
 

ઑક્ટોબર 2014, 
શ્રી રતિા ચદંરયાની પ્રથમ ળાતવિક પણુ્યતિતથના અ ળશરે િેમના સ્મતૃિળવની ઉજળણી 

તનતમતે્ત ગજુરાિીેક્ક્શકોનની તળતળધ રજૂઅિો ને પ્રતિભાોધ સ્ધાવઓ  

તતં્રી શ્રી,  

ગજુયાતી બાાન ેતાનુ ંવલવસ્લ અવણ કયનાય અને ગજુયાતી બાાના પ્રચાય – પ્રવાય અન ે
વલંધવનન ેતાની જજિંદગીન એક ભાત્ર ધ્મેમ ભાનનાય હૃદમસ્થ શ્રી રતિા ચદંરયાની 13 
ઑક્ટફયના યજ પ્રથભ લાર્િક ણુ્મર્તર્થ શતી. ર્લજમાદળભીન ેદદને જ જન્ભેરા અન ેર્લજમાદળભીના 
દદન ેજ ચચય ર્લદામ રેનાય યર્તકાકા ગજુયાતીરેક્ક્વકન થકી રકના અંતયભનભા ંવદામ જીલતં છે. 
યર્તકાકાએ જીલનના ંઅમલૂ્મ 25 લવ કયતા ંલધ ુવભમ આ પ્રકલ્ ાછ આપ્મ છે. તેભની પ્રથભ 
ણુ્મર્તર્થ ય શ્રદ્ાજંચર અવણ કયતા ંગજુયાતીરેક્ક્વકન દયલાય તથા વભગ્ર બાાપે્રભીઓ ખફૂ જ 
આદય, વન્ભાન અને અશબાલની બાલના લશાલે છે. તેભના સ્મરૃ્તલવ ર્નર્ભત્તે ગજુયાતીરેક્ક્વકન 
કેટરીક પ્રસ્તરુ્તઓ આની વભક્ષ યજૂ  કયે છેેઃ  

સ્ળાહષીેક્ક્શકોનની રજૂઅિ   

સ્લાદશરી બાા આદિકાના દચક્ષણ-લૂીમ બાગના દેળ કેન્મા , ટાન્ઝાર્નમા , યગુાન્ડા , યલાન્ડા , ફરુન્ડી , 
ભઝામ્બફક લગેયે દેળભા ંફરાતી બાા છે. કેન્મા , ટાન્ઝાર્નમા , યગુાન્ડા અને કોંગ - આદિકા વઘંના 
આ ચાય દેળની અર્ધકૃત ભાન્મ બાા ગણામ છે. ળરૂઆતના ંલોભા ંઆ બાા અમકુ ભમાવદદત 
પ્રદેળભા ંજ ફરાતી શતી ણ લૈર્િક પેરાલાની વાથે વાથે બાાન વ્મા ણ લધલા રાગ્મ.  

જે દેળભા ંઆણે યશતેા શઈએ તે દેળભા ંફરાતી બાા તે દેળની વ્મક્ક્ત ભાટે અર્નલામવ બાા શમ છે. આજે 

વેંકડ લોથી ગજુયાતી પ્રજાન લૂવ આદિકાની ધયતી વાથે ઘર્નષ્ટ વફંધં છે . ધધંા-ઉદ્યગ, નકયી કે અન્મ 

કાયણવય સ્લાદશરી બાા ફરાતા પ્રદેળભા ંઘણા ગજુયાતી રક લસ્મા છે અને તેભાનંા ઘણી વ્મક્ક્તઓ 

“કાભચરાઉ” સ્લાદશરી બાા જાણે છે  

સ્લાદશરી - ગજુયાતી, ગજુયાતી - સ્લાદશરી મજુફ બાાવ્મલશાયભા ંલયાતા અગત્મના ળબ્દ તથા લાક્યની  
લેફવાઇટ અને ભફાઇર ઍમ્પ્રકેળન દ્વાયા અશીં યજૂઆત કયલાભા ંઆલી છે. આજે જ અશીં આલાભા ં
આલેરી ચરિંક લડ ેઆ લેફવાઇટની મરુાકાત ર તથા તભાયા એન્રઇડ પનભા ંઆ ઍમ્પ્રકેળન 
ડાઉનરડ કય અને સ્લાદશરી બાા દયચમ કેલલા ભાટે તૈમાય થઈ જાઓ.  

