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ગજુરાત સરકાર દ્વારા લેવાતી તમામ પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટે. 
 ગજુરાતી વ્યાકરર્ વાચંવાનો શવષય છે, ગોખવાથી ન આવડે     

સમજીને વાચંવુ ંતથા લખીને મહાવરો કરવો.   

 ગજુરાતી વ્યાકરર્મા ંમશુ્કેલી અનભુવતા શમત્રો માટે ઉપયોગી 

પુ્ તક.  

ગજુરાતી વ્યાકરર્  
 દરેક પ્રકરર્ની Short-cut રીત સાથે સરળ સમજ.  

 દરેક પ્રકરર્ માથંી પરીક્ષામા ંપછુાયેલા પ્રશ્નો.  

AAANNNGGGEEELLL   AAACCCAAADDDEEEMMMYYY   

7575  072  872 
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શબ્દકોશ   

 માન્સયભાષાને પોતાનુ ંિબ્દભડંોળ હોય છે અને તેનો સગં્રહ કરતો ગ્રથં એટલે િબ્દકોિ.  
 િબ્દકોિમા ંઅસખં્ય િબ્દોના અથો આપેલા હોય છે. આ બધા િબ્દ ચોક્કસ િમમા ંગોઠવાયેલા હોય છે.  
 ગજુરાતી ભાષાનો વ્યવક્્થત અને શવ્તારપવૂકકનો સૌપ્રથમ િબ્દકોિ ગાંધીજીના પ્રયાસોથી 1929મા ં‘સાથક જોડર્ીકોિ’ના 

નામે આપર્ને મળ્યો.  
 િબ્દકોિ એ કોઇપર્ ભાષાની આરસી છે. તેનાથી ભાષાની િબ્દસમદૃ્ધિ જોઈ િકાય છે.  
 આપરે્ િબ્દકોિનો પ્રયોગ કેવી રીતે કરવો તે િીખવુ ંજોઈએ.  

િબ્દકોિમા ંિબ્દોની ગોઠવર્ી....  
 િબ્દકોિમા ંિરૂઆતના િબ્દો ્વરથી ્વરથી િરૂ થાય છે જેનો સાચો િમ અહીં મકૂ્યો છે.  

 
અ, અં, આ,આં, ઇ, ઇં, ઈ, ઈં, ઉ, ઉં, ઊ, ઊં, ઋ, એ, ઍ, એં, ઐ, ઐં, ઓ, ઑ, ઓં, ઑં, ઔ, ઔં.  
 

 ઉપરના ્વરમા ંજોિો તો ખ્યાલ આવિે કે અનુ્ વાર વગર આવેલો ્વર પહલેા ંમકૂાય છે. જ્યારે અનુ્ વાર સાથેનો ્વર 
પછી આવે છે. િબ્દની િરૂઆતમા ં્વર આવતો હોય ત્યારે તેને ઉપરના િમમા ંગોઠવાય છે. અહીં ્વરથી િરૂ થતા ંથોડાકં 
િબ્દો યોગ્ય િમમા ંઆપયાં છે.  
 

અક્ષર   અંગત   આગાહી   આંચકો   ઇમારત   ઇંક્રદરા   ઈશ્વર   ઈંધર્   ઉખાણુ ં  ઉંબરો   ઊર્પ   ઊંડાર્   ઋશષ   
એકાતં   ઍતિન   ઍંજજન   ઐશ્વયક    ઐંદ્રમચલક   ઓરડો   ઑક્રફસર   ઔષધ   ઔંસ.  
       

 ્વરની ગોઠવર્ી પછી વ્યજનં િબ્દકોિમા ંગોઠવવામાં આવે છે. વ્યજનંની ગોઠવર્ી નીચે મજુબ કરવામા ંઆવે છે.   
 

ક-ક્ષ, ખ, ગ, ઘ, ચ, છ, જ-જ્ઞ, ઝ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, ર્, ત-ત્ર, થ, દ, ધ, ન, પ, ફ, બ, ભ, મ, ય, ર, લ, વ, િ-શ્ર, ષ, સ, હ, ળ.  
 

 ઉપરના વ્યજંનોમા ંર્,ળ વ્યજંનથી િબ્દ શનમાકર્ થતુ ંન હોવાથી િબ્દકોિમાં તેવા િબ્દો જોવા મળતા નથી. જો ઉપરના 
વ્યજંન પ્રમારે્ િબ્દોની સાચી ગોઠવર્ી કરવી હોય તો નીચે મજુબ ગોઠવી િકાય.  

 
કઠોર     ક્ષમા   ખાર્ ગામડંુ ઘર ચળકાટ જતન જ્ઞાન ઝાડ ટપાલ ઠપકો ડાયરો ઢગલો તકેદારી ત્રજ્યા થડ  
દંગલ ધજા નજર પતગં ફર્સ બગલો ભમરો મરચુ ંયશત રમત લહુાર વહાર્ િતક શ્રમ ષટકોર્ સગવડ હથોડી. 
 
કોઈ એક વ્યજંનીથી જ િબ્દ િરૂ થતો હોય ત્યારે ્વરના િમમા ંવ્યજંનોની ગોઠવર્ી થાય છે અને ્વર પ્રમારે્ની ગોઠવર્ી બાદ 
જોડાક્ષર આવે છે. જેનો િમ મોટાભાગે ય,ર,લ,વ પ્રમારે્નો રહ ેછે. જેમે કે ‘ક્’ વ્યજંનથી િરૂ થતા ંિબ્દોની ગોઠવર્ી નીચેના િમ 
પ્રમારે્ કરવી જોઈએ.  
 
ક, કં, કા, કા,ં ક્રક, ક્રકિં, કી, કીં, કુ, કંુ, ક,ૂ કૂં , કૃ, કે, કૅં, કૈ, કૈં, કો, કૉ, કોં, કૉં, કૌ, કૌં, ક્ય, િ, તલ, તવ, ક્ષ.  
 
ઉપરના િમમાં િબ્દોને ગોઠવતા નીચે મજુબના િમમા ંગોઠવી િકાય.  
કરવત→કંચન→કાગળ→કાચંન→ક્રકનખાબ→ક્રકિંકર→કીડી→કુટંુબ→કંુદન→કજૂન→કૂંચી→કૃપા→કેટલુ→ંકૅપટન→કેંદ્ર→કૈલાસ→ 

કોક્રકલા→કૉલેજ→કોંકર્→કૉગે્રસ→કૌરવ→કૌંસ→ક્યાંક→િમ→ક્તલશનક→કવાટકર→ક્ષચર્ક.  
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આવી જ રીતે અન્સય વ્યજંનોની ગોઠવર્ી કરી િકાય છે. ‘ક્ષ’ જોડાક્ષર ‘ક્’ વ્યજંનની હરોળમા ંછેલ્લે મકૂાય છે. કારર્ કે તેમા ં‘ક્+ષ’્ 
એમ બે વ્યજંનોનુ ંજોડાર્ થયેલુ ંછે. તેથી વ્યજંનના િમ મજુબ ‘ક્’ વ્યજંનની હરોળમા ંઅંતે મકૂાય છે.      
  હવે આપરે્ ‘જ્’ વ્યજંનની હરોળનો સાચો િમ જોઈ લઈએ.  
 
જ, જ,ં જા, જા,ં જજ, જજિં, જી, જીં, જુ, જુ,ં જૂ, જૂ,ં જૃ, જે, જૅ, જ ૅં, જૈ, જ ૈં, જો, જૉ, જોં, જૉ, જો, જૌં, જ્ઞ, જય, જ્લ, જ્વ,  
 
ઉપરના વ્યજંનોથી િરૂ થતાં િબ્દોની ગોઠવર્ી અહીં આપી છે.  
 
જવાબ જગંલ જાસસૂ જાંબ ુજજગર જજિંદગી જીવન જીંથરાં જુગાર જૂથ જૃભં જેઠ જૅન્સટલમેન જૈન જોખમ  
જૉબ જોંસો જૌહર જ્ઞાન જ્યારે જ્વલતં 
 
અહીં ‘જ્’ વ્યજંનમા ં‘જ્ઞ’ જોડાક્ષર મકૂાય છે, કારર્ કે તે ‘જ્+ગ’ એમ બે વ્યજંનથી બનેલો છે.   
જ્યારે િરૂઆતનો વ્યજંન એકસમાન હોય ત્યારે બીજા વ્યજંનને કક્કાવારીના િમમા ંગોઠવવા જોઈએ.  
જેમે કે,  
 
કક્ષા કચરો કટક કઠોર કડક કર્સલુ ંકતાર કથન કદર કનક કપોત કફન કબર કમજોર કરચ કલમ  
કવન કસબો કહાની કહાની કળતર.  
જ્યારે જોડાક્ષરવાળા વર્ોથી િબ્દો િરૂ થતા ંહોય ત્યારે જોડાક્ષરો કયા ંવર્ોથી બન્સયાં છે તે ધ્યાન રાખવુ ંજોઈએ. અહીં થોડાકં 

જોડાક્ષરો આપયા ંછે, જે િબ્દોની ગોઠવર્ીમાં ઉપયોગી બનિે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ઉપરના જોડાક્ષરો પ્રમારે્ જોતા ‘સ’્ વ્યજંનના જોડાક્ષરોને િબ્દકોિના િમમા ંગોઠવતા નીચેનો િમ જોવા મળિે.  

્કલૂ ્ખલન ્ટડી ્તશુત સ્ત્રી ્થાન ્નાન ્પધાક ્ફક્રટક ્મરર્ ્પદંન સ્ત્રોત ્લાઈડ ્વ્છ.  

સૌજન્સય સૌભાગ્ય સૌશમત્ર સૌરભ સૌષ્ઠવ સૌહાદક . 

ક્ + ય ્= ક્ય દ્ + દ્ = દ્દ શ ્+ ર્ = શ્ર  

ક્ + લ ્= તલ દ્ + ઋ = દક   શ ્+ વ ્= શ્વ  

ક્ + ર્ = િ દ્ + વ ્= દ્વ શ ્+ લ ્= શ્લ  

ક્ + વ ્= તવ દ્ + ર્ = દ્ર સ ્+ ક્ = ્ક  

ક્ + ષ ્= ક્ષ  દ્ + ધ ્= િ  સ ્+ ખ ્= ્ખ  

ક્ + ઋ = ક ૃ દ્ + ય ્= દ્ય  સ ્+ ટ્ = ્ટ  

ગ ્+ ર્ = ગ્ર  ધ ્+ ધ ્= ધ્ધ  સ ્+ ત ્= ્ત 

જ્ + ઝ્ = જ્ઞ  ધ ્+ ર્ = ધ્ર  સ ્+ ત+્ર્ = સ્ત્ર  

ટ્ + ર્ = ટ્ર  ધ ્+ વ ્= ધ્વ  સ ્+ ર્ = સ્ર  

ડ્ + ડ્ = ડ્ડ  ન ્+ ય ્= ન્સય  સ ્+ થ ્= ્થ  

ટ્ + ટ્ = ટ્ટ પ ્+ ય ્= પય  સ ્+ ન ્= ્ન  

ત ્+ ર્ = ત્ર  પ ્+ ર્ = પ્ર  સ ્+ પ ્= ્પ  

 પ ્+ ઋ = પ ૃ સ ્+ ફ્ = ્ફ  

 પ ્+ લ ્= પલ  સ ્+ મ ્= ્મ 

  સ ્+ ય ્= ્ય  

  સ ્+ લ ્= ્લ  

  સ ્+ વ ્ = ્વ  
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નામ   

 ‘નામ’ િબ્દ  નમ ્ધાત ુઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે. અનો અથક થાય છે ‘નમવુ’ં. એટલે કે વાક્યમા ંજેનો અથક ક્રિયાપદના અથકને નમે 

છે, અને ગૌર્ કે અધીન રહ ેછે તેને ‘નામ’ કહ ે છે.  

 વ્યાકરર્ની પક્રરભાષામા ંજે િબ્દ વ્યક્તત, વ્ત,ુ ગરુ્, ભાવ કે ક્રિયાનો શનદેિ કરતો હોય અને વાક્યમા ંકતાક કે કમકની જગ્યાએ 

આવી િકતો હોય તેને ‘નામ’ કહવેાય છે. અને ‘સજં્ઞા’ તરીકે પર્ ઓળખાવાય છે.  

 રાકેિ, હતેલ, નીલા, શવજય (વ્યક્તત)  

 ખરુિી, પલગં, તપેલી, પખંો (વ્ત)ુ  

 ખારંુ, મીઠંુ, ભલુ,ં બરંુૂ (ગરુ્)  

 ખારાિ, મીઠાિ, ભલાઈ, બરૂાઈ (ભાવ)  

 રમત, વાચન, ગાયન, વાદન (ક્રિયા)  

ટૂંકમા,ં  

 પ્રાર્ીને, પદાથકને, ગરુ્ને કે ક્રિયાને ઓળખવા માટે જે િબ્દ વપરાય છે તેને ‘નામ’ કહ ેછે. ‘નામ’નો પયાકયવાયી િબ્દ ‘સજં્ઞા’ છે 

અને અંગે્રજીમાં એને Noun કહ ેછે.  

 

નામના પ્રકાર : નામના મખુ્ય પાચં પ્રકાર છે.   

 

(1) સજં્ઞાવાચક / વ્યક્તતવાચક/ શવિષે નામ  

 

 કોઈ એક પ્રાર્ી કે પદાથકને પોતાની જાશતના બીજા પ્રાર્ી કે પદાથકથી અલગ પાડી ઓળખવા જે ખાસ નામ અપાય છે, તેને 

વ્યક્તતવાચક નામ કહ ેછે. આ નામ આપરે્ આપર્ી ઇચ્છા પ્રમારે્ આપયુ ંહોય છે. અની પાછળ કોઈ ખાસ કારર્ હોત ુ ંનથી. 

પહલેા ંવ્યક્તતવાચક નામને ‘શવિેષ નામ’ એવા પ્રકારથી પર્ ઓળખવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં   

 જેમ કે – સામત, ગાધંીનગર, નમકદા, ભારત, ચગરનાર,  વગેરે. 
 

(2) જાશતવાચક નામ :  

 

 જાશતવાચક નામ આખા વગકને તેમજ એ વગકની ગમે તે કોઈ વ્યક્તતને લાગ ુપડે છે.  

 ટૂંકમા ં– જે નામ આખા વગકને તેમ જ તે વગકમાંથી પ્રત્યેક વ્યક્તત કે પદાથકને લાગ ુપડતુ ંહોય તેને જાશતવાચક નામ કહવેામા ં

આવે છે. 

  િહરે, નદી, દેિ, પવકત, વાદળ, વગેરે જાશતવાચક નામ છે. 
 

 ગજુરાત આપણુ ંરાજ્ય છે.  

 અમદાવાદ ગજુરાતનુ ંમખુ્ય િહરે છે.  

 ગલુાબ એક ફૂલનુ ંનામ છે.  

 ચગરનાર ગજુરાતનો સૌથી ઊંચો પવકત છે.  

 પે્રમજીભાઈ અમારા આદિક શિકક્ષ છે.  

 સાબરમતી  ઘર્ી લાબંી નદી છે.  

 ભારત આપર્ો દેિ છે.  

 મોર આપણુ ંરાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. 

 

 ઉપરના ંઉદાહરર્ોમાં અનિુમે ગજુરાત, અમદાવાદ, ચગરનાર, પે્રમજીભાઈ, સાબરમતી, ભારત, મોર, ગલુાબ એ વ્યક્તતવાચક નામ 

છે. જે મખુ્યત્વે ચોક્કસ વ્યક્તત, પ્રદેિ વગેરેને અલગ તારવવા માટે વપરાઈ છે.  

 જયારે ઉપરના જ ઉદાહરર્ોમાં અનિુમે રાજ્ય, િહરે, પવકત, શિક્ષક, નદી, દેિ, પક્ષી, ફૂલ એ જાશતવાચક નામ છે. જે આખા 

વગકને તેમ જ એ વગકની ગમે તે વ્યક્તતને લાગ ુપડે છે.  
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(3) સમહૂવાચક નામ : 
 

 કેટલાક નામ વ્યક્તત, પ્રાર્ી કે વ્તઓુના સમહૂને ઓળખવા માટે વપરાય છે તેને સમહૂવાચક નામ કહવેામા ંઆવે છે. આ નામ 

એવા ંછે જે પહલેી નજરે જાશતવાચક નામ જેવા લાગે છે પર્ તેઓ વગકને નહીં, સમહૂને દિાકવે છે. એટલે કે સરખા ગરુ્ોવાળી 

વ્યક્તતઓનુ ંએકત્ર થવુ ંતે. અમકુ સમહૂમાં અમકુ ખાશસયત હોય છે જે બીજામા ંહોતી નથી. જેમકે ‘લશ્કર’ના સમહૂમા ંજે ખાશસયત 

હોય છે તે ‘કાફલા’ કે ‘વર્જાર’મા ંહોતી નથી. સમહૂની છૂટી છૂટી વ્યક્તતઓને એ િબ્દ લાગ ુપડતો નથી એટલે વ્યક્તતવાચક નથી 

અને આખા વગકને લાગ ુપડતો નથી એટલે એ જાશતવાચક પર્ નથી.  

