
ગજુયાતીરેક્સવકન અને બગલદ્ગભડંર 

યજૂઆત – ભૈત્રી ળાશ



વત્ર વલળેની ભવૂભકા 

• ગજુયાતીરેક્સવકન વલળે

• ગજુયાતીરેક્સવકનની લેફવાઇટ વલળે 

• ગજુયાતીરેક્સવકનની ડેસ્કટ એપ્લરકેળન વલળે  

• બગલદ્ગભડંર વલળે  

• કના ભાટે ઉમગી 

• શુ ંરાબ ભે  



www.gujaratilexicon.com www.bhagwadgomandal.com
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Application





ગજુયાતીરેક્સવકન વલળે  
• ગજુયાતીરેક્સવકનના સ્થાક 90 લષના યલુાન શ્રી યવતરાર ચદંયમા 

• શ્રીભતી ધીરુફશને ટેરના શસ્તે લષ 2006ભા ંવાઇટનુ ંરકાષણ  

• ગજુયાતીબાાન વલષપ્રથભ ઓનરાઇન ળબ્દકળ 

• 45 રાખથી ણ લધ ુળબ્દન વભાલેળ 

• અંગે્રજી – ગજુયાતી, ગજુયાતી – અંગે્રજી, ગજુયાતી – ગજુયાતી, હશન્દી – ગજુયાતી ળબ્દકળ 
ઉયાતં ગજુયાતી વલરુદ્ધાથી ળબ્દકળ, રૂહઢપ્રમગ, કશલેત, ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દ, 
માષમલાચી ળબ્દન ણ વભાલેળ  

• ઓનરાઇન ભાહશતીન યવપ્રદ ખજાન 



ગજુયાતીરેક્સવકનભા ંવભાવલષ્ટ સ્રતની આંકડાકીમ ભાહશતી 
અંગે્રજી – ગજુયાતી ળબ્દકળ – ૬૩,૬૮૦ ળબ્દ

ગજુયાતી – અંગે્રજી ળબ્દકળ – ૪૮,૯૦૫ ળબ્દ

ગજુયાતી – ગજુયાતી ળબ્દકળ – ૫,૨૬,૨૨૫ ળબ્દ

વલરુદ્ધાથી ળબ્દકળ – ૧૦,૪૫૮ ળબ્દ 

રૂહઢપ્રમગ – ૨૧,૭૮૩ ળબ્દ 

કશલેત વગં્રશ - ૧૫,૨૯૮ ળબ્દ 

ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દ – ૪,૭૫૮ ળબ્દ 

માષમલાચી ળબ્દ – ૬,૮૬૬ ળબ્દ 

હશન્દી – ગજુયાતી ળબ્દકળ – ૩૭,૯૯૧ ળબ્દ



ગજુયાતીરેક્સવકન વાઇટન ઉમગ કેલી યીતે કયલ 

વો પ્રથભ એ નક્કી કય કે તભાયે કઈ બાા ભાટેના ળબ્દન અથષ જાણલ છે ત્માયફાદ તે 
ળબ્દકળન વલકલ્ વદં કય  
 
અશં ચાય ળબ્દકળ વલકલ્ આલાભા ંઆલેરા છે 
1 અંગે્રજી – ગજુયાતી ળબ્દકળ  
2 ગજુયાતી – અંગે્રજી ળબ્દકળ  
3 ગજુયાતી – ગજુયાતી ળબ્દકળ  
4 હશન્દી – ગજુયાતી ળબ્દકળ  



ઉદાશયણ તયીકે આણે કઈ અંગ્રેજી ળબ્દ રઈએ 
 
જેભ કે, ‘difference’  આ ળબ્દન ગજુયાતી અથષ જાણલા ભાટે નીચે જણાવ્મા પ્રભાણે કય 



જ્માયે Submit ફટન ઉય પ્સરક કયલાભા ંઆલળે ત્માયે નીચે મજુફનુ ંષૃ્ઠ ખરુળે



• આભ,  અશં જઈ ળકામ છે કે જે ળબ્દ ભાટે આણે વચષ આીશુ ંતે ળબ્દન પસત અથષ જ 
નશં યંત ુતે ળબ્દન ઉચ્ચાય એટરે કે Pronunciation, તેનુ ંવ્માકયણ એટરે કે Type અને 
અથષ એટરે કે Meaning  ણ જલા ભળે 

