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પ્રતત શ્રી,
તંત્રી,

ુ યાતીરેક્સસકોન.કોભ નલા પીચસસ સાથે નલા અલતાયભાં
ગજ
ગુજયાતી બાાના ઈ-ખજાના તયીકે ઓ ખાતી લેફવાઇટ ગુજયાતીરેક્સવકન ને
કરેલય અને નલા પીચવસ વાથે

1રી ભે,

(www.gujaratialexicon.com) નલા

2011 - ગુજયાત સ્થાના દદલવે જ દય-રન્ચ કયલાભાાં આલી શલાથી

ગુજયાતીરેદકવકન અને ગુજયાતી બાાપ્રેભીઓ ભાટે ખુળીની રાગણી ફેલડાઈ શતી. નલી લેફવાઇટને લધુ વાયી યીતે
ગુજયાતી વાંસ્કૃતતના યાં ગભાાં ઢાલાન ફનત પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મ છે . જેભાાં ખાવ કયીને શલે ગુજયાતી પ્રજાને અંગ્રેજી
ઉયાાંત દશન્દી ળબ્દન ણ ગુજયાતી અથસ ભી યશે તે ભાટે

હિન્દી ળબ્દકોળ લેફવાઇટ ય ળરૂ કયલાભાાં આવ્મ છે . આ

ઉયાાંત ણ ઘણા નલા ઉભેયણ અને ફદરાલ લેફવાઇટભાાં કયલાભાાં આવ્માાં છે જેભ કે :


હિન્દી ળબ્દકોળ



ગુજયાતી સંસ્કૃતત આધાહયત કરેલય



ઝડી અને ત્લહયત સચસ સુતલધા



સોતળમર બુકભાહકિંગ અને ળેહયિંગ



‘લડસ ઓપ ધ ડે’નું ઈભેર સફસ્રીપ્ળન



લધુ



યુઝયને સય ડે તેલો રે-આઉટ



લધુ ળબ્દોનું ઉભેયણ

RSS પીડ્સ

ગુજયાતી બાાને આધુતનક ટે કનરજીથી વમ ૃદ્ધ ફનાલલાના તેભ જ તેને રક સુધી શોંચાડલાના આળમને લગી
યશેર ગુજયાતીરેક્સવકનના લડા શ્રી યતતરાર ચાંદયમાએ લેફવાઇટના દયરન્ચ પ્રવાંગે જણાવ્્ુ ાં શતુ ાં કે

“શજુ ણ

ગુજયાતી બાા ભાટે ન ુ ાં મગદાન ગુજયાતીરેક્સવકન દ્વાયા લણથાંબી યશેળે જેથી બાાપ્રેભીઓને ટૂાંક વભમભાાં જ અભે
શજુ કાંઈક નવુ ાં આીશુ ાં અને વદા આતા યશીશુ.ાં ”
જ્માયે ગુજયાતીરેક્સવકન લેફવાઇટના ટે કતનકર વરાશકાય શ્રી અળક કયણણમાએ જણાવ્્ુ ાં શતુ ાં કે
શાંભેળા તેના ્ુઝવસને નલી ટે કનરજી દ્વાયા નવુ ાં ને નવુ ાં આલાની તૈમાયીભાાં યશેત ુ ાં શમ છે .

“ગુજયાતીરેક્સવકન

” જેના બાગરૂે જ ટૂાંક

વભમભાાં અન્મ કઈ નલી સુતલધાઓથી ગુજયાતીરેક્સવકનને વજ્જ કયાળે તેની ઝાાંખી ણ તેભણે આી શતી જેભ કે ,


ગુજયાતી રેક્સસકોનનું ભોફાઈર લઝસન



ભેહડકર ળબ્દકોળ



આજનો સુતલચાય



હકડ્ઝ / સ્ટુડન્્સ કોનસય



નલી ળબ્દયભતો



જોડણી સુધાયો (ભોટાબાગે જોડણીભ ૂર થતાં ળબ્દોની કક્કલાય માદી)



તદા ળબ્દો (ગુજયાતના જુદા જુદા પ્રાંતની રોકફોરીના રાક્ષણણક ળબ્દોની માદી)



આ ઉયાંત ઘણું ફધુ.ં ..