 ટૂંકમા ં– વ્યક્તત, પ્રાર્ી કે વ્તઓુના સમહૂને ઓળખાવતી સજં્ઞાઓને આપરે્ સમહૂવાચક નામ કે સજં્ઞા તરીકે ઓળખી િકીએ.  

 જેમકે ટુકડી, સશમશત, ફોજ, કાફલો, ધર્, લમૂ, વર્જાર, ટોળં, મેદની વગેરે. 
 

(4) દ્વવ્યવાચક નામ :  

 

 જે વ્તઓુ જથ્થામા ંદ્વવ્યરૂપે રહલેી છે, દ્વવ્યરૂપે જેમની ગર્તરી એક, બે, ત્રર્ રૂપે થઈ િકતી નથી પર્ જેમાંનો દરેક િબ્દ 

જથ્થાનો સચૂક છે, જેમનુ ંવજન થઈ િકે છે, જેઓનુ ંમાપ લઈ િકાય છે એવી વ્તઓુને દ્વવ્યવાચક સજં્ઞા કે નામ તરીકે ઓળખી 

િકાય છે.  

 આવી વ્તઓુમા ંધાતઓુના ંનામ, અનાજના ંનામ કે ઘી, ગોળ જેવા પદાથોના નામનો સમાવેિ કરી િકાય છે. જેમકે-  

- સોનુ,ં રૂપુ,ં સીસુ,ં કલાઈ, તાબં ુ,ં પતુ્તળ, લોઢંુ, કાંસ ુ,ં જસત (ધાતઓુ)  

- ઘઉં, ચોખા, દાળ, બાજરી, જુવાર (અનાજ)  

- ઘી, તેલ, દૂધ, ગોળ, ખાડં, કાપડ, રૂ (પદાથક)  

 એ વ્તઓુ મખુ્યત્વે જથ્થામા ંરહલેી છે.  

 ટૂંકમા,ં ધાત,ુ અનાજ કે દ્વવ્યરૂપે રહલેી વ્તઓુને દ્વવ્યવાચક નામ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. આ વ્તઓુ જથ્થામાં દ્વવ્યરૂપે 

રહલેી છે.  

 

(5) ભાવવાચક નામ : 
 ભાવોને દિાકવતી સજં્ઞાઓને ભાવવાચક સજં્ઞા કહવેામા ંઆવે છે. ઇન્દ્ન્સદ્રયોથી ઓળખાય નહીં પર્ મનથી સમજાય તેવા ગરુ્ કે 

ક્રિયાના ંનામ તે ભાવવાચક નામ છે.  

 આ બધી સજં્ઞાઓને રૂપ નથી, રંગ નથી, આકાર નથી. એમને આંગળી ચીંધીને બતાવી િકાત ુ ંનથી.  

 મખૂાકઈ, ભલાઈ, મીઠાિ, કાળાિ, સેવા, કામ, દમ, ઝર્ઝર્ાટ, રર્કાર જેવી સજં્ઞાઓ નક્કર પદાથક દિાકવતી નથી પર્ ભાવોને 

દિાકવે છે.  

 ‘મખૂક’ એ ગરુ્ છે પર્ ‘મખૃાકઈ’ એ મખૂક હોવાનો ભાવ છે. 
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સવકનામ   

 નામ(સજં્ઞા)ને બદલે વપરાતા પદોને સવકનામ કહ ેછે.  

 સવકનામના પ્રકાર નીચે મજુબ છે.  

 

(1) પરુુષવાચક સવકનામ ;-  

 

 જુદી જુદી વ્યક્તતઓ કે પરુુષોને દિાકવવા માટે વપરાતા સવકનામ પરુુષવાચક સવકનામ કહવેાય છે. પરુુષવાચક સવકનામ ત્રર્ છે. 

પહલેો પરુુષ સવકનામ, બીજો પરુુષ સવકનામ અને ત્રીજો પરુુષ સવકનામ. 

  બોલનાર તે પહલેો પરુુષ,  ‘હું’ એ પહલેો પરુુષ છે. 

  સાભંળનાર અથવા જેની સાથે એ બોલે છે તે બીજો પરુુષ  ‘ત ુ’ં એ બીજો પરુુષ છે 

  જેની શવિે એ વાત કરે છે તે ત્રીજો પરુુષ કહવેાય છે. ‘તે’ એ ત્રીજો પરુુષ છે.  

 આ ત્રરે્ પરુુષના ંરૂપ નીચે પ્રમારે્ છે :-  

 

પરુુષ એકવચન બહવુચન 

પહલેો પરુુષ  હું, મારાથી, મારંુ, મારામા ં અમે, અમને, અમારાથી, અમારંુ, અમારામાં 

બીજો પરુુષ  તુ,ં તમે, તારાથી, તારંુ, તારામા ં તમે, તમને, તમારાથી, તમારંુ, તમારામા ં 

ત્રીજો પરુુષ  તે, તેને, તેનાથી, તેનુ,ં તેનામાં  તેઓ, તેઓને, તેમનુ,ં તેઓથી, તેમનાથી, તેઓનુ,ં તેમનામા.ં  

 

 

(2) દિકક સવકનામ  

 દૂરના કે પાસેના પદાથક દિાકવવા માટે જે િબ્દ નામને બદલે વપરાય છે તે દિકક સવકનામ છે. ‘આ’, ‘એ’, ‘તે’, ‘પેલુ’ં – એ દિકક 

સવકનામ છે.  

 પાસેના કે પ્રત્યક્ષ પદાથકના નામ માટે ‘આ’ કે ‘એ’.  દૂરના કે પરોક્ષ પદાથકનાં નામ માટે ‘પેલુ’ં વપરાય છે. 

 શિક્ષકે ઇંગ્લૅન્સડના વડાપ્રધાન ચચચિલની છબી બતાવતા ંકહ્ુ ં: ‘આ રહ્યા ઇંગ્લૅન્સડના એક યિ્વી વડાપ્રધાન.’   

 ‘તમને કઈ સાડી ગમે છે ? આ કે પેલી ?’  

 જુઓ ! જુઓ પેલો નાસી જાય છે.  

(3) સાપકે્ષ સવકનામ :  

 જે સવકનામને બીજા િબ્દની અપેક્ષા રહ ેછે, એટલે જેના પછી બીજો કોઈ િબ્દ વાપરવો જ પડે છે તે સાપેક્ષ સવકનામ કહવેાય છે. 

  ‘જે-તે’, ‘જેવ-ુતેવુ’ં, ‘જેને-તેને’, આવાં સવકનામ છે. જેમ કે –  

 જે સાધના કરે તે શસદ્ધિ પામે.   જેવુ ંકરે તેવુ ંપામે.   જેવુ ંકાયક કરો તેવુ ંફળ પામો .  

(4) પ્રશ્નવાચક સવકનામ :-  

 નામ (સજં્ઞા)ને બદલે વપરાતાં અને પ્રશ્ન પછૂવા માટે ઉપયોગમા ંલેવાતા ંપદોને પ્રશ્નવાચક સવકનામ કહ ેછે. ‘કોર્’, ‘શુ’ં, ‘કયુ’ં વગેરે 

આવાં સવકનામ છે.  

 ‘કોર્’ એ સામાન્સય રીતે સજીવ પદાથકને માટે એટલે પ્રાર્ીને માટે વપરાય છે અને ‘શુ’ં એ શનજીવ પદાથકને માટે વપરાય છે. જેમ કે 

 આ ઓરડામા ંકોર્ ફરે છે ?  

 કોર્ આવ્યુ ંછે ?  

 બારણુ ંકોરે્ ઠોક્ુ ં?  

 તમારે શુ ંજોઈએ છે ?  

 તમે કયુ ંગીત પસદં કરિો ?  
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(5) અશનશશ્વત સવકનામ :-  

 જે સવકનામમાથંી ચોક્કસ વ્યક્તત કે પદાથકનો અથક સચૂવાતો નથી અથાકત જેનો શનદેિ અશનશશ્વત રહ ેછે તે અશનશશ્વત સવકનામ 

કહવેાય છે. ‘કોઈ’, ‘કાંઈક’, ‘કંઈક’, ‘હરેક’, ‘દરેક’, ‘પ્રત્યેક’, ‘અમકુ’, ‘ફલાર્ો’, ‘સવક’, ‘સહ’ુ, ‘બહ’ુ, ‘બધુ’ં, ‘અન્સય’, ‘ઇતર’, ‘બીજુ’ં, 

‘કેટલુકં’, - વગેરે અશનશશ્વત સવકનામ છે. જેમ કે –  

 તમે કાઈં કહિેો ?   તેં કંઈક ગમુાવ્યુ ંહોય એમ લાગે છે.   તેને કાઈં થયુ ંનથી.  

 

 

(6) ્વવાચક સવકનામ :-  

 જે સવકનામ પરુુષવાચક સવકનામની સાથે વપરાઈને તેને પોતાને ઓળખાવે છે એ ્વવાચક સવકનામ કહવેાય છે. ‘પોતે’ ્વવાચક 

સવકનામ છે. જેમ કે –  

 મેં પોતે આ કામ કયુું છે.  

 એરે્ પોતે એનો ગનુો કબલૂ્યો છે.  

 તમે પોતે એને ફટવ્યો છે.  

 તમે ખદુ ત્યા ંહાજર રહજેો
 

 

 

 

શવિેષર્   

શવિેષર્ એટલે શુ ં? 

 જે િબ્દ પ્રાર્ી કે પદાથકના ગરુ્ કે ક્રિયાને વર્કવી તેના અથકમા ંવધારો કરે છે તેને શવિેષર્ કહવેાય  જેમ કે – 

 રાતી ગાય સૌથી આગળ જાય છે. 

 આ વગકમા ંપચાસ શવદ્યાથી બેઠા છે.  

 આકાિમા ંઝગમગતા તારા પ્રકાિે છે.  

 તાજમહાલ સુદંર ઇમારત છે.  

 મુબંઈ મોટંુ િહરે છે.  

 ઉપરના વાક્યોમા ંઅધોરેચખત િબ્દો અનિુમે ‘રાતી’, ‘પચાસ’, ઝગમગતા’, ‘સ ુદંર’ અને ‘મોટંુ’  િબ્દો અનિુમે ‘ગાય’, ‘શવદ્યાથી’, 

‘તારા’, ‘ઇમારત’ અને ‘િહરે’ િબ્દોના ગરુ્ કે ક્રિયા બતાવી તેમના અથકમા ંવધારો કરે છે માટે એ િબ્દોને શવિેષર્ કહવેાય. 
 

 

શવિેષર્ અને શવિેષ્ય : 

 જે શ્બ્દ નામ એટલે કે સજં્ઞાના અથકમા ંવધારો કરે છે તેને ‘શવિેષર્’ કહવેાય છે અને શવિેષર્ જેનો ગરુ્ કે ક્રિયા દિાકવે છે તેને 

‘શવિેષ્ય’ કહવેાય છે. જેમ કે ‘ચતરુ પરુુષ’ મા ં‘ચતરુ’ એ શવિેષર્ છે જે ‘પરુુષ’ શવિેષ્યના ગરુ્ને દિાકવે છે.  

 શિયાળ લચુ્ચુ ંહોય છે. (શિયાળ - શવિેષ્ય, શવિેષર્ - લચુ્ચુ)ં 
 

શવિેષર્ના પ્રકાર :-  

્વરૂપની રીતે શવિેષર્ના પ્રકાર  

(A)શવકારી શવિેષર્ :– [શવકાર – ફેરફાર થાય]  

 જે શવિેષર્ના રૂપમા ંશવિેષ્યના જાશત અને વચનના ફેરફારને કારરે્ શવકાર આવે છે તે શવકારી શવિેષર્ છે જેમે કે –  

 સારો માર્સ સૌને ગમે. 

(નરજાશત,પકુ્લ્લિંગ)  

 સારંુ કામ દીપી ઊઠે.(નાન્સયતરજાશત, 

નપુસંકચલિંગ)  

 સારા માર્સ રેઢા નથી પડયા. 

(બહવુચન)  

 આમ સારો – સારા – સારંુ, નઠારો – નઠારી – નઠારંુ,   મીઠો – મીઠી – મીઠંુ, સુવંાળો – સુવંાળી – સુવંાળં,  
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(B) અશવકારી શવિેષર્ :-  

 જે શવિેષર્ના રૂપમા ંશવિેષ્યના જાશત-વચનને કારરે્ કોઈ ફેરફાર થતો નથી, શવકાર આવતો નથી તેને અશવકારી શવિેષર્ 

કહવેાય. જેમ કે  

 હોશિયાર છોકરો બેઠા છે. 

      (નરજાશત, એ.વ.)  

 હોશિયાર છોકરા ઓછા મળે છે. 

(નરજાશત, બહુ)  

 હોશિયાર છોકરી સૌને વ્હાલી 

લાગે.(નારીજાશત,એ.વ.) 

 એ જ રીતે- કઠોર, કઠર્, સામાન્સય, શવિેષ, શનયમસર, સુદંર  

 એ બધા ંએવા ંઅશવકારી શવિેષર્ો છે જે શવિેષ્યના જાશત-વચનમા ંશવકાર આવે છતા ંએ શવિેષર્ો અશવકારી રહ ેછે. 
  

અથકપ્રમારે્ શવિષેર્ના પ્રકાર :- 
ગરુ્વાચક શવિેષર્ :-  

 જે શવિેષર્ પ્રાર્ી કે પદાથકનો ગરુ્ બતાવે છે તેને ગરુ્વાચક શવિેષર્ કહવેાય છે.  

 મને રંગીન ફૂલ ગમે છે.   જાડો માર્સ દોડી િકતો નથી.  

 

સખં્યાવાચક શવિેષર્ :-  

 સખં્યાવાચક શવિેષર્માનં ુ ંશવિેષર્ સખં્યા બતાવી શવિેષ્યના અથકમા ંવધારો કરે છે.  જેમ કે – 

 અમારી ઓક્રફસમાં પચાસ કમકચારી છે.   મારા કુટંુબમા ંસાત સભ્ય છે.  

 થોડંુ, ઘણુ,ં પષુ્કળ, સઘળં, બધુ,ં વત્ુ,ં ઓછં,  અલ્પ, જરા, બાકીનુ,ં અન્સય, કંઈક, કોઈ, અમકુ વગેરે અશનશશ્વત સખં્યા દિાકવતા ં

શવિેષર્ો છે.  

 

પક્રરમાર્વાચક શવિેષર્ – માપવાચક શવિેષર્ :-  

 પક્રરમાર્વાચક શવિેષર્ પદાથકના ંમાપ એ જથ્થો દિાકવી શવિેષ્યના અથકમા ંવધારો કરે છે  

 થોડંુ દૂધ આપો.  

 જરા મીઠંુ વધારે નાખો.  

 વધારે ઘી નાખી િીરો બનાવો. 

 પયાલો દૂધ આપુ.ં  

 ખોબો પાર્ી પીધુ.ં  

 મર્ બાજરી લીધી.  

 

દિકક શવિષેર્ :- 
 દિકક સવકનામ જયારે શવિેષર્ તરીકે વપરાય ત્યારે તેને દિકક શવિેષર્ કહવેામા ંઆવે છે. વ્યક્તત કે પદાથકને દિાકવવાની 

કામગીરી કરે છે.  

 આ ચચત્ર જુઓ. 

 એ િાક લાવિો નહીં.  

 તે છોકરો વાચેં છે.   પેલુ ંઝાડ ઘણુ ંઊંચુ ં

છે.  

 ઉપરના ઉદાહરર્ોમાંના ‘આ’, ‘એ’, ‘તે’, ‘પેલુ’ં મળૂભતૂ રીતે સવકનામ છે. પર્ વાક્યોમા ંએ નામના અથકમા ંવધારો કરે છે તેથી 

અહીં તે દિકક શવિેષર્ બને છે.  

 

પ્રશ્નવાચક શવિષેર્ :-  

 જયારે શવિેષર્નો ઉપયોગ પ્રશ્ન પછૂવા માટે કરવામા ંઆવે ત્યારે એ પ્રશ્નવાચક શવિેષર્ બને છે જેમ કે –  

 કેવી વાત કરો છો ?   તમારો િો જવાબ છે 

?  

 કયો માર્સ આવ્યો 

હતો ?  

 તમે કયા ંજવાના છો 

?  

 ઉપરના ઉદાહરર્ોમાં ‘કેવી’, ‘િો’, ‘કયો’, જેવા િબ્દ પ્રશ્ન પછૂવા માટે વપરાય છે તેથી તે પ્રશ્નવાચક શવિેષર્ બને છે.  

 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  10 

સાપકે્ષ શવિષેર્ :-  

 ઘર્ી વાર સાપેક્ષ સવકનામ સાપેક્ષ શવિેષર્ બને છે. સાપેક્ષ સવકનામ એટલે એવા સવકનામ જે એકબીજાની અપેક્ષાએ વપરાતા ં

હોય છે.  

 જેવુ ંવાવિો તેવુ ંલર્િો.   જેવા ંબી વાવિો તેવા ંફળ મેળવિો.  જે કામ કરો તે જોઈ શવચારીને કરજો.  

 

અનવુાદ્ય શવિષેર્ :-  

 જયારે શવિેષર્ને શવિેષ્યની આગળ મકૂવામા ંઆવે ત્યારે અનવુાદ્ય શવિેષર્ બને છે.  પેલુ ંસ ુદંર ફૂલ લાવો.  

