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Dear Candidate/ Parent,

"സർ. എന്റെ മകൾ ഇംഗ്ലീഷ ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ ് പഠിക്കുന്നത,് എനിക്ക ് ഇംഗ്ലീഷ ്
അറിയാത്തതിനാൽ ഞാൻ നിരാശനായി, നിങ്ങൾക്ക ്ഇംഗ്ലീഷ ്നന്നായി അറിയാത്തതിനാൽ എന്റെ 
സക്ൂളിൽ വരരുത ്എന്ന ്എന്റെ കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ഞാൻ കരഞ്ഞു." - ഒരു രക്ഷിതാവ്

''ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രാവീണ്യം ഇല്ലാത്തത ്കൊണ്ടാണ ്സർ, ഞാൻ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പരാജയപ്പെട്ടത'്' - 
ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ.

ഇംഗ്ലീഷ ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ തല കുനിക്കേണ്ടി വന്നവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ ് സംസാരിക്കാൻ 
ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും 50 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇംഗ്ലീഷ ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ 
ആസ്വാദ്യകരമായ രീതിശാസത്രം [പ്രായമോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല] - റാപ്പിഡ ്
ഈസി ഇംഗ്ലീഷ ്(REE)

എന്താണ ്NCDC & ICET?
ദേശീയ ശിശു വികസന കൗൺസിൽ (NCDC) ശിശുക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും 
ആധുനികവും ശാസത്രീയവുമായ ശിശു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിനുമായി ന്യൂഡൽഹി 
ആസ്ഥാനമായുള്ള ISO 9001: 2015 അംഗീകൃത ദേശീയ ശിശുക്ഷേമ സംഘടനയാണ ് (NCDC). 
മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, തൊഴിൽ, പരിസ്ഥിതി, അഴിമതി വിരുദ്ധം എന്നീ മേഖലകളിൽ 
സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും യുഎൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി 
നടപടിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സന്നദ്ധ സംരംഭമായ ഐക്യരാഷട്രസഭയുടെ ഗ്ലോബൽ 
കോംപാകട്ിൽ ഒരു പങ്കാളിത്ത പദവിയും ഇതിന ് ഉണ്ട.് ഇൻറർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ 
എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ ് ട്രെയിനിംഗ ് (ICET) ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി രജിസ്റ്റർ 
ചെയത് പബ്ലിക ്ലിമിറ്റഡ ്കമ്പനിയാണ.്

NCDC / ICET യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ?്

 വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും നൈപുണ്യ വികസനത്തിന്റെയും ശരിയായതും ശാസത്രീയവുമായ 
രീതികൾ നടപ്പിലാക്കുക.

 പൊതുജനങ്ങൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി വിവിധ 
ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക.

 ശിശുക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച ്സർക്കാരിനും മറ്റ ്വിവിധ സാമൂഹിക സംഘടനകൾക്കും 
ഉപദേശം നൽകുക.

 സത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ക്ഷേമം 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക.

 ബാലവേല/ബാലഭിക്ഷാടനം, ഭവനരഹിതരായ കുട്ടികളുടെ പുനരധിവാസം 
എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന ്'അമ്മവീട ്പദ്ധതി' നടപ്പിലാക്കുക.

50 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇംഗ്ലീഷ ്സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും?

യാഥാർത്ഥ്യം മറയക്്കാൻ കഴിയുമോ?

ഇത്രയും വർഷം ഇംഗ്ലീഷ ് പഠിച്ചിട്ടും പഠിപ്പിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക ് ഇംഗ്ലീഷ ് സംസാരിക്കാൻ 
കഴിയാത്തത ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വ്യാകരണ 
നിയമങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത ് ഒരു ഭാഷയും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഷ വ്യാകരണത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമല്ല. 
ഒരാളുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഏത ് വാക്ക ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയാതെ നമ്മൾ 
വ്യാകരണം പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ കത്ത ് എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ എഴുതാം. വ്യാകരണ 
നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത ്എഴുത്തും സംസാരവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. കാരണം അത്തരം 
സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിന്താ പ്രക്രിയ വിഷയത്തിൽ നിന്ന ്മാറി വ്യാകരണ നിയമങ്ങളിലേക്ക ്പോകും. 



ഈ പരിശീലനത്തിനുള്ള ഫീസ ്എത്രയാണ?്

റെജി. ഫീസ.് ഈ പരിശീലനത്തിന ്Rs. 3000, കോഴ്സ ്ഫീസ ്രൂപ. 12,000. അതായത ്ആകെ 15,000 
രൂപ. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പുതിയ രീതിശാസത്ര പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ 
ഭാഗമായി, ഒരു ബാച്ചിൽ പരമാവധി 25 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക ്രജിസട്രേഷൻ ഫീസ ്(3000 രൂപ) മാത്രം 
അടച്ച ്ഈ പരിശീലനം നടത്താം.

ഈ പരിശീലനത്തോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക ്സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന 
പരിശീലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ?്

പഠിതാക്കൾക്ക ് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കാനും ലോകത്തെവിടെയും ജോലി നേടാനും 
സഹായിക്കുന്ന 12,000 രൂപയുടെ മറ്റ ് പരിശീലനങ്ങളും ഈ കോഴ്സിനൊപ്പം സൗജന്യമായി 
നൽകുന്നു.

