
WELCOME TO  

KVR  

INSTITUTE 



10 ഡി.വി.ഡി.കൾക്ക് 

രൂപ 1000/- മാത്രം...  

13 E Books (1 DVD) 

രൂപ 575/ മാത്രം.  

ആകക 1575/- രൂപ  



സ്പാക്കൺ ഇംഗ്ലിഷ് പഠിക്കുവാൻ 

10 DVD's 

10 DVD കൾക്ക ്രൂപ 1000/മാത്രം! 



സ്പാക്കൺ ഇംഗ്ലിഷ് പഠിക്കുവാൻ ഉപസ് ാഗകെടുന്ന 13 E - BOOKS ന് രൂപ 575. 
13 Scanned -E – 

Books are... avail-

able in pdf format 

in DVD. 



DVD-1 

DVD-1 ൽ ഉള്ള വിഷ ങ്ങൾ 
1. ഈ DVD കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലിഷ് എന്നുള്ള ഭ ം നീങ്ങും.  
2. എലാസ്റ്റിക്ക് റൂൾ മൂലം ഫ്്ു ൻസി എങ്ങകന വർദ്ധിക്കും.  
3. ഒരു കസന്റൻസ് ഇംഗ്ലിഷിൽ എത്രസ്താളം വലുതാകും...  
4. ഇംഗ്ലിഷ് കസകന്റൻസിൽ എകെല്ലാം ഉണ്ടാകും....  
5. ഒരു കസന്റസിൽ പ്രധാനമാ ി ശ്രദ്ധിസ്ക്കണ്ട 4 വിഷ ങ്ങൾ.  
6. ഇംഗ്ലിഷ് കസന്റൻസ് ു ത ത്തിലുള്ളതാ ്.  
7. ഒരു വലി  കസന്റൻസ് ു ത ത്തിൽ കെറുതാ ി 
മാറ്റുന്നു.  

8. ഒരു കസന്റൻസിലുള്ള അർത്ഥം മാറാകത 
ഉപസ് ാഗിക്കുന്നത് എങ്ങകന?...  

9. കെറി  കെറി  ക്രി ാനാമങ്ങൾ വാകയതിന്ന് എങ്ങകന 
അടിസ്ഥാനമാകും? .....  

10. കപർകഫ്ക്റ്റ് ഇംഗ്ലിഷ് pronunciations  ഡിവകലെ്കമന്റ്....  
11. നിങ്ങൾക്ക് അറി ാവുന്ന കാ്യങ്ങസ്ളാകടാെം തകന്ന ഇംഗ്ലിഷ് 
പഠിക്കാവുന്നതാ ്....  

12. നിങ്ങൾക്ക് അറി ാവുന്ന കാ്യങ്ങസ്ളാകടാെം തകന്ന ഇംഗ്ലിഷ് എങ്ങകന 
സംസാ്ിക്കാം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം...  

13. പുതി   കാ്യങ്ങസ്ളാകടാെം സ്പാക്കൺ ഇംഗ്ലിഷ്...  
14. നമ്മൾ നിതയജീവിതതിൽ കൂടുതലാ ി ഉപസ് ാഗിക്കുന്ന കാ്യങ്ങൾ....  
15. സാധാ് മാ ി നമുക്ക് കാ്യങ്ങസ്ളാകടാെം മറ്റുകാ്യങ്ങും...  
16. നമ്മുകട ഉത്സാഹകത് മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ്ീതി ിൽ കെറി  കെറി  
കാ്യങ്ങൾ....  

17. എല്ലാംവരും ഉപസ് ാഗിക്കുന്ന സാധാ്  കാ്യങ്ങൾ. 



DVD-2 

DVD-2  ിൽ ഉള്ള കാ്യങ്ങൾ 

1.  ത - സൂത്രം.  

2. റിവർസ് സൂത്രം.  

3. സ്വണ്ടാ സൂത്രം.  

4. മല ാളതിലില്ല.  

5. ലാം-ലാം സൂത്രം.  

6. കെയ്യാതി്ിക്കാം  

7. വിടു-വിടു സൂത്രം.  

8. വിടാസ്ത സൂത്രം  

9. വവ-വവ സൂത്രം.  

10. കവസ്ക്കണ്ടതില്ല സൂത്രം .  