 

શવધેય શવિષેર્ :-  

 જયારે શવિેષર્ને શવિેષ્ય પછી મકૂવામા ંઆવે એટલે શવધેય શવિેષર્ બને છે.  પેલુ ંફૂલ સુદંર છે.  

 

 

 

ક્રિયાપદ   

આપેલ વાક્યમા ંજે િબ્દ ક્રિયા દિાકવે તે િબ્દ / પદને ક્રિયાપદ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.  

ઉદા.    

 હું ધીમે ધીમે જમ ુછં.   

 ગાય ચરવા જાય છે.  

  તે રમત રમે છે.  

 તેઓ કાલે આવિે. 
 

 જેમ ક્રિયાપદના ંકાળના ંરૂપો જુદા ંહોય છે તેમ ક્રિયાપદના અથકના મખુ્ય પાચં પ્રકાર છે.  

1. શનદેિાથક  

 

 શનદેિાથકમા ંમખુ્યત્વે ક્રિયા થવાનો શનદેિ હોય છે. શનદેિાથકમા ંક્રિયાપદ ક્રિયા વતકમાનકાળમાં થતી હોવાનો, ભતૂકાળમા ંથઈ 

હોવાનો કે ભશવષ્યમાં થવાની હોવાનો શનદેિ કરે છે. જેમ કે-  તે ખાય છે,   તેરે્ ખાધુ,ં  તે ખાિે. 

 કાલે વરસાદ પડયો હતો.   રોક્રહત ત્યાં જિે નહીં.   હું કાલે વડોદર જઈિ.  

2. આજ્ઞાથક  

 

 જે ક્રિયાપદના ંરૂપમાથંી આજ્ઞા, હકુમ,આજીજી, પ્રાથકના, ઉપદેિ જેવા અથક સચૂવાય છે તે આજ્ઞાથક છે આજ્ઞા માટે વતકમાનકાળ 

અને ભશવષ્યકાળમા ંજ શનદેિ થઈ િકે આજ્ઞા હકાર નકારમાં હોઈ િકે. 

જેમ કે-  

 સવારે વહલેો ઊઠજે. (ભશવષ્ય આજ્ઞાથક)  

 આ પોિાક પહરેી લો. (વતકમાન આજ્ઞાથક) 

 તમે બરાબર વાચંજો. (ભશવષ્ય આજ્ઞાથક – કહાર) 

 તુ ંતેની સાથે ન જઈિ. (ભશવષ્ય આજ્ઞાથક – નકાર)  

 કપૃા કરી મને તમારી મોટરમાં લઈ જજો (શવનતંી)  

 

3. શવધ્યથક  

 

 જે ક્રિયાપદ ફરજ કે કતકવ્યનો અથક બતાવે તે શવધ્યથક છે જેમ કે- 

 હંમેિા ંસત્ય બોલવુ.ં  

 કડવી વાર્ી ન બોલવી.  

 વડીલોને આદર આપવો જોઈએ.   

 મહમેાનને આવકારાઅપવો જોઈએ.   
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4.  સભંાવનાથક  

 

 જે ક્રિયાપદ દ્વારા ક્રિયા થવાની િક્યતા કે સભંાવના દિાકવાય છે તે સભંાવનાથકને વ્યતત કરે છે. જેમકે-  

 હું કદાચ કાલે ત્યા ંહોઈિ.  

 શિકારી હરર્ને આંબી જિે.  

 હું કદાચ તમને મળં.  

 ક્રદલીપા આવ્યો હોય.  

 

5. ક્રિયાશતપત્યથકના 
 

 ક્રિયાશતપત્યથકના ક્રિયાપદમા ંજે થયુ ંનથી એની સભંાવના કરવામા ંઆવે છે.  

 

 ગયે વરસે વરસાદ પડયો હોય તો પાક સારો થાત.  

 એરે્ મધરુ સગંીત છેડ્ુ ંહોત તો હું રાજી થાત.  

 એરે્ જર્ાવ્યુ ંહોત તો જરૂર મદદ કરત.  

 તમે સમયસર નીકળ્યા હોત તો ગાડી મળત.  

 

 

ક્રિયા શવિેષર્    

 જે પદો (િબ્દો) ક્રિયાપદની સાથે આવીને ક્રિયાના અથકમા ંવધારો કરે છે. તેને ક્રિયાશવિેષર્ કહ ેછે.  

1. ્થળવાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાનુ ં્થળ દિાકવે છે. ‘ત્યા’ં ‘ક્યા’ં, ‘અહીં’, ‘એમ’, ‘સવકત્ર’, ‘ઉપર’, ‘નીચે’, ‘ઊંચે’, ‘હઠેળ’, ‘હઠેે’, ‘આઘે’, ‘છેટે’, 

‘દૂર’, ‘પાસે’, ‘નજીક’, ‘લગોલગ’, ‘આગળ’, ‘પાછળ’ આવા ંક્રિયાશવિેષર્ છે. દા. ત.,  

 ગાડી ત્યાં ઊભી છે.   શનરીક્ષકે આસપાસ જોયુ.ં  
 

2. કાળવાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ો ક્રિયાનો કાળ એટલે કે સમય બતાવે છે.’ ત્યારે’, ‘ક્યારે’, ‘હમર્ા’, ‘સદા’, ‘સવકદા’, ‘શનત્ય’, ‘તરંુત’, ‘હવે’, ‘હાલ’, 

‘ઓર્’, ‘પોર’, ‘રોજ’ જેવા ંક્રિયાશવિેષર્ આ પ્રકારનાં છે. દા. ત.,  

 એ ક્યારે સએૂ છે?   એ રોજ ઈશ્વરનુ ંધ્યાન ધરે છે.   તે કચેરીમા ંહમર્ાં આવ્યો.  
 

3. રીશતવાચક ક્રિયાશવિેષર્ 

 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા કેવી રીતે થઈ એટલે કે ક્રિયાની રીત દિાકવે છે. ‘આમ’, ‘એમ’, ‘જેમ’, ‘તેમ’, ‘માડં’, ‘ચપૂચાપ’ વગેરે. 

‘એકદમ’, ‘જલદી’, ‘ઝટ’, ‘તરત’, ‘તાબડતોબ’, ‘એકાએક’, ‘અડોઅડ’, ‘ઘટકઘટક’, ‘તરતોતરત’ શવગેરે દ્ધદ્વરુતત િબ્દો પર્ 

રીશતવાચક ક્રિયાશવિેષર્ જ બનાવે છે.  

 કલ્પેિ ચપૂચાપ બેઠો છે.   પખંી ફડફડ ઊડી ગયુ.ં   રાચગર્ી બેઠી બેઠી ગાય છે.  
 

4.  પક્રરમાર્વાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 આવાં ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાનુ ંપ્રમાર્ – માપ એટલે કે પક્રરમાર્ દિાકવે છે. ‘ઘણ’ુ, ‘ઓછં’, ‘જરા’, ‘લગીર’, ‘ચબલકુલ’, ‘તદ્દન’, ‘છેક’, 

‘ખબૂ’, ‘અશતિય’ વગેરે જેમ કે  

 સાકેત ઘણુ ંરાડયો.   મનોજને થોડંુ દુ:ખે છે.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  12 

 

5. િમવાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 

 આવાં ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાનો િમ દિાકવે છે. ‘આગળ’, ‘પાછળ’, ‘અગાઉ’, ‘પછી’ વગેરે આવાં ક્રિયાશવિેષર્ છે જેમ કે- 

 ક્રદલીપ પહલેો આવ્યો.   હીના છેલ્લી આવી.  
 

6. શનશ્વયવાચક ક્રિયાશવિષેર્  
 

 આવાં ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા જરૂર બનિે કે બની એવા શનશ્વયનો બનાવે છે. ‘જરૂર’, ‘ખરેખર’, ‘અવશ્ય’, ‘ખચીત’ વગેરે આવાં 

ક્રિયાશવિેષર્ છે. દા. ત.  

 તે આ કામ જરૂર કરિે   ગીતા આ ગીત ચોક્કસ ગાિે.   આપર્ા શપ્રય નેતા અવશ્ય પધારિે
 

 

7. ્વીકારવાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ બનેલી કે બનવાની ક્રિયાના ્વીકારનો અથક બતાવે છે. ‘ભલે’, ‘છો’, ‘હા’, ‘વારુ’, ‘સારુ’ વગેરે આવા ક્રિયાશવિેષર્ 

છે. જેમકે-  

  તમે ભલે પધાયાક.   આ સધુારાને અમલમા ંમકૂ્યો તે 

સારંુ કયુું.  
 

8. નકારવાચક ક્રિયાશવિેષર્ 

 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા નકારવાના અથકમા ંવપરાય છે ‘નહીં’, ‘મા’, ‘ન’ આવા ંક્રિયાશવિેષર્ છે. દા. ત.  

 તે જમવા ગયો નક્રહ.   વડીલોની આજ્ઞા લોપિો મા.   અસભ્ય  ન બોલિો.  
 

9. સભંાવનાવાચક ક્રિયાશવિેષર્   
 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા બની છે કે બનિે એવી સભંાવનાનો અથક દિાકવે છે. ‘કદાચ’, ‘રખે’, ‘જારે્’ વગેરે આવા ંક્રિયાશવિેષર્ છે 

જેમકે-  

 જારે્ કુદરતનો કોપ ઊતયો હોય એવુ ંલાગે છે.   તેઓ કદાચ આવતી કાલે મુબંઈ આવિે.  
 

10. સખં્યાવાચક ક્રિયાશવિેષર્  
 

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાની સખં્યા એટલે કે ક્રિયા કેટલી વાર થઈ છે દિાકવે છે. ‘વારંવાર’, ‘એક વાર’, ‘અનેક વાર’, ‘બહુ વાર’ આ 

િબ્દસમહૂો સખં્યાવાચક ક્રિયાશવિેષર્નો અથક દિાકવે છે. જેમકે-  

 તમને વારંવાર કહ્ુ ંપર્ તમારા મનમાં ઊતરતુ ંજ નથી.  

 એક વાર મારી વાત સાભંળિો ખરા?  
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સયંોજક   

 જે પદ બે િબ્દોને, બે િબ્દ સમહૂોને કે બે વાક્યોને જોડવાનુ ંકામ કરે છે તેને સયંોજક કહ ેછે. સયંોજકને પરંપરાગત રીતે ‘ઉભયાન્સવયી અવ્યય’ 

પર્ કહ ેછે. ‘ઉભય’ એટલે બે અને ‘અન્સવય’ એટલે જોડવુ.ં 

1. સમચુ્ચયવાચક  

 ‘ને’, ‘અને’, ‘તથા’, ‘તેમ જ’, ‘વળી’ ‘ઉપરાતં’ જેવા ંસયંોજક બે િબ્દો કે વાક્યોના સમચુ્ચયનો એટલે કે એકઠા પર્ાના અથકને દિાકવે છે. જેમ કે-  

 રામ, સીતા અને લક્ષ્મર્ વનમા ંગયા.ં   ત્યા ંઆવજો તથા જમજો.  

 

2. શવકલ્પવાચક  

 બેમાથંી એકની પસદંગી કે શવકલ્પનો અથક સચૂવવા માટે ‘અથવા’, ‘અથવા-ંતો’, ‘કે’ જેવા સયંોજક વપરાય છે. જેમ કે-  

 તમે આ સાડી લો કે પેલી લો.  ચાહો યા શતર્કારો.  

 

3. શવરોધવાચક  

 જોકે, ‘તોપર્’, ‘છતા’ં, ‘છતા ંપર્’, ‘ઊલટંુ’, ‘બલકે’ જેવા ંસયંોજક વાક્યોના અથકને પર્પર શવરોધમા ંઆપે છે જેમકે-  

 ગઢ જીત્યો પર્ શસિંહ ગયો.   હું આવ્યો પર્ તમે ન મળ્યા.  

 

4. અનમુાનવાચક  

 ‘તેથી’, ‘એટલે’, ‘માટે’, ‘એથી’ જેવા સયંોજક અનમુાનરૂપ હકીકતનુ ંકથન અને પાયારૂપ હકીકતનુ ંકથન એ બનેં પ્રકારના ંવાક્યને જોડે છે.  

 તે લગ્નમા ંગયો હિે તેથી કચેરીમા ંઆવ્યો નહીં હોય.  

 

5. સહસબંધં વાચક  

 ‘જો-તો’, ‘જ્યારે-ત્યારે’, ‘જેમ-તેમ’, ‘જ્યા-ંત્યા’ં આ જોડકા સયંોજકો વડે િરત, સમય, ્થળ વગેરેથી જોડાયેલા ંવાક્યો બને છે. જેમકે- 

 જો તમે ગાિો તો હું ગાઈિ.   જ્યારે તમે આવિો ત્યારે હું ખાઈિ.  

 

6. પક્રરર્ામવાચક  

 ‘એટલે’, ‘તેથી’, ‘એથી’, ‘માટે’, ‘ત્યા’ં જેવા ંસયંોજક પાછળના વાક્યમા ંપક્રરર્ામ દિાકવે છે જેમ કે-  

 રાતક્રદવસ મહનેત કરી એટલે પાસ થયો.   ઈન્સટરવ્યમુા ંસારો દેખાવ કયો તેથી નોકરી મળી.  

 

7. કારર્ વાચક  

 ‘કારર્ કે’, ‘કેમ કે’ જેવા સયંોજક પાછાળના વાક્યમા ંકારર્ દિાકવે છે. જેમ કે-  

 તે જમી ન િક્યો કારર્ કે તેને દાતંમા ંદુ:ખાવો હતો.   તે મતૃ્ય ુપામ્યો કેમ કે તેને કેન્સસરનો રોગ હતો.  

 

8. દ્વષ્ટાતંવાચક  

 ‘જેમકે’ જેવા સયંોજક પાછળના વાક્યમા ંઉદાહરર્ દિાકવવા માટે ઉપયોગમા ંલેવાય છે. જેમ કે-  

 અચભમાન શવનાિને નોંતરે છે, જેમ કે રાવર્.  

 

9. પયાકયવાચક  

 ‘અથાકત’, એટલે’, ‘એટલે કે’ જેવા સયંોજક પદ એ વાક્યનો બીજા પદ કે વાક્યમા ંઅથક દિાકવનાર છે. જેમકે-  

 સમપકર્ એટલે બચલદાન શવના શસદ્ધિ નથી.   આહ્વાન એટલે કે પડકાર.  

 

10.  અવતરર્વાચક  

 ‘કે’ સયંોજક પાછળના વાક્યમા ંઅવતરર્ રજૂ કરનાર સયંોજક છે. જેમક-  

 ભગવાન બિેુ ઉપદેિ આપયો છે કે અક્રહિંસાનુ ંપાલન કરો   બાઈબલમા ંજર્ાવ્યુ ંછે કે ત ુ ંતારા પડોિીને પે્રમ કર.  
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શનપાત   

 ગજુરાતીમા ંકેટલાક ઘટકો એવા છે કે સજં્ઞા, શવિેષર્, ક્રિયાશવિેષર્ કે ક્રિયાપદ જેમ જુદા જુદા પ્રકારના પદોની સાથે કે એમની 

આગળ પાછળ આવે છે અને ભાર વગેરે જુદી જુદી અથકછાયાઓ દિાકવે છે, એમને ‘શનપાત’ તરીકે ઓળખી િકાય ગજુરાતીમા ં

‘જે’, ‘તો’, ‘ને’, ‘ય’, ‘પર્’, ‘સધુ્ધા’, ‘ફતત-માત્ર-કેવળ’, ‘જી’, ‘ખરુ-ખરો’ જેવા શનપાત મળે છે જે જુદા જુદા નીચે પ્રમારે્ના અથો 

દિાકવે છે.  

 સાદા અથકમા ંકહીએ તો  વાક્યમા ંઆવતો એવો િબ્દ કે જેને કાઢી નાખવાથી વાક્યના અથકમા ંફેર પડે નક્રહિં માત્ર વાક્યનો ભાર 

ઓછો થાય.  

 શનપાત દ્વારા સચૂવાતા અથક  
 

1. ‘જ’--- આ શનપાત ભારપવૂકકનુ ંકથન કરવા માટે વપરાય છે. જે પદ (િબ્દ)ની સાથે આવે છે તેનુ ંભારપવૂકકનુ ંકથન થાય છે. ‘આ 

જ અને અન્સય નહીં’ એવો એનો અથક હોય છે. દા. ત.  

