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ರಾಪಿಡ್ 

ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂ

ಗ್ಲಿಷ್

ಆ ತ್ಮೀಯ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿ/

ಪೋಷಕ,

"ಸರ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಲಿ ಓದು ತ್ತಿದ ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ಇಂ ಗ್ಲೀಷ್ ಗೊ ತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿರುತ ್ಸಾಹ ಗೊಂಡೆ
ಮತ ್ತು ನನ್ನ ಮಗು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅಳು ತ್ತಿ ದ್ದೆ, ದಯವಿಟ ್ಟು ನೀವು ಇಂ ಗ್ಲೀಷ್ನ ಲ್ಲಿ ನಿರ ರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ ಬೇಡಿ." ಪೋಷಕರು

' ಸರ್, ನನ್ನ ಸಂದ ರ್ಶನದ ಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಫಲನಾಗಿ ದ್ದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಂ ಗ್ಲಿಷ್ನ ಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲ ' - ಸಂದ ರ್ಶನ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿ.

ಯಾರಿಗಾದರೂ 50 ದಿನಗಳ ಲ್ಲಿ ಇಂ ಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಹೊಸ ಆನಂದದಾಯಕ ವಿಧಾನ, ಯಾರು ಇಂ ಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತಲೆ ಬಾಗ ಬೇಕಾಯಿತು ಮತ ್ತು ಇಂ ಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ ್ತಾರೆ [ವಯಸ ್ಸು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅ ರ್ಹತೆ
ಎಂದಿಗೂ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ] - ರಾಪಿಡ್ ಈಸಿ ಇಂ ಗ್ಲಿಷ್ (REE)


NCDC ಮತ ್ತು ICET ಎಂದ ರೇನು?

ನ ್ಯಾಷನಲ್ ಚೈ ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌ ನ್ಸಿಲ್ (NCDC) ISO 9001: 2015 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾ ಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ ್ಯಾಣ ಸಂ ಸ್ಥೆ
(NCDC) ಹೊಸದಿ ಲ್ಲಿಯ ಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ ್ಯಾಣದ ಉ ತ್ತೇಜನ ಮತ ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮತ ್ತು ವೈ ಜ್ಞಾನಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉ ತ್ತೇಜನಕ ್ಕಾಗಿ.
ಇದು ವಿಶ್ವಸಂ ಸ್ಥೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕಾಂಪ ್ಯಾ ಕ್ಟ್ ನ ಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸ ್ಥಾನಮಾನವನ ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮಾನವ ಹಕ ್ಕುಗಳು, ಕಾ ರ್ಮಿಕ, ಪರಿಸರ
ಮತ ್ತು ಭ್ರಷ ್ಟಾಚಾರ ವಿ ರೋಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಲ್ಲಿ ಸಾ ರ್ವ ತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಂ ಗೀಕರಿಸಿದ ತತ್ವಗಳನ ್ನು ಜಾರಿ ಗೊಳಿಸಲು ಮತ ್ತು ವಿಶ್ವಸಂ ಸ್ಥೆಯ
ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈ ಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಂಟ ರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಜು ಕೇಶನ್
ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (ಐಸಿಇಟಿ) ಭಾರತದ ನವದೆಹಲಿಯ ಲ್ಲಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಾ ರ್ವಜನಿಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
NCDC / ICET ನ ಉ ದ್ದೇಶಗ ಳೇನು?
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿಯ ಸರಿಯಾದ ಮತ ್ತು ವೈ ಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ ್ನು ಅನುಷ ನ ಗೊಳಿಸಲು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪಚಾರಿಕ ಮತ ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ತರ ಬೇತಿ
ಕಾ ರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ ್ನು ಆ ಯೋ ಸುವುದು.
ಮಕ್ಕಳ ಕಲ ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ ರ ಮತ ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾ ಕ ಸಂ ಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲ
ನೀಡಲು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ ್ಕುಗಳನ ್ನು ರ ಸಲು ಮತ ್ತು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ ್ನು ಚಿತಪಡಿಸಿ ಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ ್ನು ಸಂ ಟಿಸಿ.
ಬಾಲಕಾ ರ್ಮಿಕ ಬಾಲ ಭಿ ಟನೆ ಮತ ್ತು ವಸತಿರಹಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪುನ ರ್ವಸತಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ' ಯೋಜನೆ ಅಮ್ಮ ಡು'
ಅನುಷ ನ ಗೊಳಿಸಲು
50 ದಿನಗಳ ಲ್ಲಿ ಇಂ ಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ವಾಸ್ತವವನ ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹು ದೇ?