11. ആസ്ജാലി കെയ്യു സൂത്രം   

12. ു സ്ജാലി കെസ്യ്യണ്ട സൂത്രം. 



DVD-3 

DVD-3 ൽ ഉള്ള കാ്യങ്ങൾ 
1. ആഹാ്ം കഴിച്ചുകകാണ്ടി്ിക്കുന്നു. 
സൂത്രസ്താകട സ്പാക്കൺ ഇംഗ്ലിഷ്  

2. 3 വാക്കുകൾ വൈഹാർട്ട് കെയ്യാൽ 
നിങ്ങൾക്ക്Tenses ൽ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല.  

3. കാ്യങ്ങസ്ളാകടാെം Tense കന പുതി  
്ീതി ിൽ മനസ്സിലാക്കൽ.  

4. വർതമാന കാലവുമാ ി ൈന്ധകെട്ട 
പദങ്ങൾ വാകയതിൽ എങ്ങകന 
ഉപസ് ാഗിക്ക ം.  

5. ഭൂതകാലവുമാ ി ൈന്ധകെട്ട പദങ്ങൾ 
വാകയതിൽ എങ്ങകന ഉപസ് ാഗിക്ക ം.  

6. ഭാവികാലവുമാ ി ൈന്ധകെട്ട വാക്കുകൾ  
വാകയതിൽ എങ്ങകന ഉപസ് ാഗിക്ക ം  

7. Present, Past, Future Tenses  ൈന്ധകെട്ടവ 
8. ഭൂതകാലതിൽ ഇസ്ത സമ ത് കെയ്തു കകാത്തുണ്ടിരുന്ന 
സ്ജാലികൾ അറി ിക്കുന്ന പദങ്ങൾ.  

9. നടക്കാൻ സ്പാകുന്ന കാലതിൽ ഈ സമ ത് 
കെയ്ത തകകാണ്ടി്ിക്കുന്ന സ്ജാലികൾ അറി ിക്കുന്ന പദങ്ങൾ.  

10. നമ്മൾ സംസാ്ിക്കുന്ന ഓസ്്ാ വാകയം ുസ്താ ഒരു കാലകത 
സൂെിെിക്കുന്നു. 



DVD-4 

DVD-4 : ൽ ഉള്ള കാ്യങ്ങൾ 
നാം മല ാളതിൽ ു ത വാകയം 
സംസാ്ിച്ചാലും കാലതിനനുസ്ിച്ച് 
പദങ്ങൾ നമുക്കറി ാകത സംസാ്ിച്ചു 
കകാണ്ടി്ിക്കും - അസ്തസ്പാകല ഇംഗ്ലിഷിൽ 
സംസാ്ിക്കുസ്പാഴും കാലതിന് അനുസ്ിച്ചു 
തകന്ന പദങ്ങൾ നമുക്കറി ാകത 
സംസാ്ിക്ക ം - ഇസ്ൊൾ - ഇതിനുമുപ് 
സ്േഷം - സൂത്രസ്താകടാെം സ്പാക്കൺ 
ഇംഗ്ലിഷ്. 5 സ്ൊദയങ്ങൾ സ്ൊദിച്ചാൽ 
ആക്െറ്റി /ുതികനെറ്റി ാ ാലും പറ ാം 

 
Be form - Present tense- is, am, are... 
കെറി  കെറി  കടക്ക്നീക്കുകസ്ളാകട 
ഇനിയും െില ഉദാഹ് ങ്ങൾ.  
Be form - Past tense- was, were. 
കെറി  കെറി  കടക്നിക്കുകസ്ളാകട ഇനിയും 
െില ഉദാഹ് ങ്ങൾ.  
Be form - Future tense- will be കെറി  
കെറി  കടക്നിക്കുകസ്ളാകട ഇനിയും െില 
ഉദാഹ് ങ്ങൾ.  