લેફવાઇટ : http://www.swahililexicon.com/ 

http://www.swahililexicon.com/


ભફાઇર ઍમ્પ્રકેળન ડાઉનરડ કયલાની ચરિંક: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.swahilidict 

ગજુયાતીરેક્ક્વકન દ્વાયા ફે નલીન ભફાઇર ઍમ્પ્રકેળનની યજૂઆત (1) વાથવ ગજુયાતી જડણીકળ (2) 
કેભેયા ઍમ્પ્રકેળન 

શાથવ જોડણીકો  

ગજુયાત ર્લદ્યાીઠ દ્વાયા પ્રકાર્ળત વાથવ જડણીકળ ગજુયાતી બાાન વોથી પ્રભાણભતૂ જડણીકળ 
ગણામ છે. ગજુયાતી ળબ્દની વાચી જડણી જલા ભાટેન આ પ્રભાચણત કળ છે. 68467 ળબ્દ ધયાલત 
આ ળબ્દકળ ઘણ જ વમદૃ્ તથા ઉમગી છે. ગજુયાત ર્લદ્યાીઠના વોજન્મથી ગજુયાતીરેક્ક્વકન દ્વાયા 
એન્રઇડ પ્રેટપભવ ય કામવયત તેની ભફાઇર ઍમ્પ્રકેળનની યજૂઆત  આની વભક્ષ યજૂ થઈ યશ ેછે. 
ગજુયાતી બાાના અભ્માવ, વળંધન અને રેખન લગેયે વદંબે ભફાઇરના ભાધ્મભથી આ ઍમ્પ્રકેળન 
આને ખફૂ ઉમગી ફનળે.  

ભફાઇર ઍમ્પ્રકેળન ડાઉનરડ કયલાની ચરિંક :  

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.sarthdict 

કેમેરા ઍપ્લકેન 

અંગેજી બાા ન જાણતા ંઅથલા આ બાાનુ ંઅલ્જ્ઞાન ધયાલતા રક ભાટે આ ભફાઇર ઍમ્પ્રકેળન  
ઘણી ઉમગી છે. આ ઍમ્પ્રકેળનની ભદદથી કઈ ણ અંગેજી ળબ્દન આના ભફાઇર દ્વાયા પટ 
ાડ, ત્માયફાદ તે પટાને ઍમ્પ્રકેળનની ભદદથી સ્કેન કયાલ અને છી ઍમ્પ્રકેળનભા ંઆેર બાા 
રૂાતંયણની ભદદથી તે અંગ્રેજી ળબ્દન ગજુયાતી અથવ આને ત્મા ંજલા ભળે. યજફયજના વ્મલશારુ 
તથા વ્માલવાર્મક કામોભા ંબાાના કાયણે ઊબી થતી મશુ્કેરી આ ઍમ્પ્રકેળન દ્વાયા વયતાથી ટાી 
ળકાળે. ગજુયાતીરેક્ક્વકનનની આ નલીન ભફાઇર ઍમ્પ્રકેળન આ વોને ઘણી ઉમગી વાચફત  
થળે.  

ભફાઇર ઍમ્પ્રકેળન ડાઉનરડ કયલાની ચરિંક :  

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.glcamera 

 

સતુળચાર ળોેર  

ગજુયાતીરેક્ક્વકન લેફવાઇટ ય શલે તભે ર્લર્લધ પે્રયણાદામી ર્લમ અને ભશાનબુાલના પે્રયક 

જીલનભાથંી ર્લણેરા ંભતી જેલા સરુ્લચાયના આકવક લરેય ભેલી ળક છ. આ લરેય તભે 

લેફવાઇટ ઉયથી ડાઉનરડ કયી અને ર્લર્લધ વર્ળમર ર્ભદડમા ય તભાયા ર્ભત્ર વાથે ળેય ણ કયી ળક છ.  

લરેય ડાઉનરડ કયલા ભાટેની ચરિંક  :  

http://www.gujaratilexicon.com/glwallpapers 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.swahilidict
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.sarthdict
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.glcamera
http://www.gujaratilexicon.com/glwallpapers


 

પ્રતિભાોધ સ્ધાવ ઓ : ગજુયાતીરેક્ક્વકન દ્વાયા ગજુયાતી બાા વાદશત્મના પ્રચાય – પ્રવાય 
તથા ગજુયાતી બાાના પ્રર્તબાળાી વર્જકને ચફયદાલલા ભાટે ફે પ્રકાયની પ્રર્તબાળધ 
સ્ધાવન ુ ંઆમજન કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. (1) ર્નફધંરેખન સ્ધાવ (2) નલચરકા (ટૂંકી લાતાવ). આ 
સ્ધાવની ર્લગત નીચે મજુફ છે. 

