૧૦૦+ ઉપયોગી વેબસાઈટન ું લીસ્ટ:
નીચેની લીંક ક્લીક કરો
1. screenr.com – તમારી સ્રીનનો વીડિઓ કેપ્ચર કરીને સીધો જ યટયબ પર અપલોિ કરી
આપે છે .
2. thumbalizr.com – કોઈ પણ વેબપેજના સ્રીનશોટ કેપ્ચર કરવા માટે.
3. goo.gl – લાુંબી URL ને નાની બનાવવા માટે અને URL એન QR Codes માું કન્વટટ કરવા
માટે .
4. unfurlr.come – કન્વટટ કરાયેલી નાની URL પાછળ કઈ URL છે તે જાણવા માટે.
5. qClock – કોઈપણ સીટી નો ગ ૂગલ મેપ થી લોકલ સમય જાણવા માટે .
6. copypastecharacter.com – સ્પેસીઅલ એટલે કે તમારા કીબોિટ માું નથી તેવા કેરેક્ટર ને
કોપી કરવા માટે.
7. postpost.com – ટ્વીટર માટે ન ું વધારે સારું સચટ એન્ીન.
8. lovelycharts.com – ફ્લોચાટટ , નેટવકટ િાયાગ્રામ, સાઈટમેપ વગેરે બનાવવા માટે .
9. iconfinder.com – બધી જ સાઈઝના આઈકોન માટે ની બેસ્ટ વેબસાઈટ.
10. office.com – ઓફીસ િોક્યમેન્ટ માટે ટે મ્પલેટ, કલીપઆટટ , ઈમેીસ વગે રે િાઉનલોિ
કરવા માટે .
11. followupthen.com – ઈમેઈલ રીમાઈન્િર માટે નો સૌથી સરળ રસ્તો.
12. jotti.org – કોઈપણ શકમુંદ ફાઈલ કે ઈમેઈલ અટે ચમેન્ટ ન ું વાઇરસ સ્કેન કરાવો.
13. wolframalpha.com – સચટ કાયટ વગર સીધા જ જવાબ મેળવો.
14. printwhatyoulike.com – ક્લટર વગર વેબપેજ પ્રિન્ટ કરો.
15. joliprint.com – ન્યઝલેટરની જેમ કોઈપણ આટીકલ કે બ્લોગ કન્ટે ન્ટ ને ડરફોમટ કરો.
16. search4rss.com – RSS ફીડ્સ માટેન ું સચટ એન્ીન.
17. e.ggtimer.com – િેઈલી યઝ માટે ન ું પ્રસમ્પલ ઓનલાઈન ટાઈમર.
18. coralcdn.org – વેબસાઈટ જો કોઈ વેબસાઈટ હેવી ટ્રાડફક થી િાઉન થઇ ગઈ હોય(જેમ કે
બોિટ ના રીઝલ્ટ સમયે અથવા ટ્રેન માું તત્કાલ ટીકીટ બક કરાવવા સમયે) તો
કોરલસીિીએન થી એક્સેસ કરો.