 તમે સારંુ જ કયુું (ખરેખર સારંુ)  

 અત્યારે જ આવો (પછી નહીં)  

 એ ક્રકિોર જ છે (બીજુ ંકોઈ નહીં)  
 

2. ‘તો’--- આ શનપાત અન્સય શનરપેક્ષતાનો અથક એટલે કે ‘બીજુ ંનહીં તો પર્ આ’ નો અથક દિાકવે છે અને જ્યારે એ વાક્યમા ં

ક્રિયાપદની સાથે આવે છે ત્યારે ‘ખરંુ’ન ુ ંશવકારી રૂપ લે છે. જેમ કે-  

 હું તો જઈિ. (બીજુ ંકોઈ આવે કે ન આવે તો પર્)  

 એ આવિે તો ખરો. (ક્યારે આવે તે નક્કી નહીં તો પર્)  
 

3. ‘ને’--- આ શનપાત ક્રિયાપદની સાથે આવે છે અને શવધેય વાચક અન્સય પદની સાથે આવે છે અને આગ્રહ કે ખાતરીનો અથક દિાકવે 

છે જેમ કે-  

 બેસો ને. (આગ્રહ)   તમે આવિો ને. (ખાતરી)   આ તમારા ભાઈને. (ખારતી)  
 

4. ‘ય’ ‘પર્’, સધુ્ધા’ં ----- આ ત્રરે્ શનપાત અન્સતભાકવનો એટલે કે બીજા સાથે આનો પર્ સમાવેિ થવાનો અથક દિાકવે છે. જેમ કે -  

 એરે્ મનેય /પર્/સધુ્ધા ંબોલાવ્યો. (બીજોને બોલાવ્યા તેમ)  

 એનુ ંકામ ધીમુયં ખરંુ.   એનુ ંકામ ધીમુ ંસધુ્ધા ંહોય છે.  
 

5. ‘જી’ ---- આ શનપાત આદર કે શવનયવાચક છે તે અમકુ સજં્ઞા અને ક્રિયાપદની સાથે આવે છે. જેમ કે-   

 બહનેજી મને થોડા પૈસા આપો. (શવનયવાચક)  

 કાગળનો જવાબ જરૂર લખિોજી. (આદરવચક)  
 

6. ફતત/માત્રક.કેવળ ----- આ શનપાત પદની (િબ્દની) પહલેા ંઆવીને ‘આ શસવાય બીજુ ંનહીં’ અથક દિાકવે છે જેમ કે-  

 ફતત હું હાજર રહ્ ુહતો. (મારા શસવાય કોઈ નહીં)  

 મારે માત્ર બોલવાનુ ંછે. (બીજુ ંકઈ કરવાનુ ંનથી)  

 એનુ ંકામ કેવળ વાચંવાનુ ંછે. (બીજુ ંકંઈ કરવાનુ ંનથી)  
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કદૃન્સત   

 જે પદ(િબ્દ) ક્રિયા બતાવે છે પર્ ક્રિયાપદની જેમ વાક્ય બનાવી અથક પરૂો કરી િકતાં નથી તે કદૃન્સત કહવેાય છે. 
 

1. વતકમાન કૃદન્સત  

 

 ધાતનેુ 'ત' પ્રત્યય લાગીને વતકમાન કદૃન્સત બને છે. આ કદૃન્સત 

શવકારી કદૃન્સત છે. એ મખુ્યત્વે ક્રિયાની કોઈ પર્ કાળની ચાલ ુ

અવ્થા દિાકવે છે. આ કદંૃત ક્રિયાપદ, અને ક્રિયાશવિેષર્ 

તરીકે વપરાય છે. જેમ કે-  

 તે રોજ મારે ત્યા ંઆવતો. (ક્રિયાપદ તરીકે)  [આવવુ ંક્રિયાપદ 

છે] 

 હસતુ ંમોઢંુ રાખજો. (શવિેષર્ તરીકે) [હસવુ ંક્રિયાપદ છે] 

 એ ગાતો ગાતો ન્સહાય છે. (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે) [ગાવુ ંક્રિયાપદ 

છે] 
 

2. ભતૂ કૃદન્સત 

 

 ધાતનેુ ‘ય’ અથવા ‘ય+એલ’ પ્રત્યય લાગીને ભતૂકદૃન્સત બને 

છે. એ શવકારી અને અશવકારી બનેં રૂપે મળે છે મખુ્યત્વે આ 

કદૃન્સત ક્રિયાની કોઈ પર્ કાળની પરૂ્ક અવ્થા દિાકવે છે. આ 

કદૃન્સત ક્રિયાપદ તરીકે, પરૂ્ક ક્રિયાવાચક શવિેષર્ તરીકે તેમ જ 

ક્રિયાશવિેષર્ અને સજં્ઞા તરીકે પ્રયોજાય છે. જેમ કે-  

 કરમાયેલા ંફૂલનો ઢગલો પડયો છે. (ક્રિયાપદ તરીકે)  

 એનો પડયો બોલ ચઝલાય છે. (શવિેષર્ તરીકે)  

 ઝાડ પરથી પડેલુ ંફળ કોરે્ લીધુ.ં (શવિેષર્ તરીકે) 

 રમેિ પથારીમા ંપડયો પડયો વાચેં છે. (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે)  

 

3. ભશવષ્ય કૃદન્સત  

 

 ધાતનેુ ‘-નાર-’ પ્રત્યય લાગીને ભશવષ્ય કદંૃત બને છે. એ 

શવકારી-અશવકારી કદૃન્સત છે. મખુ્યત્વે આ કદૃન્સત કોઈ પર્ 

કાળની અપેચક્ષત ક્રિયા દિાકવે છે. આ કદૃન્સત તરીકે, શવિેષર્ 

તરીકે તેમજ કત ૃકવાચક સજં્ઞા તરીકે આવે છે. જેમ કે-  

 એ આજે મુબંઈથી આવનાર હતો. (ક્રિયાપદ તરીકે)  

 આવનારા ંબધા ંઆવી ગયા.ં (શવિેષર્ તરીકે)  

 હૉ્ટેલમાં રહનેારને પ્રથમ પ્રવેિ મળિે. (સજં્ઞા તરીકે)  

 

4. શવધ્યથક અથવા સામાન્સય કૃદન્સત  

 

 ધાતનેુ ‘વ’ પ્રત્યય લાગીને શવધ્યથક કદૃન્સત બને છે. આ કદૃન્સત 

શવકારી છે. મખુ્યત્વે એ ક્રિયાની શવશધ-કતકવ્યતા કે કેવળ િયા 

થવાનો ભાવ દિાકવે છે. એ ક્રિયાપદ તરીકે સજં્ઞા વપરાય છે. 

દા. ત.  

 તમારે બરાબર નવ વાગ્યે આવી જવુ ં(ક્રિયાપદ તરીકે)  

 એને પરીક્ષામા ંપાસ થવુ ંછે. (ક્રિયાપદ તરીકે)  

 દવા ખાવી કોને ગમે? (સજં્ઞા તરીકે)  

 આ કદૃન્સત કોઈ ચોક્કસ કાળના અથકને સચૂવતુ ંનથી. તેથી  જ 

તેને સામાન્સય કદૃન્સત કહ ેછે. ‘કર’ ધાત ુઉપરથી આટલા 

સામાન્સય કદૃન્સત બની િકે. કરવુ,ં કરવી, કરવો, કરવા, કરવા.ં  

 

5. સબંધંક ભતૂકૃદન્સત  

 

 ધાતનેુ ‘ઈ/ઈને’ પ્રત્યય લાગીને સબંધંક ભતૂકદંૃત બને છે. આ 

કદૃન્સત દ્વારા કોઈ પર્ કાળની મખુ્ય ક્રિયાની પવૂકવતી ક્રિયા 

સચૂવાય છે. મખુ્યત્વે આ કદૃન્સત ક્રિયાશવિેષર્ની કામગીરી કરે 

છે. જેમ કે-  

 તમે મારે ત્યા ંજમીને આવજો. (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે)  

 આ પીને હું નીકળ્યો છં. (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે)  

 અહીં પ્રથમ ઉદાહરર્માં મખુ્ય ક્રિયા ‘આવજો’ની પહલેાંની ક્રિયા 

‘જમીને’ દ્વારા સચૂવાય છે. તેથી ‘જમીને’ સબંધંક ભતૂ કદૃન્સત 

છે.  

 

વતકમાન કૃદન્સત 'ત' 

ભતૂ કૃદન્સત ‘ય’ અથવા 

‘ય+એલ’ 

ભશવષ્ય કૃદન્સત  નાર 

શવધ્યથક અથવા સામાન્સય 
કૃદન્સત  

‘વ’ 

સબંધંક ભતૂકૃદન્સત  ‘ઈ/ઈને’ 
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શવભક્તત  

 

 વાક્યમા ંએક પદને બીજા પદ સાથે જોડવાની કામગીરી કરનાર રૂપોને શવભક્તત પ્રત્યયથી ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 વાક્યમા ંકતાક, કમક વગેરે જુદા જુદા પ્રકારના સબંધંો દિાકવવાનુ ંકાયક કરે છે. આવા સબંધંો દિાકવનાર ઘટકોને સં્ કૃત વ્યાકરર્ી ભાષામા ં

‘શવભક્તત પ્રત્યયો’થી અને ‘કતાક’, ‘કમક’, ‘કરર્’, ‘સપં્રદાન’, ‘અપાદાન’, સબંધંક વગેરે જે જુદા જુદા પ્રકારના સબંધંો હોય છે તેને ‘શવભક્તત સબંધં’ 

અથવા તો ‘શવભક્તતઓ’થી ઓળખવામા ંઆવે છે. ગજુરાતી વ્યાકરર્મા ંઆવા સબંધં દિાકવનાર ઘટકો એ,ને,થી,થકી, વડે, મા,ં ઉપર, નો, ની, નુ,ં 

તરફથી વગેરેને નામયોગીથી ઓળખવામા ંઆવે છે.  

િમ  શવભક્તત  કારક  પ્રત્યય  ઉદાહરર્  
1.  પ્રથમ  કતાક  એ  સામતે કહ્ુ ં  

2.  દ્ધદ્વતીયા  કમક  ને  મન ગમત ુ– મનને ગમત ુ 

3.  તતૃીયા  કરર્  થી,થકી,વડે,દ્વારા  હ્તચલચખત-હાથ વડે ચલચખત  

4.  ચતથુી  સપં્રદાન  ને,માટે,ની પ્રત્યે,સારુ  રંગભશૂમ – રંગ માટે ભશૂમ  

5.  પચંમી  અપાદાન  થી,માથંી,ઉપરથી,ને લીધે  ભયમકુ્તત – ભયથી મતુત  

6.  ષષ્ઠી  સબંધંક  નો,ની,નુ,ંના  નમકદાકાઠેં – નમકદાના કાઠેં  

7.  સપતમી  અશધકરર્  મા,ંઅંદર,બહાર,ઉપર,તરફ  વનવાસ-વનમા ંવાસ  

8.  અષ્ટમી  સબંોધન  હ ે! અરે !  હ ે! રામ  

 

 

 

1. પ્રથમા શવભક્તત (કતાક શવભક્તત) પ્રત્યય : એ,  

 ક્રિયાનો કરનાર તે કતાક.  

 કોઈપર્ પદ જ્યારે ક્રિયાના કરનારને દિાકવે ત્યારે એ કતાક શવભક્તત 

છે એમ કહવેામા ંઆવે છે.  

 સામત સફરજન ખાય છે.  

 સીતા સરસ ગાય છે.  

 અહીં સામત ખાવાની ક્રિયા કરે છે. તેથી સામત કતાક છે. સીતા 

ગાવાની ક્રિયા કરે છે, તેથી સીતા કતાક છે.  

 

 

2. દ્ધદ્વતીયા શવભતત (કમક શવભક્તત) :- પ્રત્યય : ને  

 કતાક દ્વારા જે ક્રિયા થાય અથવા કતાક પોતાની ક્રિયા વડે જે ફળ 

પ્રાપત કરવા ઈચ્છે તે કમક.  

 ક્રિયાને શવષય કે ક્રિયાનુ ંલક્ષ્ય હોય તે બતાવનાર પદને કમક 

કહવેાય.  

 કોમલ રસોઈ કરે છે.  

 રમેિ પુ્ તક વાચેં છે.  

 અહીં કોમલ કતાક છે અને રસોઈ કમક છે.  

 રમેિ કતાક છે અને પુ્ તક કમક છે.  

 

 

 

3. તતૃીયા શવભક્તત (કરર્ શવભક્તત) :-  

પ્રત્યય : થી, થકી, વડે, દ્વારા  

 કરર્ એટલે સાધન ક્રિયા કરવામા ંજેનો ઉપયોગ થાય તે પદ જ્યારે 

ક્રિયાનુ ંસાધન, રીત કે કારર્ દિાકવે છે, ત્યારે તે કરર્ શવભક્તતમા ં

છે એમ કહવેાય.  

 દાદા, સાપ કાનથી સાભંળે ?  

 કોમલે કાસંકીથી વાળ ઓળ્યા.  

 કોમલે નોટબકુ પર પેક્ન્સસલ વડે લીટા કયાક.  

 રાજેિ ગચર્તના દાખલા મોઢેથી ગર્ી િકે છે.  

 દાદાજી લાકડીના ટેકા દ્વારા ચાલે છે.  

 અહીં કાનથી, કાસંકીથી, પેક્ન્સસલ વડે, મોઢેથી, ટેકા દ્વારા વગેરે આ 

કરર્ શવભક્તતના પદો છે.  

 

 

4. ચતથુી શવભક્તત (સપં્રદાન શવભક્તત) :-  

પ્રત્યય : ને, માટે, ની પ્રત્યે. સારંુ  

 ક્રિયાનુ ંફળ જેને પ્રાપત થાય તે સપં્રદાન.  

 છોકરાઓ માટે દાદાજી ચોપડી લાવ્યા.  
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5. પચંમી શવભક્તત (અપાદાન શવભક્તત) 

પ્રત્યય : થી, માથંી, પાસેથી, ઉપરથી, ને લીધે.  

 વાક્યમા ંજ્યારે છૂટા પડવાનો ભાવ (અથક) પ્રગટ કરવો હોય ત્યારે 

અપાદાન શવભક્તત પ્રયોજાય છે.  

 અપાદાન એટલે એકનુ ંબીજાથી છૂટંુ પડવુ ંતે.  

 ઝાડ પરથી ફળ પડ્ુ.ં  

 હું અમદાવાદથી સાજંે નીકળ્યો છં. 

 ઝાડ પરથી એ પદ ઝાડથી ફળ છૂટંુ પડે છે તે ભાવ વ્યતત કરે છે.  

 અમદાવાદથી નીકળ્યો એટલે અમદાવાદથી છૂટા પડવાની ક્રિયા થઈ 

હોય તેમ દિાકવે છે. 
 

6. ષષ્ઠી શવભક્તત (સબંધં શવભક્તત)  

પ્રત્યય : નો, ની, નુ,ં ના  

 જે નામપદ બીજા નામપદ સાથેનો સબંધં પ્રગટ કરે તે સબંધં 

શવભક્તતમા ંછે.  

 રાજાની રાર્ી, રાર્ા પ્રતાપનો ઘોડો, ઘરનુ ંબારણુ,ં એક રૂશપયાના 

દસ શસક્કા.  

 રાજાની, પ્રતાપનો, ઘરનુ,ં રૂશપયાના દ્વારા સબંધં વ્યતત થાય છે. 

  

7. સપતમી શવભક્તત (અશધકરર્ શવભક્તત)  

પ્રત્યય : અંદર, બહાર, ઉપર, નીચે, પાસે, તરફ, સામે, પછી, સધુી  

 ક્રિયાનુ ં્થાન કે ક્રિયાનો સમય બતાવનાર પદો અશધકરર્ 

શવભક્તતમા ંછે એમ કહવેાય.  

 ક્રિયાના જે આધાર હોય તે અશધકરર્.  

 

 નમકદાના કાઠંા પર શિવજીનુ ંમકં્રદર છે.  

 કોમલ ઘરમા ંછે.  

 હું સાત ક્રદવસ સધુી રજા ઉપર છં.  

 રમેિનુ ંઘર મકં્રદર સામે આવેલ છે.  

 

8. અષ્ટમી શવભક્તત (સબંોધન)  

પ્રત્યય : હ ે! અરે  

 વાક્યમા ંકોઈને સબંોધન આવ્યુ ંહોય તો એ પા સબંોધન શવભક્તતમા ં

છે એમ કહવેાય.  

 હ ે! રામ, હ ે! ઈશ્વર.  

 બહને, મારે તમારી ક્ષમા માગવાની છે.  

 અહીં હ ે! બહને વગેરે પસ સબંોધન રૂપે પ્રયોજાયા ંછે.  
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સશંધ   

 

સશંધના ત્રર્ પ્રકાર છે.  

1. ્વરસશંધ. 2. વ્યજંનસશંધ. 3. શવસગકસશંધ  

1. ્વરસશંધ :-  

  સજાતીય :-  

હ્વ કે દીધક અ,ઈ,ઋ પછી તેનો તે હ્વ કે દીધક ્વર આવે તો 

બનેંને બદલે તેનો દીધક ્વર થાય. 

 અ+અ=આ   ્થળ + અંત = ્થાળાતંર   

 અ+આ=આ  જળ + આિય = જળાિય  

 આ+અ=આ   શવદ્યા + અભ્યાસ = શવદ્યાભ્યાસ  

 ઈ+ઈ=ઈ   રશવ + ઈન્સદ્ર = રવીન્સદ્ર  

 ઇ+ઈ=ઈ   કશવ + ઈશ્વર = કવીશ્વર  

 ઈ+ઈ=ઈ  યોગી + ઈન્સદ્ર = યોગીન્સદ્ર  

 ઈ+ઈ=ઈ   નારી + ઈશ્વર = નારીશ્વર  

 ઉ+ઉ=ઊ   ભાન ુ+ ઉદય = ભાનદૂય  

 ઉ+ઊ=ઊ   શસિંધ ુ+ ઊશમિ = શસિંધશૂમિ  

 ઊ+ઉ=ઊ   વધ ુ+ ઉલ્લાસ = વધલૂ્લાસ  

 ઊ+ઊ=ઊ    વધ ૂ+ ઊશમિ = વધશૂમિ  

 

શવજાતીય :-  

અ કે આ પછી હ્વ કે દીિક ઈ,ઉ,ઋ આવે તો સામસામે આવેલા 

્વરો મળી જઈ પછીના ્વરના ગણુ ુ્વરૂપે મકુાય છે.  

