તા. ૨૦ જૂન ૨૦૧૩
પ્રતત,
તંત્રી શ્રી

ગુજયાતીરેક્સવકન શલે ભફાઇરભાં ઉરબ્ધ
ગુજયાતીરેક્સવકન યજૂ કયે છે તેની તલતલધ ાંચ ભફાઇર એપ્લરકે ળન
આજે ભફાઇર ટૅસનૉરૉજીના યુગભાં નલીન ટૅસનૉરૉજી વાથે તાર ભેલીને ગુજયાતીરેક્સવકન યજૂ કયે છે
તેની તલતલધ ાંચ ભફાઇર એપ્લરકેળન. આ એપ્લરકેળન દ્વાયા લેફવાઇટ ઉય વોથી લધુ રકચાશના અને
વયાશના ાભેરા તેના તલતલધ ળબ્દકળ , કશેલત, રૂઢઢપ્રમગ અને અન્મ તલબાગ લગેયેને વયતાથી
ઉરબ્ધ ફનાવ્મા છે . આ ઉયાંત ક્રવલડડ

, ક્સલક ક્સલઝ અને અન્મ તલતલધ યભત એન્રઇડ

, એર

આઇઓએવ અને બ્રેકફેયી ધયાલતા ભટાબાગના સ્ભાટડપન અને ટેબ્રેટભાં યભી ળકાળે.
2006થી ળરૂ થમેરી આ વપય અત્માય સુધી 2 કયડથી ણ લધુ મુરાકા ત દ્વાયા ભટા ામે રકચાશના
ાભેર છે . શજુ લધુને લધુ રક ભાટે લેફવાઇટ અને ભફાઇરની સુતલધા ઉરબ્ધ ફનાલલાના પ્રમાવરૂે
આજે અભે તેની એન્રઇડ , એર આઇઓએવ અને બ્રેકફેયી લરેટપભડ ભાટેની ભફાઇર એપ્લરકેળનનુ ં
રકાણ
ડ કયીએ છીએ. આળા છે વો બાા પ્રેભીઓ ભાટે આ સુતલધા ઉમગી વાબફત થળે.
ગુજયાતીરેક્સવકન દ્વાયા યજૂ થતી ાંચ એપ્લરકેળનની ભાઢશતી નીચે પ્રભાણે છે :
1. GL Dictionary - અંગ્રેજી-ગુજયાતી, ગુજયાતી-અંગ્રેજી, ગુજયાતી-ગુજયાતી એભ ત્રણ પ્રકાયના
ળબ્દકળ ઉયાંત આજન ળબ્દ અને આજન સુતલચાયન વભાલેળ
2. GL Plus - ગુજયાતી તલરુદ્ધાથી ળબ્દ , રૂઢઢપ્રમગ, ળબ્દવમ ૂશ ભાટે એક ળબ્દ , માડમલાચી ળબ્દ
અને કશેલતન વભાલેળ
3. GL Special - અગત્મનાં ોયાબણક ાત્ર , છંદ તલમક , ક્ષી તલમક અને લનસ્તત તલમકન
વભાલેળ
4. GL Games - ગુજયાતી ક્સલક ક્સલઝ અને ક્રવલડડન વભાલેળ
5. Lokkosh – રકના વાથ અને વશમગથી ચારત ળબ્દકળ જેભાં નલા ઉભેયામેરા ળબ્દ, ળબ્દતભત્ર
ફન અને ળબ્દ સ ૂચલ તથા જૂની મ ૂડીના ળબ્દન વભાલેળ
ગુજયાતીરેક્સવકનની ભફાઇર એપ્લરકેળન નીચે આેરી બરંક ઉયથી ભેલી ળકાળે.



Android - play.google.com/store/search?q=gujaratilexicon
Blackberry - appworld.blackberry.com/webstore/search/gujaratilexicon/?



iPhone – Coming Soon !

