هصاضف کْضغ ( )ELTISتطای هحصلیي تیي الوللی
تعضی ؼْاالت ّ جْاتات
 )1فیػ پطّگطام زیپلْهَ چقسض هیثاـس؟
فیػ پطّگطام زیپلْهَ  1790زالط آهطیکایی هیثاـس.
 )2فیػ پطّگطاهِای ؼطتیفیکت چَ هقساض اؼت؟
زضاظهست ( 6.5هاٍ)  1225زالط آهطیکایی
کْتاٍ هست ( 4.5هاٍ)  875زالط آهطیکایی
 )3فیػ پطّگطام آهازگی اهتحاى ()IELTSچقسض هیثاـس؟
فیػ پطّگطام آهازگی اهتحاى ( 800 )IELTSزالط آهطیکایی
اؼت.
 )4فیػ ـاهل چَ چیعُای هیثاـس؟
فیػ ـاهل:
 فیػ کْضغ
 هصاضف فعالیت ُای ّ ضّازیس
 فیػ اهتحاى
 تیوَ حازثَ تطای هعیاز کْضغ (قاتل اجطا اظ ُفتَ
زّم)
 تیوَ صحی (قاتل اجطا اظ هاٍ زّم)
 هعایٌات صحی هجاًی
 اؼتفازٍ اظ التطاتْاض (آظهایؿگاٍ) کاهپیْتطی ظتاى
 اؼتفازٍ اظ ؼِْلتِای کتاتراًَ هفوْل اًتطًیت
 )5اگط هحصل ترْاُس کَ فیػ کْضغ ضا اظ ططیق ؼْیفت
اًتقال زُس ،تایس چقسض پْل ضا اًتقال زُس؟
ـواضٍ نام کورس

۱

معیاد

زیپلن تؽلط تَ یک ؼال
ظتاى اًگلیؽی
ّ هِاضت ُای
ـغلی
(اعطا تْؼط

فیس پیش
فیس پیش
پرداخت
پرداخت
(به دالر (به
آمریکایی) روپیه
هندی)
30000
 900زالط
آهطیکایی ضّپیَ
ٌُسی

۲

۳

۴

پٌُْتْى تیي
الوللی
ؼوثایؽػ)
کْضغ ؼطتیفیکت
زض اًگلیؽی
(طْیل هست)
(ذْزهرتاض)
کْضغ ؼطتیفیکت
زض اًگلیؽی
(کْتاٍ هست)
(ذْزهرتاض)
کْضغ آهازگی
تطای اهتحاى
()IELTS

ـؿ ّ
ًین هاٍ

 600زالط
آهطیکایی

20000
ضّپیَ
ٌُسی

چِاض ّ
ًین هاٍ

 450زالط
آهطیکایی

15000
ضّپیَ
ٌُسی

ؼَ هاٍ

 450زالط
آهطیکایی

12500
ضّپیَ
ٌُسی

تعس اظ زضیافت پْل پیؿ پطزاذت ،اًؽتیتْت () ًاهَ ی
پصیطؾ هْقت صازض هیٌوایس.
 )6هصاضف تاقیواًسٍ فیػ کْضغ ضا هحصلیي تایس زض کجا
پطزاذت ًوایٌس؟ زض زفتط ( )ELTISیا تاًک؟
زض اکؽػ تاًکً ،وایٌسگی ؼیٌاپتی تاپت ضّز ،پًَْ کَ
فاصلَ  5زقیقَ ی اًؽتیتْت هْقعیت زاضز.
 )7هحصلیي چطْض فیػ تاقیواًسٍ ضا پطزاذت ًوایٌس؟
زض هْاصلت تَ ـِط پًَْ ،تایس ًکات شیل ضا تعقیة
ًوایس:
هحصل تایس تَ زفتط اًؽتیتْت گعاضؾ زُس.
هحصل تایس چلي تاًکی ضا زض زفتط ()ELTIS
ًوایس.

ذاًَ پْضی

هحصل تایس چلي تاًکی ضا زض تاًک تؽلین ًوایس.
تاًک تعس اظ هحاؼثَ ّ قثْلی چلي چِاض هِط تاییسی زض
چلي هیکٌس.
تعس اظ هِط تاًک هحصل تایس زّ کاپی چلي ضا تَ زفتط
( )ELTISتؽلین ًوایس.
تعس اظ زضیافت کاپی چلي ،زفتط ( )ELTISضاپْض ـوْلیت ضا
صازض هیکٌس.

 )8تطای هحاؼثَ فیػ تاقیواًسٍ  ،تَ ًطخ تثسیل اضظ کَ
www.rbi.org.in
تْؼط تاًک هطکعی ٌُس کَ زض ّب ؼایت
هْجْز اؼت ضجْع هیگطزز .هجاظ گطفتًَ .طخ تَ اؼاغ
تاضید ًاهَ پصیطؾ قاتل اجطا ذْاُس تْز.
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