ઉપયોગી વેબસાઈટની યાદી
Readgujarati.com
ટૂં કી વાર્ાા, પ્રવાસ વર્ાન, નનબૂંધ, હાસ્ય-લેખ, કાવ્ય, ગઝલ, બાળ સાહહત્ય, લઘકુ થા, નવજ્ઞાન કથા
ુ રાર્ી સાહહત્યનો રસથાળ. રોજરોજ પ્રકાનિર્ થર્ી બે કનૃ ર્ઓ સાથે 3000થી
સહહર્ નવનવધ પ્રકારના ગજ
વધ ુ લેખોનો સૂંગ્રહ.

Tahuko.com
ુ રાર્ી સગ
ુ મ સૂંગીર્, લોકગીર્, ગઝલ ર્ેમજ કાવ્યનો સમન્વય. મનગમર્ા ગીર્ો સરળર્ાથી
ગજ
િોધવા માટે કક્કાવાર અનક્રુ મણર્કા. ૩૦૦થી વધ ુ કનવઓ, ૭૫થી વધ ુ સૂંગીર્કારોની ૧૫૦૦થી વધ ુ
કૃનર્ઓ.

Layastaro.com
રોજરોજ કનવર્ા, કનવર્ાનો આસ્વાદ અને નવનવધ પ્રકારના પદ્ય સાહહત્યન ૂંુ રસ પાન કરાવર્ી
ુ નસદ્ધ કનવઓ ર્ેમજ ગઝલકારોની ઉત્તમ રચનાઓ.
વેબસાઇટ. સપ્ર

Aksharnaad.com
ુ ાહદર્ કૃનર્ઓ સહહર્
ચટ
ૂં ેલા સાહહત્ય-લેખો, વાર્ાાઓ, ગીરના પ્રવાસવર્ાનો, પસ્ુ ર્ક સમીક્ષા ર્ેમજ અનવ
પ્રાથાના-ગરબા-ભજનન ૂંુ મનનીય સૂંપાદન.

Gujaratilexicon.com
ુ રાર્ી િબ્દકોિ. ગજ
ુ રાર્ીથી અંગ્રેજી અને અંગ્રેજીથી
આિરે 25 લાખ િબ્દો ધરાવર્ો ઓનલાઈન ગજ
ુ રાર્ી િબ્દાથા િોધવાની સનુ વધા. ગજ
ુ રાર્ી જોડર્ી ર્પાસવા સહહર્ નવનવધ પ્રકારની અન્ય
ગજ
ઉપયોગી સનુ વધાઓ.

Bhagwadgomandal.com

ુ રાર્ી ભાષાના સાૂંસ્કૃનર્ક સીમાસ્ર્ૂંભરૂપ
૨.૮૧ લાખ િબ્દો અને ૮.૨૨ લાખ અથોને સમાનવષ્ટ કરર્ો ગજ
જ્ઞાનનો વ્યાપક, વૈજ્ઞાનનક અને ઉત્તમ ખજાનો. હડજજટલરૂપમાૂં ઇન્ટરનેટ અને સીડી માધ્યમ દ્વારા
ઉપલબ્ધ. સૂંપર્ા રીર્ે યનુ નકોડમાૂં ઓનલાઈન નન:શલ્ુ ક ઉપલબ્ધ.

Vmtailor.com
ડૉ. નવવેક ટેલરના સ્વરણચર્ કાવ્યોની સૌપ્રથમ બ્લોગ પ્રકારની વેબસાઇટ. સદ
ૂંુ ર ગઝલો, ગીર્ો, હાઈકુ
અને કાવ્યો. સણચત્ર ગઝલો સાથે પ્રત્યેક સપ્ર્ાહે એક નવી કૃનર્ન ૂંુ આચમન.

Vicharo.com
વ્યાખ્યાર્ા શ્રી કલ્પેિ સોનીના સ્વરણચર્ ણચિંર્નલેખોન ૂંુ સરનામ.ૂંુ એ સાથે કનવર્ા, ગીર્, જીવનપ્રસૂંગ
અને હાસ્યલેખનો સમાવેિ. દર સપ્ર્ાહે એક નવી કૃનર્ન ૂંુ પ્રકાિન.

Mitixa.com
ુ રાર્ી લોકગીર્ો,ભક્તર્ગીર્ો, િૌયાગીર્ો, ગઝલો, હિલ્મી ગીર્ો ર્ેમજ
કાવ્ય અને સૂંગીર્ સ્વરૂપે ગજ
ુ નસદ્ધ રચનાઓ.
અન્ય સપ્ર

sheetalsangeet.com
ુ રાર્ી રે હડયો.
ઈન્ટરનેટ પર ૨૪ કલાક પ્રસારીર્ થર્ો ગજ

Rankaar.com
પ્રાચીન-અવાાચીન ગીર્ો, ગઝલો, કાવ્ય,ભજન, બાળગીર્ો, લગ્નગીર્, સ્તનુ ર્, હાલરડાૂં સહહર્ નનયનમર્
પ્રકાનિર્ થર્ી સૂંગીર્બદ્ધ રચનાઓનો સમન્વય.

