
 د انگليسی ژبی زده کړی د بھرنی زده کوونکو لپارهELTIS د

 

ELTIS ز کال کی يی په فعاليت 1972دنړيوالو زده کوونکو لپاره د انګليسی ژبی د زده کړی يو ښه او پيژندل شوی تعليمی مرکز دی چی په

 .او د لوړ کيفيت، علمی تجربی په درلودلو سره د نړی له سترو مرکزونو څخه شمير کيږی .پيل کړی

 

 :ھيوادونو څخه زده کوونکی لرو 53ندی الموږ له 

 

،برازيل، بحرين، بولي ، اوي بلغاريا، بورونډی، د چک جمھوريت، چين ، کانګو، کامرون، چاډ، کولمبيا، جيبوتی، دکانګو  الافغانستان، آنګو

موکراتيک جمھوريت، مصر، ايتوپيا، يار تيرا،فرانسه، بريتانيا، جرمنی، ايران، عراق، ايتاليا، دعاج ساحل، جاپان، اردن، سويلي کوريا، دي

ام او لبنان، ليبيا، منګوليا، موزمبيک، ميانميار، نايجيريا، نيپال، نايجير، عمان، فلسطين، پيرو، قطر، روسيه، سعودی عرب، ازبکستان ، ويتن

زموږ مرکز د تجربه لرونکو ښوونکو . زده کوونکی له موږ سره انګليسی ژبه د پوره وخت لپاره د لومړنيو زده کړو په توګه زده کوی. يمن 

 .درلودونکی دی چی زده کوونکو ته به ځانګړ پاملرنه کوی

 

 : لرو کورسونه تعليمی لپاره مودی ندی4د موږ

 يو کالن  -1

 شپږنيم مياشتی  -2

 مياشتیڅلورنيم  -3
 

 انګليسی دوری ELTIS د (.1 

 شرط فيس د پيل او ختم دوره دوره د کورس نوم ګڼه

د انګليسی ژبی مھارت او دندی   ١
 وړتيا ديپلوم 

1 year 
 
  

Starts on July 
01 every year 

امريکايی  2175

 ډالره

د  12اويا  10د 

 ټولګی فارغان

په انګليسی ژبه کی د سرټفيکيټ  ٢
 مھالاوږد )کورس 

Long-term  
 
(3 intakes) 

Batch i)  
Starts on 
August 17 
every year  

امريکايی 1400

 ډالره

د  12اويا  10د 

 ټولګی فارغان

Batch ii)  
Starts on 
October 05 
every year 

Batch iii)  
Starts on 
January 02 
every year  

په انګليسی ژبه کی د سرټفيکيټ  ٣
 ( لنډ مھال)کورس 

Short-term Starts on 
March  02 
every year  

امريکايی  1025

 ډالره

د  July 2017پوری

د  12اويا  10

 د ۴ټولګی فارغان 
ELTIS  آزموينی د

پاره تياری دری 
 مياشتی وور س

 months Will be 3 آزموينی د پاره تياری ELTIS د ۴
announced.  

امريکايی  800

 ډالره

 څخهد ھری څانګی 

 

 



 :ندينيو توکو باندی لګښتونه اخستل کيږیالپه )١.٢

 دکورس فيس ( الف
 د فعاليتونو لګښت ب(
 د آزموينی فيس ج(
 (.د دوھمی اونی څخه د اجرا وړ ده) د پيښو په وړاندی بيمه ورکونه د ټاکلی مودی لپاره د(
 روغتيايی معاينات (ه
 ( اجرا وړ دهد دوھمی مياشتی څخه د ) د روغتيايی بيمه  (و

 براتوارونو څخه ګټه اخيستنه4دژبی کمپيوټری  ز(

 د کتابتون د امکاناتو څخه ګټه اخيستنه د انټرنټ په شتون ح( 
 

 .زياتو مالوماتو لپاره زمونږ د ويب پاڼې ته مراجعه وکری(مھرباني وکړئ د ( ١.٣
 

sis.orgsymbio-www.eltis 

 
 :ندی څيزونه په بر کی نه نيسیالفيس ( ۴.١

 ( څلور نيم مياشتنی) د سرټيفيکيټ کورس  (يو کال)ديپلوم 

ھندی روپی د زده کوونکو لپاره د  3500زمه وسايل4کتابونه او نور 

 ھندری روپی500رښود کتابونه 4

 

