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પ્રિય ઉમદેવાર/ માતાપિતા,

"સાહબે. મારી દીકરી અગં્રજેી માધ્યમની શાળામા ંભણ ેછ.ે હું નિરાશ થઈ ગયો કારણ ક ેમન ેઅગં્રજેી આવડતું નથી અન ેમારા બાળકએ 
કહ્યું ત્યાર ેપણ રડ્યો હતો, કપૃા કરીન ેમારી શાળામા ંન આવો કારણ ક ેતમ ેઅગં્રજેીમા ંઅસ્ખલિત નથી." - એક માતાપિતા

'' સાહબે, હું મારા ઇન્ટરવ્યમૂા ંનિષ્ફળ ગયો કારણ ક ેમન ેઅગં્રજેીમા ંઆવડત નહોતી '' - એક ઇન્ટરવ્ય ુઉમદેવાર.

કોઈપણ વ્યક્તિ માટ ે50 દિવસમા ંઅગં્રજેી બોલવાની નવી આનદંદાયક પદ્ધતિ, જને ેઅગં્રજેી બોલતા આવડ્યા વગર માથું નમાવવું પડ્યું 
હતું અન ેજ ેઅગં્રજેી બોલવા ઇચ્છુક છ ે[ઉંમર ક ેશકૈ્ષણિક લાયકાત ક્યારયે માપદંડ નથી] - ઝડપી સરળ અગં્રજેી (REE)


NCDC અન ેICET શું છ?ે

નશેનલ ચાઇલ્ડ ડવેલપમને્ટ કાઉન્સિલ (એનસીડીસી) નવી કલ્યાણ અન ેઆધનિક અન ેવજૈ ્ાનિક બાળ શિક્ષણન ેપ્રોત્સાહન આપવા 
માટ ેનવી દિલ્હી સ્થિત આઇએસઓ 9001: 2015 માન્ય રાષ્ટ્રીય બાળ કલ્યાણ સગંઠન (એનસીડીસી) છ.ે ત ેયનુાઇટડે નશેન્સ ગ્લોબલ 
કોમ્પકે્ટમા ં સહભાગી દરજ્જો ધરાવ ે છ,ે જ ે માનવાધિકાર, શ્રમ, પર્યાવરણ અન ે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી ક્ષતે્રોમા ં સાર્વત્રિક સ્વીકતૃ સિદ્ધાતંો 
અમલમા ંમકૂવાની સ્વચ્છિક પહલે છ ેઅન ેયએુનના લક્ષ્યોના સમર્થનમા ંપગલા ંલ ેછ.ે ઇન્ટરનશેનલ સન્ટર ફોર એજ્યકુશેન એન્ડ ટ્રનિગં 
(ICET) નવી દિલ્હી, ભારત સ્થિત પબ્લિક લિમિટડે કંપની છ.ે

50 દિવસમા ંઅગં્રજેી બોલવું કવેી રીત ેશક્ય છ?ે

વાસ્તવિકતા છુપાવી શકાય?

શું તમ ે ક્યારયે વિચાર્યું છ ે ક ે આપણા બાળકો આટલા વર્ષોથી અગં્રજેી શીખવા અન ે ભણાવવા છતા ં અગં્રજેી કમે બોલી શકતા નથી? 
વ્યાકરણના નિયમોએ આ વિશ્વમા ંક્યારયે કોઈ ભાષા વિકસિત કરી નથી. ભાષા વ્યાકરણનું ઉત્પાદન નથી. જ્યાર ેઆપણ ેકોઈનું ભાષણ 
સાભંળીએ છીએ, ત્યાર ેઆપણ ેકયા શબ્દનો ઉપયોગ કરવો અન ેક્યા ંકરવો ત ેજાણ્યા વગર વ્યાકરણ શીખીએ છીએ. અન ેજો તમ ેતનેો 
પત્ર લખવાનું શીખો છો, તો તમ ેતને ેલખી શકો છો. વ્યાકરણના નિયમો શીખવવાથી લખવું અન ેબોલવું વધ ુમશુ્કલે બન ેછ.ે કારણ ક ેઆવા 
કિસ્સાઓમા ંવિચાર પ્રક્રિયા વિષયથી દરૂ જશ ેઅન ેવ્યાકરણના નિયમોમા ંજશ.ે અર્ધજાગ્રત મન ચિત્ર અન ેસગંીત દ્વારા મળેવલેા અનભુવો 
અન ેજ ્knowledgeાનન ેજ સ્વીકાર ેછ.ે તથેી, અર્ધજાગ્રત મન પર આધારિત શિક્ષણ પદ્ધતિ અસરકારક બન ેછ.ે અનૌપચારિક રીત ે
રચાયલેી ભાષા માત્ર અનૌપચારિક રીત ેઅન્ય વ્યક્તિન ેપ્રસારિત કરી શકાય છ.ે ભાષા શિક્ષણમા ંસભાન સધુારણા વિપરીત અસર કરી શક ે
છ.ે કદુરતી સધુારણા ત્યાર ેથાય છ ેજ્યાર ેતમ ેસતત કોઈ બીજાન ેવાત કરતા સાભંળો છો. ભાષા શ્રવણ, વાણી અન ેલખેનના ક્રમમા ં
રચાયલેી હોવાથી, ત ેક્રમમા ંજ તાલીમ આપવી જોઈએ. રપિડ ઇઝી સ્પોકન ઇંગ્લિશ (આરઇઇ) અન ેપર્સનાલિટી ટ્રનિગં અમારા માસ્ટર 
ટ્રનેર બાબા એલકે્ઝાન્ડર દ્વારા ઘડવામા ં આવલેા અન ે એનસીડીસી અન ે આઇસીઇટી નવી દિલ્હી દ્વારા પ્રમોટ કરલેા આ ખ્યાલો પર 
આધારિત એક ખબૂ જ લોકપ્રિય તાલીમ કાર્યક્રમ છ.ે