DVD-5 

DVD-5 ൽ ഉള്ള കാ്യങ്ങൾ 
ആ സൂത്രസ്താകട സ്പാക്കൺ ഇംഗ്ലിഷ് 

സിംപിൾ കടക്നിക്ക് വഴി ാ ി ുതാനും നൂറ് 

സ്ൊദയങ്ങൾ എങ്ങകന ഇംഗ്ലീഷിൽ 

സ്ൊദിക്കാം. സിംപിൾ കടക്നിക്ക് മൂലം 

ഉത്ം എങ്ങകന പറ ാം. Yes/No 

questions സൂത്രങ്ങുകട സഹാ സ്താകട 

പറയുന്ന ്ീതി- പല വിധം ഉദാഹ് ങ്ങസ്ളാകട സൂത്രങ്ങുകട 

സഹാ സ്താകട WH questions പറയുന്ന ്ീതി. (when, 

where, why, what, how) ഇനിയും െില ഉദാഹ് ങ്ങൾ 

Present, Past, Future ൽ സ്ൊദയങ്ങൾ പ്രകാ്ം 

സ്ൊദിക്കുന്നകമന്ന ്ീതി. 



DVD-6 

DVD-6 ൽ ഉള്ള കാ്യങ്ങൾ 
കെകന്ന സൂത്രസ്താകട സ്പാക്കൺ 

ഇംഗ്ലിഷിൽ അദ്ുതക്മാ  കടക്നിക്സ്. 

ഒടുവിൽ, മുമ്പുള്ള സൂത്രസ്താകട 

സ്പാക്കൺ ഇംഗ്ലിഷ്.  

സാധിക്കും- സാധിക്കുക ില്ല സൂത്രം.  

വാൻ സൂത്രം.  

സാധിക്കുക ില്ല സൂത്രം. സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു 

സൂത്രം.  

ഇല്ലാകത സൂത്രം.  

ലാം സൂത്രം.  

കെയ്യാതി്ിക്കുന്നത് സൂത്രം.  

ഉണ്ടാകാം സൂത്രം.  

ഇല്ലാതി്ിക്കാം സൂത്രം.  

സ്വ ം സൂത്രം.  

ഇരുകന എത്രസ് ാ സൂത്രങ്ങൾ.  



DVD-7 

DVD-7 ൽ ഉള്ള കാ്യങ്ങൾ 
വർണ്ണിക്കുന്ന സൂത്രസ്താകട സ്പാക്കൺ 

ഇംഗ്ലിഷ്.  സ്ടൈിൾ - സ്മേ 

സൂത്രസ്താകട സ്പാക്കൺ ഇംഗ്ലിഷ്. 

ഒരു കാ്യകതെറ്റി 75 വാകയങ്ങൾ 

സൂത്രതികന്റ ഉപസ് ാഗസ്താകട 

എങ്ങകന പറ  ം എന്ന് വിേദീക്ിക്കൽ. 

Place കന എങ്ങകന വർണ്ണിക്കാം. 

ുതാനും െില ഉദാഹ് ങ്ങസ്ളാകടാെം. Thing കന 

എങ്ങകന വർണ്ണിക്കാം. മറ്റു െില ഉദാഹ് ങ്ങൾ.  

Person കന എങ്ങകന വർണ്ണിക്കാം. സ്വകറയും െില 

ഉദാഹ് ങ്ങസ്ളാകട. 



DVD-8 

DVD-8 ൽ ഉള്ള കാ്യങ്ങൾ 
അകമ്ിക്ക സൂത്രസ്താകടയുള്ള 

സ്പാക്കൺ ഇംഗ്ലിഷ്..  

സ്പാക്കൺ ഇംഗ്ലിഷിലുള്ള 

്ഹസയങ്ങൾ-സ്പാൾ സൂത്രം. മുപ് 

സൂത്രം. എന്നാൽ സൂത്രം. അരുത് 

സൂത്രം. അതിനാൽ സൂത്രം . വക്  

സൂത്രം ഇത്ം എത്രസ് ാ 

സൂത്രങ്ങൾ. 



DVD-9 

DVD-9 ൽ ഉള്ള കാ്യങ്ങൾ 
സ്പാക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ Powerful dialogues 

നിസ്തയന നിങ്ങൾ സംസാ്ിച്ചു വരുന്നു എത്രസ് ാ 

ഡ സ്ലാഗുകൾ ഇംഗ്ലിഷിൽ എങ്ങകന പറ ാം 

എന്നത് വിവ്ിക്കൽ . ഈ ഡ സ്ലാകുകൾ 

എല്ലാ മല ാളതിൽ നാം സംസാ്ിച്ചുവരുന്ന 

ഡ സ്ലാഗുകൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൂത്രസ്താകട 

എുെതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ ലെ്കമയ്യുന്നത് 

എങ്ങകന? 2. വളക് സ്വഗതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ 

കൺനയവസ് ആ ി സംസാ്ിക്കുന്നതം. 3. എതി്ിലുള്ളവർ 

സംസാ്ിക്കുന്ന സ്വഗതിന്നനുസ്ിച്ച് പവർഫുൾ ഡ സ്ലാഗുകൾ 

പറയുന്നത്. 4. ഈ DVD നിങ്ങുകട ഫ്്ുവൻസി വർദ്ധിെിക്കും. 5. 

