‘‘જનસમ ૂહની નનરક્ષરતા એ હહન્દુ સ્તાનનુું ા છે , રમ છે ; અને તે દૂ ર કરળી જ જોઇએ.’’
– મહાત્મા ગાુંધી

વાક્ષયતા અને નનયં તય નળક્ષણ નનમાભકની કચેયી
બ્રોક નં ૧૨, ત્રીજો ભા, ડાા જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાંધીનગય
પોન નં ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૨૫, ૨૩૨૫૪૦૨૪, પેકવ નં ૨૩૨૫૪૦૨૩

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-: નલવાક્ષય મલુ માંકન કામા ક્રભ : રાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા નમન , રાજય સાક્ષરતા નમન પ્રાનધકરણ અને રાષ્ટ્રીય મુકત નળદ્યાયી સુંસ્થાન દ્વારા ેળાનાર
નળસાક્ષરો માટેની આ AO L રીક્ષાનુું તા ૨૦/૦૮/૨૦૧૭, રનળળારના રોજ સમગ્ર હદળસ દરનમયાન આયોજન કરળામાું
આળે  છે .
 રીક્ષામાું બેસળા અગાઉથી ગ્રામ્ય પ્રે રકોને ોતાના નામ નોંધાળી કાે . અગાઉ નામ ન નોંધાયે  હોય તો ણ
રીક્ષાના હદળસે ગામની પ્રાથનમક ાલા ખાતે નામ નોંધાળી આ રીક્ષામાું બેસી કાે .
 આના ગાભભાં જ પ્રાથનભક ળાા/રોક નળક્ષણ કેન્દ્ર ખાતે નલવાક્ષય ભાટે યીક્ષા આલાની વ્મલસ્થા કયલાભાં આલે ર છે
 રાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા નમન અને રાજય સાક્ષરતા નમન પ્રાનધકરણ તે મજ રાજય સુંાધન કેન્ર રારા રીક્ષાનુું આયોજન
કરળામાું આળે  છે . જેનો તમામ નળસાક્ષરોએ ાભ ેળા અનુરોધ કરળામાું આળે છે .
 રાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા નમન પ્રાનધકરણ દ્વારા આ રીક્ષામાું ઉત્તીણણ થયે  નળસાક્ષરોને તે અંગેન ુું પ્રમાણત્ર આળામાું
આળે છે .
-: યીક્ષાભાં કોણ ફેવી ળકે? :

પ્રૌઢ નક્ષણ, અળૈ નધક નક્ષણ કાયણ ક્રમમાું ખતાું , ળાુંચતાું - ગણતાું ીખ્યા હોય તે . ..



સાક્ષરતા, નનરું તર નક્ષણ, ‘‘સાક્ષર ભારત’’ કાયણ ક્રમમાું ખતાું, ળાુંચતાું- ગણતાું ીખ્યા હોય તે . ..



પ્રાથનમક ાલાનુું નક્ષણ અધ ળચ્ચે છોડી દીધુ હોય, તે મની ાસે પ્રમાણત્ર ન હોય તે . ..



૧૫ લા કે તેથી લધ ુ ઉંભયની ભહશરાઓ/પરુ ુો જેને રખતાં, લાંચતાં - ગણતાં આલડે છે , યં ત ુ પ્રભાણત્ર ધયાલતાં ન શોમ તે

-: મલુ માંકનભાં ફેવલા :

ગ્રામ ોકનક્ષણ કેન્રનાું પ્રે રક, સરુંચશ્રી, પ્રાથનમક ાલાનાું મુખ્ય નક્ષકનો સુંકણ કરી કો.

‘‘આંગણે અલવય રાબ ઉઠાલો,

યીક્ષા આી વાક્ષય કશેલડાલો’’
‘‘ શલે નશી કશેલાઇએ નનયક્ષય,

યીક્ષા આી થઇશ ંુ વાક્ષય’’

જય સાક્ષરતા