ಇಷ ್ಟು ವ ರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಂ ಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತು ಮತ ್ತು ಕಲಿಸು ತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕೆ ಇಂ ಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗು ತ್ತಿಲ್ಲ
ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿ ದ್ದೀರಾ? ವ ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಜಗ ತ್ತಿನ ಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ ್ನೂ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಭಾಷೆ ವ ್ಯಾಕರಣದ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾ ರೊಬ್ಬರ ಮಾತನ ್ನು ಆಲಿಸಿದಾಗ, ಯಾವ ಪದವನ ್ನು ಎ ಲ್ಲಿ ಮತ ್ತು ಎ ಲ್ಲಿ
ಬಳಸ ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ವ ್ಯಾಕರಣವನ ್ನು ಕಲಿಯು ತ್ತೇವೆ. ಮತ ್ತು ನೀವು ಅದರ ಪತ್ರವನ ್ನು ಬರೆಯಲು ಕಲಿತರೆ, ನೀವು
ಅದನ ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ವ ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮಗಳನ ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಬರೆಯುವುದು ಮತ ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದು
ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದ ರ್ಭಗಳ ಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಚನಾ ಪ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ ್ತು
ವ ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನಸ ್ಸು ಚಿತ್ರ ಮತ ್ತು ಸಂ ಗೀತದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಅನುಭವಗಳನ ್ನು ಮತ ್ತು
ಜ್ಞಾನವನ ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನ ಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಬೋಧನೆಯ ವಿಧಾನವು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರೂಪು ಗೊಂಡ ಭಾಷೆಯನ ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ರೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇ ನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯ ಕ್ತಿಗೆ
ರವಾನಿಸಬಹುದು. ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯ ಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಜ್ಞಾಪೂ ರ್ವಕ ತಿದ ್ದುಪಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮವನ ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರು
ಮಾತನಾಡುವುದನ ್ನು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೈಸ ರ್ಗಿಕ ತಿದ ್ದುಪಡಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರವಣ, ಮಾತು ಮತ ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ
ಕ್ರಮದ ಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ರೂಪು ಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಕ್ರಮದ ಲ್ಲಿ ಯೇ ತರ ಬೇತಿಯನ ್ನು ನೀಡ ಬೇಕು. ರಾಪಿಡ್ ಈಸಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂ ಗ್ಲಿಷ್
(ಆ ರ್ಇಇ) ಮತ ್ತು ವ್ಯ ಕ್ತಿತ್ವ ತರ ಬೇತಿಯು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬಾಬಾ ಅಲೆಕ ್ಸಾಂಡರ್ ರೂಪಿಸಿದ ಮತ ್ತು ಎ ನ್ಸಿಡಿಸಿ ಮತ ್ತು
ಐಸಿಇಟಿ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪ್ರವ ರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಜನ ಪ್ರಿಯ ತರ ಬೇತಿ ಕಾ ರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ 50 ದಿನಗಳ ಲ್ಲಿ ಇಂ ಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ ರ್ಗಳತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅ ರ್ಥವಾಯಿ ತೇ?
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ಈ ತರ ಬೇತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಎಷ ್ಟು?
ರೆಗ್ ಶುಲ್ಕ ಈ ತರ ಬೇತಿಯ ರೂ. 3000 ಮತ ್ತು
ತರ ಬೇತಿಯ ಈ

ಕೋ

ರ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 12,000. ಅದು ಒಟ ್ಟು ರೂ .15,000. ಆದಾಗ ್ಯೂ,

ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಒಂದು ಬ ್ಯಾಚ್ನ ಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 25 ವಿದ ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು

ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ ್ನು

(ರೂ. 3000) ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ತರ ಬೇತಿಯನ ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ತರ ಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ತರ ಬೇತಿಗ ಳೇನು?
ರೂ .12,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ತರ ಬೇತಿಗಳನ ್ನು ಈ

ಕೋ

ರ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ ್ದು, ಇದು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ

ತಮ್ಮ ವ್ಯ ಕ್ತಿತ್ವವನ ್ನು ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಲ್ಲಿ ಎ ಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಉ

ದ್ಯೋಗಗಳನ ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ತರ ಬೇತಿಯ ಹೆಸರು

ಶುಲ್ಕ

ಪ್ರಸ ್ತುತಿಗಳು-ತರ ಬೇತಿ: ಆಂಕರಿಂಗ್, ಸಂದ ರ್ಶನ, ಸು ದ್ದಿ ಓದುವಿಕೆ ಇತ ್ಯಾದಿ

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

ಧ ್ಯಾನ, ಪ ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ ್ತು ಮನ ಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರ ಬೇತಿ

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರ ಬೇತಿ

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಇಂ ದ್ರಿಯಗಳ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ಮತ ್ತು ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ ್ತು
ಸೃಜನ ಶೀಲತೆ ತರ ಬೇತಿ

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

ಅಣಕು ಉ

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

ಪ ್ರಾಸ, ಕಥೆ ಮತ ್ತು ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ತರ ಬೇತಿ. ರೂ.

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿ
ತರ ಬೇತಿ ಇತ ್ಯಾದಿ.

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

ರೋಮಾಂಚನ, ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಿಕೆ ಇತ ್ಯಾದಿ ರೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮತ ್ತು
ಮನ ಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರ ಬೇತಿಯನ ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ ್ತು
ಸ ಕ್ರಿಯ ಗೊಳಿಸುವುದು ರೂ

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

ಚ ರ್ಚೆಗಳ ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮತ ್ತು ಚ ರ್ಚೆಗಳ ತರ
ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ ್ನು ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ರೂ.

