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ગજુયાતીરેક્સવકન શલે ભફાઇરભા ંઉરબ્ધ 

ગજુયાતીરેક્સવકન યજૂ કયે છે તેની તલતલધ ાચં ભફાઇર એપ્લરકેળન 

આજે ભફાઇર ટૅસનૉરૉજીના યગુભા ંનલીન ટૅસનૉરૉજી વાથે તાર ભેલીને ગજુયાતીરેક્સવકન યજૂ કયે છે 
તેની તલતલધ ાચં ભફાઇર એપ્લરકેળન. આ એપ્લરકેળન દ્વાયા લેફવાઇટ ઉય વોથી લધ ુરકચાશના અને 
વયાશના ાભેરા તેના તલતલધ ળબ્દકળ , કશલેત, રૂઢઢપ્રમગ અને અન્મ તલબાગ લગેયેને વયતાથી 
ઉરબ્ધ ફનાવ્મા છે. આ ઉયાતં ક્રવલડડ , ક્સલક ક્સલઝ અને અન્મ તલતલધ યભત એન્રઇડ , એર 
આઇઓએવ અને બ્રેકફેયી ધયાલતા ભટાબાગના સ્ભાટડપન અને ટેબ્રટેભા ંયભી ળકાળે.     

2006થી ળરૂ થમેરી આ વપય  અત્માય સધુી 2 કયડથી ણ લધ ુમરુાકા ત દ્વાયા ભટા ામે રકચાશના 
ાભેર છે. શજુ લધનેુ લધ ુરક ભાટે લેફવાઇટ અને ભફાઇરની સતુલધા ઉરબ્ધ ફનાલલાના પ્રમાવરૂે 
આજે અભે તેની એન્રઇડ , એર આઇઓએવ અને બ્રેકફેયી લરેટપભડ ભાટેની ભફાઇર એપ્લરકેળનનુ ં
રકાડણ કયીએ છીએ. આળા છે વો બાા પે્રભીઓ ભાટે આ સતુલધા ઉમગી વાબફત થળે.  

ગજુયાતીરેક્સવકન દ્વાયા યજૂ થતી ાચં એપ્લરકેળનની ભાઢશતી નીચે પ્રભાણે છે :  

1. GL Dictionary - અંગ્રેજી-ગજુયાતી, ગજુયાતી-અંગ્રેજી, ગજુયાતી-ગજુયાતી એભ ત્રણ પ્રકાયના 
ળબ્દકળ ઉયાતં આજન ળબ્દ અને આજન સતુલચાયન વભાલેળ 

2. GL Plus - ગજુયાતી તલરુદ્ધાથી ળબ્દ , રૂઢઢપ્રમગ, ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દ , માડમલાચી ળબ્દ  
અને કશલેતન વભાલેળ  

3. GL Special - અગત્મના ંોયાબણક ાત્ર , છદં તલમક , ક્ષી તલમક અને લનસ્તત તલમકન 
વભાલેળ 

4. GL Games - ગજુયાતી ક્સલક ક્સલઝ અને ક્રવલડડન વભાલેળ  
5. Lokkosh – રકના વાથ અને વશમગથી ચારત ળબ્દકળ જેભા ંનલા ઉભેયામેરા ળબ્દ, ળબ્દતભત્ર 

ફન અને ળબ્દ સચૂલ તથા જૂની મડૂીના ળબ્દન વભાલેળ   

ગજુયાતીરેક્સવકનની 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 ! 