19. random.org – રે ન્િમ નુંબર મેળવવા, પ્રસક્કો ઉછાળવા વગે રે જેવ ું ઘણું બધ.ું
20. pdfescape.com – તમારા વેબ બ્રાઉઝર થી જ પીિીએફ ને ઓનલાઈન એડિટ કરવા માટે .
21. viewer.zoho.com – પીિીએફ કે િેઝન્ટે શન ને વેબ બ્રાઉઝર માું પ્રિવ્ય કરવા માટે .
22. tubemogul.com – એક જ ક્ક્લક થી યટયબ અને બીી ઘણી પ્રવિીઓ સાઈટ પર પ્રવિીઓ
અપલોિ કરવા માટે.
23. workinprogress.ca/online-speech-recognition-dictation & ispeech.org – બ્રાઉઝર માું
ઓનલાઈન વોઈસ રે કગ્નીશન માટે .
24. scr.im – સ્પામ ની ચચિંતા કાયટ વગર તમારું ઈમેઈલ અડ્રેસ અહીંથી શેર કરો.
25. spypig.com – હવે થી તમારા ઈમેઈલ ની રીિ રીસીપ્ટ મેળવો, એટલે કે જેને ઈમેઈલ
મોકલ્યો છે તેમણે ઈમેઈલ વાુંચ્યો છે તેન ું કન્ફમેશન.
26. sizeasy.com – કોઈ પણ િોિક્ટની સાઈઝ કમ્પેર(સરખામણી) અને પ્રવઝયલાઈઝ(કલ્પના)
કરો.
27. myfonts.com/WhatTheFont – કોઈ પણ ઈમેજમાું રહેલા ફોન્ટન ું નામ મેળવો.
28. google.com/webfonts – ઓપન સોસટ ફોન્ટ ન ું સારું એવ ું કલેક્શન.
29. regex.info – ફોટા માું રહેલા ડહિન એટલેકે છુપાયેલા િેટા ને મેળવવા માટે.
30. livestream.com – તમારી કોઈપણ લાઇવ ઇવેન્ટને અથવા િેસ્કટોપ સ્રીનનો વીડિઓ આ
વેબસાઈટ માું બ્રોિકાસ્ટ કરી શકો છો.
31. iwantmyname.com – બધા TLD માું તમને તમારું િોમેન સચટ કરવામાું મદદ કરે છે .
32. homestyler.com – શરૂઆતથી જ તમારા હોમ ઇન 3d ને નવ ું રૂપ આપો.
33. join.me – તમારી સ્રીનને ઓનલાઈન શેર કરો.
34. onlineocr.net – સ્કેન કરે લી પીિીએફમાુંથી ટે ક્ષ્ટ મેળવો.
35. flightstats.com – ફ્લાઈટ ન ું સ્ટે ટસ જોવા માટે .
36. wetransfer.com – મોટી ફાઈલ ને શેર કરવા માટે .
37. http://www.gutenberg.org/ – ફ્રી કીન્િલ બક િાઉનલોિ કરવા માટે .
38. polishmywriting.com – સ્પેચલિંગ કે ગ્રામર ની એરર ચેક કરવા માટે .
39. marker.to – શેર કરવાના હેત થી કોઈપણ વેબપેજ ના મહત્વના ભાગને હાઈલાઈટ કરવા
માટે .
40. typewith.me – એક કરતા વધારે લોકોને એક જ િોક્યમેન્ટ પર ઓનલાઈન કામ કરવા
માટે .