ગુજયાતીરેક્સવકનના સ્થાક શ્રી યતતરાર ચંદયમા આ પ્રવંગે જણાલે છે કે : ‘આજે ભફાઇર યુગન જભાન
છે . ગુજયાતીરેક્સવકન ટીભ ઉભેયાતી જતી નલી નલી ટૅસનૉરૉજીના ઉમગથી ગુજયાતી બાાને લધુ વમ ૃદ્ધ
ફનાલલા વતત પ્રમત્નળીર છે . આથી જ અભે ગુજયાતીરેક્સવકનની ભફાઇર એપ્લરકેળન યજૂ કયલાનુ ં
તલચાયુ.ં ’
શ્રી અળક કયબણમા જણાલે છે કે

: ‘13 જાન્યુઆયી 2006ભાં જ્માયે ગુજયાતીરેક્સવકનની લેફવાઇટનુ ં

રકાડણ થયુ ં ત્માયથી અત્માય સુધી અભને વતત બાાપ્રેભીઓન વાથ અને વશકાય ભત યહ્ય છે . આજે
યજૂ થનાયી તેની ભફાઇર એપ્લરકેળનના ભાધ્મભ થકી તલશ્વબયભાં લધુ ને લધુ રક સુધી આ વલરત
શંચાડલાની ખેલના યાખીએ છીએ. આજન ઢદલવ વો બાાપ્રેભીઓ ભાટે અતલસ્ભયણીમ ફની યશેળ!ે ’
ગુજયાતીરેક્સવકનની લેફવાઇટની જેભ જ ગુજયાતીરેક્સવકન ભફાઇર એપ્લરકેળન કામડ કયે છે

.

લયાળકતાડ કઈણ અંગ્રેજી ળબ્દ રખી તેન ગુજયાતી અથડ અને અન્મ ભાઢશતી તયત ભેલી ળકળે

.

ગુજયાતીભાં ળબ્દ ટાઇ કયલા ભાટે ઓનરાઇન કીફડડની સુતલધા ણ આલાભાં આલી છે.
ઉયાંત ક્સલક ક્સલઝ અને ક્રવલડડની એપ્લરકેળન ણ ભફાઇરભાં ઉરબ્ધ છે

. આ તભાભ એપ્લરકેળન

દયે ક પ્રકાયના સ્ભાટડપન જેભ કે આઇપન, દયે ક પ્રકાયના એન્રઇડ ઢડલાઇવ , બ્રેકફેયી, આઇેડ , ગેરેસવી
ટેબ્રેટ લગેયેભાં કામડ કયળે.
અતનિઓન ટૅસનૉરૉજીના વંચારક દે લર તરાટી અને ભૈત્રી ળાશ જણાલે છે કે
ભાટે અભાયી ટીભે ઘણી ફધી મુશ્કેરીઓન વાભન કમો છે

: ‘આ એપ્લરકેળન ફનાલલા

. આજે ફજાયભાં તલતલધ પ્રકાયના તલતલધ

ઓયે ઢટંગ તવસ્ટભ ઉયાંત તલતલધ સ્ક્રીન વાઇઝ અને તલતલધ રાક્ષબણકતાઓ ધયાલતા પન ઉરબ્ધ છે

.

અભાય મુખ્મ ડકાય ભટાબાગના ફધા સ્ભાટડ પનભાં ગુજયાતીરેક્સવકનની એપ્લરકેળન કામડ કયે તે
જલાન શત . અભાય ફીજ ડકાય એ શત કે ગુજયાતીરેક્સવકનના ડેટાફેઝભાં રાખ ળબ્દ આલેરા છે
જ્માયે ભફાઇરની ભેભયી અને સ્ક્રીન વાઇઝ ભમાડઢદત છે

. આ ભમાડદાભાં યશીને ગુજયાતીરેક્સવકનના

ડેટાફેઝને યજૂ કયલાન શત જેથી દયે ક પ્રકાયના સ્ભાટડપનભાં એપ્લરકેળન કામડ કયી ળકે.’