ગજુયાતીરેક્સવકનના સ્થાક શ્રી યતતરાર ચદંયમા આ પ્રવગંે જણાલે છે કે : ‘આજે ભફાઇર યગુન જભાન 
છે. ગજુયાતીરેક્સવકન ટીભ ઉભેયાતી જતી નલી નલી ટૅસનૉરૉજીના ઉમગથી ગજુયાતી બાાને લધ ુવમદૃ્ધ 
ફનાલલા વતત પ્રમત્નળીર છે .  આથી જ અભે ગજુયાતીરેક્સવકનની ભફાઇર એપ્લરકેળન યજૂ કયલાનુ ં
તલચાયુ.ં’  

શ્રી અળક કયબણમા જણાલે છે કે : ‘13 જાન્યઆુયી 2006ભા ંજ્માયે ગજુયાતીરેક્સવકનની લેફવાઇટનુ ં
રકાડણ થયુ ંત્માયથી અત્માય સધુી અભને વતત બાાપે્રભીઓન વાથ અને વશકાય ભત યહ્ય છે . આજે 
યજૂ થનાયી તેની ભફાઇર એપ્લરકેળનના ભાધ્મભ થકી તલશ્વબયભા ંલધ ુને લધ ુરક સધુી આ વલરત 
શંચાડલાની ખેલના યાખીએ છીએ. આજન ઢદલવ વો બાાપે્રભીઓ ભાટે અતલસ્ભયણીમ ફની યશળેે!’ 

ગજુયાતીરેક્સવકનની લેફવાઇટની જેભ જ ગજુયાતીરેક્સવકન ભફાઇર એપ્લરકેળન કામડ કયે છે . 
લયાળકતાડ કઈણ અંગ્રેજી ળબ્દ રખી તેન ગજુયાતી અથડ અને અન્મ ભાઢશતી તયત ભેલી ળકળે . 
ગજુયાતીભા ંળબ્દ ટાઇ કયલા ભાટે ઓનરાઇન કીફડડની સતુલધા ણ આલાભા ંઆલી છે.  

ઉયાતં ક્સલક ક્સલઝ અને ક્રવલડડની એપ્લરકેળન ણ ભફાઇરભા ંઉરબ્ધ છે . આ તભાભ એપ્લરકેળન 
દયેક પ્રકાયના સ્ભાટડપન જેભ  કે આઇપન , દયેક પ્રકાયના એન્રઇડ ઢડલાઇવ , બ્રેકફેયી , આઇેડ , ગેરેસવી 
ટેબ્રેટ લગેયેભા ંકામડ કયળે.   

અતનિઓન ટૅસનૉરૉજીના વચંારક દેલર તરાટી અને ભૈત્રી ળાશ જણાલે છે કે : ‘આ એપ્લરકેળન ફનાલલા 
ભાટે અભાયી ટીભે ઘણી ફધી મશુ્કેરીઓન વાભન કમો છે . આજે ફજાયભા ંતલતલધ પ્રકાયના તલતલધ 
ઓયેઢટંગ તવસ્ટભ ઉયાતં તલતલધ સ્ક્રીન વાઇઝ અને તલતલધ રાક્ષબણકતાઓ ધયાલતા પન ઉરબ્ધ છે . 
અભાય મખુ્મ ડકાય ભટાબાગના ફધા સ્ભાટડ પનભા ંગજુયાતીરેક્સવકનની એપ્લરકેળન કામડ કયે તે 
જલાન શત . અભાય ફીજ ડકાય એ શત કે ગજુયાતીરેક્સવકનના ડટેાફેઝભા ંરાખ ળબ્દ આલેરા છે 
જ્માયે ભફાઇરની ભેભયી અને સ્ક્રીન વાઇઝ ભમાડઢદત છે . આ ભમાડદાભા ંયશીને ગજુયાતીરેક્સવકનના 
ડટેાફેઝને યજૂ કયલાન શત જેથી દયેક પ્રકાયના સ્ભાટડપનભા ંએપ્લરકેળન કામડ કયી ળકે.’ 