41. whichdateworks.com – કોઈ ઇવેન્ટ ન ું પ્લાપ્રનિંગ કરો છો? બધાને અનકળ હોય તેવી
તારીખ નક્કી કરવા માટે.
42. everytimezone.com – વલ્િટ ટાઇમ ઝોન નો સરળ વ્ય.
43. gtmetrix.com – તમારી સાઈટ કે બ્લોગ ન ું પરફોમટન્સ ઓનલાઈન ચેક કરવા માટે .
44. noteflight.com – મ્યઝીક શીટ એટલે કે મ્યઝીક ને લખવાની ભાષા ઓનલાઈન લખવા
માટે .
45. imo.im – એક જ જગ્યાએથી સ્કાઇપ, ફેસબક, ગ ૂગલ ટોક વગે રે ના ફ્રેન્િસ સાથે ચેટ કરવા
માટે .
46. translate.google.com – વેબસાઈટ, પીિીએફ, કે િોક્યમેન્ટ્સ ન ું ભાષાુંતર કરવા માટે .
47. kleki.com – ઘણી બધી જાતના બ્રશ વાપરીએન પેઈન્ટ કરવા માટે .
48. similarsites.com – તમને જે સાઈટ ગમતી હોય તેના જેવી બીી સાઈટ ન ું લીસ્ટ
મેળવવા માટે.
49. wordle.net – લાુંબા લખાણને ટે ગ કલાઉિ માું ફેરવવા માટે .
50. bubbl.us – તમારા આઈડિયા કે મગજ પરના નકશા ને બ્રાઉઝર માું ઉતારો.
51. kuler.adobe.com – કલર પ્રવશેનો આઈડિયા મેળવો અને ફોટોમાુંથી કલર અલગ પણ
તારવી શકો છો.
52. liveshare.com – આલ્બમમાુંથી કોઈ એક ફોટોને શેર કરવા માટે .
53. lmgtfy.com – જયારે તમારા ફ્રેન્િસ ગ ૂગલ વાપરવા માટે પણ આળસ કરતા હોય ત્યારે …..
54. midomi.com – જયારે તમારે કોઈ સોંગ સચટ કરવ ું હોય ત્યારે …
55. bing.com/images – પરફેક્ટ સાઈઝના મોબાઈલ વોલપેપર માટે .
56. faxzero.com – ઓનલાઈન ફરી ફેક્ષ મોકલવા માટે .
57. feedmyinbox.com – RSS ફીડ્સ ને ઈમેઈલ માું મેળવવા માટે .
58. ge.tt – કોઈને જલ્દીથી કોઈ ફાઈલ મોકલવા માટે, અને ફાઈલ મેળવનાર વ્યક્ક્ત ફાઈલ ને
િાઉનલોિ કરતા પહેલા પ્રિવ્ય પણ કરી શકે છે .
59. pipebytes.com – ગમે તેટલી મોટી ફાઈલને થિટ પાટી સવટર વગર ટ્રાન્સફર કરવા માટે .
60. tinychat.com – સેકુંિમાું િાઇવેટ ચેટ રૂમ બનાવવા માટે .
61. privnote.com – એવી ટેક્ષ્ટ નોટ બનાવો કે જે વુંચાઈ ગયા પછી જાતે જ િીલીટ થઇ જાય.
62. boxoh.com – ગ ૂગલ મેપ પર કોઈપણ પ્રશપમેન્ટ ન ું સ્ટે ટસ ટ્રે ક કરવા માટે .

63. chipin.com – જયારે તમારે ઓનલાઈન કોઈ ઇવેન્ટ અથવા કારણ માટે ફું િ ભેગું કરવાની
જરૂર હોય ત્યારે .
64. downforeveryoneorjustme.com – તમારી ફેવરીટ વેબસાઈટ ઓફલાઈન છે કે નડહ તે
ચેક કરવા માટે .
65. ewhois.com – કોઈ વ્યક્ક્તની બેી વેબસાઈટ છે કે નડહ તે જોવા માટે .
66. whoishostingthis.com – કોઈપણ વેબસાઈટ ક્ાું હોસ્ટ થઇ છે તે જાણવા માટે .
67. google.com/history – ગ ૂગલ માું કઈક સચટ કયું હત ું પણ હવે યાદ નથી? તો આ ચેક
કરો…
68. aviary.com/myna – ઓનલાઈન ઓિીઓ એડિટર, ડરપ્રમક્ષ કે રે કોિટ કરવા માટે ..
69. disposablewebpage.com – ટે મ્પરરી વેબપેજ બનાવવા માટે કે જે કામ પ ૂરું થતા જાતે જ
િીલીટ થઇ જાય.
70. urbandictionary.com – અપ્રશષ્ટ કે અનૌપચાડરક શબ્દો ની વ્યાખ્યા જોવા માટે ..
71. seatguru.com – તમારી ફ્લાઈટ ની સીટ બક કરાવતા પહેલા આ વેબસાઈટ ને કન્સલ્ટ
કરો.
72. sxc.hu – ફ્રી સ્ટોક ઈમેીસ િાઉનલોિ કરવા માટે..
73. zoom.it – હાઈ રીઝોલ્યશન વળી ઈમેજ ને તમારા બ્રાઉઝરમાું જ સ્રોલ કાયટ વગર જ
જોવા માટે .
74. scribblemaps.com – કસ્ટમ ગ ૂગલ મેપ સરળતાથી બનાવવા માટે.
75. alertful.com – મહત્વની ઇવેન્ટ માટે ઈમેઈલ રીમાઇન્િર મકવા માટે.
76. picmonkey.com – વધારે સાટું ઈમેજ એડિટર.
77. formspring.me – પસટનલ િશ્નો ના સવાલ જવાબ માટે ..
78. sumopaint.com – લેયર બેઝ્િ ઓનલાઈન ઈમેજ એડિટર.
79. snopes.com – તમને જયારે ઈમેઈલ મારફતે કોઈ ઓફર થઇ હોય તો એ ફ્રોિ કે સ્કેમ તો
નથી ને તે ચેક કરવા માટે ..
80. typingweb.com – ટાઇપ િેક્ટીસ માટે ..
81. mailvu.com – તમારા વેબ કેમ થી પ્રવિીઓ ઈમેઈલ મોકલવા માટે ..
82. timerime.com – ઓિીઓ, પ્રવિીઓ, કે ઈમેજ થી ટાઇમલાઈન બનાવવા માટે .
83. stupeflix.com – તમારા ફોટા, ઓિીઓ અને પ્રવિીઓ કલીપન ું મવી બનાવો.