 અ+ઇ=એ   દેવ + ઈન્સદ્ર = દેવેન્સદ્ર  

 અ+ઈ=એ   પરમ + ઈશ્વર = પરમેશ્વર  

 આ+ઇ=એ   મહા + ઈચ્છા = મહચે્છા  

 આ+ઈ=એ   ઉમા + ઈિ = ઉમેિ  

 અ+ઉ=ઓ   ચદં્ર + ઉદય = ચદં્રોદય  

 અ+ઊ=ઓ   નવ + ઊઢા = નવોઢા  

 આ+ઉ=ઓ   મહા + ઉદય = મહોદય  

 આ+ઊ=ઓ   મહા + ઊશમિ = મહોશમિ  

 અ + ઋ = અર  રાજ + ઋશષ = રાજશષિ  

 આ + ઋ = અર  મહા + ઋશષ = મહશષિ  

 

 “અ” કે “આ” પછી “એ” કે “ઐ” આવે તો બનેં મળેને “ઐ” થાય છે.  

 અ+એ=ઐ   શવશ્વા + એતતા = શવશૈ્વકતા  

 આ+એ=ઐ   સદા + એવા = સદૈવ  

 અ+ઐ=ઐ  પરમ + ઐશ્વયક = પરમૈશ્વયક   

 આ+ઐ=ઐ   મહા + ઐશ્વયક = મહૈશ્વયક  

 

 “અ” કે “આ” પછી “ઓ” કે “ઔ” આવે તો બનેં મળીને “ઔ” થાય છે.  

 અ+ઓ=ઔ  ઉષ્ર્ + ઓદન = ઉષ્ર્ૌદન  

 અ+ઔ=ઔ  વન + ઔષશધ = વનૌષશધ  

 આ+ઓ=ઔ   ગગંા + ઓધ = ગગંૌધ  

 આ+ઔ=ઔ   મહા + ઔષશધ = મહૌષશધ  

‘ઋ’ પછી શવજાતીય ્વર આવે તો ‘ઋ’ નો ‘ર્’ થાય છે  

 શપત ૃ+ આજ્ઞા = શપત્રાજ્ઞા  

 

‘ઈ’ કે ‘ઈ’ અ, આ, ઉ, ઊ, ઋ આવે તો નીચે પ્રમારે્ ફેરફાર થાય છે.  

 ઈ+અ=ય+્અ  પ્રશત + અક્ષ = પ્રત્યક્ષ    

 ઈ+એ=ય+્એ   પ્રશત + એક = પ્રત્યેક્ષ  

 ઈ+આ=ય=્આ   ઈશત + આક્રદ = ઈત્યાક્રદ  

 ઈ+ઉ=ય+્ઉ   શવ + ઉત્પન્સન = વ્યતુ્પન્સન  

 

‘ઉ’ કે ‘ઊ’ શવજાતીય ્વર આવે તો વ ્થાય છે.  

 ઉ+અ=વ+્અ  સ ુ+ અચ્છ = ્વચ્છ   

 ઉ+આ=વ+્આ  ગરુુ + આજ્ઞા = ગવુાકજ્ઞા  

 

2. વ્યજંનસશંધ :-  

 બે વ્યજંનો કે વ્યજંન અને ્વરનુ ંજોડાર્ થાય તેને વ્યજંનસશંધ કહ ે

છે.  

1. પદને છેડે મ ્પછી કોઈ વગીય વ્યજંન આવે તો મ ્નો અનુ્ વાદ 

થાય છે.  

સમ+્કલ્પ=સકંલ્પ  

ક્રકમ+્ચચત=ક્રકિંચચત  

2. પદને છેડે મ ્પછી અવગીય વ્યજંન ઓ તો (ય,્ ર્, લ,્વ,્ શ,્ ષ,્ સ,્ 

હ્) નો અનુ્ વાર થાય છે.  

સમ+્વેદન = સવેંદન  

સમ+્યોગ = સયંોગ  

3. પદને છેડે મ ્પછી ્વર આવે તો તે ્વર ‘મ’્ની સાથે ભળી જાય છે.  

સમ+્ઈક્ષા=સમીક્ષા  

સમ+્ઋિ=સમિૃ  

4. અનનુાશસક શસવાય કોઈ વગીય વ્યજંન પછી મદુૃ (ઘોષ) વ્યજંન કે 

્વર આવે તો આગલા વ્યજંનની જગ્યાએ તેના જ વગકનો ત્રીજો 

વ્યજંન આવે છે.  

સત+્બદુ્ધિ=સદ્+બદુ્ધિ=સદ્બુદ્ધિ  

ષટ્+આનન=ષડાનન  

ચચત+્આનદં = ચચદાનદં  
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5. રૂપાતંક્રરત થતા વ્યજંનો.  

સ+્ત ્= ષ,્ ટ્ સ ્નો ષ     ત ્નો ટ્ 

સ ્,ત ્= શ,્ ચ ્ સ ્નો શ ્    ત ્નો ચ ્

સત+્ચક્રરત્ર = સચ્ચક્રરત્ર  

ઉત+્ચાર =ઉચ્ચાર  

શનશ+્ચચિંત = શનશશ્વત  

શનશ+્શ્વલ = શનશ્વલ  

6. ત,્ થ,્ દ્, ધ,્ પછી જો ‘શ’્ આવે તો ત,્ થ,્ દ્, ધ ્નો ‘ચ’ થાય છે 

અને ‘િ’ નો ‘છ’ થાય છે.  

ઉદ્+શ્વાસ = ઉચ્છવાસ  

અધ+્િેર =અચ્છેર  

ઉદ્+શ ૃખંલ = ઉચ્છંખલ  

 ક્, ખ,્ ગ,્ ઘ,્ ચ,્ છ્, ઝ્, ટ્, ઠ્, ડ્, ઢ્, ત,્ થ,્ દ્, ધ,્ ન,્ પ,્ ફ્, બ,્ ભ,્ 

વ્યજંન પછી અનનુાશસક આવે તો તેના વગકનો અનનુાશસક મકુાય છે.  

ચચત+્મય=ચચન્સમય  

7. ત ્વગકના વ્યજંન પછી લ ્આવે તો ત ્વગકના વ્યજંનને બદલે લ ્

થાય છે.  

તત+્લીન = તલ્લીન  

ઉત+્લાસ = ઉલ્લાસ  

ઉદ્+લેખ  = ઉલ્લેખ  

8. ‘હ્’ ની પહલેા અનનાશસક શસવાય ગમે તે વ્યજંન આવે તો “હ્” નો 

આગલા વ્યજંનના વગકનો ચોથો વ્યજંન થાય. જ્યારે આગલો 

વ્યજંન પોતાના વગકનો ત્રીજો વ્યજંન બને છે.  

ઉત+્હા=ઉદ્+ધાર=ઉિાર  

પદ્+હશત=પદ+ધશત=પિશત  

9. સ ્ની પહલેા અ કે આ શસવાયનો કોઈ પર્ ્વર આવે તો ‘સ’્ નો’ષ’્ 

થાય છે.  

શવ+સન = શવષમ  

સ+ુસપુત = સષુપુત  

અચભ+સેક=અચભષેક  

10. ઋ, ર્ કષ ્પછી ન આવે તો ન નો ણ ્થાય છે.  

શનર્+નય = શનર્કય  

કૃષ+્ના = કૃષ્ર્ા  

ઋ + ન = ઋર્  

3. શવસગકસશંધ :-  

1. શવસગક પહલેા ‘અ’ અને શવસગકની પછી ઘોષ વ્યજંન આવે તો 

શવસગકનો ‘ઉ’ થાય છે. પછી આગ;આ ્વરમા ંઉ મળતા બનેંનો ‘ઓ’ 

થાય છે.  

મન: + રથ = મનોરથ  શિર : +મચર્ = શિરોમચર્  

મન: + હર = મનોહર  અધ: + ગશત = અધોગશત  

તેજસ ્+વધ = તેજોવધ  તપ: + ધન = તપોધન  

મનસ+્ભાવ=મનોભાવ  છંદ : + બિ = છંદોબિ  

2. શવસગકની પવૂક ઇ,ઈ,ઉ, ઊ હોય અને શવસગક પછી ્વર કે મદુૃ વ્યજંન 

આવે તો શવસગકનો ‘ર્’ થાય છે.  

શન: + ગમન = શનગકમન  

શન: + અથકક = શનરથકક  

શન: + ઉપયોગી = શનરુપયોગી  

દુ: + ગશત = દુગકશત  

3. શવસગકનો ‘ર’ થયા પછી બીજો ‘ર્’ આવે તો પહલેો ‘ર્’ ઊડી જાય છે 

અને તેના પહલેા હ્વ હોય તો તે દીધક બને છે.  

 શન : + રવ = શનર્ + રવ = નીરવ  

 શન : + રોગી = શનર્ + રોગી = નીરોગી  

 શન : + રજ = શનર્ + રજ = નીરજ  

 શન : + રસ = શનર્ + રસ = નીરસ  

4. શવસગકની પછી ત ્કે થ ્આવે તો શવસગકનો ‘સ’્ થાય છે. 
 

 શન : + તેજ = શનસ ્+ તેજ = શન્તેજ  

 શન : + તલ = શનસ ્+તલ = શન્તલ  

5. શવસગક પછી ‘ચ’ કે ‘છ’ આવે તો શવસગકનો ‘િ’ થાય છે.  

 શન : + ચલ = શનશ ્+ ચલ = શનશ્વલ  

 શન : + ચચિંત = શનશ ્+ ચચિંત = શનશશ્વત  

 
 
 

6. શવસગકની પહલેા ઈ કે ઉ હોય અને શવસગક પછી ક્, ખ,્ પ ્કે ફ્ આવે 
તો શવસગકનો ‘ષ’્ થાય છે.  

 શનસ ્+ કામ = શનષ ્+કામ = શનષ્કામ  

 શનસ ્+ પક્ષ = શનષ ્+ પક્ષ = શનષ્પક્ષ  

7. શવસગકની પછી િ, ષ, કે સ ્આવે તો શવસગક કાયમ રહ ેછે.  

 શન : + શ્વાસ = શન:શ્વાસ  

 શન : + ્વાથક = શન:્વાથક  

 શન : + િકં = શન:િકં  

8. ‘સ’્ કે ‘ર્’ પહલેા અ આવે અને પછી કઠોર વ્યજંન આવે તો ‘સ’્ કે 
‘ર્’નો શવસગક થાય છે.  

 અંતર + કરર્ = અંત:કરર્  

 પ્રાતર્ + કાળ = પ્રાપત:કાળ  

 અધસ ્+ પાત = અધ:પાત  

 પદના અંતે ‘ર’ પછી મદુૃ વ્યજંન કે ્વર આવે તો ‘ર્’ કાયમ રહ ેછે.  

 પનુર્ + જન્સમ = પનુર્જન્સમ  

 અંતર્ + ગત = અંતગકત  

 અંતર્ + યામી = અંતયાકમી  
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અ + અ = આ, અ + આ=આ, આ + અ = આ, આ + આ = આ  

દેવાસરુ = દેવ + આસરુ  શવદ્યાલય = શવદ્યા + આલય  દેવાલય = દેવ + આલય  ભાવાજંચલ = ભાવ + અંજચલ  ગોળાકાર = ગોળ + આકાર  

મહાિય = મહા + આિય  ભાષાતંર = ભાષા + અંતર  દેિાતંર = દેિ + અંતર  દેિાચભમાન = દેિ + અચભમાન  સચરાચર = સચર + અચર  

જળાિય = જળ + આિય  શવદ્યાભ્યાસ = શવદ્યા + અભ્યાસ  હઠાગ્રહ = હઠ + આગ્રહ  ્વાધ્યાય = ્વ + અધ્યાય  કુલાગંર = કુલ + અંગાર  

રૂપાતંર = રૂપ + અંતર  દેવાનદં = દેવ + આનદં  શિવાલય = શિવ + આલય  સરુાસરુ = સરુ + અસરુ અધમાધમ = અધમ + અધમ  

ભાવાવેિ = ભાવ + આવેિ  શભુાશભુ = શભુ + અશભુ  મહાનલ = મહા + અનલ  ્વાથક = ્વ + અથક  ્વાનભુવ = ્વ + અનભુવ  

વાતાકલાપ = વાતાક + આલપ  સાપેક્ષ = સ + અપેક્ષ  સારાસાર = સાર + અસાર  સાથકક = સ + અથકક  અનેકાનેક = અનેક + અનેક  

સાકાર = સ + આકાર  પરમાથક = પરમ + અથક  ્વાપકર્ = ્વ + અપકર્  વિૃાશ્રમ = વિૃ + આશ્રમ  એકાકાર = એક + આકાર  

વજાસરુ = વજ + અસરુ પે્રમાલાપ = પે્રમ + આલાપ શ્રિાજંચલ = શ્રિા + અંજચલ    
 

ઈ + ઈ, ઇ + ઇ, ઈ + ઇ, ઇ +ઈ = ઈ  

હક્રર + ઇિ = હરીિ  જ્યોશત + ઇન્સદ્ર = જ્યોતીન્સદ્ર  હક્રર + ઇચ્છા = હરીચ્છા  દેવી + ઇચ્છા = દેવીચ્છા  કશવ + ઈશ્વર = કવીશ્વર  

નારી + ઈશ્વર = નારીશ્વર  ચગક્રર + ઇિ = ચગરીિ  યોગી + ઇન્સદ્ર = યોગીન્સદ્ર  શલૂપાચર્ + ઇશ્વર =  પક્રર + ઇક્ષા = પરીક્ષા  

કશવ + ઇન્સદ્ર = કવીન્સદ્ર  લક્ષ્મી + ઇશ્વર = લક્ષ્મીશ્વર  િિી + ઇન્સદ્ર = િિીન્સદ્ર  શલૂપાર્ીશ્વર રજની + ઈન્સદુ = રજનીન્સદુ 

કશપ + ઇિ = કપીિ શ્રી + ઇિ = શ્રીિ રજની + ઇિ = રજનીિ  રશવ + ઇન્સદ્ર = રવીન્સદ્ર  

ઉ + ઉ = ઊ, ઉ + ઊ = ઊ, ઊ + ઊ = ઊ, ઊ + ઉ = ઊ  

સ ુ+ ઉક્તત = સકૂ્રકત  ભાન ુ+ ઉદય = ભાનદૂય  શસિંધ ુ+ ઊશમિ = શસિંધશૂમિ  વધ ૂ+ ઉત્કષક = વધતૂ્કષક ચમ ૂ+ ઉલ્લાસ = ચમલૂ્લાસ 

વધ ૂ+ ઉલ્લાસ = વધલૂ્લાસ  વધ ૂ+ ઊશમિ = વધશૂમિ  ભ ૂ+ ઊજર્જત = ભજૂર્જત  બહુ + ઊધ્વક = હબધૂ્વક  

 

અ + ઇ = એ, અ + ઈ = એ, આ + ઇ = એ, આ + ઈ = એ  

ઉપ + ઇક્ષા = ઉપેક્ષા  દેવ + ઇન્સદ્ર = દેવેન્સદ્ર  રાજા + ઇધ = રાજેિ  ઉમા + ઇિ = ઉમેિ  યથા + ઇષ્ટ = યથેષ્ટ  

ધમક = ઇન્સદ્ર = ધમેન્સદ્ર  સરુ + ઇિ = સરેુિ  રમા + ઇિ = રમેિ  માનવ + ઇન્સદ્ર = માનવેન્સદ્ર  પરમ + ઇશ્વર = પરમેશ્વર  

મહા + ઇિ = મહિે  મહા + ઇન્સદ્ર = મહને્સદ્ર  યોગ + ઇિ = યોગેિ  મહા + ઇશ્વર = મહશે્વર  મહા + ઇચ્છા = પહચે્છાળ  

વન + ઇન્સદુ = વેનેન્સદુ ઉપ + ઇન્સદ્ર = ઉપેન્સદ્ર માનવ + ઇિ = માનવેિ ક્રહત + ઇચ્છક = ક્રહતેચ્છક  

અ + ઉ = ઓ,  અ + ઊ = ઓ,  આ + ઉ = ઓ,   આ + ઊ = ઓ 

સયૂક + ઉદય = સયૂોદય  મહા + ઊશમિ = મહોશમિ  શવદ્યા + ઉપાસના = 

શવદ્યોપાસના  

મગંલ + ઉત્સવ = 

મગંલોત્સવ  

ભાગ્ય + ઉદય = ભાગ્યોદય  

જીર્ક + ઉિાર = જીર્ોિાર  કલા + ઊશમિ = કલોશમિ  મરર્ + ઉન્સમખુ = મરર્ોન્સમખુ  ચદં્ર + ઉદય = ચદં્રોદય  નવ + ઊઢા = નવોઢા  