ગુજયાતીરેક્સવકન ટીભના પ્રજસટ ભેનેજય ભૈત્રી ળાશ અને ણફઝનેવ ડેલરભેન્ટ ભેનેજય કુ નાર ાંડયાએ
ગુજયાતીરેક્સવકનની ભફાઈર એપ્લરકેળન તલળે લધુ ભાદશતી આતા

જણાવ્્ુ ાં શતુ ાં કે

“આલનાયા દદલવભાાં

ગુજયાતીરેક્સવકન લેફવાઇટની તભાભ વતલિવ ્ુઝયના શાથલગી કયલા ભાટે અભે ભફાઈર એપ્લરકેળન ભાટે તલચા્ુું
છે . કાયણકે જેભ ુસ્તકનુ ાં સ્થાન કમ્પલ્ ૂટવે રીધુ ાં છે તેભ આજના જભાનાભાાં કમ્પલ્ ૂટવસન ુ ાં સ્થાન ધીયે ધીયે ભફાઈર અને
નન-કમ્પલ્ ૂટય દડલાઈઝ ગ્રશણ કયતાાં થમાાં છે . એભાાં ણ ળબ્દકળ જેલી લસ્તુ કમ્પલ્ ૂટય કયતાાં શાથલગી ભફાઈરભાાં
ગુજયાતી પ્રજાને લધુ ઉમગી નીલડળે તેલી આળા છે ”
ગુજયાતીરેક્સવકનન આ નલ અલતાય તેની કોળલ્મફદ્ધ ટીભને આબાયી છે જેભાાં અળક કયણણમા, ભૈત્રી ળાશ, કુ નાર
ાંડયા, શ્રુતત અભીન, ાથસ ફેયા, જીતેન્ર વ્માવ, દશતેન્ર લસુદેલ અને વભગ્ર લલ્્ુન્ટય ટીભ વભ્મન વભાલેળ થામ છે .
ગુજયાતીરેક્સસકોન તલળે :
ગુજયાતીરેક્સવકન ગુજયાતી બાાન વોથી લધુ વલસગ્રાશી ઓનરાઇન સ્રત છે

. જે ગુજયાતી બાાના ઇતતશાવભાાં

તવભાણચહ્નરૂ શેર છે . તેભાાં 45 રાખથી લધુ ળબ્દન વભાલેળ કયામ છે . તેન શેત ુ ઈન્પભેળન ટૅસનરૉજીના ભાધ્મભ
ભાયપત ગુજયાતી બાાની જાલણી કયલાન

, તેને રકતપ્રમ ફનાલલાન અને તેન તલકાવ કયલાન છે

www.gujaratilexicon.com દ્વાયા ગુજયાતી બાાના ચાશક તેભના ળબ્દબાંડાયભાાં લધાય કયી ળકે છે

, વાદશત્મન

આનાંદ ભેલી ળકે છે અને ગુજયાતીરેક્સવકનભાાં જડાઈ ળકે છે .
ગુજયાતીરેક્સવકનની શેઠ અન્મ ફે પ્રજેસ્વને ણ વપતા તેભ જ તલકાવ વાાંડય છે . જેભાાં 1) હડજીટર
બગલદ્ગોભંડર – ગુજયાતી જ્ઞાનકળ (www.bhagwadgomandal.com) અને 2) રોકકોળ -

http://lokkosh.gujaratilexicon.com જ્માાં બગલદ્ગભાંડર તલના ગુજયાતીરેક્સવકનભાાં કાંઈક અધ ૂય જણાઈ યશી
શતી. તેભ જ ‘રકકળે’ રકને તેભન ળબ્દકળ ફનાલી ગુજયાતી ળબ્દકળને લધુ વમ ૃદ્ધ ફનાલલા લરેટપભસ  ૂરૂ
ાડ્ુાં છે . આજે ગુજયાતીરેક્સવકનની વાથે વાથે બગલદ્ગભાંડર અને રકકળ ણ ઓનરાઈન જગતભાાં તપ્રમ ફની
ગમા છે . જેભાાં ખાવ કયીને તલદ્યાથીઓ, ત્રકાય, રેખક, ણફઝનેવભેન અને ભાદશતી વ્મલશાય કયતા રકને ઉમગી
નીલડ્ુાં છે .
યતતરાર ચંદયમા તલળે :
બરબરા ્ુલાનને ળયભાલે એલા શ્રી યતતરાર ચાંદયમાભાાં 89 લસની ઉંભયે ણ ભાનતવક મોલન છરકતુ ાં જલા ભે
છે . આ ઉંભયે ણ વતત કામસળીર યશેતા શ્રી યતતરારબાઈએ ગુજયાતી ળબ્દકળ અને બગલદ્ગભાંડરનુ ાં
દડજીટરાઈઝેળન કયીને ગુજયાતી પ્રજાને એક અમ ૂલ્મ અને અદ્વદ્વતીમ બેટ આી છે . બાયત ફશાય જન્ભેરા અને
ગુજયાતી બાાથી અગા યશેરા યતતરારબાઈને ગુજયાતી બાાને વભજલાભાાં જે તકરીપ ડી તેન ફધાઠ રઈ
અન્મ કઈ ગુજયાતીને ગુજયાતી ળીખલાભાાં તકરીપ ન ડે તેવ ુ ાં કામસ કયલાન તલચાય આવ્મ. લેાય-ઉદ્યગભાાં
મઝલાઈ
ાં ૂ
ગમેરી ગુજયાતી બાા ભાટે કાંઈક કયી છૂટલાની તભન્નાએ 80ના દામકાભાાં લેગ કડય અને આ જ તભન્નાએ
તેભને www.gujaratilexicon.com અને www.bhagwadgomandal.com ની યચના કયલા પ્રેયણા આી. રગબગ
20 લસની અથાગ ભશેનતના દયણાભે 13 જાન્્ુઆયી 2006ના યજ ગુજયાતીરેક્સવકન ઈન્ટયનેટ ય જીલાંત થતાાં જ
યતતરારબાઈએ તનયાાંત અને વાંતન શ્વાવ રીધ. યાં ત ુ વાથે વાથે તાની કમ્પલ્ુટયની કોળલ્મની અધ ૂયના કાયણે
20 લસ જેટલુાં રાાંબ ુ કાભ ચાલ્્ુ ાં તેન ક્ાાંક લવલવ ણ તેભના ભનભાાં યહ્ય શત.
ગુજયાતીરેક્સવકન અને બગલદ્ગભાંડર જેલા ળબ્દકળને દડજીટરાઈઝ કયી તેને આજના ભશત્તભ ઉમગી એલા
ઇન્ટયનેટ ભાધ્મભ દ્વાયા રક વભક્ષ મ ૂકલા ફદર શ્રી યતતરારબાઈને શારભાાં જ ગુજયાતના સુપ્રતવદ્ધ અખફાય ‘દદવ્મ
બાસ્કય’ દ્વાયા ‘ધ ાલય 100’

