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Ahmedabad
‘શ્રી રતિા ચંદરયા સ્મ ૃતિ સભા’
તા. 13 જાન્યુઅયી 2015, ભંગલાયના યોજ ગુજયાત વલશ્વકોળ ટ્રસ્ટ, ઈસ્ભાનુયા, ભદાલાદ મુકાભે
ગુજયાતીરેક્સવકન ને ચંદયમા રયલાય દ્વાયા ‘શ્રી યવતરાર ચંદયમા સ્મ ૃવત વબા’નુ ં અમોજન કયલાભાં
અવયુ ં શતુ.ં અ ઈયાંત લષ 2006ભાં મુફ
ં ઇ મુકાભે તા. 13 જાન્યુઅયીના જ રદલવે જાશેય રોકાષણ ાભેર
ગુજયાતીરેક્સવકન તેની સ્થાનાના 9 લષ  ૂણષ કયી દવભાં લષભાં પ્રલેળ કયે છે .
ગુજયાતી બાાને ોતાનુ ં વલષસ્લ ષણ કયનાય ને ગુજયાતી બાાના પ્રચાય–પ્રવાય ને વંલધષનને
ોતાની જજિંદગીનુ ં એક ભાત્ર ધ્મેમ ભાનનાય શ્રી યવતરાર ચંદયમા(યવતકાકા)ની 13 ઑસટોફયના યોજ પ્રથભ
લાવિક ુણ્મવતવથ શતી. વલજમાદળભીને રદને જન્ભેરા ને વલજમાદળભીના રદને જ ચચય વલદામ રેનાયા
યવતકાકા ગુજયાતીરેક્સવકન થકી રોકોના અંતયભનભાં વદામ જીલંત છે . યવતકાકાએ જીલનનો મ ૂલ્મ – 25
લષ કયતાં લધુ – વભમ અ પ્રકલ્ ાછ અપ્મો છે . તેભની પ્રથભ ુણ્મવતવથ ય શ્રદ્ાંજચર ષણ કયતાં
ગુજયાતીરેક્સવકન રયલાય તથા વભગ્ર બાાપ્રેભીઓ ખ ૂફ જ અદય, વન્ભાન ને શોબાલની બાલના
લશાલે છે .
ગુજયાતીરેક્સવકન એટરે 45 રાખથી લધુ ળબ્દનો બંડો ધયાલતો એક સ્રોત. જેભાં અંગ્રેજી – ગુજયાતી
ળબ્દકોળ, ગુજયાતી – અંગ્રેજી ળબ્દકોળ, ગુજયાતી – ગુજયાતી ળબ્દકોળ, રશન્દી – ગુજયાતી ળબ્દકોળ, ભયાઠી –
ગુજયાતી ળબ્દકોળ, વલરુદ્ાથી ળબ્દો, કશેલતો, રૂરઢપ્રમોગો, ળબ્દવમ ૂશ, માષમલાચી ળબ્દો જેલા કોળ ઈયાંત
જ્ઞાન વાથે ગમ્ભત કયાલતી વલવલધ ગુજયાતી યભતો, સ્ેરચેકય, વારશત્મનો બંડાય ને વલવલધ ભોફાઆર
ઍપ્પ્રકેળન લગેયેનો વભાલેળ થામ છે . લી ગુજયાતીરેક્સવકનની ભોફાઆર કે ડેસ્કટો ઍપ્પ્રકેળન
ડાઈનરોડ કયલા ભાટે વન:શુલ્ક ઈરફધ છે .
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ગુજયાતી બાા પ્રેભીઓને જ્ઞાનનો ખજાનો અનાય યવતકાકાની સ્મ ૃવતભાં ‘શ્રી યવતરાર ચંદયમા સ્મ ૃવત
વબા’નુ ં અમોજન કયલાભાં અવયુ.ં તેભના સ્મ ૃવતલષ વનવભત્તે ગુજયાતીરેક્સવકન દ્વાયા ગુજયાતી બાા
વારશત્મના પ્રચાય–પ્રવાય તથા ગુજયાતી બાાના પ્રવતબાળાી વજૉકોને ચફયદાલલા ભાટે ફે પ્રકાયની
પ્રવતબાળોધ સ્ધાષન ુ ં અમોજન કયલાભાં અવયુ ં શતુ.ં