• આ જ યીતે ગજુયાતી – અંગે્રજી કે ગજુયાતી – ગજુયાતી ળબ્દકળ વલબાગભાથંી કે અન્મ 
કઈણ વલબાગભાથંી કઈણ ળબ્દ ભાટે અથષ કે અન્મ કઈણ ભાહશતી ળધી ળકામ છે  

• આ ઉયાતં કઈ ણ ળબ્દન અથષ ળધલા ભાટે વચષ ભાટેના ચાય વલકલ્ આલાભા ં
આલેર છે જેભકે Word Like, Exact Phase Like, Any Word or Phase Like અને Words With 

Similar Prass

• Words With Similar Prass  વભજલા ભાટે એક ગજુયાતી ળબ્દનુ ંઉદાશયણ રઈએ



• Word With Similar Prass વભજલા ભાટે આણે વો પ્રથભ બાા વલકલ્ વદં કયલ ડે 

• ત્માયફાદ વચષ ભાટેના જે ચાય વલકલ્ આલાભા ંઆવ્મા છે તેભાથંી Words With Similar 

Prass વલકલ્ વદં કય  

• શલે વચષ વલબાગભા ંકઈણ ળબ્દ રખ જેભ કે “કાળ”  

• કાળ રખીશુ ંત આણને એલા ંળબ્દની માદી ફતાલળે કે જેન છેલ્ર ળબ્દ કાળ આલત 
શમ 

• આ અંગેની વચચત્ર યજૂઆત આગની સ્રાઇડભા ંઆલાભા ંઆલેરી છે 





• કઈણ ગજુયાતી ળબ્દ ભાટેન અંગે્રજી કે ગજુયાતી અથષ ળધલા ભાટે વો પ્રથભ ળબ્દકળન 
વલકલ્ ફદરલ ડળે. મૂભતૂ યીતે અંગે્રજી – ગજુયાતી ળબ્દકળ વલકલ્ આલાભા ંઆલેર 
શમ છે  

• જ્માયે આ વલકલ્ ફદરલાભા ંઆલળે ત્માયે નીચે જણાવ્મા મજુફના લધાયાના ફે વલકલ્ 
ખરુળે



• જ્માયે બાા વલકલ્ ફદરલાભા ંઆલે છે ત્માયે Show Keyboard અને Phonetic Keyboard 
વલકલ્ ખરુળે. મૂભતૂ યીતે Phonetic Keyboard આલાભા ંઆલેર છે 

• જ Phonetic Keyboard ને ફદરે Show Keyboard વલકલ્ વદં કયલાભા ંઆલળે ત્માયે 
નીચે મજુફનુ ંકીફડષ ખરુળે   



• Show Keyboardની ભદદથી તભે કઈણ ળબ્દ ટાઇ કયી ળકળ 

• ગજુયાતી – અંગે્રજી કે ગજુયાતી – ગજુયાતી ળબ્દકળ વલબાગ કેલી યીતે કામષ કયે છે તે 
જઈએ  

• ઉદા. તયીકે આણે થૃ્લી ળબ્દ રઈએ 

• કઈણ કીફડષની ભદદથી ગજુયાતીભા ંથૃ્લી રખ અને Submit ફટન ઉય પ્સરક કય 



• Submit ફટન ઉય પ્સરક કયતા ંનીચે મજુફનુ ંજલાફ ભાટેનુ ંષૃ્ઠ ખરુળે 



• ગજુયાતીરેક્સવકનભા ંળબ્દકળ ઉયાતં વલરુદ્ધાથી ળબ્દ, રૂહઢપ્રમગ, કશલેત, ળબ્દ વમશૂ 
ભાટે એક ળબ્દ, માષમલાચી ળબ્દ ઉયાતં વાહશત્મ વલબાગ અને યભત વલબાગ ણ 
આલાભા ંઆવ્મ છે 

