 લાખ બુક્સ એન્ડ જનરલ્સ, ઓરડયો-નવઝ્યુઅલ
અને ટીચીંગ- લનનિગ મટીરીઅલ, કમ્્યુટર-પ્રીન્ટર, ફોટોકોપીઅર, જનરે ટર અથવા
ઇન્વટગ રનો સમાવેશ થાય છે .

b) રીકરીંગ ગ્રાન્ટ કુલ રૂ.7,00,000 પ્રનત વર્ષગ જેમાં કો-ઓરડિનેટરને માનદ વેતન
માનસક રૂ.2000/- પ્રનત માસ, અધ્યાપકો અને સ્કોલસગને મહેનતાણુ,ં પાટગ ટાઇમ
ક્લાકગ - માનસક રૂ.6,000/-, પાટગ ટાઇમ પટાવાળા માનસક રૂ.1,000/- અને
કન્ટીન્જન્સી રૂ.50,000/-ની જોગવાઇ થઇ શકશે. અધ્યાપકોને પ્રનત વયાખ્યાન રૂ.
300/-, રદવસના વધુમાં વધુ બે વયાખ્યાન, સ્કોલરને પ્રનત વયાખ્યાન રૂ.200/અને પ્રેસ્ક્ટકલ માટે પ્રનત કલાક રૂ.150/- ચુકવવાનુ ં ધોરણ છે . બહારથી નવશેર્ષ
તજજ્ઞ બોલાવવામાં આવે તો પ્રનત કલાક રૂ.500/- ચુકવી શકાશે.
(7) કોચીંગ માટે નવદ્યાથીઓના 25ની સંખ્યા સુધી જૂથ પાડીને પેપર દીઠ કોઇ ચોક્કસ
અધ્યાપકની દે ખરે ખમાં રાખવાના રહેશે જેથી અધ્યાપકની જવાબદારી નક્કી થઇ શકે.
સંસ્થાની સેવામાં ચાલુ હોય તેવા અને નનવ ૃત્ત થયેલા ઉત્સાહી અધ્યાપકોની સેવાઓ લઇ
શકાશે. નસનીયર ફેકલ્ટી મેમ્બરને કો-ઓડગ નેટર તરીકે નીમી શકાશે.
(8) વગો અને ઇન્સ્રક્શન માટે સુચનોઃI.

નવદ્યાથીઓ પાસેથી અરજીઓ મંગાવીને પસંદગી કરવાની રહેશે. નનયનમત ઉપરાંત
ડ્રો્ડ આઉટ નવદ્યાથીને પ્રવેશ આપી શકાશે.

II.

કામકાજના રદવસો, રજાના રદવસો કે વેકેશનમાં વગો ચલાવી શકાશે. વગો શરૂ
કરતા પહેલા ટાઇમ-ટેબલ જાહેર કરવાનુ ં રહેશે.

III.

ઇન્સ્રક્શનની પધ્ધનતમાં વગગ નશક્ષણ, ટયુટોરરઅલ, વકગ એસાઇન્મેન્ટ સાથે ફેઇસ ટુ
ફેઇસ વાતાગલાપ, ઓરડયો-નવડીઓ સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. નવદ્યાથીઓનુ ં
અભ્યાસ જૂથ બનાવવા તથા તેઓ એકબીજાને મદદ કરે તે માટે પ્રોત્સારહત કરવાના
રહેશે. વોલન્ટરી એફટગ સને પ્રોત્સાહન આપવાનુ ં રહેશે.

IV.

100 ગુણના પેપર માટે ઓછામાં ઓછા 50 કલાકનુ ં નશક્ષણ આપવાનુ ં રહેશે. દરે ક
10 કલાકના નશક્ષણબાદ મ ૂલ્યાંકન કરવાનુ ં રહેશે.

V.

નવદ્યાથીઓની નનયનમત હાજરી પ ૂરવાની રહેશે અને બે વખતથી વધારે ગેરહાજર
રહે તેને નનયનમત આવવા જણાવવાનુ ં રહેશે.

(9) વગગખડં , ફનનિચર, લાયબ્રેરીની સુનવધા, સ્ટડી મટીરીઅલ અને અન્ય માળખાગત સવલતો
યજમાન સંસ્થાએ પ ૂરી પાડવાની રહેશે.
(10) આ માટે યુનનવનસિટીએ એક સલાહકાર સનમનતનુ ં ગઠન કરવાનુ ં રહેશે જેમાં કુલનાયકઅધ્યક્ષ, અન્ય પાંચ પ્રોફેસર (જેમાં એસસી એસટી અને માઇનોરરટીના ઓછામાં ઓછા એક
પ્રોફેસર હોવા જોઇએ) તથા કો-ઓરડિનેટર મેમ્બર સેક્રેટરી. નમટીંગ ઓછામાં ઓછી વર્ષગમાં બે
વખત મળવી જોઇએ.