ગુજયાતીરેક્સવકન તલળે :
45 રાખથી લધુ ળબ્દબંડ ધયાલત ગુજયાતીરેક્સવકન આજે ઘય ઘયભાં જાણીત ફની ચ ૂક્ય છે

. જેન

મુખ્મ ઉદ્દે ળ બાા અને ટૅસનૉરૉજીના વભન્લમ દ્વાયા બાાને વંગઢૃ શત કયી તેન વ્મા લધાયલાન છે
http://www.gujaratilexicon.com લેફવાઇટની મુરાકાત રઈને કઈ ણ બાાપ્રેભી તાન ળબ્દબંડ
લધાયી ળકે છે , વાઢશત્મ લાંચી ળકે છે અને અભાયા આ કામડભાં જડાઈ ળકે છે .

.

બગલદ્ગભંડર ( www.bhagwadgomandal.com), રકકળ ( http://lokkosh.gujaratilexicon.com) અને
ગ્રફર.ગુજયાતીરેક્સવકન (

http://global.gujaratilexicon.com/)ની વપ યજૂઆત દ્વાયા

ગુજયાતીરેક્સવકને બાાપ્રેભીઓ ભાટે વભગ્ર તલશ્વને કમ્પલય ૂટયની એક પ્સરકે ઉરબ્ધ કયાલી આલમા છે.
બગલદ્ગભંડર એ ગુજયાતી બાાન એકભાત્ર એન્વાઇકરતડીમા છે

. જેન વભાલેળ ગુજયાતીરેક્સવકને

તાના ડેટાફેઝભાં કયીને વો બાાપ્રેભીઓ ભાટે તે શાથલગ કયી આલમ છે

. રકકળના ભાધ્મભ થકી

ળબ્દકળભાં સ્થાન નશં ાભેરા ; યં ત ુ રકલયાળભાં શમ તેલા ળબ્દને એકત્ર કયલાન પ્રમાવ કયલાભાં
આલે છે . જ્માયે ગ્રફર.ગુજયાતીરેક્સવકન એ ગુજયાતી બાા અને તલશ્વની અન્મ બાાઓ લચ્ચેના વેત ુ
રૂ છે . ગુજયાતીરેક્સવકન આજે તલશ્વબયના રકભાં અને તેભાં ણ ખાવ કયીને તલદ્યાથીઓ

, ત્રકાય,

રેખક, વ્માાયીઓ, ભાઢશતી વંચાય વાથે વંકામેરા રકભાં જાણીતુ ં છે.
ગુજયાતીરેક્સવકન અંગે કઈ ણ પ્રશ્ન શમ કે લધુ ભાઢશતી ભેલલા ભાટે અભાય
info@gujaratilexicon.com ઉય વંકડ કયી ળક છ.

અતનિઓન ટૅસનૉરૉજી તલળે :
અતનિઓન ટૅસનૉરૉજીવ નલીન તલચાય ધયાલતી એક વફ્ટલેય એપ્લરકેળન ડેલરભેન્ટ કંની છે જે લેફ
એપ્લરકેળન, ઢડજજટાઇઝેળન, રકરાઇઝેળન અને બફઝનેળ વટડ વતલિવ
ધયાલે છે . અભે અભાયા કરામન્ટ ની જરૂઢયમાત વભજી તેભના

જેલાં ક્ષેત્રભાં તલળે આલડત

ભાટે શ્રેષ્ઠ ઉામ ળધી તેભની ભાંગને

વંતલાન વંકલ્ યાખીએ છીએ .. અભે શ્રેષ્ઠતા અને નલીનતા ભાટે અનંત ળક્યતાઓ  ૂયી ાડલા
લચનફદ્ધ છે . કંનીન મુખ્મ ળબ્દપ્રમગ છે : Exceed Expect at i ons
અતનિઓન એક ભજબ ૂત ફોદ્ધદ્ધક કોળલ્મ, ઉત્તભ અભ્માવ અને મ ૂલ્મલાન તવદ્ધાંત ય આધાઢયત એન્ટયપ્રાઇઝ
છે . જેનુ ં મુખ્મ કામાડરમ બાયતના અભદાલાદ ળશેયભાં આલેલ ું છે.
લધુ ભાઢશતી ભાટે આ અભાયી લેફવાઇટ

www.arniontechnologies.comની મુરાકાત રઈ ળક છ અને

અભાય info@arniontechnologies.com ય વંકડ ણ કયી ળક છ