• આ ઉયાતં ગજુયાતીરેક્સવકનન વભગ્ર સ્રત વાઇટ ઉય આલેરા ડાઉનરડ 
વલબાગભાથંી વલના મલૂ્મે ડાઉનરડ કયી ળકામ છે 



• ક્સલઝન વીધ અને વય અથષ છે – ‘ળબ્દ-કમડ’ 

• તભારંુ બાાનુ ંજ્ઞાન ચકાવલા તૈમાય થઈ જાઓ 

• વય ળબ્દની ળબ્દ-યભત અને અઘયા ળબ્દની ળબ્દ-યભત 

• કઈ ણ ઉંભયની વ્મક્સત યભી ળકે છે 

• દય અઠલાહડમે ગજુયાતીરેક્સવકનની વાઇટ ઉય નલ ળબ્દ-કમડ મકુામ છે  

• યભ, યભાડ અને ળબ્દ-બડં લધાય  

 ક્સલક ક્સલઝ અને ક્રવલડષ 



હકડ્ઝ કનષય



આણા ંગજુયાતી ફાક ગમ્ભત વાથે જ્ઞાન આતા ંઆણા ંરકવપ્રમ ઉખાણાથંી લચંચત 
થતા ં જામ છે. ફાભાનવના ઘડતયભા ં તેની વલવળષ્ટ ભવૂભકા વછાણી 
‘ગજુયાતીરેક્સવકને’ તેના લયાળકાયના ંવતંાન/ફાવભત્ર ભાટે અરામદી કીડ્ઝ કનષય 
Kids Corner ( http://www.gujaratilexicon.com/game/kids-corner/ ) ળરૂ કયી છે. શલે 
આણ ેઆણા ંફાકને ણ આ ભીઠી ળબ્દયભતભા ંયવ રેતા ંકયી ળકીશુ.ં

તેભા ંત્રણ વલબાગ છે. ગજુયાતીભા ંરખતા/ંટાઇ કયતા ંન આલડયુ ં કે પાવ્યુ ંશમ તમ 
યભી ળકામ તેવુ ંતે વય છે.

આલ, આ તે ત્રણ વલબાગ વલળેની ભાહશતી જઈએ. 

 વલબાગ 1 – ઉખાણા ં(Ukhana Section)

 વલબાગ 2 – વાભાન્મજ્ઞાનના પ્રશ્ન (General Knowledge Quiz Section)

 વલબાગ ૩ – યભત (Games - HangMonkey Section)
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• તભે ગજુયાતી બાાભા ંલયાતી વાચી જડણીથી ભાહશતગાય છ ?  

• મ ૂઝંાલાની જરૂય નથી – તેન ઉામ છે – ‘વયવ સ્ેરચેકય’  

• પકત જડણી જ સધુાયે છે તેવુ ંનથી; ણ તે ળબ્દ વાથે વરંગ્ન ફીજા ળબ્દના ં
સચૂન ણ આે છે   

• તભે તભાયા ળબ્દ ણ તેભા ંઉભેયી ળક છ  

• શલે ગજુયાતીભા ંરખવુ ંએકદભ વય છે  

• આલ, આજથી વાચી જડણીભા ંરખલાન વકંલ્ કયીએ  

 

વયવ સ્ેરચેકય 





આ ઉયાતં ફીજી ઘણી ફધી સવુલધાઓ ગજુયાતીરેક્સવકનની વાઇટ ઉય ઉરબ્ધ છે. જેભકે,

• વાઇટ અને તેના વલવલધ વલબાગ વલળેની ભાહશતી આતા ંવલવલધ વલડીમ  

• યજન એક નલ સવુલચાય અને નલ ળબ્દ તભે તભાયા ભેરભા ંભેલી ળક છ  

 

• લડષભે – દુવનમાબયભાથંી કમા કમા દેળભાથંી કઈ બાા ભાટે અને કમા ળબ્દ ળધલાભા ં
આલે છે તેની જાણકાયી ભે છે