Urmisaagar.com
ુ રાર્ી સાહહત્યના કેટલાક ચટ
સ્વરણચર્ ઊનમિકાવ્યો ર્ેમજ ગજ
ૂં ે લા કાવ્યો,ગઝલોન ૂંુ સૂંપાદન.

Cybersafar.com
કોલનમસ્ટ શ્રી હહમાૂંશ ુ હકકાર્ીની ટે કનોલોજીના નવષયોને સરળ ભાષામાૂં સમજાવર્ી વેબસાઈટ.

Saurabh-shah.com
જાર્ીર્ા પત્રકાર-લેખક શ્રી સૌરભ િાહની વેબસાઈટ.

Jhaverchandmeghani.com
રાષ્રીય િાયર શ્રી ઝવેરચૂંદ મેઘાર્ીની વેબસાઈટ.

Anand-ashram.com
ુ ુ ની વેબસાઈટ.
સૂંર્વાર્ી અને સૂંર્સાહહત્ય ક્ષેત્રે કાયા કરનાર ડૉ. નનરૂં જન રાજ્યગર

Adilmansuri.com
કનવ શ્રી આહદલ મન્સરીની વેબસાઈટ.

Rajendrashukla.com
જાર્ીર્ા કનવ-ગઝલકાર શ્રી રાજેન્ર શતુ લની વેબસાઈટ.

Manojkhanderia.com
કનવશ્રી મનોજ ખૂંડેહરયાની વેબસાઈટ.

Pannanaik.com
કનવયત્રી પન્ના નાયકની વેબસાઈટ.

Rameshparekh.in
કનવશ્રી રમેિ પારે ખની વેબસાઈટ.

Harilalupadhyay.org
સાહહત્યકાર શ્રી હહરલાલ ઉપાધ્યાયની વેબસાઈટ.

Gujaratisahityaparishad.org

ુ રાર્ી સાહહત્ય પહરષદની વેબસાઈટ.
ગજ

Nirmishthaker.com
ુ નસદ્ધ કનવ, કાટા નનસ્ટ અને હાસ્યલેખક શ્રી નનનમિિ ઠાકરની વેબસાઈટ.
સપ્ર

Vicharvalonu.com
જાર્ીર્ા સામાનયક ‘નવચારવલોણ’ૂંુ ની વેબસાઈટ. એકાૂંર્રે સામાનયક અને પક્ુ સ્ર્કાન ૂંુ પ્રકાિન અને ર્ેને
ડાઉનલોડ કરવાની સનુ વધા. અગાઉ પ્રકાનિર્ થયેલી પક્ુ સ્ર્કાની યાદી. ઓનલાઈન ઑડા ર મકવાની
સનુ વધા.

Uddesh.org
સાહહત્ય અને જીવન નવચારના સામાનયક‘ઉદ્દે િ’ની વેબસાઈટ. અગાઉ પ્રકાનિર્ થયેલા અંકો વાૂંચવાની
સનુ વધા. નવા પ્રકાનિર્ થયેલા પસ્ુ ર્કોની માહહર્ી. ર્ાજા અંકમાૂંથી કેટલાક અંિો માર્વાની સનુ વધા.

Gujblog.feedcluster.com
ુ રાર્ી બ્લોગમાૂં પ્રકાનિર્ થર્ી કૃનર્ઓ એક જ સ્થાનેથી માર્ી િકાય ર્ેવી સનુ વધા.
ત્રર્સોથી વધ ુ ગજ

Gu.wordpress.com
ુ રાર્ી ભાષામાૂં બ્લોગ બનાવવા માટેની સનુ વધા.
ગજ

Bhashaindia.com
ુ રાર્ીમાૂં ટાઈપ કરવા માટેન ૂંુ સોિટવેર અહીંથી ડાઉનલોડ કરી િકાય છે . ર્દુપરાૂંર્ અન્ય ભારર્ીય
ગજ
ભાષાના સોિટવેર ર્ેમજ ર્ેને કોમ્પપ્યટુ રમાૂં કાયાાક્ન્વર્ કરવાની ર્મામ માહહર્ી આ વેબસાઈટ પર
ઉપલબ્ધ છે .

Vishalon.net
ુ રાર્ી ભાષામાૂં બ્લોગ બનાવવા માટે ર્ેમજ કોમ્પપ્યટુ રમાૂં ગજ
ુ રાર્ી લખવા માટે ના અન્ય જરૂરી
ગજ
સોિટવેર ડાઉનલોડ કરવા માટેની વેબસાઈટ.