વનફંધરેખન સ્ધાષ (પ્રથભ ારયતોવક – 25000 રૂવમા, દ્વદ્વતીમ ારયતોવક – 15000 રૂવમા)



ટૂંકી લાતાષ સ્ધાષ (પ્રથભ ારયતોવક – 25000 રૂવમા, દ્વદ્વતીમ ારયતોવક – 15000 રૂવમા)

ૂ ી લાતાષ
અ સ્ધાષભાં ભોને કુર 138 કૃવતઓ ભે ર છે જે અંતગષત વનફંધ વલબાગભાં 59 ને ટંક
વલબાગભાં 79 કૃવતઓ ભે ર છે . અ સ્ધાષભાં બાગ રેલા ફદર ગુજયાતીરેક્સવકન રયલાય વહુ સ્ધષકોનો
અબાય ભાને છે .
અ સ્ધાષના રયણાભ નીચે મુજફ છે .
તનબંધેખન સ્ધાા :
•

પ્રથમ ારરિોતિક તિજેિા: મળલંતબાઇ ઠક્કય (ચારો બાાનુ ં ગૌયલ લધાયીએ)

•

દ્વિિીય ારરિોતિક તિજેિા: દળાષફશેન રકકાણી (અણી બાા અણી વંસ્કૃવત)

ૂ ી િાિાા સ્ધાા :
ટં ક
•

પ્રથમ ારરિોતિક તિજેિા: દળયથબાઇ યભાય (ખયા ફોયનો ચોય)

•

દ્વિિીય ારરિોતિક તિજેિા: નીતાફશેન જોળી (ડચ ૂયો)