શું તમ ેસમજી શક્યા ક ેમાત્ર 50 દિવસમા ંઅગં્રજેી આવડત કવેી રીત ેશક્ય છ?ે


NCDC / ICET ના ઉદ્દશેો શું છ?ે

 શિક્ષણ અન ેકૌશલ્ય વિકાસની યોગ્ય અન ેવજૈ ્ાનિક પદ્ધતિઓનો અમલ કરવો.
 સામાન્ય લોકો, શિક્ષકો, વાલીઓ અન ેબાળકો માટ ેવિવિધ પચારિક અન ેઅનૌપચારિક તાલીમ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું.
 સરકાર અન ેઅન્ય વિવિધ સામાજિક સસં્થાઓન ેબાળ કલ્યાણ પ્રવત્તિઓ અગં ેસલાહ આપવી.
 મહિલાઓ અન ેબાળ અધિકારોનું રક્ષણ કરવા અન ેતમેના કલ્યાણન ેસનિશ્ચિત કરવા માટ ેવિવિધ પ્રવત્તિઓનું સકંલન કરો.
 બાળ મજૂરી/બાળ ભીખ સામ ેજાગતિ અન ેબઘેર બાળકોના પનુર્વસન માટ ે'પ્રોજકે્ટ અમ્માવદે'ુ અમલમા ંમકૂવો




આ તાલીમ માટ ેશ ુફી છ?ે

રગે. ફી. આ તાલીમ રૂ. 3000 અન ેકોર્સ ફી રૂ. 12,000. ત ેકલુ રૂ .15, 000 છ.ે જો ક,ે તાલીમની આ નવી પદ્ધતિના પ્રચારના ભાગરૂપ,ે 
એક બચેમા ંવધમુા ંવધ ુ25 વિદ્યાર્થીઓ માત્ર રજીસ્ટ્રશેન ફી (રૂ. 3000) ચકૂવીન ેઆ તાલીમ લઈ શક ેછ.ે

આ તાલીમ સાથ ેવિદ્યાર્થીઓન ેકઈ તાલીમ મફતમા ંમળ ેછ?ે

રૂ .12, 000 ની વિવિધ અન્ય તાલીમ આ કોર્સ સાથ ેમફત આપવામા ંઆવ ેછ ેજ ેશીખનારાઓન ેતમેના વ્યક્તિત્વ વિકસાવવામા ંઅન ે
વિશ્વમા ંગમ ેત્યા ંનોકરી મળેવવામા ંમદદ કર ેછ.ે

તાલીમનું નામ                                                                                  ફી રાહત ફી  ফি

પ્રસ્તતિઓ-તાલીમ: એન્કરિગં, ઇન્ટરવ્ય,ુ સમાચાર વાચંન વગરે ેરૂ    ₹ 1,000 શન્ય

ધ્યાન, પ્રાણાયામ અન ેમન નિયતં્રણ તાલીમ                   ₹ 1,000 શન્ય

નરમ કૌશલ્ય અન ેનતેત્વ ગણુવત્તા તાલીમ                    ₹ 1,000 શન્ય

કાલ્પનિક સવંદેના વિકાસ અન ેવિકાસશીલ કલ્પના અન ેસર્જનાત્મકતા તાલીમ                                                ₹ 1,000 શન્ય