ഓസ്്ാ ഡ സ്ലാഗും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാ്ിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് 

വിൊ്ിക്കാം. 6. നിങ്ങുകട ഉത്സാഹകത എതി്ിലുള്ളവക് 

സ്റ്റണ്ണാക്കും. 



DVD-10 

DVD ഉള്ള കാ്യങ്ങൾ 
Daily English കവകെകറ സന്ദർഭങ്ങളിൽ 

സംസാ്ിക്കുന്ന സംഭാഷ ങ്ങൾ.  ഓർമ്മിക്കുവാൻ 

ഈസി ാ ി്ിക്കുന്ന പടിപടി ാ ി കെറി  

കെറി  സംഭാഷ ങ്ങൾ. ു ത സന്ദർഭതിലും 

മുസ്ന്നാട്ടു ന ിക്കാൻ സാഹാ ിക്കുന്ന 

ു ിെടി ാ ി പ്ിെ കെടുത്തുന്നു. വിവിധ 

ത്തിൽ മറ്റുള്ളവസ്്ാട് എങ്ങകന 

സംസാ്ിക്ക ം. എതി്ിൽ ഉള്ളവസ്്ാട് നമ്മൾ 

ആദയമാ ി (മുൻപിൽ) എങ്ങകന സംസാ്ിക്ക ം. 

നന്ദി പറ ൽ. സഹാ ം സ്ൊദിക്കുന്നത് എങ്ങകന. 

ആസ്്ാഗയ സംൈന്ധി ാ  വിഷ ങ്ങൾ. സംസാ്ിച്ച് േീലിക്കുന്നത്. 

പ്രസ്തയക വിഷ ം സ്േഖ്ിക്കുന്നത്. അറി ാത വിഷ കതെറ്റി 

അസ്നേഷിക്കുന്നത് എങ്ങകന? നിങ്ങുകട ആേ ങ്ങൾ മറ്റുള്ളവക് 

അറി ിക്കൽ. കപരുമാറുന്നത് എങ്ങകന? സഹക്ിക്കുന്നത് അകല്ലങ്കിൽ 

സ്സവനം കെയ്യുന്ന തം സയഹൃത്തുക്കസ്ളാട് എസ്ൊൾ ഗുഡ്വൈ പറ  ം. 

നിങ്ങുകട സേെം അഭിപ്രാ ം വയക്തമാക്കൽ. മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹാ ം 

കെയ്യുന്നത്. സ്ൊദിക്കുന്നത് എങ്ങകന? മാെ് എങ്ങകന സ്ൊദിക്കാം?. 

മറ്റുള്ളവസ്്ാട് െിലത് സ്ൊദിക്കുന്നത് എങ്ങകന? ഇെയ ിൽ ഉള്ളവർക്ക് 

സ്കാഴ്സസ് കമറ്റീ്ി ൽഡ് എങ്ങകന ലഭിക്കും?. 



Option1 ഞങ്ങുകട സ്മൽവിലാസതിൽ നിങ്ങൾ രൂപ 1575/ മ ിസ് ാഡർ അ യ്ക്കുക എം. ഒ ഞങ്ങൾക്ക് 
കിട്ടി  ഉടൻ റജിസ്സ്റ്റഡ് പാർസലിൽ അകല്ലങ്കിൽ കകാറി ർ വഴി ാ ി കമറ്റീ്ി ൽ അ ക്കുന്നതാ ്.  

Option2 നിങ്ങൾ ഞങ്ങുകട അഡ്രസ്സിൽ KVRInstitute സ്പ്ിൽ 1575 രൂപ ഡി.ഡി. അ യ്ക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് അത് 
ലഭിച്ചയുടൻ റജിസ്സ്റ്റർഡ് പാർസലിൽ അകല്ലങ്കിൽ കകാറി ർ വഴി ാ ി സ്കാഴ്സ് കമറ്റീ്ി ൽ അ യ്ക്കുന്നതാ ്. 