સ્ધાષભાં વલજેતા ફનેરા સ્ધષકોને ારયતોવકથી નલાજીને તેભના રેખન સ્લરૂે વમસત થમેરા
વારશત્મપ્રેભને પ્રોત્વારશત કયલાભાં અવમો શતો.
અ ઈયાંત વબાના પ્રમુખ શ્રી ચંદ્રકાન્ત ળેઠે જીલનભાં ભાત ૃબાાનુ ં ભશત્ત્લ વલમ ઈય, વબાના વતવથ
વલળે શ્રી કુચરનબાઇ માચજ્ઞકે પ્રાવંચગક ને મુખ્મ ભશેભાન શ્રી કુભાયાબાઇએ યવતકાકાનુ ં બાા ક્ષેત્રે
મોગદાન તથા યવતકાકા વાથેના તેભના વંસ્ભયણો વલમ ય વમકતવમ યજૂ કયુું શતુ.ં
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ઈક્સ્થત વૌ ભશાનુબાલોએ અદયણીમ શ્રી યવતકાકાના વૌજન્મ ને વેલાકામોને ખ ૂફ ચફયદાવમાં શતા.
ગુજયાતી બાા પ્રત્મેના તેભના પ્રેભ ને વભષણબાલને લંદન કયતાં અંતઃકયણ ૂલષક ળબ્દોસ્લરૂે
શ્રદ્ાસુભન ષણ કમાું શતાં. ગુજયાતી બાાના પ્રચાય – પ્રવાય તથા ુયસ્કાય ભાટે લધુને લધુ પ્રમાવો
થામ તેલા પ્રોત્વાશન ને પ્રેયણા દ્વાયા તેભણે શુબેચ્છાઓ ાઠલી શતી. ગુજયાતીરેક્સવકન દ્વાયા
અદયણીમ ભશાનુબાલોનું ળાર તથા ુસ્તકો ષણ કયીને વન્ભાન – ચબલાદન કયલાભાં અવયુ ં શતુ.ં
અ ઈયાંત વનણાષમક વવભવતના વભ્મોને ણ ુસ્તકો ષણ કયીને વન્ભાન કયલાભાં અવયુ ં શત.ુ ં
તા. 13 જાન્યુઅયીના રદલવે ગુજયાતીરેક્સવકનના દ્વાયા યવતકાકાને શ્રદ્ાંજચર સ્લરૂે વલવલધ એન્રોઆડ
ભોફાઆર ઍપ્પ્રકેળન, લેફવાઆટનું રોકાષણ કયલાભાં અવયુ ં શત.ુ ં
ુ રાિી િેબસાઇટ (www.letslearngujarati.com): ગુજયાતી બાાનો ામાથી રયચમ
• ેટ્સ ના ગજ
કયાલતી ને કોઇ ણ વમક્સતને ગુજયાતી બાા ળીખલાભાં ભદદરૂ ને ઈમોગી લેફવાઆટ
• જીએ કમ્યતુ નટી (www.gujaratilexicon.com/glcommunity) : અની અંદય યશેરા કવલ, રેખક,
લાતાષકાયને ોતાની કૃવત દુવનમા વભક્ષ યજૂ કયલાનુ ં એક ભાધ્મભ  ૂરું ાડતી યચના એટરે જીએર
ૂ કાઓ,
કમ્યુવનટી. અની પ્રકાવળત થમેરી થલા પ્રકાવળત ન થમેરી કાવમયચનાઓ, લાતાષઓ, યમ ૂજી ટચ
ગીતો-ગઝરો, રેખો, ન્મ કોઇ ણ ભારશતીને શીં પ્રકાવળત કયી અના વભત્રલતુ
ષ વાથે લશેંચી ળકો છો.
• જીએ ગોષ્ઠિ એ (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.glgoshthi) : ખ્માતનાભ
વમક્સતઓના ોતાની ભાત ૃબાા અંગેના વલચાયો એક મુરાકાત સ્લરૂે ને ઓપરાઆન ભોફાઆર
ઍપ્પ્રકેળન સ્લરૂે
• જનર નોેજ ક્વિઝ (સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નોની રમિ) (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.gk )
: યભત યભતાં યભતાં વમક્સતનુ ં વાભાન્મ જ્ઞાન લધાયતા પ્રશ્નોની એક યભત – ઓપરાઆન ભોફાઆર
ઍપ્પ્રકેળન સ્લરૂે
• જૈન શબ્દકોશ (ttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.jaindict) : જૈન ધભષના ળબ્દો
ને તેના થષને યજૂ કયતો ળબ્દકોળ – ઓપરાઆન ભોફાઆર ઍપ્પ્રકેળન સ્લરૂે
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ગુજયાતીરેક્સવકન ને તેને વંરગ્ન ન્મ લેફવાઆટ તથા વલવલધ ભોફાઆર ઍપ્પ્રકેળનની ભારશતી અ
ગુજયાતીરેક્સવકનની લેફવાઆટ ઈયથી ભેલી ળકો છો. (Website URL : www.gujaratilexicon.com,
www.bhagwadgomandal.com, www.swahililexicon.com, lokkosh.gujaratilexicon.com,
global.gujaratilexicon.com)
ગુજયાતીરેક્સવકન અંગેની લધુ ભારશતી અ ભને info@gujaratilexicon.com ઈય ભેર કયીને ણ જાણી
ળકો છો.
સંકા સ ૂત્ર :
RSVP : મૈત્રી શાહ (98 25 26 30 50)
RSVP : દે િ િાટી (99 25 24 24 80)
સરનામ ંુ :
ગુજયાતીરેક્સવકન
c/o Arnion Technologies Pvt. Ltd.
303 – A, Aditya Arcade,
Nr. Choice Restaurant, Swastik Cross Road,
Navrangpura, Ahmedabad – 380 009
Phone: 079 – 400 49 325
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