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

₹ 1,000

ಶೂನ್ಯ

ದ್ಯೋಗ ಸಂದ ರ್ಶನಗಳು ಮತ ್ತು ವೃ ತ್ತಿ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ತರ ಬೇತಿ.

ಸಾ ರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ ಮತ ್ತು ಭಾಷಣ

ನೀಡುವ ತರ ಬೇತಿ.

ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆ, ನಾಟಕ ಮತ ್ತು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ
ತರ ಬೇತಿ

ಕಾ
ರೂ

್ಯು ಲೇಷನ್ ಮತ ್ತು ಮಿಮಿ ಕ್ರಿ

ರ್ಮಾಣ, ಪಾತ್ರ ರಚನೆ, ಜೀವನ ಪಾಠ

ರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ ್ತು ಕಾ ರ್ಯಗಳ ತರ

ಬೇತಿಗಾಗಿ

ಬೇತಿಯನ ್ನು ಆ

ಯೋಜಿಸುವುದು.

ರಿಯಾಯಿತಿ ಶುಲ್ಕ

ಈ ತರ ಬೇತಿಗೆ

ಸೇರುವುದು

ಹಂತ 1: ನಿಮ್ಮ ಆ

ಹೇಗೆ?

ಯ್ಕೆಯ

ಕೋ

ರ್ಸ್ಗೆ

ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯು ಒಂದು ವಾರ ಕ್ಕೆ

ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ [ಶುಲ್ಕ

ವಿನಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸೀಮಿತ ಸಂ ಖ್ಯೆಯ ವಿದ ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ] ಮತ ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾವು ದೇ
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ

( 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 ). ಶುಲ್ಕವನ ್ನು BHIM ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಅ ರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ
ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಯಾವು ದೇ ಬ ್ಯಾಂಕ್ನ ಲ್ಲಿ ಖಾತೆ
ಖಾತೆಯನ ್ನು

ಕೋರ್ ಬ ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ ್ನು

ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಹಣವನ ್ನು ವ

ಸೌಲಭ್ಯವನ ್ನು

ಹೊಂದಿದ್ದರೆ

ರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಆನ್ ಲೈನ್ನ ಲ್ಲಿ ಹಣವನ ್ನು ವ

ನೀವು ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು

ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ ್ನು

ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ

ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ

ನೀವು ನೆಟ್ ಬ ್ಯಾಂಕಿಂಗ್/ಮೊ ಬೈಲ್ ಬ ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದನ ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ,

ನೇರವಾಗಿ ಬ ್ಯಾಂಕ್ಗೆ (ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಸಿಸ್ ಬ ್ಯಾಂಕ್ ).

ಬ ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮು ಚ್ಚಿದ ಕೌಂಟರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ ್ನು ಖ ರೀದಿಸಿ ಮತ ್ತು ಇರಿಸಿ. ಯಾವು ದೇ ಬ ್ಯಾಂಕ್ಗಳ (ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ ್ಯಾಂಕ್
ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಸಿಸ್ ಬ ್ಯಾಂಕ್) ನಗದು

ಠೇವಣಿ ಯಂತ್ರ (ಸಿಡಿಎಂ) ಮೂಲಕ ಬ ್ಯಾಂಕ್ಗೆ

ಹೋಗದೆ ಯಾವು ದೇ ಸಮಯದ ಲ್ಲಿ

ಪಾವತಿಗಳನ ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ ್ತು ಬ ್ಯಾಂಕಿನ ಲ್ಲಿ ಸ ಲ್ಲಿಸಿದ ಶುಲ್ಕದ ರ ಸೀದಿಯನ ್ನು ಲಗ ತ್ತಿಸಿ. ನಮ್ಮ
ಸ ರ್ವರ್ನ ಲ್ಲಿ ನಮೂನೆಯನ ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಬ ್ಯಾಚ್
ನೋಂದಣಿ ಪ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯನ ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ ್ತು ಬ ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ
ವಿದ ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಸಂ ಖ್ಯೆಯನ ್ನು ಭ ರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬ ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರ ವೇಶ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಯಾವು ದೇ ಪ್ರ ಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ವೇಶ ಸಲಹೆಗಾರರನ ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪ ರ್ಕಿಸಿ.
ಹಂತ 2: ಆನ್ ಲೈನ್ ಅ ರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ ್ನು ಭ

Provisional Offer
l d

l

For institutiona a missions the s ab

& above
50 & above
100 & above
250 & above
500 & above
25

: ₹ 1,500
: ₹ 1,200
: ₹ 600
: ₹ 450
: ₹ 300

will be as follows for the offer fee

THE BEST SPOKEN ENGLISH TRAINING WITH
ACTIVITIES AND FUN

NATIONAL CHILD DEVELOPMENT COUNCIL
E114, Lower Ground Floor, Block E, Kalkaji,New Delhi 110019
Hotline : +91 7510220582 Website : www.ncdconline.org

