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પ્રિમ પ્રભત્ર,
૧રી ભે એટરે દયે ક ગુજયાતી ભાટે ગોયલળાી દદલવ. આ દદલવ ‘ગુજયાત ગોયલ દદલવ’ તયીકે ભનાલલાભાાં આલે
છે . ઈ.વ. 1960ભાાં મુફઈના
ાં
દ્વિબાી યાજ્મભાાંથી ગુજયાતને અરગ કયી એક નલા યાજ્મની સ્થાના  ૂજ્મ
યપ્રલળાંકય ભશાયાજના શસ્તે થઈ શતી તેથી આ દદલવ ‘ગુજયાત સ્થાના દદલવ’ તયીકે ઊજલલાભાાં આલે છે . આજે
વભગ્ર દે ળના આપ્રથિક પ્રલકાવભાાં ગુજયાતનુ ાં ખ ૂફ મગદાન યહ્ુાં છે . આણુ ાં ‘ગુજયાત યાજ્મ’ વભગ્ર દે ળભાાં વોથી લધુ
િગપ્રતળીર યાજ્મ ગણામ છે . પ્રલશ્વબયભાાં રકપ્રિમ ગુજયાતી બાાના પ્રલકાવ ભાટે વતત
િમત્નળીર ‘ગુજયાતીરેક્સવકન’ લેફવાઇટ આ લે ગુજયાત દદલવની ઉજલણીના બાગ સ્લરૂે પ્રલપ્રલધ યજૂઆત
કયી યહ્ુાં છે . આ દદલવે િપ્રવદ્ધ રૅ ડિયો જોકી ધ્ળનિત અભદાલાદ બુક-પેયભાાં કયળે Explore Gujaratનુ ાં રકાપણ જેની
પ્રલગત નીચે મુજફ છે :
ઍક્સ્પ્ોર ગુજરાત - ગુજયાતને જાણ અને ભાણ
બાતીગ વાંસ્કૃપ્રત ધયાલતા પ્રલળા અને બવ્મ બાયતદે ળભાાં ગુજયાત એક અનખુ ાં અને અરગ તયી આલતુ ાં યાજ્મ
છે . તેની અનેક પ્રલળેતાઓ અને પ્રલપ્રલધતાઓ છે . ગુજયાત યાજ્મ પ્રલળેની , તેની વાંસ્કૃપ્રત , તશેલાય–ઉત્વલ, ુસ્તક,
ભનયાં જન જગત , બજન, ગયલા ગુજયાતી , ઉદ્યગ લગેયે જેલી ભાદશતીને

પ્રલશ્વના રક વભક્ષ યજૂ કયલાના

આળમથી ગુજયાતીરેક્સવકન િાયા ‘ઍસસ્્રય ગુજયાત’ની વેલા ળરૂ કયલાભાાં આ લી છે . શારભાાં િથભ તફક્કે આ
ગુજયાત પ્રલળેની, ગુજયાતી ુસ્તક પ્રલળેની તથા ગુજયાતી દપલ્ભ અને નાટક પ્રલળેની ભાદશતી ભેલી ળકળ અને તે
ણ ગુજયાતીભાાં. આ ફાફત દયે ક ગુજયાતી અથલા બફનગુજયાતીને ણ ખ ૂફ ઉમગી વાબફત થળે. વભમાાંતયે
આ ફધી ભાદશતી અંગ્રેજી બાાભાાં ણ ભેલી ળકાળે.
ત ચાર ગુજયાતને ભાણ આ બરિંક ઉયથી : www.gujaratilexicon.com/explore-gujarat
રાષ્ટ્રીય પુપતક મેલો – અમદાળાદ
દય લે ગુજયાતભાાં અભદાલાદ મુકાભે ‘અભદાલાદ મ્યુપ્રનપ્રવર કૉોયે ળન િાયા યાષ્ટ્રિમ ુસ્તક ભેાનુ ાં આમજન
કયલાભાાં આલે છે .

‘ગુજયાતીરેક્સવકન’ ટીભ ણ આ ુસ્તક ભેાભાાં બાગ રેલાની છે . આ ુસ્તક ભેા િાયા

આ અભાયી મુરાકાત રઈ ળક છ.