• ગજુયાતીરેક્સવકનનુ ંગગુરક્રભ લેફ બ્રાઉઝય ભાટેનુ ંએસવટેન્ળન 

• ગજુયાતીરેક્સવકનની ભફાઇર એપ્લરકેળન જે ટૂંક વભમભા ંજ યજૂ થળે 

• આંતયાયાષ્રીમ બાા જેલીકે જાાનીઝ અને ચાઇનીઝ બાાના ળબ્દન ણ વભાલેળ 
(global.gujaratilexicon.com)  



•આ ઉયાતં ગજૂયાત વલદ્યાીઠ, વીડેક, એચ.એભ.ટેર ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ, વલહકીહડમા વાથે 
જડાણ 

• બાાભા ંનલા ઉભેયામેરા ળબ્દને એકવત્રત કયી તેને વાચલલા ભાટેન પ્રમાવ એટરે 
lokkosh.gujaratilexicon.comની યચના

• અત્માયસધુીભા ં920 જેટરા નલા ળબ્દન રકકળભા ંઉભેય 

• ગજુયાતીરેક્સવકનની 1 કયડ 63 રાખથી ણ લધ ુરકએ રીધેરી મરુાકાત 



ગજુયાતીરેક્સવકનની ડેસ્કટ એપ્લરકેળન





• ગજુયાતી બાાન એકભાત્ર એન્વાઇસરીહડમા  
• ગજુયાતી બાાન વાસં્કૃવતક વીભા સ્તબં  
• ૨.૮૧ રાખ ળબ્દ અને ૮.૨૨ રાખ અથષ 
• ચચત્ર અને ઉમચગતા વાથેની ભાહશતી  
• બગલદવવંશજી ભશાયાજની ૨૬ લષની અખડં વાધનાનુ ંપ  
• ભપત ડાઉનરડ કયલાની સવુલધા તેભજ વીડીભા ંણ ઉરબ્ધ  
• ય.ુ એવ. કૉન્ગે્રવ રામબે્રયીના ઓનરાઇન કેટરગભા ંવભાલેળ

બગલદ્ગભડંર 







• ગજુયાતીબાા ળીખતા કે ળીખલા ભાગંતા દયેક ભાટે ઉમગી  
• બાા વનષ્ણાતને ણ ઉમગી  
• બાા અંગેના વળંધનભા ંવકંામેર દયેક વ્મક્સત ભાટે  
• અનલુાદક ભાટે  
• વલદ્યાથી, રેખક, કવલ, વાહશત્મકાય, કમ્લયટૂય પ્રગાભય ઉયાતં દયેક વ્મલવામ 
વાથે વકંામેર દયેક વ્મક્સતને ભાટે ઉમગી  

કના ભાટે ઉમગી



• તભારંુ ળબ્દબડં લધે છે   
• યજ એક નલ ળબ્દ જાણી ળકામ છે 
• વલવલધ ળબ્દકળ લવાલલાની ઝઝંટભાથંી મકુ્સત – ફધુ ંએક જ પ્સરકે   
• સ્ધાષકીમ યીક્ષાની તૈમાયી કયતા વલદ્યાથીઓને ળબ્દ કે તેન અથષ જાણલા 
ભાટે વશામક    
 

શુ ંરાબ ભે ? 

www.gujaratilexicon.com 32 www.bhagwadgomandal.com



પ્રશ્નત્તયી વભમ (???????????)  
 

• આ વત્રભા ંઆને જે ણ ભાહશતી આલાભા ંઆલી તે અંગે કઈણ પ્રશ્ન શમ ત 
આ વલના વકંચ છૂી ળક છ  
 

• અભને તભાયા પ્રશ્નના ઉત્તય આલા ગભળે  
 

• વલાર આન જલાફ અભાય 



આબાય :  
ગજુયાત વલદ્યાીઠ
ગજુયાતીરેક્સવકન

ગજુયાતી વલહકીહડમા
ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ

કાવતિક વભસ્ત્રી 
કનાયક યત્નાકય

શષ કઠાયી
રૂર ભશતેા

આ કામષળાા વાથે વકંામેરા આ 
વોન અને વો પ્રત્વાશકન આબાય ! 