ગજુયાતીરેક્સવકન તલળે : 

45 રાખથી લધ ુળબ્દબડં ધયાલત ગજુયાતીરેક્સવકન આજે ઘય ઘયભા ંજાણીત ફની ચકૂ્ય છે . જેન 
મખુ્મ ઉદે્દળ બાા અને ટૅસનૉરૉજીના વભન્લમ દ્વાયા બાાને વગંઢૃશત કયી તેન વ્મા લધાયલાન છે . 
http://www.gujaratilexicon.com લેફવાઇટની મરુાકાત રઈને કઈ ણ બાાપે્રભી તાન ળબ્દબડં 
લધાયી ળકે છે, વાઢશત્મ લાચંી ળકે છે અને અભાયા આ કામડભા ંજડાઈ ળકે છે.  

http://www.gujaratilexicon.com/


બગલદ્ગભડંર ( www.bhagwadgomandal.com), રકકળ ( http://lokkosh.gujaratilexicon.com) અને 
ગ્રફર.ગજુયાતીરેક્સવકન ( http://global.gujaratilexicon.com/)ની વપ યજૂઆત દ્વાયા 
ગજુયાતીરેક્સવકને બાાપે્રભીઓ ભાટે વભગ્ર તલશ્વને કમ્પલયટૂયની એક પ્સરકે ઉરબ્ધ કયાલી આલમા છે.  

બગલદ્ગભડંર એ ગજુયાતી બાાન એકભાત્ર એન્વાઇકરતડીમા છે . જેન વભાલેળ ગજુયાતીરેક્સવકને 
તાના ડટેાફેઝભા ંકયીને વો બાાપે્રભીઓ ભાટે તે શાથલગ કયી આલમ છે . રકકળના ભાધ્મભ થકી 
ળબ્દકળભા ંસ્થાન નશં ાભેરા ; યંત ુરકલયાળભા ંશમ તેલા ળબ્દને એકત્ર કયલાન પ્રમાવ કયલાભા ં
આલે છે . જ્માયે ગ્રફર .ગજુયાતીરેક્સવકન એ ગજુયાતી બાા અને તલશ્વની અન્મ બાાઓ લચ્ચેના વેત ુ
રૂ છે . ગજુયાતીરેક્સવકન આજે તલશ્વબયના રકભા ંઅને તેભા ંણ ખાવ કયીને તલદ્યાથીઓ , ત્રકાય, 
રેખક, વ્માાયીઓ, ભાઢશતી વચંાય વાથે વકંામેરા રકભા ંજાણીત ુ ંછે.  

ગજુયાતીરેક્સવકન અંગે કઈ ણ પ્રશ્ન શમ કે લધ ુભાઢશતી ભેલલા ભાટે અભાય 
info@gujaratilexicon.com ઉય વંકડ કયી ળક છ.  

અતનિઓન ટૅસનૉરૉજી તલળે : 

અતનિઓન ટૅસનૉરૉજીવ નલીન તલચાય ધયાલતી એક વફ્ટલેય એપ્લરકેળન ડલેરભેન્ટ કંની છે જે લેફ 
એપ્લરકેળન, ઢડજજટાઇઝેળન, રકરાઇઝેળન અને બફઝનેળ વટડ વતલિવ જેલા ંક્ષેત્રભા ંતલળે આલડત 
ધયાલે છે . અભે અભાયા કરામન્ટ ની જરૂઢયમાત વભજી તેભના ભાટે શે્રષ્ઠ ઉામ ળધી તેભની ભાગંને 
વતંલાન વકંલ્ યાખીએ છીએ .. અભે શે્રષ્ઠતા અને નલીનતા ભાટે અનતં ળક્યતાઓ યૂી ાડલા 
લચનફદ્ધ છે. કંનીન મખુ્મ ળબ્દપ્રમગ છે : Exceed Expect at i ons  

અતનિઓન એક ભજબતૂ ફોદ્ધદ્ધક કોળલ્મ, ઉત્તભ અભ્માવ અને મલૂ્મલાન તવદ્ધાતં ય આધાઢયત એન્ટયપ્રાઇઝ 
છે. જેનુ ંમખુ્મ કામાડરમ બાયતના અભદાલાદ ળશયેભા ંઆલેલુ ંછે.  

લધ ુભાઢશતી ભાટે આ અભાયી લેફવાઇટ  www.arniontechnologies.comની મરુાકાત રઈ ળક છ અને 
અભાય info@arniontechnologies.com ય વંકડ ણ કયી ળક છ  
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