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ગજુયાતીરેક્સવકોનની વાતભી લષગાઠં તનતભત્તે બાાપ્રેભીઓ ભાટે ગ્રોફર 
ગજુયાતીરેક્સવકોનની બેટ  

13 જાન્યઆુયી 2013ના યોજ ગજુયાતીરેક્સવકોન તેની વપયના 6 લષ રૂ્ષ કયે છે અને વાતભા લષની 
વપયના પ્રાયંબે વૌ બાા પે્રભીઓ ભાટે ગ્રોફર.ગજુયાતીરેક્સવકોનની બેટ અે છે.  

બાાને કોઈ જ વીભા કે વયશદ કે એરઓવી (રાઇન ઑપ કન્રોર) નથી. બાાને કોઈ જ ફધંનભા ંફાધંી 
ળકામ નશં. ગજુયાતી બાાના વલંધષન અને તલસ્તતૃીકયર્ વાથે અન્મ બાાના ળબ્દોનો સ્લીકાય એ બાાને 
લધ ુવમદૃ્ધ ફનાલલા તયપનુ ંગતથયુ ંછે.  

આજે લૈતિક વ્માાયીકયર્ના આ ભાશોરભા ંજ્માયે જાાન અને ચીન જેલા એતળમાઈ દેળોભાથંી લેાયની 
અજોડ તકો રઈને ગજુયાત આલતા ત્માનંા યશલેાવીઓ જોડ ેઆર્ે આર્ી ક્ષિતતજ તલસ્તાયલી શળે તો 
તેભની બાા – વસં્કૃતત જાર્લી અને વભજલી ર્ ડળે. આ તાતી જરૂરયમાતને વભજીને શ્રી યતતરાર 
ચદંયમાના નેતતૃ્લ શઠેની ગજુયાતીરેક્સવકોન ટીભ 5000 જેટરા ળબ્દો ધયાલતો ગજુયાતી – જાાનીઝ 
અને ગજુયાતી – ચાઇનીઝ ળબ્દનો ળબ્દકોળ global.gujaratilexicon.comના નાભે યજૂ કયે છે.  

વાઇટ ઉય તભને ગજુયાતી ળબ્દોનો અંગ્રેજી અથષ ઉયાતં તેનો જાાનીઝ અથષ યોભાજીભા ંઅને તેનુ ં
ગજુયાતી ઉચ્ચાયર્ અને ચાઇનીઝ અથષ રપતનનભા ંઅને તેનુ ંગજુયાતી ઉચ્ચાયર્ ભળે. લધભુા ંનમનૂારૂ 
કેટરાકં લાક્યો ર્ જોલા ભળે.  

ઉદા. તયીકે જોઈએ તો આર્ે કોઈનો આબાય ભાનલો શળે તો ગજુયાતીભા ંકશીશુ ંકે ‘તભાયો આબાય’ આજ 
લાક્ય અંગ્રેજીભા ંકશીએતો કશલેામ કે ‘Thank You’ આ જ લાક્યને જાાનીઝભા ં‘આયીગાતો ગોઝાઇભાવ’ 
અને જો ચાઇનીઝભા ંકશવે ુ ંશોમ તો ’ળીએળીએ’ કશલેામ.  

આ ઉયાતં 2013ના વભગ્ર લષ દયમ્માન ગજુયાતીરેક્સવકોન 13 નલા પ્રકલ્ો યજૂ કયલાની ખેલના યાખે છે 
જે આ મજુફ છે.  

1. Gujarati – Japanese Dictionary 

http://global.gujaratilexicon.com/


2. Gujarati - Chinese Dictionary 

3. GL YouTube Channel 

4. New Games 

5. Gujaratilexicon Mobile Application 

6. Graphical Interface Of GL Web Portal 

7. Law Dictionary 

8. Medical Dictionary 

9. Technical Dictionary 

10. Sanskrit - Gujarati Dictionary 

11. Urdu - Gujarati Dictionary 

12. Graphical Computer Ni Clicke 

13. GL Books 

આ ઉયાતં ગજુયાતીરેક્સવકોનનો વભગ્ર ડટેાફેઝ તેના ડાઉનરોડ ેજભા ંતનશલુ્ક ડાઉનરોડ કયલા ભાટે 
ઉરબ્ધ છે જેભા ંબગલદ્ગોભડંરનો ર્ વભાલેળ થઈ જામ છે.  

ગજુયાતીરેક્સવકોન શભેંળા તેના લાચકગર્નુ ંઆબાયી છે કે જેભના બાાપે્રભ અને મલૂ્મલાન પ્રતતબાલોને 
કાયર્ે ગજુયાતીરેક્સવકોન આજે તેની વાતભી વપયના ગયર્ કયે છે.   

info@gujaratilexicon.com ઉય ગજુયાતીરેક્સવકોન ટીભનો વંકષ વાધી ળકામ છે.  
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