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प्रिय उमेदवार/ पालक,

सर - एक पालक


'' सर, मी माझ्या मुलाखतीत नापास झालो कारण माझ्याकडे इंग्रजीचा ओघ नव्हता '' - एक मुलाखत उमेदवार.


कोणालाही 50 दिवसात इंग्रजी बोलण्याची एक नवीन आनंददायी पद्धत, ज्यांना इंग्रजी बोलता येत नाही आणि ज्यांना इंग्रजी बोलण्याची इच्छा आहे 

त्यांना डोके झुकवावे लागले [वय किंवा शैक्षणिक पात्रता हा कधीच निकष नाही] - रॅपिड इझी इंग्लिश (आरईई)


NCDC आणि ICET मह्णज ेकाय?

नॅशनल चाइल्ड डेव्हलपमेंट कौन्सिल (एनसीडीसी) एक आयएसओ 9001: 2015 मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय बाल कल्याण संस्था (एनसीडीसी) आहे, जी बाल 

कल्याण आणि आधुनिक आणि वैज्ञानिक बालशिक्षणाच्या संवर्धनासाठी नवी दिल्ली स्थित आहे. युनायटेड नेशन्स ग्लोबल कॉम्पॅक्टमध्ये 

सहभागात्मक दर्जा देखील आहे, मानवाधिकार, कामगार, पर्यावरण आणि भ्रष्टाचारविरोधी क्षेत्रात सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त तत्त्वांची अंमलबजावणी 

करण्यासाठी आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ध्येयांच्या समर्थनार्थ कारवाई करण्यासाठी एक स्वयंसेवी उपक्रम. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग 

(ICET) ही नवी दिल्ली, भारत येथे आधारित पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे.

50 दिवसात इंग्रजी बोलणे कसे शक्य आहे?

वास्तव लपवता येते का?


तुम्ही कधी विचार केला आहे की आमची मुले इतकी वर्षे इंग्रजी शिकून आणि शिकवत असूनही इंग्रजी का बोलू शकत नाहीत? व्याकरण नियमांनी या 

जगात कधीही कोणतीही भाषा विकसित केली नाही. भाषा हे व्याकरणाचे उत्पादन नाही. जेव्हा आपण कोणाचे भाषण ऐकतो, तेव्हा आपण कोणता 

शब्द वापरायचा आणि कुठे आहे हे जाणून न घेता व्याकरण शिकतो. आणि जर तुम्ही त्याचे पत्र लिहायला शिकलात तर तुम्ही ते लिहू शकता. 

व्याकरणाचे नियम शिकवणे लिहिणे आणि बोलणे अधिक कठीण बनवते. कारण अशा प्रकरणांमध्ये विचार प्रक्रिया विषयापासून दूर जाईल आणि 

व्याकरणाच्या नियमांकडे जाईल. अवचेतन मन केवळ चित्र आणि संगीताद्वारे प्राप्त झालेले अनुभव आणि ज्ञान स्वीकारते. म्हणून, अवचेतन मनावर आधारित 

शिकवण्याची पद्धत प्रभावी होते. अनौपचारिकरित्या तयार झालेली भाषा केवळ अनौपचारिक मार्गाने दुसऱ्या व्यक्तीला प्रसारित केली जाऊ शकते. 

भाषा अध्यापनात जाणीवपूर्वक सुधारणेचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा आपण सतत दुसर्याचे बोलणे ऐकता तेव्हा नैसर्गिक सुधारणा होते. भाषा 

श्रवण, भाषण आणि लेखन या क्रमाने तयार होत असल्याने, त्या क्रमानेच प्रशिक्षण दिले पाहिजे. रॅपिड इजी स्पोकन इंग्लिश (आरईई) आणि व्यक्तिमत्व 

प्रशिक्षण हा एक अतिशय लोकप्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे जो या संकल्पनांवर आधारित आहे जो आमचे मास्टर ट्रेनर बाबा अलेक्झांडर यांनी तयार 

केला आहे आणि एनसीडीसी आणि आयसीईटी नवी दिल्ली यांनी प्रोत्साहन दिले आहे.


फक्त 50 दिवसात इंग्रजी ओघ कसे शक्य आहे हे तुम्हाला समजले का?


NCDC / ICET ची उदद्िषट् ेकाय आहते?

 शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी योग्य आणि शास्त्रीय पद्धती अंमलात आणणे.

 सामान्य जनता, शिक्षक, पालक आणि मुलांसाठी विविध औपचारिक आणि अनौपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

 बाल कल्याण उपक्रमांबाबत सरकार आणि इतर विविध सामाजिक संस्थांना सल्ला देणे.

 महिला आणि बाल हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी विविध उपक्रमांचे समन्वय करा.

 बालकामगार/बाल भीक मागण्यांविरूद्ध जनजागृती आणि बेघर मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी 'अम्माविदू' प्रकल्प राबवणे




या प्रशिक्षणासाठी फी किती आहे?

