વેશ વષ-૨૦૨૦ ના અરજદારો માટ

MBA/MCA

ણવા જોગ

MBA/MCA TFW Scheme િવશે ની મા હતી
(૧) TFW( Tuition Fee Waiver)
આપને TFW

ું છે ?

તગત કોઈ પણ Govt./GIA/SFI કોલેજ/સં થા માં એડમીશન મળે તો આપને

ુ ન ફ ભરવાની રહતી
રુ ા કોષ ની ટ શ
(૨)

નથી.

ું જ ર છે ?

TFW( Tuition Fee Waiver) માં ભાગ લેવા માટ
TFW Scheme માં ભાગ લેવા માટ આપે ર
આપી હોવી જોઈએ
હોવી

તથા આપની

સમયે

“YES” લીક કર ને સંમિત

Family Income . ૮.૦૦ લાખ અથવા તેનાથી વધાર ન

જોઈએ. તે આવક દશાવ ું આવક

હો ુ ં જોઈએ.

શન
ું

માણપ

મા ય સતાધીશ

તરફ થી મળે ું

MBA/MCA TFW Scheme િવશે ની મા હતી
(૩)

TFW( Tuition Fee Waiver) સીટ પર એડમીશન કવી ર તે મેળવી શકાય?
આપને ચોઈસ ફ લગ દર યાન દરક સં થા ની TFW અને NON- TFW ચોઈસ દખાશે.TFW
માં એડમીશન લેવા માટ આપે ઓન-લાઇન ચોઈસ ફ લગ દર યાન
સીટ ની

તે સં થા

ચોઈસ ભરવા ની રહશે. આપને તે સં થા ની NON-TFW ચોઈસ

આપવા માં આવે છે કારણક TFW ની ુ લ સીટ

તે સં થા

ની

થી દરક ઉમેદવાર ને સલાહ છે ક

TFW ચોઈસ ભરવા ની સલાહ આપવા માં
ન ધ:- ACPC વારા

યાર એડમીશન

TFW

ભરવા ની સલાહ

ુ લ સીટ ના ૫%

હોય છે . TFW ની ુ લ સીટો ઓછ હોવા ના કારણે સામા ય ર તે તે ુ ં મેર ટ
છે .

ની

ટલી

ું જ ું હોય

તે સં થા ની TFW સીટ સાથે તે સં થા ની NONઆવે છે .

યા હાથ ધરવા માં આવે છે યાર AICTE ના િનયમ

સં થા માં ૩૦% થી વધાર સીટો ACPC વારા ભરાય તો

તે સં થા માં TFW સીટ

ુ બ
જ

ંુ એડિમશન

એલોટ કરવા માં આવે છે તેની ખાસ ન ધ લેવી.
તા: ૦૪/૧૧/૨૦૨૦

-મે બર સે ટર