.

ગુજયાતી વ્મક્સતઓભાાં વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે . આ અગાઉ ણ ‘ણચત્રરેખા’

વાભાતમક દ્વાયા ‘ટો 60 ગુજયાતી વ્મક્સતઓ’ ભાાં વભાલેળ કયી તેભનુ ાં વન્ભાન કયલાભાાં આવ્્ુ ાં શતુ.ાં ‘તલશ્વ ગુજયાતી

વભાજ’ અને ગુજયાતના મુખ્મભાંત્રી શ્રી નયે ન્ર ભદી વદશત ઘણી વાંસ્થાઓ દ્વાયા ણ તેભનુ ાં વન્ભાન કયલાભાાં આલેર
છે .
’કઈને નડયા લગય સુખળાાંતતથી જીલ અને વોને જીલલા દ’ના વપતાના ભાંત્રને લગી યશેર શ્રી યતતરારબાઈએ
ગુજયાતીરેક્સવકનભાાં બતલષ્મભાાં નલા ને નલા ઉભેયણ કયી તેને લધુ વમ ૃદ્ધ ફનાલલાના અયભાન વેવ્મા છે .
અતનિમોન ટે કનોરોજીસ તલળે :
ગુજયાતીરેક્સવકન અને બગલદ્ગભાંડરના ઉભદા તલચાયને દડજીટાઈઝ કયી ટે કનરજીથી વજ્જ કયલાનુ ાં બગીયથ કામસ

Arnion Technologies એ  ૂરુાં ાડ્ુાં છે .
એપ્લરકેળન ડેલરભેન્ટ કાંની છે જે

Arnion Technologies એક નલીન તલચાય ધયાલતી

વફ્ટલેય

લેફ એપ્લરકેળન , દડજજટાઇઝેળન, રકરાઇઝેળન અને ણફઝને વ વટસ

વતલિવ જેલા ક્ષેત્રભાાં તલળે આલડત ધયાલે છે . અભે અભાયા કરામન્ટ ની જરૂદયમાત વભજી તેભના ભાટે શ્રેષ્ઠ
ઉામ ળધી તેભની ભાાંગને વાંતલાન વાંકલ્ યાખીએ છીએ

.. ‘અતનિમન’ એ શ્રેષ્ઠતા અને નલીનતા ભાટે

અનાંત ળક્તાઓ  ૂયી ાડલા લચનફદ્ધ છે.
અતનિમન ટેકનરજીવ એક ભજબ ૂત ફોદ્વદ્ધક કોળલ્મ , ઉત્તભ અભ્માવ અને મ ૂલ્મલાન તવદ્ધાાંત ય આધાદયત
એન્ટયપ્રાઇઝ છે . જેનુ ાં મુખ્મ કામાસરમ ગુજયાતના અભદાલાદ ળશેયભાાં આલેલ ુાં છે.

www.arniontechnologies.com

info@arniontechnologies.com

લધુ ભાદશતી ભાટે વાંકસ કય :
ભૈત્રી ળાિ
અતનિમોન ટેકનોરોજીસ
Ph: +91 79 40049325