અમારો પટો િંબર છે

– 150 . આની રૂફરૂ મુરાકાત િાયા

ગુજયાતીરેક્સવકનની પ્રલપ્રલધ વેલાકીમ િવ ૃપ્રિઓ અને રાક્ષબણકતાઓ પ્રલળે આને જણાલતાાં અભને આનાંદ થળે.
ટાઇન િંગ માપટર
બાા તથા વ્મલવામનાાં પ્રલપ્રલધ ક્ષેત્રભાાં ઝડી અને ચકવાઈ ૂલપકનુ ાં તથા ક્ષપ્રત યદશત ટાઇપ્રિંગ એક ઉમગી
અને આલશ્મક કોળલ્મ ગણામ છે . આ આલશ્મકતાને રક્ષભાાં યાખીને તૈમાય કયલાભાાં આલેર

‘ટાઇપ્રિંગ ભાસ્ટય ’

વેલા આને ગુજયાતી , દશન્દી તથા અંગ્રેજી ટાઇપ્રિંગ ઝડથી તથા ચકવાઈ ૂલપક કયતાાં ળીખ લળે. આની ભદદથી
આ ગુજયાતી, દશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાભાાં ટાઇ કયતાાં ળીખી ળકળ તથા તભાયી ટાઇની ઝડ

, ચકવાઈ

લગેયેની ચકાવણી કયી ળકળ. અશીં આ લાક્ય અને પકયા એભ ફે સ્લરૂે ટાઇપ્રિંગન અભ્માવ કયી ળકળ. ત
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આજે જ, વાથેની બરિંક િાયા મુરાકાત ર અભાયા આ ખાવ નલા પ્રલબાગની અને આના ટાઇપ્રિંગ કોળલ્મને
ખીરલ
www.gujaratilexicon.com/typing
ગુજરાતી ભાવા

ાયાથી ીખળતી મોબાઇ ઍપ્્કેિ – LLG

પ્રલળેત: ૧રી ભે , ૨૦૧૫ના ગુજયાત સ્થાના દદનને પ્રલળે ગોયલ અાલતાાં ગુજયાતી બાા ના સ્લય , વ્માંજન ,
વાંખ્માઓ, ળબ્દબાંડ લગેયે ામાગત ફાફતન દયચમ કયાલતી અને ળીખલતી ભફાઇર ઍપ્્રકેળન

Lets

Learn Gujarati આની વભક્ષ મ ૂકતાાં અભે િવન્નતા અનુબલીએ છીએ. અશીં આ ફધી ફાફતની યજૂઆત
વબચત્ર, દૃ શ્મ–શ્રાવ્મ અને પ્રલપ્રલધ યવિદ િવ ૃપ્રિઓ િાયા કયલાભાાં આલેર છે જે કઈ ણ વ્મક્સતને ગુજયાતી બાા
ળીખલાભાાં ભદદરૂ અને ઉમગી વાબફત થળે. આજે જ ઍન્રઇડ ્રૅટપૉભપ ઉય કામપયત અભાયી આ
ઍપ્્રકેળન, વાથેનીં બરિંક િાયા ડાઉનરડ કય અને વયતાથી ગુજયાતી બાા ળીખ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.letslearngujarati

બ્દકો અિે સુનળચારોિી મોબાઇ ઍપ્્કેિ
ભાઇક્રવૉફ્ટ િાયા બરાભણ કયામેર અભાયી પ્રલન્ડઝ ્રેટપભપ ઉય કામપયત ળબ્દકળ ઍપ્્રકેળનભાાં આ શલે
અંગ્રેજી–ગુજયાતી ળબ્દકળ ઉયાાંત ગુજયાતી –અંગ્રેજી અને ગુજયાતી –ગુજયાતી ળબ્દકળ પ્રલના મ ૂલ્મે ભેલી ળક
છ : બરિંક:
http://www.windowsphone.com/en-in/store/app/shabdakosh-gujaratilexicon/73c2fdd2-936c-4726-ae3b-e6e53ef182be

આ ઉયાાંત િેયણાદામી સુપ્રલચાયની એક નલી ઍપ્્રકેળન ણ આ ડાઉનરડ કયી ળક છ અને તે સુપ્રલચાય
આના સ્નેશીવાંફધ
ાં ીઓને લશેંચી ળક છ :
http://www.windowsphone.com/s?appid=e85b6d22-9505-4041-872d-34b7a5689ae5

ોકકોિો િળો અળતાર
બાાિેભી રકના વશમગથી કામપયત થમેર દડજજટર ળબ્દકળ એટરે રકકળ. અત્માય સુધી રકવશકાય િાયા
ભે રા ળબ્દભાાંથી 1026 ળબ્દ રકકળ ઉય મ ૂકલાભાાં આવ્મા છે . રકકળના કરેલયભાાં પેયપાય કયી આજે રક
વભક્ષ તેને યજૂ કયલાભાાં આલેર છે . આજે જ રકકળની લેફવાઇટની મુરાકાત ર અને ળબ્દપ્રભત્ર ફની નલા
ળબ્દ ઉભેય. આળા છે કે આને રકકળનુ ાં નવુ ાં રૂ જરૂયથી ગભળે.
lokkosh.gujaratilexicon.com
લધુ પ્રલગત જાણલા આ અભને

maitri@arniontechnologies.com Or deval@arniontechnologies.com

ઉય ઈભેર કયી ળક છ અથલા ભૈત્રી ળાશ (

9825263050), દે લર તરાટી (9925242480)ન વાંકપ કયી ળક

છ.

Gujaratilexicon.com