પ્રતિભાોધ સ્ધાવ 1  

તનબધંેખન : આળયે 1500થી 1700 ળબ્દભા ંલણવન 

તનબધંેખનના તળવયો  

 ગજુયાતી બાાનુ ંબર્લષ્મ    
 બાાની આજ અને આલતી કાર 

 ચાર, બાાનુ ંગોયલ લધાયીએ  

 આણી બાા – આણી વસં્કૃર્ત  

 આણે અને આણી ભાતબૃાા  

 ગોયલલતંા બાાલીય  

પ્રથમ આનામઃ 25,000 રૂતયા 

દ્વિિીય આનામઃ 15,000 રૂતયા  

પ્રતિભાોધ સ્ધાવ 2  

નળલકા (ટૂંકી ળાિાવ) : આળયે 1700થી 2000 ળબ્દભા ં 

પ્રથમ આનામઃ 25,000 રૂતયા 

દ્વિિીય આનામઃ 15,000 રૂતયા  

કતૃિ મોકળાની અંતિમ િારીખ : 30 નલેબફય 2014   

કતૃિ મોકળાનુ ંસ્થલ ને શરનામું : 

303- એ, આદદત્મ આકેડ, 

ચઇવ યેસ્ટયા ંાવે, સ્લક્સ્તક ચાય યસ્તા, નલયંગયુા, અભદાલાદ – 380 009  ગજુયાત, 
બાયત.  પન : +91-79-4004 9325 ઈભેર : info@gujaratilexicon.com  

હરણામ જાષરે િારીખઃ 13 જાન્યઆુયી 2015 

સ્ધાવના શામાન્ય તનયમોઃ  

mailto:info@gujaratilexicon.com


 આ સ્ધાવઓ ભાટે લમભમાવદાન કઈ ફાધ નથી. યવ ધયાલતા દયેક ગજુયાતી વાદશત્મપે્રભી 
ર્ભત્ર બાગ રઈ ળકે છે. દયેક સ્ધવક એક જ કૃતી ભકરી ળકળે અને એ યચના ‘અગાઉ ક્યામં 
પ્રકાળીત થઈ નથી’ તેવુ ંરખાણ વાથે ફીડવુ ંજરુયી યશળેે.  

 યજૂ કયેર કૃર્ત ભોચરક શલી જઈએ, જ કૃર્ત અન્મ કઈની નકર કયેર ભાલભૂ ડળે ત તે કૃર્ત 
સ્ધાવભાથંી યદફાતર કયલાભા ંઆલળે. 

 કૃર્ત – ‘વાથવજડણી’ના ર્નમભ પ્રભાણેની શલી જઈએ તથા ર્નર્િત વભમભમાવદાભા ંવૉફ્ટ 
કીભા ંકે શાડવકીભા ંભેરી કૃર્તઓ સ્ધાવ ભાટે ભાન્મ ગણાળે (જ યચના ઈભેર દ્વાયા 
ભકરલાભા ંઆલે ત તે લડવ પભેટભા ંજ ભકરલાની યશળેે). કૃર્ત ભકરાનાય 
ગજુયાતીરેક્ક્વકનની લેફવાઇટ ઉય આલેરા કન્ટેસ્ટ (સ્ધાવ) ેજ ય જઈને ણ તાની 
કૃર્ત ભકરાલી ળકે છે (http://www.gujaratilexicon.com/contest)  

 કૃર્ત ભકરનાયે તાનુ ંરંુૂ નાભ , ીનકડ વાથેનુ ંવયનામું, ઈભેર આઈડી , વંકવ નફંય લગેયે 
રખીન,ે તાના ાવટવ વાઈઝના એક પટા વાથે કૃર્ત ભકરલાની યશળેે. અધયૂી ર્લગત કે 
અયૂતી ભાદશતીલાી કૃર્ત ભાન્મ ગણાળે નશીં.  

 સ્ધાવના ંદયણાભ અને ર્લજેતા અંગેન આખયી ર્નણવમ અભાયી ર્નણાવમક વર્ભર્તને શસ્તક યશળેે 
જેને દયેક સ્ધવકે ભાન્મ યાખલાન યશળેે.  

 દયેક સ્ધાવભા ંફે ર્લજેતાઓ જાશયે કયલાભા ંઆલળે.  
 કઈ કાયણવય જ સ્ધાવની મદુત રફંામ થામ કે કદાચ ફધં ણ યશ ેત તેના વલવ શક્ક 

આમજક ાવે અફાર્ધત યશળેે.  
 

 

આબાય,  

ભૈત્રી ળાશ  

ગજુયાતીરેક્ક્વકન ટીભ  

(+91 – 98 25 26 30 50)  


