
વળકિીકડયા ળિકો
વળકિીડીયામાાં યોગદાન િઈ રીતે િરવ ાં?



તમે શ ાં ીખળા માટેઆજેઆવ્યા છો?



1. વળકિીકડયા શ ાં છે?

2. ગ જરાતી વળકિીકડયા શ ાં છે?

3. વળકિીકડયા ર શાંાદન િોણ િરે છે?

4. તે ોિો વળકિીકડયા શ ાં િામ ખે છે?

5. તમારે શ ાં િામ વળકિીકડયાન ાં યોગદાન િરવ ાં
જોઈએ?

6. તમે િઈ રીતે વળકિીકડયા ખી િો છો?

આજની યોજના



થૃ્ળી ર૫ મી
શૌથી પ્રખ્યાત
ળેબશાઈટ

૫૦ િરોડ અનન્ય
મ ાિાતીયો; 
૨ િરોડ ભારતમાાં થી

ગભગ૧૨૦૦
િરોડ ેખો દર મષીને
ળાંચાય છે

૨૦ િરતા
ળધ ઓ ભારતીય
ભાવાઓ

1. વળકિીકડયા શ ાં છે?



Gb

l

ગ જરાતી વળકિીકડયા
ર માત્ર૨૧ શકિય
શાંાદિો છે

૨૨,778 િરતા ળધ 
ેખો ગ જરાતી
વળકિીકડયા ર છે

ગભગ 11 ાખ ોિો
દર મષીને ગ જરાતી
વળકિીકડયા ળાાંચે છે

ગભગ ૬
િરોડ ોિો
ગ જરાતી બોે છે

2. ગ જરાતી વળકિીકડયા શ ાં છે?



3. વળકિીકડયા ર િોણ ખે છે?

વળકિીકડયા ર
બધ જ તમારા ને
મારા જેળા ોિો
દ્વારા ખળામાાં
આવ્્ ાં છે!



3. વળકિીકડયા િોણ ખે છે?



4. ોિો શ ાં િામ વળકિીકડયા ખે છે?

Love
Love to share 

knowledge

Love to  preserve 
& celebrate their 

language & 
culture

Love to 
collaborate

Love to write Love for a subject 
area

Love for a subject 
area



વળકિીકડયાના
૫ આધારસ્તાંભો

1. વળકિીકડયા જ્ઞાનિોવ છે.

2. વળકિીકડયા વનષ્ક્ષ છે.

3. વળકિીકડયા મ ક્ત છે, તેના ર રષે
માકષતી િોઈ ણ ળારી અને બદી િે
છે.

4. વળકિીકડયા ના શાંાદિોએ એિ બીજાનો
આદર રાખી અને માણશાઈ નો વ્યળષાર
િરળો જોઈએ

5. વળકિીકડયા રઆ ૫ સ્તાંભો વશળાય અન્ય િોઈ તટસ્થ
િાયદાઓ નથી



તમારી ેખન
િૌલ્ય સ ધારે

િઈ રીતે શષયોગ
થી િામ થાય તે
ીખળા મલે

તમાર ાં શ ાંોધન
િૌલ્ય સ ધારે

5. અકષયાાં તમારા માટે શ ાં છે?

તમારી શાંસ્કૃવત
શાાંચળો

ળૈવિિ ળાાંચિો મલે

તમારી ભાવા શાાંચળો

Note: All images have been taken from Wikimedia Commons



પ્રશ્નોતરી



ષવક િોઠારી harshkothari410@gmail.com

િોનારિ રત્નાિર konarak.11@gmail.com

આભાર
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