 

 د فيس جمع کول) ٢

 

ی شی چی خپل فيسونه د رقم په توګه الزده کوونکی کو. د مخکی ورکړی په توګه ادا کړیفيصد فيس  50زده کوونکی بايد لږ تر لږه )٢.١

 .ند ډول دی ادا کړیالری چی معلومات يی په اليا د انټرنټ په وسيله او يا ھم د سويفټ کوډ له 
 

 د انګليسی ژبی د زده کړی انسټيټيوټد سمبايوسس : د انسټيټيوټ نوم 

 ، مھارشترا، ھندوستان411016–ی، کګو ھال، کراس روډ، آټور سڼتر تر څنګ پوناټ، ماډل کالونD،پ 419: آدرس

 اکسس بانک:سه کوونکی بانکالتر

 :AXISINBBQ37  د سويفټ کوډ

 :UTIB0000315 آي اف اس کوډ

، سيناپاتی بپټ مارګ ، چترشرينګی معبد  20ټ نمبر D،پ a/2840لوحيا او جين ودانی امبيکا سوسايټی، سی ټی اس، : د بانک آدرس 

 ١۶ -ته نږدی، پونا ښار 

 315010100023339:د انسټيټيوټ د بانکی حساب شميره

 

ری ادا الندی ويب پاڼی له الين ډول سره خپل فيس د الی شی چی په آنالد ماسټر کارت يا ويزه کارت درلودونکی زده کوونکی کو)٢.٢

 !کړی

 payment.php-symbiosis.org/online-http://eltis 

     
 !ندی ايميل آدرس ته را و استویالھمدارنګه د پيسو رسيد ! ين فيس ادا کولو په صورت کی ھندی روپی ھم وليکیالمھربانی وکړی د آن

director@eltis.symbiosis.org 

 

 20,000 کورس لپاره ٢/١ ۶ھندی روپی د شپږ نيمی مياشتنی 30,000ديپلومه، : ين نوم ليکنی په صورت کی الدفيس اندازه د آن)٢.٣

 .ھندی روپی015,00ھندی روپی، د څلور نيمی مياشتی کورس لپاره 

 

 .سه په ډالرو اداکړی، نه په ھندی روپيو4ته د رسيدو سره سم د ELTIS زده کوونکیدغه اندازه پيسی بايد )٢.۴

 

 .ندی ويب پاڼی ته مراجعه وکړیالدفيس اندازه کولو لپاره په ھندی روپيو باندی  ) ٢.۵

www.rbi.org.in 

 

 . وروسته نه ورکول کيږیپه ياد ولری چی فيس بيرته دادا کيدو څخه  ) ٢.۶

 

 : داخله او ويزه ) ٣

 

ی شی السلنه فيس د ادا کولو څخه وروسته د موقته دخول پاڼه صادريږی زده کوونکی اويا د ھغوی نماينده ګان کو 50%د لږ تر لږه )٣.١

ی شو الموږ کو . يی ورته و استوو ری وليږو او ھمدارنګه يوه سکن شوی کاپیالسه کړی او يا يی موږ ورته دفکس له الچی په خپله يی تر

 .ته د رسيدو وروسته ادا کيږی  ELTISری ھم وليږو چی د پرنټ لګښت د زده کوونکی په واسته دالچی د پرنټ له 

 

http://www.eltis-symbiosis.org/
http://eltis-symbiosis.org/online-payment.php
mailto:director@eltis.symbiosis.org
http://www.rbi.org.in/


 .سه کړی4ھم د دی ليک په مرسته تر ) Visa Student) ی شی چی د زده کړيال ويزه4تا سو کو)٢.٣

 

 : د ګډون فورم)۴

 

ی شی چی 4تاسو کو. باندی کليک وکړیDownload Form باندی کليک وکړی بيا دProcess Admission په زموږ په ويب پاڼه کی

ھندی  500رښود فيس 4کړی دفورم او زده . ری راوليږی 4او بيايی له نورو اسنادو سره د پوسټ له . فورم اول چاپ او بيايی ډک کړی

 . وخت ادا کيږید رسيدو په  ELTIS آمريکايی ډالره دی چی 15روپي يا 

  



 تسليم کيدونکی اسناد)۵

 

 .ندی اسناد د موقتی داخلی لپاره تسليم کړیالزده کوونکی بايد --- 
 د تحصيلی پاسپورټ دوه کاپيانی او شپږ قطعی عکسونه -

