
ગજુરાતી કીબૉર્ડ 
ગજુરાતી કીબૉર્ડ ર્ાઉનલોર્ કરવા માટેની લીન્ક: 
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/2013/01/20/gujarati-unicode-keyboard/  
 
એનો ઉપયોગ કરવા માટે આ પોસ્ટમાાં લખલેી માહીતી ઉપરાાંત બીજી જરુરી વીગતો. (નોાંધ: હ ુાં  એક જ ઈ-ઉ વાપરુાં છુાં .)  
1. સ્વરોના ચીહ્નો વ્યાંજન પછી સ્વર લખતાાં પર્શ.ે જમે કે g પછી i  લખતાાં ‘ગી’ પણ જો ‘ઈ’ લખવો હોય તો  z અથવા 

/ એકવાર દબાવીન ે i  લખવો. એ બાંનને ે(z-ઝરે્  અન ે/-ફોરવર્ડ સ્લેશન)ે second shift key તરીકે ગણવી. (એન ે
દબાવી રાખવી નહીં, માત્ર એક વાર દબાવી તરત જ  છોર્ી દેવી. અાંગ્રેજીના કેપીટલ અક્ષરોન ેલખવા દબાવી રાખીન ેલખવુાં  
પર્ ેતેમ નહીં. જો દબાવી રાખશો તો અસર બદલાઈ જશ.ે) જો વ્યાંજન વીના સ્વર લખશો તો કશુાં  લખાશ ેનહીં, સીવાય કે 
બીજી શીફ્ટ (a અથવા /)  કીન ેટચ કરી હોય તો જ ેતે સ્વર લખાશે. ‘આ’ લખવા માટે કેપીટલ A લખવો, સેકન્ર્ શીફ્ટ 
નહીં. /a( કે za જ ેસરળ પર્તુાં  હોય તે વાપરી શકાય, જમે કે એક જ હાથનો ઉપયોગ કરીન ેપણ ‘અ’ લખી શકાય)=અ, 
I=ઇ, i=ઈ, u=ઉ, U=ઊ, r=ઋ, e=એ, E=ઐ, o=ઓ, O=ઔ. ચાંદ્ર માત્રા (ઉાંધી માત્રા)-કૅ લખવા સેકન્ર્ શીફ્ટ 1(one) 
અન ેસેકન્ર્ શીફ્ટ 2 લખતાાં કૉ. સેકન્ર્ શીફ્ટ 3=ઍ અન ેસેકન્ર્ શીફ્ટ4=ઑ  

2. વળી ગજુરાતીમાાં હ્રસ્વ ઇ કરતાાં દીર્ડ  ઈ વધ ુવપરાતો હોવાથી મેં small i પર દીર્ડ ઈ અન ેએનુાં ચીહ્ન મકુ્ુાં છે. 
3. ગજુરાતીમાાં અનસુ્વારનો ર્ણો ઉપયોગ થતો હોવાથી મેં એન ેM ન ેબદલે સ્મોલ w પર મકુ્ુાં છે. 
4. કેપીટલ W પર ‘ઠ’ અન ેકેપીટલ V પર ‘ઢ’ છે.  
5. વીસગડ (એ કોઈ વ્યાંજન પછી જ પર્શ ેજમે કે  કઃ) કેપીટલ H પર છે, અન ેમહાવીરામ(કૉલન) સેકન્ર્ શીફ્ટ H પર છે જ ે

ગમે ત્યાર ેપર્ી શકે જમે કે : . અધડવીરામ (; ) સેકન્ર્ શીફ્ટ અલ્પવીરામ( , )  વર્ ેલખી શકાય; 
6. ૐ કેપીટલ M વર્ ેલખી શકાય.  

7. 卐 (સ્વસ્તીક) પાડવા માટે  સેકન્ડ શીફ્ટ = કરવ ું . 
8. કેપીટલ P પર અવગ્રહ ( ઽ ) છે. 
9. કેપીટલ F પર ફ અન ેsmall f પર ધ છે, ગજુરાતીમાાં ધ વધ ુવપરાતો હોવાથી લખવામાાં ઝર્પ વધારી શકાય. 
10. ગજુરાતીમાાં ‘ચ’ કરતાાં ‘છ’ વારાંવાર આવતો હોવાથી મેં કેપીટલ C પર ‘ચ’ અન ેસ્મોલ c પર ‘છ’ રાખ્યો છે.  
11. કોઈ પણ વ્યાંજનન ે અર્ધો લખવા જ ે તે વ્યાંજન પછી x પાર્વો, જમે કે vx લખતાાં વ્. આ પછી કોઈ પણ વ્યાંજન 