നിങ്ങൾക്ക്  സ്കാഴ്സ് 3 ദിവസതിൽ തകന്ന സ്വ കമങ്കിൽ താകഴ കകാടുതിട്ടുള്ള ു ത ൈാങ്കിൽ സ്വ കമങ്കിലും 
ഞങ്ങുകട അക്കൗണ്ടിൽ 1575/രൂപ ഡിസ്ൊസിറ്റ് കെയ്യുക.  

ഡിസ്ൊസിറ്റ് കെയ്തസ്േഷം നീങ്ങുകട അഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് SMS കെയ്യുക. SMSൽ ആദയകത വലൻ  

KVR - Malayalam എന്ന് വടെ് കെയ്ത സ്േഷം നിങ്ങുകട അഡ്രസ്സ് വടെ് കെയ്ത് SMS അ യ്ക്കുക. സ്കാഴ്സ് 
കമറ്റീ്ി ൽ കകാറി ർ വഴി ാ ി അകല്ലങ്കിൽ ്ജിസ്സ്റ്റർഡ് പാർസലിൽ അ യ്ക്കുന്നതാ ്. 

ANDHRA BANK  
ACCOUNT DETAILS 

STATE BANK OF INDIA  
ACCOUNT DETAILS 

ICICI  
ACCOUNT DETAILS 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : Andhra Bank, 

Branch : T.Nagar, 

City : Chennai – 600 017. 

Account No : 055711011009370 

(IFSC Code No :  ANDB0000557) 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : State Bank of India, 

Branch : Mahalingapuram, 

City : Chennai – 600 034. 

Account No : 32676618737 

(IFSC Code No : SBIN0007105). 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : ICICI BANK 

Branch : Bazullah Road,  

City : Chennai - 600 017. 

Account No : 602605500314 

(IFSC Code No :  ICIC0006026) 



വിസ്ദേ്ാജയങ്ങളിലുള്ളവർ സ്കാഴ്സസ് കമറ്റി്ി ിൽ എങ്ങകന സേീക്ിക്കും? 

വിസ്ദേസ്തക്ക് അ ക്ക കമങ്കിൽ 3600/രൂപ സ്വണ്ടിവരും. നിങ്ങൾ കയാഷ് ഡിസ്ൊസിറ്റ് കെയ്ത 

ഉടൻ 10 DVD's + 1 DVD (13E-Books) സ്കാഴ്സ് കമറ്റീ്ി ൽ Air Mail റജിസ്സ്റ്റർഡ് പാർസൽ വഴി ാ ി 

നിങ്ങുകട അഡ്രസിസ്ലക്ക് അ യ്ക്കുന്നതാ ്. ഇവികട താകഴ കാണുന്ന ുത് ൈാങ്കിൽ സ്വ കമങ്കിലും 

3600/ രൂപ Transfer കെയ്യാം നിങ്ങുകട അഡ്രസ് ഞങ്ങൾക്ക് E-mail : kvrinstitute@yahoo.com  

വഴി ാ ി അ ക്കുക.  

ANDHRA BANK  
ACCOUNT DETAILS 

STATE BANK OF INDIA  
ACCOUNT DETAILS 

ICICI  
ACCOUNT DETAILS 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : Andhra Bank, 

Branch : T.Nagar, 

City : Chennai – 600 017. 

Account No : 055711011009370 

(IFSC Code No :  ANDB0000557) 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : State Bank of India, 

Branch : Mahalingapuram, 

City : Chennai – 600 034. 

Account No : 32676618737 

(IFSC Code No : SBIN0007105). 

Name : KVR INSTITUTE 

Account type : Current Account 

Bank : ICICI BANK 

Branch : Bazullah Road,  

City : Chennai - 600 017. 

Account No : 602605500314 

(IFSC Code No :  ICIC0006026) 

 Our Head office address :  
KVR INSTITUTE 

New No. 26, Chari Street, Near : Vivek & Co., T. Nagar, Chennai – 600 017. 
Phone : + 91-9789099589   Email: kvrinstitute@yahoo.com 