પરુુષ + ઉત્તમ = પરુુષોત્તમ  કલ્પના + ઉતેજક = કલ્પનોતે્તજક  પર + ઉપકાર = પરોપકાર  સવક + ઉત્તમ = સવોત્તમ  વીર + ઉચચત = વીરોચચત 

મહા + ઉત્સવ = મહોત્સવ  શવદ્યા + ઊશમિ = શવદ્યોશમિ  પચં + ઉપાખ્યાન = 

પચંોપાખ્યાન  

મતં્ર + ઉચ્ચાર = મતં્રોચ્ચાર  મરર્ + ઉત્તર = મરર્ોત્તર  

આનદં + ઊશમિ = આનદંોશમિ  ઉત્તર + ઉત્તર = ઉત્તરોત્તર  ગગંા + ઉદક = ગગંોદક  િાળા + ઉપયોગી = 

િાળોપયોગી  

અન્સય + ઉક્તત = અન્સયોક્તત  

િીત + ઉષ્ર્ = િીતોષ્ર્  લગ્ન + ઉત્સવ = લગ્નોત્સવ  સવક + ઉદય = સવોદય  પ્રર્ય + ઊશમિ = પ્રર્યોશમિ  વકૃ + ઉદર = વકૃોદર  

 

અ + ઋ = અર્ 

રાજા + ઋશષ = રાજશષિ  દેવ + ઋશષ = દેવશષિ સપત + ઋશષ = સપતશષિ મહા + ઋશષ = મહશષિ બ્રહ્મ + ઋશષ = બ્રહ્મશષિ 

અ + એ =ઐ, આ + એ = ઐ અ + ઐ + ઐ આ + ઐ = ઐ 

એક + એક = અકૈક  પતુ્ર + એષર્ા = પતૈુ્રષર્ા  શવશ્વ + એકતા = શવશૈ્વકતા  લોક + એષર્ા = લોકૈષર્ા  સદા + એવ = સદૈવ  

મત + ઐકય = મતૈકય  હદય + ઐક્ય = હદયૈક્ય  મહા + ઐશ્વયક = મહૈશ્વયક  જનતા + ઐકય = જનતૈકય  તથા + એવ = તથૈવ  

રસ +ઐકય = રસૈક્ય  દેવ + ઐશ્વયક = દેવૈશ્વયક    
 

અ+ઓ=ઔ,  આ+ઓ =ઔ, અ+ઔ= ઔ આ+ઔ = ઔ 

ઉષ્ર્ + ઓદન = ઉષ્ર્ૌદન  મહા + ઔદાયક = મહૌદાયક  દંત + ઔષ્ઠય = 

દંતૌષ્ઠય  

વન + ઔષશધ = વનૌષશધ ગગંા + ઓધ = ગગંૌધ 
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મહા + ઔષશધ = મહૌષશધ  મહા + ઓજ્વી = મહૌજ્વી  પરમ + ઔત્સકુય = પરમૌત્સકુય  શવદ્યા + ઔત્સકુય = શવદ્યૌત્સકુય 
 

ઇ કે ઈ પછી શવજાતીય ્વર આવે તો ઇ કે ઈ નો ય ્થાય છે. 

પ્રશત + અક્ષ = પ્રત્યક્ષ  શવ + ઉત્પન = વ્યતુ્પન  શવ + અંગ – વ્યગં  પ્રશત + અંગ = પ્રત્યગં  શવ + અથક = વ્યથક  

પક્રર + આવરર્ = પયાકવરર્  શન + ઊન = ન્સયનૂ  અચભ + ઉદય = અભ્યદુય  પ્રશત + એક = પ્રત્યેક  શવ + અવહાર = વ્યવહાર  

પ્રશત + આઘાત = પ્રત્યાઘાત  પ્રીશત + અથક = પ્રીત્યથક  અચભ + આહત = 
અભ્યાહત  

અશત + આચાર = અત્યાચાર  ઉપક્રર+ ઉતત = ઉપયુકતત  

કોક્રટ + અવશધ = કોટયવશધ  પક્રર + ઉપાસના = પયુકપાસના  ઇત + આક્રદ = ઇત્યાક્રદ  શવ + ઊહ = વ્યહૂ  શવ + આખ્યા = વ્યાખ્યા  

અચભ + ઉત્થાન = અભ્યતુ્થાન  પક્રર + અટન = પયકટન  પ્રશત + ઉત્તર = પ્રત્યતુ્તર  અચભ + અંતર = અભ્યતંર  પક્રર + આલોચના = 
પયાકલોચન  

 

ઉ કે ઊ પછી શવજાતીય ્વર આવે તો ઉકે ઊ નો વ ્થાય છે. 

અન ુ+ એષક = અન્સવેષક  પથૃ ુ+ ઈ = પથૃ્વી  સ ુ+ અક્્ત = ્વક્્ત  સ ુ+ અચ્છ = ્વચ્છ  ગરુુ + આજ્ઞા = ગવુાકજ્ઞા  

મન ુ+ અંતર = મન્સવતંર  અન ુ+ અથક = અન્સવથક  મન ુ+ આક્રદ = મન્સવાક્રદ  સ ુ+ અ્થ = ્વ્થ  સ ુ+ અલ્પ = ્વલ્પ  

સ ુ+ આગત = ્વાગત  અન ુ+ ઇત = અન્સવીત અન ુ+ એષર્ = 

અન્સવેષર્  

મધ ુ+ અક્રર = મધ્વક્રર   

 

એ + અ = અય 

ને + અન = નયન  િે + અન = િયન    
 

ઐ + અ = આપ 

ગૈ + અન = ગાયન ગૈ + અક = ગાયક  નૈ + અક = નાયક   
 

ઓ + અ = અવ 

પો + અન = પવન  શ્રો + અન = શ્રવર્ હો + અન = હવન ભો + અન = ભવન  
 

ઔ + અ = આવ 

પૌ + અન = પાવન  પૌ + અક = પાવક શ્રૌ + અન = શ્રાવર્ નૌ + ઇક = નાશવક  
 

 

વ્યજંન સશંધ 

િબ્દને છેડે મ ્પછી કોઈ વગીય કે વગીય વ્યજંના આવે તો મ ્નો અનુ્ વાર થાય છે 

સમ ્+ હાર = સહંાર સમ ્+ દેિ = સદેંિ સમ ્+ સશૃષ = સસંનૃ્દ્ષ્ટ સમ ્+ િાન્સત = સિંાન્સત  સમ ્+ તોષ = સતંોષ  

સમ ્+ હતાક = સહંતાક સમ ્+ યોગ = સયંોગ  સમ ્+ સાર = સસંાર સમ ્+ તાપ = સતંાપ  સમ ્+ લગ્ન = સલંગ્ન 
 

િબ્દને છેડે મ ્પછી ્વર આવે તો ્વર ‘મ’્ ની સાથે ભળી જાય છે 

સમ ્+ ઇક્ષા = સમીક્ષા  સમ ્+ ઋિ = સમિૃ    
 

અઘોષ વ્યજંન પછી ્વર અથવા અનનુાશસક શસવાયનો ઘોષ વ્યજંન આવે તો અઘોષ વ્યજંના વગકનો ત્રીજો વ્યજંન મકૂાય છે. 

વાક્ + દાન = વાગ્દાન  તત ્+ અશપ = તદશપ સત ્+ આચાર = 
સદાચાર  

સત ્+ બદુ્ધિ = સદબદુ્ધિ  ચચત ્+ આનદં = ચચદાનદં 

ક્રદક્ + શવજય = ક્રદક્ગ્વજય  સત ્+ ગરુ્ = સદગરુ્ સત ્ + ગરુુ = સદગરુુ    
 

ઘોષ વ્યજંન પછી અઘોય વ્યજંન આવે તો તે જ વગકનો પહલેો અઘોષ વ્યજંન મકુાય છે. 

િરદ્ + કાલ = િરત્કાલ  સપંદ્ + શત = સપંશત્ત ઉદ્ + કમક = સત્કમક શવપદ્ + શત = શવપશત્ત  ઉદ્ + પશત્ત = અત્પશત્ત   
 

કોઈપર્ વગકના પ્રથમ વ્યજંન પછી અનનુાશસક વ્યજંન આવે તોતે વગકનો અનનુાશસક મકુાય છે. 

વાક્ + મય = વાડ્ડય  જગત ્+ નાથ = હગનાથ ષટ્ + માસ = ષણ્માસ જગત ્+ નાયક = જગનાયક તત ્+ મય = તન્સમય 
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સત ્+ માગક = સન્સમાગક સત ્+ મશત = સન્સમશત    
 

સ ્ની પહલેા ંઅ કે આ શસવાયનો કોઈ ્વર આવતા શ ્નો ષ ્થાય છે 

શવ + સમ = શવષમ  સ ુ+ સપુત = સષુપુત શન + ્નાત = શનષ્ર્ાત ઉપશન + સદ = ઉપશનષદ  અચભ + સેક = અચભષેક 

યશુધ + ક્્થર = યશુધન્દ્ષ્ઠર  અન ુ+ ્થાન = અનષુ્ઠાન પ્રશત + સેધ = પ્રશતષેધ શન + શસદ્ધિ = શનશષિ   
 

ત ્કે દ્ પછી લ,્ આવે તો ત્યા ંલ મકુાય છે. 

ઉત ્+ લેખ = ઉલ્લેખ  તત ્+ લીન = તલ્લીન ઉત ્+ લાસ = ઉલ્લાસ શવદ્યતુ ્+ લતા = શવદ્યલુ્લતા  
 

ત ્કે દ્ પછી જ્ આવે ત્યા ંજ્ મકુાય છે. 

સત ્+ જન = સજ્જન  ઉદ્ + જ્વલ = ઉજ્જવલ ઉત ્+ જડ = ઉજ્જડ   
 

ત ્થ ્દ્ ધ પછી શ ્આવે તો ત,્ થ,્ દ્, ધ ્નો ‘ચ’્ થાય છે. અને ‘શ’્ નો ‘છ’ થાય છે. 

ઉદ્ + ્વાસ = ઉચ્છ્ વાસ  

(દ્ નો ચ ્શ ્નો છ્ )  

અધ ્+ િેર = અચ્છેર 

 (ધ ્નો ચ,્ શ ્નો છ્) 

ઉત ્+ શિષ્ટ = ઉક્ચ્છષ્ટ  

(ત ્નો ચ,્ શ ્નો છ્) 

ઉદ્ + શૃખંલ = ઉચ્છંખલ 

 (દ્ નો ચ,્ શ ્નો છ્) 
 

હ્સ્વ ્વર પછી છ્ આવે ત્યા ંચ્છ મકુાય છે. 

્વ + છંદ = ્વચ્છંદ માત ૃ+ છાયા = માતચૃ્છાયા  શિર + છત્ર = શિરચ્છત્ર  પ્ર + છન = પ્રચ્છન  શવ + છેદ = શવચ્છેદ  

શિર + છેદ = શિરચ્છેદ  શપત ૃ+ છાયા = શપત્ચૃ્છાયા  તરુ + છાયા = તરુચ્છાયા  પ્રશત + છાયા = પ્રશતચ્છાયા  પક્રર + છેદ = પક્રરચ્છેદ  
 

ઋ , ર્, કે ષ ્પછી ન ્ નો ણ ્થાય છે. 

તષૃ ્+ ના = તષૃ્ર્ા  પક્રર + શનત = પક્રરચર્ત  ઋ + ન = ઋર્  પ્ર + શનપાત = પ્રચર્પાત  પે્રક્ષ + અનીય = પે્રક્ષર્ીય  

શનર્ + નય = શનર્કય  પક્રર + નામ = પક્રરર્ામ  ભ્રમ ્+અન = ભ્રમર્  આિમ ્+ અન = આિમર્  રમ ્+ અન = રમર્  

પ્ર + અન = પ્રાર્  રામ + અયન = રામાયર્ ભાષ ્+ અન = ભાષર્  કૃષ ્+ ન = કૃષ્ર્  

પદાતં ર્ પછી મદંુૂ વ્યજંન કે ્વર આવે તો ર્ કાયમ રહ ેછે. 

પનુર્ + લગ્ન = પનુલકગ્ન  પનુર્ + મલૂ્યાકંન = પનુમ ૂકલ્યાકંન  પનુર્ + જન્સમ = પનુર્જન્સમ પનુર્ + વસવાટ = પનુવકસવાટ 

શવસગક સશંધ 

શવસગકની પવૂક ‘અ’ પછી કોઈ ઘોષ વ્યજંન આવે તો શવસગકનો ‘ઉ’ થાય છે. અ અને ઉ બને ્વર મળતા ં‘ઓ’ થાય છે. 

મન: + રથ = મનોરથ  અધ: + ગશત = અધોગશત  અધ: + ગત = અધોગત  રજ: + શનવશૃત = રજોશનવશૃત્ત   

રજ: + ગરુ્ = રજોગરુ્  મન: + રાજ્ય = મનોરાજ્ય  અધ: + મખુ – અધોમખુ  સર:/ સરસ ્+ વર = સરોવર   
 

શવસગકની પહલેા ંઅ કે આ શસવાયનો ્વર હોય અને શવસગક પછી ્વર કે ઘોષ વ્યજંન આવે તો શવસગકનો ર થાય છે. 

શન: + અથકક = શનરથકક  દુ: + ગશત = ક્રદગકશત  શન: + મળ = શનમકળ  દુ: + ઉપયોગ = દુરુપયોગ શન: + ઉત્તર = શનરુત્તર 

શન: + દય = શનદકય      
 

શવસગકની પહલેા ંઅ કે આ શસવાયનો ્વર હોય અને શવસગકની પછી ર્ આવે તો શવસગકનો ર્ થઈ તેનો લોપ થાય છે અને આગળનો ્વર દીઘક થઈ જાય છે. 

શન: + રવ = નીરવ  શન: + રોગી = નીરોગી  શન: + રન્સધ્ર = નીરન્સધ્ર શન: + રસ = નીરસ  
 

શવસગક પછી ત ્કે થ ્આવે તો શવસગકનો સ ્થાય છે. 

દુ: + તર = દુ્તર  શન: + તેજ = શન્તેજ દુ: + તાજય = દુ્તાજ્ય   
 

શવસગક પછી ચ ્કે છ્ આવે તો શવસગકનો શ ્થાય. 

શન: + ચચન્સત = શનશશ્વિંત  શન: + ચલ = શનશ્વલ શન: + ચેતન = શનશે્વતન અત: + ચક્ષ ુ= અંતશ્ર્વક્ષ ુ  
 

સ ્કે ર્ ની પહલેા ંઅ આવે તો પછી કઠોર વ્યજનં આવે તો સ ્કે ર્ નો શવસગક થાય છે.  

અંતર્ + કરર્ = અંત:કરર્  અંતર્ + કેન્સદ્ર = અંત:કેન્સદ્ર  અધસ ્+ પાત = 
અધ:પાત  

અંતર્ + પ્રવાહ = અંત:પ્રવાહ  પનુર્ + કથન = પનુ:કથન  
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અધસ ્+ પતન = અધ:પતન  અંતર્ + પે્રરર્ા = અંત:પે્રરર્ા  અંતર્ + પરુ = અંત:પરુ  અંતર્ + કોર્ = અંત:કોર્   
 

શવસગક પછી ટ્ કે ઠ્, ક્ ખ ્પ ્નો શવસગકનો ષ થાય છે 

શન: + કામ = શનષ્કામ  શન: + કામ = શનષ્કામ  શન: + કપટ = શનષ્લપટ  દુ: + પક્રરર્ામ = દુષ્પક્રરર્ામ  શન: + કંટક = શનષ્કટંક  

શન: + કલકં = શનષ્કલકં શન: + પક્ષ = શનષ્પક્ષ  શન: + પ્રાર્ = શનષ્પ્રાર્  દુ: + ટ = દુષ્ટ  શન: પાપ = શનષ્પાપ  

શન: + કારર્ = શનષ્કારર્ શન: + કંપ = શનષ્કંપ શન: + પ્રયોજન = 
શનષ્પ્રયોજન 

  

 

શવસગક પછી શ,્ ષ કે સ ્આવે તો શવસગક કાયમ રહ ેછે. 