ചിത്രത്തിലൂടെയും സംഗീതത്തിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും മാത്രമാണ ്
ഉപബോധമനസ്സ ് സ്വീകരിക്കുന്നത.് അതിനാൽ, ഉപബോധമനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 
പഠിപ്പിക്കൽ രീതി ഫലപ്രദമാകും. അനൗപചാരികമായി രൂപപ്പെട്ട ഭാഷ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക ്
അനൗപചാരികമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ കൈമാറാൻ കഴിയൂ. ഭാഷാ പഠിപ്പിക്കലിൽ 
ബോധപൂർവമായ തിരുത്തൽ വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കും. മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്നത ് നിങ്ങൾ 
നിരന്തരം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക തിരുത്തൽ സംഭവിക്കുന്നു. കേൾവി, സംസാരം, എഴുത്ത ്
എന്നീ ക്രമത്തിലാണ ് ഭാഷ രൂപപ്പെടുന്നത ് എന്നതിനാൽ ആ ക്രമത്തിൽ തന്നെ പരിശീലനം 
നൽകണം. റാപ്പിഡ ് ഈസി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷും (REE) വ്യക്തിത്വ പരിശീലനവും ഈ 
ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ബാബ അലക്സാണ്ടർ 
രൂപപ്പെടുത്തിയതും NCDC യും ICET ന്യൂഡൽഹിയും പ്രമോട്ട ്ചെയ്യുന്നതുമായ വളരെ ജനപ്രിയമായ 
ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയാണ.്

വെറും 50 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇംഗ്ലീഷ ് ഒഴുക്ക ് എങ്ങനെ സാധ്യമാണെന്ന ് നിങ്ങൾക്ക ്
മനസ്സിലായോ?

Name of Training                                                                                                     Fee Concessional Fee

Presentations-Training: Anchoring, Interviewing, News reading 
etc.  

₹ 1,000 Nill

Meditation, Pranayama & Mind control Training                                                             ₹ 1,000 Nill

Soft skill & Leadership Quality Training                                                                          ₹ 1,000 Nill

Imaginary Senses development & developing Imagination & 
Creativity Training.          ₹ 1,000 Nill

Mock Job Interviews & Career development Training.                                                   ₹ 1,000 Nill

Public Speaking & Speech delivering Training.                                                              ₹ 1,000 Nill

Different Acting, Drama & Sound Modulation & Mimicry Training                                  ₹ 1,000 Nill 



ഈ പരിശീലനത്തിൽ എങ്ങനെ ചേരാം?

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ ് പേയ്മെന്റ  ് ഒരാഴ്ചയായി 
പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു [ഫീസിളവോടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിമിതമായ എണ്ണം 
വിദ്യാർത്ഥികൾ കാരണം] കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിലേക്ക ് പണമടയക്്കണം 
(ബാങ്ക:് ആക്സിസ ് ബാങ്ക,് അക്കൗണ്ട ് നമ്പർ : 921020023405192, IFSC : UTIB0004344, Branch : 
KALKAJI NEW DELHI അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക ്: HDFC ബാങ്ക,് അക്കൗണ്ട ്നമ്പർ : 50200056690275, IFSC : 
HDFC0000271, Branch : KALKAJI NEW DELHI ).ഫീസും ഗൂഗിൾ ആപ്പും BHIM ആയും പേയ്മെന്റ  ്
നടത്താം. അപേക്ഷകനോ രക്ഷിതാവോ സ്വന്തമായി ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട ് കോർ 
ബാങ്കിംഗ ്സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഐഎഫഎ്സ്സി കോഡ ്ഉപയോഗിച്ച ്അക്കൗണ്ട ്ഉള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ 
നിന്ന ് പണം ട്രാൻസഫ്ർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക ് നെറ്റ ് ബാങ്കിംഗ/്മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ ്
സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനായി പണം ട്രാൻസഫ്ർ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇത ് ചെയ്യാൻ 
കഴിയാത്തവർ, രജിസട്രേഷൻ ഫീസ ് നേരിട്ട ് ബാങ്കിൽ (എച്ചഡ്ിഎഫസ്ി ബാങ്ക ് അല്ലെങ്കിൽ 
ആകസ്ിസ ് ബാങ്ക)് അടച്ചാൽ മതിയാകും. ബാങ്കിൽ നിന്ന ് സീൽ ചെയത് കൗണ്ടർ ഫോയിൽ 
വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ബാങ്കുകളുടെ (എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക ്അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ ്
ബാങ്ക)് ക്യാഷ ് ഡെപ്പോസിറ്റ ് മെഷീൻ (സിഡിഎം) വഴി ബാങ്കിൽ പോകാതെ തന്നെ എപ്പോൾ 
വേണമെങ്കിലും പണമടയക്്കാം.

Step 2: ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച ് ബാങ്കിൽ അടച്ച ഫീസിന്റെ രസീത ്
അറ്റാച്ചുചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ സെർവറിൽ ഫോം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ബാച്ച ്രജിസട്രേഷൻ പ്രക്രിയ 
പൂർത്തിയാകുകയും ബാച്ചിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി നമ്പർ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ബാച്ച ്ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
അറിയിപ്പ ് നടത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക,് 
നിങ്ങളുടെ അഡമ്ിഷൻ കൗൺസിലറെ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക.

Different Acting, Drama & Sound Modulation & Mimicry Training                                  ₹ 1,000 Nill 

Organizing Programs & Functions Training.                                                                   ₹ 1,000 Nill

Participating in Debates & Developing Skills for Debates Training.                               ₹ 1,000 Nill

Thrilling, Cheering etc. way Creating & Activating Body & Mind 
Related Training         ₹ 1,000 Nill

Good Behaving, Rapport Building, Character formation, Life 
Lessons Training etc.     ₹ 1,000 Nill

Rhyme, Story & other Literary Skill development Training ₹ 1,000 Nill



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