 د وروستی آزموينی د پايلی ورقی -

 ډک شوی فورم-

 

 .اسناد تسليم کړی ندی(زده کوونکی بايد د وروستنۍ داخلی لپاره --- 

 د تحصيلی وديزی کاپی-

 د پوليسو سره وابسته شوی اسناد-

 

 : د ھوايی ډګر څخه انتقالول)۶

نړيوال ھوايی ډګر څخه د انتقال لپاره وسايط برابر کړی، زموږ استازی به د انسټيټوټ د کارت سره  دممبیموږ د زده کوونکو د انتقال لپاره 

آمريکايی  110پوری  ELTIS د انتقال لګښت له ھوايی ډګر څخه وروسته تر. په ھوايی ډګر کی د زده کوونکو دمرستی لپاره موجود وی

ی زموږ سره نو مھربانی وکړی د مخه مو دالوتکۍ شميره ، تاريخ ، وخت او ځاډالره کيږی اوکه تاسو زموږ خدماتو ته ضرورت لری ، 

 . شريک کړی

 

 د استوګنی ځای)٧

 

چی د يو کال لپاره نيول شوی  .د سيمبايوسس د ليليی د استوګنی بستونه محدود دی اکثرأ داپريل تر مياشتی پوری په مکمل ډول پوره کيږی- 

ند 4زياتو معلومات لپاره د آغلی روپالی چھودری سره په 4ف بايد دزده کوونکی په واسطه ادا شی د د نوموړی ليليی د يو کال مصار. وی

  :بريښناليک اړيکه ونيسی
 rupali@symbiosis.ac.in  

ھندی روپی او يا ھم  1,59,300ددری کسيزی خونی لګښت سره له خوړوسره، پرته له سبزی څخه د ھر زده کوونکی لپاره -

د دوه کسيزی خونی لګښت له خوړو سره، پرته له سبزی څخه د ھر زده کوونکی په سر . مريکايی ډالر دیدھغه معادل ا

 .ھندی روپی او يا د ھغه معادل امريکايی ډالر کيږی1,90,750
ی يو په معمول ډول سره نړيوال زده کوونکی په کرايی خونو او يا په اپارتمانونو کی اوسيږی که چيری دوه يا دری زده کوونک-

ی شی په خپلواک 4اپارتمان په شريک ډول سره په کرايه ونيسی پدی صورت کی لګښت يی دليليی لګښت سره برابر دی ھغو کو

 .سه کړی4ډول خواړه د کفيټريا څخه تر 

 

 اسانتياوې)٨

 متر مربع نوی انګړ ٢۵٠٠د-

 صوير ټولګي ت/صوتی١٧ -

 څوکۍ ايرکنديشنداره اديتوريم١٠٠ -

 براتوارونو 4ډيجيټلی ژبه  ٣ - 

 (کتابتون) ښه سمبال او مجھز کړی  -

 تصوير د کنفرانس خونې /ايرکنديشنداره صوتی ٢ -  

 انترنيت کافه- 

 ATM- 

 دفوتوکاپی غرفه -

 د لومړنيو روغتيايي مرکز-

 

 د معلوماتو لپاره د اړيکو شميری)٩

ی شی د ښاغلی نيليش بوپ ال سره اړيکه ټينګه 4د داخلی په دوران کی د کومی ستونزی سره د مخ کيدو په صورت کی تاسو کو 

 :کړی
 00919970257304: د اړيکی شميره  

  



 symbiosis.org-accounts@eltis: ليک بريښنا

 ماډل کالونی، ګوکھل کراسروډ،اټور سنټر تر څتګ د پونی ښار ټ،Dپ 419: آدرس

 : 00912025677431–0092025677432–25662822 ټيليفون

 
  00912025674300: ټيليفکس

 symbiosis.org-director@eltis  :ليک بريښنا

symbiosis.org-info@eltis 

  symbiosis.org-www.eltis: ويب پاڼه 

 
 .مھربانی وکړی د اړيکی لپاره د ټيليفون شميره، د ھيواد کوډ سره د بريښناليک په واسطه راواستوی 

mailto:accounts@eltis-symbiosis.org
mailto:director@eltis-symbiosis.org
mailto:director@eltis-symbiosis.org
mailto:info@eltis-symbiosis.org
http://www.eltis-symbiosis.org/