रेग. फी. या प्रशिक्षणाचे रु. 3000 आणि कोर्स फी रु. 12,000. ते एकूण रु .15, 000 आहे. तथापि, प्रशिक्षणाच्या या नवीन पद्धतीच्या प्रचाराचा भाग 
म्हणून, एका बॅचमधील जास्तीत जास्त 25 विद्यार्थी केवळ नोंदणी शुल्क (3000 रुपये) भरून हे प्रशिक्षण घेऊ शकतात.

या प्रशिक्षणासह विद्यार्थ्यांना कोणते प्रशिक्षण विनामूल्य मिळते?

या कोर्समध्ये 12, 000 रुपयांचे इतर विविध प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जातात जे शिकणाऱ्यांना त्यांचे व्यक्तिमत्व विकसित करण्यास आणि जगात 
कोठेही नोकरी मिळविण्यात मदत करतात.

प्रशिक्षणाचे नाव                                          शुल्क                 सवलत शुल्क        

सादरीकरण-प्रशिक्षण: अँकरिंग, मुलाखत, बातम्या वाचन इ.             ₹ 1,000 शून्य        

ध्यान, प्राणायाम आणि मन नियंत्रण प्रशिक्षण                                                   ₹ 1,000 शून्य

सॉफ्ट कौशल्य आणि नेतृत्व गुणवत्ता प्रशिक्षण                                                    ₹ 1,000 शून्य

काल्पनिक संवेदनांचा विकास आणि कल्पनाशक्ती आणि सर्जनशीलता प्रशिक्षण विकसित 
करणे                                                                

₹ 1,000 शून्य

मॉक जॉब मुलाखती आणि करिअर विकास प्रशिक्षण                                        ₹ 1,000 शून्य

सार्वजनिक बोलणे आणि भाषण देणे प्रशिक्षण                                                  ₹ 1,000 शून्य

भिन्न अभिनय, नाटक आणि ध्वनी मोड्युलेशन आणि मिमिक्री प्रशिक्षण        ₹ 1,000 शून्य 

कार्यक्रम आणि कार्ये प्रशिक्षण आयोजित करणे                         ₹ 1,000 शून्य

वादविवादांमध्ये भाग घेणे आणि वादविवाद प्रशिक्षणासाठी कौशल्ये विकसित करणे                                                  ₹ 1,000 शून्य

रोमांचकारी, उत्साही इत्यादी मार्ग शरीर आणि मनाशी संबंधित प्रशिक्षण तयार करणे आणि 
सक्रिय करणे                                                   ₹ 1,000 शून्य

चांगले वागणे, संबंध इमारत, चारित्र्य निर्मिती, जीवन धडे प्रशिक्षण इ.                     ₹ 1,000 शून्य

कविता, कथा आणि इतर साहित्यिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण                        ₹ 1,000 शून्य



या प्रशिक्षणात कसे सामील व्हावे?

पायरी 1: तुमच्या आवडीच्या अभ्यासक्रमासाठी नोंदणी शुल्क भरणे एका आठवड्यापुरते मर्यादित आहे [फी माफीसह अभ्यास करू शकणार्या 
विद्यार्थ्यांच्या मर्यादित संख्येमुळे] आणि ते आमच्या कोणत्याही खात्यात पाठवले जावे (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 ) .फी देखील पेमेंट, BHIMPI, Google PayTMPI सारख्या 
अपॅद्वारे भरली जाऊ शकते. अर्जदार किंवा पालकाचे स्वतःच्या कोणत्याही बँकेत खाते कोअर बँकिंग सुविधा असल्यास, IFSC कोड वापरून खाते 
असलेल्या शाखेतून पैसे हस्तांतरित केले जाऊ शकतात. तुमच्याकडे नेट बँकिंग/मोबाइल बँकिंग सुविधा असल्यास तुम्ही ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर करू 
शकता. जे हे करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी, तुम्हाला फक्त नोंदणी फी थेट बँकेत भरावी लागेल (एकतर HDFC बँक किंवा अक्सिस बँक). बँकेतून 
सीलबंद काउंटर फॉइल खरेदी करा आणि ठेवा. कोणत्याही बँकेच्या (एचडीएफसी बँक किंवा अक्सिस बँक) कॅश डिपॉझिट मशीन (CDM) द्वारे 
बँकेत न जाता कधीही पेमेंट केले जाऊ शकते.

पायरी 2: ऑनलाईन अर्ज भरा आणि बँकेत पाठवलेल्या शुल्काची पावती जोडा. एकदा आमच्या सर्व्हरमध्ये फॉर्म प्राप्त झाल्यानंतर, बॅच नोंदणी प्रक्रिया 
केली जाईल आणि जेव्हा बॅचसाठी विद्यार्थी क्रमांक भरला जाईल, तेव्हा बॅच सुरू करण्याची अधिसूचना केली जाईल. प्रवेशाशी संबंधित कोणत्याही 
प्रश्नांसाठी, कृपया आपल्या प्रवेश सल्लागाराशी संपर्क साधा.

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
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