શન: + િકં = શન:િકં  દુ: + સાહસ = દુ:સાહસ  શન: + ્વાથક = શન:્વાથક  દુ: + સાધ્ય = દુ:સાધ્ય  શન: + શલુ્ક = શન:શલુ્ક 

શન: + સતંાન = શન:સતંાન  શન: + ્તબ્ધ = શન:્તબ્ધ  શન: + સદેંહ = શન:સદેંહ  દુ: + ક્્થશત = દુ:ક્્થશત   

દુ: + ્વપન = દુ:્વપન  શન: + િેષ = શન:િેષ  શન: + શ્વાસ = શન:શ્વાસ  શન: + સીમ = શન:સીમ  
 

નીચેના િબ્દોની સશંધ યાદ રાખો   
શવદ્યા + ઉત્તજેક = શવદ્યોતેજક  ઉદ્ + જવલ = ઉજ્જવલ  મરર્ + ઉન્સમખુ = મરર્ોન્સમખુ  અન ્+અપ+ ઇક્ષા = અનપેક્ષા  

ઉદ્ + શ્વાસ = ઉચ્છવાસ દુસ ્+ જન = દુર્જન  છંદ: + બિ = છંદોબિ  ક્રદક્ + અંબર = ક્રદગ્બરં  

અશત + અંત = અત્યતં  જગત ્+ જનની = જગજજનની  શનસ ્+ આિા = શનરાિા  સ ુ+ અચ્છ = ્વચ્છ  

શન + શસિ = શનશષિ  ષષ ્+ પદ = ષટ્પદ  તેજસ ્+ વધ = તેજોવધ  પ્ર + ઈક્ષક = પે્રક્ષક  

કોક્રટ + અવશધ = કોટયવશધ  મહા + ઔષશધ = મહૌષશધ  ઉત ્+ જડ = ઉજ્જડ  અશત + ઉત્તમ = અત્યતુ્તમ  

અન ુ+ ્થાન = અનષુ્ઠાન  આપદ્ + કાલ = આપત્કાલ   દુ: + ગશત = દુગકશત  ઉદ્ + પતન = ઉત્પતન  

નૌ + ઇક = નાશવક  શપત ૃ+ આજ્ઞા = શપત્રાજ્ઞા  િરદ્ + કાલ = િરત્કાલ  ગરુુ + ઉપદેિ = ગરુૂપદેિ  

ઉપશન + સદ = ઉપશનષદ  વધ ્+ ત ુ= વત્ ુ શન: + અથકક = શનરથકક  સત ્+ માગક = સન્સમાગક  

યોગ + ઇિ = યોગેિ  માત ૃ+ આજ્ઞા = માત્રાજ્ઞા  ષટ્ + માસ = ષણ્માસ  વાક્ + બાર્ = વાગ્બાર્  

શન + ્નાન = શનષ્ર્ાત  સત ્+ મશત = સન્સમશત  શનસ ્+ રજ = નીરજ  તત ્+ રુપ = તદ્રપુ  

ભગવત ્+ ઇચ્છા = ભગવક્રદચ્છા  શવ + ઉત્પન = વ્યત્પન  ઉન ્+ ડયન = ઉડ્ડયન  તત ્+ શવદ્ = તદ્ધદ્વદ્ 

યશુધ + ક્્થર = યશુધન્દ્ષ્ઠર  જગત ્+ નાયક = જગનાયક  શન: + તેજ = શન્તેજ  ચતસુ ્+ ઘાષ = ચતષુ્ઘાત  

શ્રત ્+ ધા = શ્રિા  સ ુ+ અચ્છ = ્વચ્છ  વાક્ + દાન = વાગ્દાન  અંત: + તાપ = અંત્તાપ  

રામ + અયન = રામાયર્  શવપદ્ + શત = શવપશત્ત  શન: + િકં = શન:િકં સત ્+ ચાક્રરત્ર્ય = સચ્ચાક્રરત્ર્ય  

વાક્ + ઈશ્વર = વાગીશ્વર  સમ ્+ કલ્પ = સકંલ્પ  પદ + છેદ = પદચ્છેદ  શનસ ્+ ચય = શનશ્વય  

પ્ર + અન = પ્રાર્  દુસ ્+ આચાર = દુરાચાર  અંતર્ + કરર્ = અંત:કરર્  સમ ્+ તાન = સતંાન  

ક્રદશ ્+ અંબર = ક્રદગબંર  ક્રકમ ્+ ચચત ્= ક્રકિંચચત ્ શિર + છત્ર = શિરચ્છત્ર  સમ ્+ મખુ = સન્સમખુ  

શનસ ્+ ્વાથક = શન:્વાથક  વાક્ + વ્યાપાર = વાગ્યાપાર  પાતર્ + કાળ = પ્રાપત:કાળ  રમ ્+ અન = રમન  

ષષ ્+ આનન = ષડાનન  ચચત ્+ આનદં = ચચદાનદં  શવ + છેદ = શવચ્છેદ  પ્ર + નષ્ટ = પ્રનષ્ટ  

શનસ ્+ શ્વાસ = શન:શ્વાસ  શનસ ્+ રોગી = નીરોગી  અંતર્ + ગત = અંતગકત  તદ્ + ક્રહત = તક્રદ્દત  

ક્રદશ ્+ ગજ = ક્રદગ્ગજ  ઉત ્+ લાસ = ઉલ્લાસ  પક્રર + છેદ = પક્રરચ્છેદ  સમ ્+ કર = સકંર  

શનસ ્+ રવ = નીરવ  સમ ્+ યમ = સયંમ  હક્રર + ઇિ = હરીિ  સમ ્+ વાદ = સવંાદ  

મનસ ્+ હર = મનોહર  સ ુ+ સપુત = શસષપુત  શિર + છેદ = શિરચ્છેદ  પે્ર + અનીય = પે્રક્ષર્ીય  

ધનસુ ્+ ટંકાર = ધનષુ્ટંકાર  સમ ્+ હાર = સહંાર  શન + ઊનતા = ન્સયનૂતા  પ્ર + શનપાત = પ્રચર્પાત   

સરસ ્+ જ = સરોજ  અચભ + સેક = અચભષેક  માત ૃ+ છાયા = માતચૃ્છાયા  અધ ્+ િેર = અચ્છેર  

વાક્ + મય = વાડમય  પ્ર + શનપાત = પ્રચર્પાત  સ + અન્સત = સાન્સત  શન + શસિ = શનશષિ  

શનસ ્+ આકાર = શનરાકાર  કૃષ + ના = કૃષ્ર્ા  સમ ્+ તોષ = સતંોષ  તત ્+ અશપ = તદશપ  

દુસ ્+ કર = ક્રદષ્કર  ગો + અક્ષ = ગવાક્ષ  પ્રર્ય + ઊશમિ = પ્રર્યોશમિ  ચચત ્+ આનદં = ચચદાનદં  

શનસ ્+ ગમન = શનગકમન  પ્ર + ઊઢ = પ્રૌઢ  વીર + ઉચચત + વીરોચચત  પ્રશ્ર્વાત ્+ તાપ = પશ્ર્વાત્તાપ  

શપત ૃ+ અથક = શપત્રથક ઋ + ન = ઋર્  ગૈ + અન = ગાયન  શન: + અભ્માની = શનરચભમાની  

કલા + ઇન્સદુ = કલેન્સદુ  સદા + એવ = સદૈવ  શવ + સમ = શવષમ ઉપ + ઇક્ષા = ઉપેક્ષા  
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દુ: + કાળ = દુષ્કાળ  અશત + આનદં = અત્યાનદં  પ્રશત + સેધ = પ્રશતષેધ  શન: + પાપ = શનષ્પાપ  

પ્રીશત + અથક = પ્રીત્યથક  પ્રશત + ઉત્તર = પ્રત્યતુ્તર  દષ્ટ + અંત = દષ્ટાતં  પ્રશત + ્થા = પ્રશતષ્ઠા  

ભો + અન = ભવન  ગૌ + અક = ગાયક  સમ ્+ યતુત = સયંતુત  સમ ્+ યોગ = સયંોગ  

પરમ + ઔત્સકુ્ય = પરમૌત્સક્ય  પૌ + અક = પાવક  સ + અંગ + ઉપાગં = સાગંોપાગં  સમ ્+ વેદન = સવેંદન  

શવ + આખ્યા = વ્યાખ્યા  મહા + ઈશ્વર = મહશે્વર  શ્રો + અન = શ્રવર્  શવદ્યતુ ્+ લેતા = શવદ્યલ્લતા  

દુ: + ગધં = દુગુંધ  મધ ુ+ અક્રર = મધ્વક્રર  િીત + ઉષ્ર્ = િીતોષ્ર્  સરસ ્+ વર = સરોવર  

ઉપક્રર + ઉતત = ઉપયુકતત  જલ + ઓધ = જલૌધ  શનસ ્+ અક્ષર = શનરક્ષર  સત ્+ જન = સજ્જન  

શવદ્યા + ઊશમિ = શવદ્યોશમિ  મન ુ+ અંતર = મન્સવતંર  એક + અગ્ર = એકાગ્ર  રમા + ઈિ = રમેિ  

અન ુ+ અથક = અન્સવથક  પથૃ ુ+ ઈ = પથૃ્વી  શ્રત+્ધા+અંજચલ= શ્રિાજંચલ  સજ્ૃ + શત = સનૃ્દ્ષ્ટ  

રજની + ઇન્સદુ = રજનીન્સદુ  િે + અન = િયન  શવ + અ્ત = વ્ય્ત  પ્ર + ઉદ્ + સાહન = પ્રોત્સાહન  

પક્રર + અટન = પયકટન  ભગવત + ગીતા = ભગવદગીતા  તત ્+અનસુાર = તદનસુાર  તત ્+ મય = તન્સમય  

કશપ + ઇિ = કપીિ  શનસ ્+ ઉદ્યમ = શનરુધમ  પે્રમ + અક્બ્ધ = પે્રમાક્બ્ધ  આપદ્ + કાલ = આપત્કાલ  

શવ + અંગ = વ્યગં  ષષ ્+ પદ = ષટપદ  હદય + ઇશ્વર = હદયેશ્વરી  પતુ્ર + એષર્ = પતૈુ્રષર્ા  

શન: + કપટ = શનષ્કપટ  ક્રદક્ + મઢૂ = ક્રદડમઢૂ  ્વગત + ઉક્તત = ્વગતોક્રકત   
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જોડર્ી   

 જોડર્ીના શનયમો :-  

1. આવ િબ્દોનુ ંએક જૂથ ઉપસસગોનુ ંબનેલુ ં(ઉપસગકની આગળ 

શવગતે ચચાક કરી છે.) પરંત ુસં્ કૃત ઉપસગોમા ંબધે જ ઈ-ઉ હ્વ છે.  

 અશત – અશતિય, અશતજ્ઞાન, અશતભાર, અશતચાર, અશતવનૃ્દ્ષ્ટ, 

અશતક્રરતત.  

 અશધ – અશધકારી, અશધસચૂના, અશધશનયમ.  

 અચભ – અચભમાન, અચભરુચચ, અચભમખુ, અચભનવ  

 શન – શનચખલ, શનગમ, શનગ્રહ, શનબધં, શનમગ્ન, શનમેષ, શનયમ, 

શનયતં્રર્, શન:્વાથક, શન:સિંય, શનમકલ, શનરુપાય, શનગુકર્, શનર્જન, 

શનદોષ, શનદેિ, શનર્કય.  

 પક્રર – પક્રરગ્રહ, પક્રરચય, પક્રરચચત, પક્રરર્ામ, પક્રરત્યાગ, પક્રરપાક, 

પક્રરમલ, પક્રરસવંાદ.  

 પ્રશત – પ્રશતકાર, પ્રશતકળૂ, પ્રશતક્ષર્, પ્રશતક્રદન, પ્રશતશનશધ, 

પ્રશતપાદન, પ્રશતબધં, પ્રશતપાળ. 

 શવ – શવકલ્પ, શવજ્ઞાન, શવજય, શવતક, શવપલવ, શવભતત, શવમિક, 

શવયોગ, શવરતત, શવરોધ, શવિેષ, શવશ્રામ,  

 અન ુ– અનકુરર્, અનયુાયી, અનભુવ, અશનરૂપ, અનકંુપા, 

અનિુીલન.  

 ઉપ – ઉપસગક, ઉપવાસ, ઉપગ્રહ, ઉપાહાર, ઉપહાર, ઉપકથા, 

ઉપદેિ, ઉપશનષદ, ઉપવીત, ઉપાધ્યક્ષ.  

 સ-ુ સશુવચાર, સપુતુ્ર, સલેુખન, સગુધં, સરુચક્ષત, સવુાસ.  

 કુ- કુકમક, કુતકક , કુપાત્ર, કુપતુ્ર, કુમશત, કુસેવા.  

 પનુર્ – શપનલકગ્ન, પનુરાગમન, પનુરાવતકન, પનુવાકચન.  

 બક્રહ – બક્રહગોળ, બક્રહષ્કાર, બક્રહમુકખ.  

 ઉત ્– ઉત્િંઠા, ઉિાર, ઉત્િાશંત, ઉત્તર, ઉત્સુગં, ઉતે્તજન.  

 દુસ ્+ દુસનો ઘર્ીવાર ‘દૂર’ થાય છે. તેમા ંદુ હ્વ છે. દુરાગ્રહ, 

દુરાચાર, દુરુપયોગ, દુગકધ, દુર્જન, દુબકળ, દુભાકગ્ય, દુયોધન, દુષ્કમક, 

દુષ્કાળ, દુ:્વપન (દુસનો દુષ ્થાય છે તેમા ંપર્ ‘દુ’ હ્વ છે.)  

2. ગજુરાતી પ્રત્યય લેતા વ્યજંનાન્સત િબ્દો ખોડા ન લખવા પર્ આખા 

લખવા. સં્ કૃત તત્સમ છંદના છેલ્લા વ્યજંનમા ં્વર ભળેલો હોતો 

નથી ત્યારે તે ખોડો લખાય છે, પર્ ગજુરાતીમા ંતો તે છેલ્લા 

વ્યજંનો અકારાન્સત ગર્ીને આખા લખવા, જેમ કે,  

 પક્રરષદ, જગત, વરદ, માનદ, વહૃદ.  

 અપવાદ :- અથાકત,્ પશ્વાત, સાક્ષાત, યથાવત, કદાચચત,્ ક્રકિંચચત,્ 

આવા િબ્દો બીજા િબ્દોની સાથે સમાસમા ંઆવે ત્યારે વ્યજંનાન્સત 

લખાય છે.  

 ક્રકિંચચત્કર, પશ્વાતાપ, સાક્ષાત્કાર.  

 આવા અવ્યયો પછી જ્યારે ‘જ’ આવે છે ત્યારે અકારાન્સત લખાય છે.  

 કવચચત ્પછી ‘જ’ વપરાય તો ‘કવચચત જ’ એમ આખો ‘ત’ લખાય 

છે.  

3. િબ્દના અંતે અનીય, ઈન, ઈય, કી આવે ત્યા ંદીધક ‘ઈ’ થાય છે.  

 વદંનીય, કમનીય, માનવીય, અવર્કનીય, પજૂનીય, કુલીન, ગ્રામીર્, 

નવીન, પરાધીન, આત્મીય, પચંવષીય, રમર્ીય, ભારતીય, 

રાજકીય, વૈદકીય.  

 અપવાદ : મચલન, પચુલન.  

4. ‘અધીન’મા ંદીધક ‘ઈ’ આવે છે. 

 આજ્ઞાધીન, પરાધીન, ્નેહાધીન, ્વાધીન.  

5. ઈન્સદ્ર અને ઈિમા ંદીધક ‘ઈ’ આવે છે.  

 અવનીન્સદ્ર, રવીન્સદ્ર, હરીન્સદ્ર, રજનીિ, જગદીિ, ન્સયાયાધીિ, સત્તાધીિ.  

 અપવાદ : અહશનિિ.  

6. ઈક્ષ-ઈક્ષામા ંદીધક ‘ઈ’ હોય છે.  

 પરીક્ષક, પરીક્ષર્, પરીક્ષા, સમીક્ષા, સમીક્ષક.  

7. ‘વતી’ કે ‘મતી’ લાગે ત્યારે દીધક ‘ઈ’ થાય છે.  

 સર્વતી, ભગવતી, કલાવતી, ચારુમતી, રૂપમતી.  

8. ‘શન’ કે ‘ક્રટ’ હોય તેવા નામ પર્ હ્વ હોય છે.  

 ગ્લાશન, હાશન, પનુ્દ્ષ્ટ, વનૃ્દ્ષ્ટ, સનૃ્દ્ષ્ટ.  

9. અતીત – બે ‘ઈ’ જોડાઈને દીધક ‘ઈ’ બને છે.  

 કાલાતીત, કલ્પનાતીત.  

10. ‘ગીરી’ િબ્દને અંતે દીધક ‘ઈ’ બને છે.  

 દાદાગીરી, યાદગીરી, કામગીરી.  

 અપવાદ : ‘ચગક્રર’ પવકતના અથકમા ંહ્વ આવે છે.  

 નીલચગક્રર, ક્રહમચગક્રર.  

11. ત્રર્ અક્ષના િબ્દના બીજા અક્ષરમા ંહ્વ હોય તો પહલેા ંઅક્ષરનો 

ઈ / ઊ દીધક લખાય છે.  

 કતૂરંુ, ભીલડી, નીલમ, દીકરો, કીટલી, સપૂડંુ, ચીભડંુ, ભસૂકો. 

 અપવાદ : કુલડી, કુમળં, ગટુકો, ટુકડો, ટુચકો.  

12. કરર્, ભવન કે કૃત, ભતૂ પ્રત્યયોવાળા રૂપોમા ંઅનિુમે દીધક ‘ઈ’ 

અને ‘ઊ’ થાય છે.  

 એકીકરર્, વિીકરર્, વગીકરર્, દઢીભતૂ, ગરુ્ીભતૂ, ધનીભતૂ.  

13. નારીજાશતમા ંભાવવાચક નામને અંતે ‘ઈ’ હ્વ આવે છે.  

 અનમુશત, અનભુશૂત, આકૃશત, અનપુક્્થશત, આપશત્ત, આવશૃત્ત, આહુશત, 

પ્રતીશત, ઉન્સનશત, સમંશત.  