84. safeweb.norton.com – કોઈપણ વેબસાઈટ ની પ્રવશ્વસનીયતા એટલેકે તે કેટલી સેફ છે તે
ચકાસો.
85. teuxdeux.com – સદ
ું ર કેલેન્િર જેવી ટ-ડ એપ્લીકેશન બનાવો.
86. deadurl.com – જયારે તમારી બકમાકટ કરે લા વેબપેજ િીલીટ થઈજાય ત્યારે તમને આની
જરૂર પિશે.
87. minutes.io – મીટીંગમાું મહત્વની નોટ્સ કેપ્ચર કરવા માટે.
88. youtube.com/leanback – યટયબની ચેનલ ટીવી મોિ માું જોવા માટે.
89. youtube.com/disco – તમારા ફેવરીટ આટીસ્ટ ના પ્રવિીઓ ન ું પ્લેલીસ્ટ બનાવવા માટે .
90. talltweets.com – ૧૪૦ કરવા વધારે અક્ષરની ટ્વીટ મોકલવા માટે…
91. pancake.io – તમારા ડ્રોપબોક્ષ એકાઉંટ થી ફ્રી અને સરળ વેબસાઈટ બનાવો.
92. builtwith.com – કોઈપણ વેબસાઈટમાું કઈ ટે કનોલોી વાપરી છે તે જાણવા માટે .
93. woorank.com – SEO ના હેત થી કોઈ પણ વેબસાઈટન ું રીસચટ કરવા માટે .
94. mixlr.com – ઓનલાઈન ઓિીઓ બ્રોિકાસ્ટ કરવા માટે .
95. radbox.me – ઓનલાઈન પ્રવિીઓને બકમાકટ કરી અને પછીથી જોવા માટે .
96. tagmydoc.com – તમારા િોક્યમેન્ટ્સ અને િેઝન્ટે શન માું QR કોિ મકવા માટે .
97. notes.io – વેબ બ્રાઉઝરમાું ટેક્ષ્ટ નોટ મકવાનો સૌથી આસાન રસ્તો.
98. sendanonymousemail.net – નાનામો ઈમેઈલ મોકલવા માટે .
99. fiverr.com – ૫$ માું લોકો પાસેથી નાના નાના કામ કરાવવા માટે.
100.

otixo.com – ડ્રોપબોક્ષ, ગ ૂગલ િોક્સ વગે રે પર રહેલી તમારી ઓનલાઈન ફાઈલોને

સરળતાથી મેનેજ કરવા માટે .
101.

ifttt.com – તમારા દરે ક ઓનલાઈન એકાઉંટ ની વચ્ચે કનેક્શન કરવા માટે .

102.

xuix.com – દસ લાખ કરતા પણ વધારે સોફ્ટવેર

સાભાર: ટહકાર.કોમ