મોક જોબ ઇન્ટરવ્ય ુઅન ેકારકિર્દી વિકાસ તાલીમ                     ₹ 1,000 શન્ય

સાર્વજનિક ભાષણ અન ેભાષણ પહોંચાડવાની તાલીમ.            ₹ 1,000 શન્ય

વિવિધ અભિનય, નાટક અન ેસાઉન્ડ મોડ્યલુશેન અન ેમિમિક્રી તાલીમ ₹ 1,000 શન્ય 

આયોજન કાર્યક્રમો અન ેકાર્યો તાલીમ                                       ₹ 1,000 શન્ય

ડિબટ્સમા ંભાગ લવેો અન ેડિબટ્સ તાલીમ માટ ેકશુળતા વિકસાવવી       ₹ 1,000 શન્ય

રોમાચંક, ઉત્સાહ વગરે ેરીત ેશરીર અન ેમન સબંધિત તાલીમ બનાવવી અન ેસક્રિય 
કરવી                                  ₹ 1,000 શન્ય

સારંુ વર્તન, સસુગંત મકાન, પાત્ર નિર્માણ, જીવન પાઠ તાલીમ વગરે ે ₹ 1,000 શન્ય

કવિતા, વાર્તા અન ેઅન્ય સાહિત્યિક કૌશલ્ય વિકાસ તાલીમ         ₹ 1,000 શન્ય



આ તાલીમમા ંકવેી રીત ેજોડાવું?

પગલું 1:  તમારી પસદંગીના કોર્સ માટ ેનોંધણી ફીની ચકુવણી એક અઠવાડિયા સધુી મર્યાદિત છ ે[ફી માફી સાથ ેઅભ્યાસ કરી શક ેતવેા 
વિદ્યાર્થીઓની મર્યાદિત સખં્યાન ેકારણ]ે અન ેત ેઅમારા કોઈપણ ખાતામા ંમોકલવામા ંઆવવી જોઈ ( Bank: Axis Bank, Account 
Number : 921020023405192, IFSC : UTIB0004344,Branch : KALKAJI NEW DELHI or Bank : HDFC 
Bank,Account Number : 50200056690275, IFSC : HDFC0000271, Branch : KALKAJI NEW DELHI ) .ફી પણ 
એપ દ્વારા ચકૂવી શકાય છ,ે જમે ક ેPayTM UPI એપ અન.ે જો અરજદાર અથવા વાલી પાસ ેપોતાની કોઈપણ બેંકમા ંએકાઉન્ટ કોર 
બેંકિગં સવિધા હોય, તો IFSC કોડનો ઉપયોગ કરીન ેજ્યા ંએકાઉન્ટ રાખવામા ંઆવ્યું છ ેત ેશાખામાથંી નાણા ંટ્રાન્સફર કરી શકાય છ.ે જો 
તમારી પાસ ેનટે બેંકિગં/મોબાઈલ બેંકિગં સવિધા હોય તો તમ ેઓનલાઈન પસૈા ટ્રાન્સફર પણ કરી શકો છો. જઓે આ કરી શકતા નથી 
તમેના માટ,ે તમાર ેફક્ત બેંકન ે (ક્યા ંતો HDFC બેંક અથવા એક્સિસ બેંક) મા ંનોંધણી ફી ચકૂવવી પડશ.ે બેંકમાથંી સીલબધં કાઉન્ટર 
ફોઈલ ખરીદો અન ેરાખો. કોઈપણ બેંક (એચડીએફસી બેંક અથવા એક્સિસ બેંક) કશે ડિપોઝિટ મશીન (સીડીએમ) દ્વારા બેંકમા ંગયા 
વિના કોઈપણ સમય ેચકૂવણી કરી શકાય છ.ે

પગલું 2: ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરો અન ેબેંકમા ંમોકલવામા ંઆવલેી ફીની રસીદ જોડો. એકવાર અમારા સર્વરમા ંફોર્મ પ્રાપ્ત થઈ જાય 
પછી, બચે રજીસ્ટ્રશેન પ્રક્રિયા કરવામા ંઆવશ ેઅન ેજ્યાર ેબચે માટ ેવિદ્યાર્થી નબંર ભરાશ,ે ત્યાર ેબચે શરૂ કરવા માટનેી સચૂના કરવામા ં
આવશ.ે પ્રવશે સબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નો માટ,ે કપૃા કરીન ેતમારા પ્રવશે સલાહકારનો જ સપંર્ક કરો.

Provisional Offer

For institutional admissions the slab  will be as follows for the offer fee

25  & above : ₹ 1,500

50  & above : ₹ 1,200

100  & above : ₹ 600

250  & above : ₹ 450

500  & above : ₹ 300



NATIONAL CHILD DEVELOPMENT COUNCIL
E114, Lower Ground Floor, Block E, Kalkaji,New Delhi 110019

Hotline : +91 7510220582 Website : www.ncdconline.org

THE BEST SPOKEN ENGLISH TRAINING WITH 
ACTIVITIES AND FUN