લખવામાાં આવે તો તે એની સાથે જોર્ાઈ જશ.ે vxy=વ્ય. પણ કેપીટલ X વર્ ેક્ષ લખાશ.ે કેપીટલ Z વર્ ેજ્ઞ. 
12. ષ લખવા માટે મેં q લીધો છે. એનો બીજો કોઈ ઉપયોગ નથી અન ેએ s ની નજીક છે. 
13. y વર્ ે‘ય’ અન ે Y લખવાથી ‘થ’ લખાશ.ે 
14. આ સીવાયના અક્ષરો લગભગ ફોનટેીક છે, એટલુાં  જ કે એક અક્ષર માટે એક જ અાંગ્રેજી અક્ષર લખવાનો રહેશ.ે જમે કે 

k=ક, K=ખ, g=ગ, G=ર્, C=ચ, c=છ, j=જ, J= ઝ, T=ટ, t=ત, d=દ, D=ર્, વગરે.ે જ ેજુદી રીતે મકેુલા છે તે ઉપર 
જણાવ્યુાં  છે. 

15. આ ઉપરાાંત જ ેવ્યાંજનો અાંગ્રેજી કેપીટલ અક્ષરોથી લખાય છે તેન ેસેકન્ર્ શીફ્ટ વાપરીન ેપણ લખી શકાય, એટલે કે બે રીતે 
લખી શકાય. આમ જો કોઈએ એક જ હાથ વાપરીન ેલખવુાં  હોય તો અમકુ કીસ્સાઓ સીવાય ખાસ મશુ્કેલી રહેશ ેનહીં. 
કદાચ ટાઈપીંગની ઝર્પ આથી વધારી શકાય, કેમ કે કેપીટલની જમે એન ેદબાવી રાખવાની જરુર નથી. આવા વ્યાંજનોમાાં 
આ અક્ષરોનો સમાવેશ થાય છે: ખ, ર્, ચ, ઝ, ટ, ઠ, ર્, ઢ, ણ, થ, ફ, ભ, ળ, શ. 

16. અવતરણ ચીહ્નો લખવા શરુઆત સામાન્ય રીતે કરવામાાં આવે છે તેમ જ, પણ અાંતમાાં શીફ્ટ કી વાપરીન ેપરુુાં કરવુાં . 
એટલે કે z કે / દબાવીન ેપછી અવતરણ ચીહ્ન પરુુાં કરવાનુાં રહેશ.ે 

17. ગજુરાતી લખાણમાાં હ્રસ્વ ઇનુાં ચચહ્ન અહીં લખ્યા મજુબ પહેલુાં  આવે છે, પણ યનુીકોર્ કીબૉર્ડ વાપરતી વખતે એન ેવ્યાંજન 
લખ્યા પછી જ લખવાનુાં રહેશ.ે જો તમે સાથડ જોર્ણી વાપરતા હો તો આ ધ્યાનમાાં રાખશો. 
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18. ‘ર’ ની રફેમાાં ‘ર’ અર્ધો છે. એન ેબીજી રીતે ઝર્પ વધારવા લખી શકાય. જમે કે ‘વગડ’ લખવા v:g કરવુાં . આમ એ ત્રણ 
સ્રોકથી લખાશ.ે બીજી રીતે vrxg વર્ ેલખાશ,ે જમેાાં ચાર સ્રોક થશ.ે એ જ રીતે વત્ત ુ/ (જમે કે ‘વ્રત’માાં ‘વ’ સાથ ેછે તે) 
બે રીતે લખાય. એક vxr=વ્ર. ત્રણ સ્રોક. એન ેબે સ્રોકથી લખવા v;=વ્ર એટલે કે v પછી અધડવીરામ. અધડવીરામનો અહીં 
ઉપયોગ કરલેો હોવાથી જ સેકન્ર્ શીફ્ટ , (અલ્પવીરામ) વર્ ેઅધડવીરામ લખવાનુાં રાખ્યુાં  છે.  

જો કોઈ આ કીબૉર્ડ વાપરવા ઈચ્છતુાં  હોય અન ેકોઈ મશુ્કેલી જણાય અથવા કોઈ પણ અક્ષરો 
જુદી રીતે-તમન ેઅનકુુળ જગ્યાએ મકુવા હોય તો જરુરી ફેરફાર કરવાનુાં મન ેજણાવવામાાં આવતાાં 
તે મજુબનુાં કીબૉર્ડ હ ુાં  બનાવી આપીશ.   