14. ‘ઈક’ તેમજ ‘ઈકા’ પ્રત્યય હંમેિા હ્વ ‘ઈ’ વાળા હોય છે.  

 માનશસક, સામાજજક, ધાશમિક, ભૌગોચલક, વા્તશવક, અનિુમચર્કા, 

માગકદશિિકા, શિચક્ષકા, પકુ્્તકા, ્મરચર્કા.  
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15. શે્રષ્ઠતાદિકક ‘ઈષ્ટ’ આવે ત્યારે ‘ઈ’ હ્વ હોય છે.  

 ગશવિષ્ટ, કશનષ્ટ, ધશમિષ્ટ.  

16. ઈષ્ટમા ંપર્ ‘ઈ’ હ્વ હોય છે.  

 અશનષ્ટ, પક્રરશિષ્ટ, શવશિષ્ટ, શિષ્ટ.  

17. ‘ય’ ની પહલેા આવતો ‘ઈ’ હ્વ હોય છે.  

 કક્રડયો, કાક્રઠયાવાડ, નક્રડયાદ, ફરજજયાત, મરજજયાત, જરૂક્રરયાત, 

રેંક્રટયો.  

18. ‘ઈલ’ કે ‘ઈત’ પ્રત્યય આવતો હોય ત્યારે ‘ઈ’ હ્વ હોય છે.  

 અશનલ, સચલલ, ઊશમિલ, કશથત, શનવાકશસત, અચચિત, ખકં્રડત.  

 અપવાદ : નીલ અને િીલ = સિુીલ અને નીલકમલ  

19. ‘તા’ કે ‘ત્વ’ પ્રત્યયથી બનતા નામોને અંતે દીધક ‘ઈ’ હ્વ થાય છે.  

 ઉપયોગી-ઉપયોચગતા, ્વામી-્વાશમત્વ, તેજ્વી-તેજક્્વતા.  

20. નામોમા ંછેડેનો ‘ઉ’ પર્ હ્વ હોય છે.  

 ધેન,ુ રઘ,ુ શવષ્ણ ુ 

 અપવાદ : વધ ૂ 

21. િબ્દમા ંજોડાક્ષર પહલેાના ઈ, ઉ હ્વ હોય છે.  

 શિષ્ય, ક્રદવ્યા, ઉત્સાહ, રૂદ્ર, પક્રરશિષ્ટ, હુલ્લડ, સમદુ્ર.  

 તદભવ જોડર્ીના શનયમો :-  

1. જોડાક્ષરમા ંપાછળના અક્ષર પ્રમારે્ આગળનો અક્ષર કરવો.  

 પથ્થર, ચોખ્ખુ,ં સધુ્ધા ં 

 અપવાદ : અચ્છેર, અચ્છં, પચ્છમ.  

2. એકાક્ષરી િબ્દોમા ંદીધક ‘ઈ’, ‘ઊ’ આવ છે.  

 ફી, ઘી, જી, બી, પી, લ,ૂ ભ,ૂ જૂ, છૂ, ્ૂ  

3. અનુ્ વાર સાથેના એકાક્ષરમા ંહ્વ ‘ઉ’ આવે છે.  

 હું, શુ,ં ત ુ ં

4. બે અક્ષરવાળા િબ્દોમા ંપહલેા અક્ષરમા ં‘ઈ’ કે ‘ઉ’ દીધક આવે છે.  

 બીક, ભીલ, ઢીલ, ભીખ, ચીજ, ખીર, ગીધ, ગીચ, ભખૂ, ભતૂ, કખૂ, 

ભકૂી, જૂથ, દૂધ, ભરંુૂ, સકંુૂ.  

5. ત્રર્ અક્ષરના િબ્દોમા ંગરુુ અક્ષર પહલેા હ્વ ‘ઈ’ ‘ઉ’ હોય છે, 

જ્યારે લઘ ુઅક્ષર પહલેાના ‘ઈ’ ‘ઉ’ હોય છે,  

 ક્રકનારો, શમનારો, સથુાર, ખેડૂત, મજૂર, ખજૂર, તબચૂ, ચબલાડી, 

ભીલડી, કતૂરંુ, ધતુારો, નીલમ, દીકરો, કીચડ, કીટલી, ચીભડંુ, સપૂડંુ 

ભસૂકો, કકૂડો, કતૂરો.  

6. ચાર કે વધ ુઅક્ષરવાળા િબ્દમા ંપ્રથમ ‘ઈ’ ‘ઉ’ હ્વ હોય છે.  

 ક્રહલચાલ, ચખસકોલી, શવલાયત, ઉત્તરાયર્, શિફારસ, ક્રટક્રટયારો, 

ક્રકલક્રકલાટ, હુલામણુ.ં  

7. શવિેષર્ પરથી બનતા નામમા ંપહલેો અક્ષર દીધક હોય ત્યા ંબીજો 

અક્ષર પર્ દીધક રહ ેછે.  

 ઢીલુ-ંઢીલાિ, ચીકણુ-ંચીકાિ, ફીકંુ-ફીકાિ, જૂઠંુ-જૂઠાણુ,ં મીઠંુ-મીઠાઈ-

મીઠાિ.  

8. ‘ઈ’ કે ‘ઉ’ પછી જોડાક્ષર આવ્યો હોય તો ‘ઈ’ કે ‘ઉ’ હ્વ કરવા.  

 ઈસ્ત્રી, ઈક્્પતાલ, ક્રક્સો, ચચઠી, જજલ્લો, શિ્ત, પાક્રક્તાન, 

ખાચલ્તાન, ખલુ્લુ,ં લચુ્ચુ,ં મકુ્કો, જુ્સો, ડુક્કર, હુલ્લડ.  

9. કેટલા િબ્દો બોલતા ભાર આવે ત્યા ંદીધક ‘ઈ’ ‘ઉ’ આવે છે.  

 દાગીનો, ઝેરીલો, નતીજો, અંગઠૂો, નમનૂો, અરડૂસો.  

10. ‘ય’ પહલેા ‘ઈ’ આવે તો હ્વ ‘ઈ’ હોય છે.  

 પાચર્યારી, મોશતયો, દારૂક્રડયો, ચોક્રકયાત, શિયાળો, હોશમયોપથી, 

ચક્રડયાત ુ,ં વાચર્યો, િામચળયો, રચળયામણુ,ં રેક્રઢયાળ, પક્રડયો, તચળયુ,ં 

ચબયારર્, તેલીચબયા.ં  

 

અચખલ ઉત્તીર્ક ઢૂંકડંુ  ધમુાડી ષડક્રરપ ુ યહદૂી આસક્તત આઈસક્રિમ ટૉકીઝ 

અખટૂ ઉત્પશત્ત તચબયત  ધનૂી ષન્દ્ષ્ટપશૂતિ રજૂઆત ઇષ્ટ આલબમ ટયબૂ 

અટલૂુ ં ઉનશત તરજુમો  ધમૂ્રપાન સગીર રમર્ીક ઊચચત આશસ્ટંટ ટ્રાક્રફક 

અઠવાક્રડયુ ં ઉપયોચગતા તરીકે  ધળૂ સચચવ રમર્ીય ઉત્કષૃ્ટ ઈક્ન્સ્ટટયટૂ ટે્રજજક 

અશતશથ  ખિુનમુા તરુર્ વજૂદ સદરહ ુ રસીદ ડૂબવુ ં ઈલેક્રકટ્ર્ક ક્રડશવડંડ 

અશધકારી ખિુબો તસવીર  વડીલ સમજૂતી રહીિ ડંૂડંુ એક્ન્સજશનયર થરમોશમટર 

અનકુરર્ીય ખબૂસરૂત તબંરૂો  વચર્ક સમાશધ રાજીનામુ ં ઢકૂડંુ ઍલ્યશુમશનયમ શથયેટર 

અનયુાયી ચગક્રર તાજગી  વક્રરયાળી સશમશત રીતક્રરવાજ ધતૂ ઍશસડ નોક્રટસ 

અચભરુચચ ગઢૂ તારીખ  વસલૂ સમીપ રુદ્દન ધરર્ાં ઍસોશસયેિન પબ્બ્લક 

ઓશિિંગર્ ગકૃ્રહર્ી તાલીમ  વહીવટ સહાનભુશૂત રુશધર ધચર્યાર્ી ઑપરેિન પાસકલ 

ઔચચત્ય ગ્રશંથ તાલકુો  શવકટ પ્રતીક રોજજિંદંુ ધર્ી ઑક્રફસ શપકેક્રટિંગ 

કદી ઘક્રડયાળ તાબંુ ં શવખટંુ પ્રતીક્ષા લગૂડંુ િેતરંજી કશમટી સરકસ 
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મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  27 

કબલૂ ચમત્કશૃત શતજોરી  શવજજચગષા પ્રિસંા વ્યવહારુ િાસક કશમિનર સક્રટિક્રફકેટ 

કવશયત્રી ધ ૂસંરી શતશથ શવદ્યાથીની પ્રશસદ્ધિ વ્યહૂ િોષક મિીન સશવિસ 

કંજૂસ ધ્રજૂવુ ં શતલક  શવદ્યાથી પ્રસશૂત િતાબ્દી મૌચલક શમશનટ સાઈકલ 

કાબ ૂ નમનૂો મજજયારંુ શવપરીત ફકીર િરૂઆત ્વા્થ્ય શમલ શસગારેટ 

કારક્રકદી નસીબ મજૂર  શવલાયત ફરજજયાત િહીદ ્વીકાર મેજજ્ટે્રટ શસગ્નલ 

ક્રકક્રકયારી નાજુક મનસબૂો શવલન ફક્રરયાદ િારીક્રરક હકીકત મૅમોક્રરયલ શસનેમા 

જીર્ોિાર શનત્ય મરજજયાત શવિેષ ક્રફકર શિકારી મોરથથૂ ુ મ્યશુનશસપાચલટી શસશવલ 

જુઓ ઉપયોગી મિગલૂ વીમો બચક્ષિ(સ) શિચક્ષત હૂંક્રડયામર્ યશુનફોમક સપુક્રરન્સટેન્સડેન્સટ 

જુદંુ ઉપર મિહરૂ વીર બહાદુર શિશથલ હૂંડી રજજ્ટર સૅિેટરી 

જૂનુ ં ઉપરી મહસેલૂ શનમણકૂ બારીક શિચબર હૂંફ ક્રરપોટક  સિેટેક્રરયેટ 

ચઝિંદાક્રદલી ઉપવીત મજૂંર શનરચભમાની બીલકુલ શિષ્ટાચાર અંકુિ  ક્રરવોલ્વર સેશવિંગ્સ 

ઝબેંિ ઉદૂક  માક્રહતી  શનરુપયોગી બીભત્સ શિ્ત હૃદય  રૂમ પોચલિ 

અચભષેક ઉષ્ર્ શમલન  નીરૂપર્ બીમાર િીધ્ર ઋત ુ રૅક્રડયો પોલીસ 

અમકુ ઋર્ી મીઠાઇ શન:્પહૃી  બશુનયાદી િીષકક શદૂ્ર  કારટનૂ પ્રીશમયમ 

અવાકચીન ઐશ્વયક મીમાસંા શનકાલ બેવકફૂ સક્રહષ્ણ ુ આફરીન ક્રકલો પ્રફૂ 

અક્રહિંસા ચીતરવુ ં મકુદ્ મો  શનહાળવુ ં બ્રહ્મચયક સહીસલામત ઠંૂઠંુ કૅરોસીન પલાન્દ્્ટક 

અંકુર ચ ૂદંડી મજુબ  નીકળવુ ં ભ્મીભતૂ સચંક્ષપત દ્યશુત કોન્સ્ટેબલ ફશનિચર 

આજીશવકા ચોક્રકયાત મનુીમ  નીડર ભાડૂત સગંીત શનૂ્સય ક્રિકેટ ચબન્દ્લ્ડિંગ 

આધશુનક છીએ મસુીબત  નીવડવુ ં ભીષર્ સિંય ્વયભં ૂ િૉશસિંગ બકુ 

આપખદુ છેતરશપિંડી મડૂી  નૈસચગિક ભખૂમરો સં્ કશૃત હુ્ ન જ્યચુબલી બકુ પો્ટ 

કીક્રડયારંુ જરૂક્રરયાત ક્રદલગીરી  પશત ભષૂર્ સામગ્રી દલીલ ક્રટક્રકટ બકુસેલર 

કુમળં જજગીષા ક્રદવસ  પત્ની ભ ૂસંવુ ં સારશથ ટૂં કંુ ટૅશનસ બટૂ 

કુલડી જજજીશવષા ક્રદવાળી  પરબીક્રડયુ ં મજબતૂ સાવકજશનક દેદીપયમાન ટૅમ્પરેચર બેટરી 

કતૂરંુ જજજ્ઞાસા ક્રદવેટીયા  પક્રરચચત સભુાશષત સાચલયાણુ ં શકુ્ષષૂા ટૅચલગ્રાફ બોક્રડિંગ 

કવૂો પજૂારી દીકરી  પક્રરર્ીત સિુોચભત સાક્રહત્ય ્ુટ ટૅચલશવઝન સેિનકોટક  

કશૃત્રમ પજૂ્ય દીક્ષા  પરીક્ષા સષુમા સાશધક હમુલો રૅક્રિજરેટર સોચલશસટર 

કોષ્ટક પરૂત ુ ં દીપક  પસદં સકંુૂ શસગરામ ત્રઠૂવુ ં રેલવે સોલ્જર 

કોહવાર્ પોિાક દીઘકસતૂ્રી પારધી સકૂ્ષ્મ શસલાઈ ટુચકો રેિશનિંગ સોસાયટી 

હોદ્દો પોષક દીવાદાડંી પાક્રરતોશષક સચૂચત હજુ દૂબળં રૉયલ ્કલૂ 

ચક્ષશતજ પ્રકીર્ક દીવાન પીછેહઠ સતૂર હક્રરયાળી શચુચ લાઈસન્સસ ્કોલરશિપ 

ક્રટળક ઝડંપડી દીવાનુ ં પીંજામર્ સૈશનક હરીફાઈ ક્્નગ્ધ ચલશમટેડ ્ટુક્રડયો 

તીક્ષ્ર્ ટીપુ ં દીવાલ પખુ્ત ્તશુત હાશન હનુર વાયરલેસ ્પેશિયલ 

તીથક ટુકડી દીવાસળી પનુરુિાર ્થાશનક ક્રહતૈષી  શવટાશમન હાઈ્કલૂ 

તેલીચબયાં ટુકડો દૂધ પજૂા ્થાયી હીર્પત  વૅજજટેબલ હામોશનયમ 

       વોડક  ક્રહ્ટીક્રરયા 
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સમાસ   

સમાસ(સમ+આસ) 

(સમ = સરખ ુઅને આસ = ગોઠવર્ી) 

સવકપદ પ્રધાન  એકપદ પ્રધાન અન્સયપદ પ્રધાન  

 

 

દ્વન્સદ્વ દ્ધદ્વગ ુ

 

ઉપપદ    

 

મધ્યમપદલોપી 
 

કમકધારય    

 

તત્પરુુષ 

 

અવ્યયીભાવ 

 

બહવુ્રીક્રહ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  અન્સનજળ  અન્સન અને જળ  દ્વન્સદ્વ  

2.  અ્ત વ્ય્ત  અ્ત અને વ્ય્ત  દ્વન્સદ્વ  

3.  અંદર બહાર  અંદર અને બહાર  દ્વન્સદ્વ  

4.  આગળ 
પાછળ  

આગળ કે પાછળ  દ્વન્સદ્વ  

5.  આજકાલ  આજ અને કાલ  દ્વન્સદ્વ  

6.  આઠ દસ  આઠ અને દસ  દ્વન્સદ્વ  

7.  આદર સત્કાર આદર અને સત્કાર  દ્વન્સદ્વ  

8.  આબોહવા આબ (પાર્ી) અને હવા દ્વન્સદ્વ  

9.  આભધરતી  આભ અને ધરતી  દ્વન્સદ્વ  

10.  આવ-જા  આવ અને જાવ  દ્વન્સદ્વ  

11.  આવતા જતા ં આવતા અને જતા ં દ્વન્સદ્વ  

12.  ઉઘાડવાસ  ઉઘાડ અને વાસ  દ્વન્સદ્વ  

13.  ઉત્તર દચક્ષર્  ઉત્તર અને દચક્ષર્  દ્વન્સદ્વ  

14.  ઉત્તરોત્તર  ઉત્તર અને ઉત્તર  દ્વન્સદ્વ  

15.  ઉદય અ્ત  ઉદય અને અ્ત  દ્વન્સદ્વ  

16.  ઊઠવુ ંબેસવુ ં ઊઠવુ ંઅને બેસવુ ં દ્વન્સદ્વ  

17.  ઊંડી ઊંડી  ઊંડી અને ઊંડી  દ્વન્સદ્વ  

18.  એક બે  એક કે બે  દ્વન્સદ્વ  

19.  એકલુ ંઅટુલુ ં એકલુ ંઅને અટુલુ ં દ્વન્સદ્વ  

20.  કાળં ધોળં  કાળં કે ધોળં  દ્વન્સદ્વ  

21.  કવૂો હવાડો  કવૂો કે હવાડો  દ્વન્સદ્વ  

22.  ખટ મધરુો  ખટ (ખાડો) અને મધરુો  દ્વન્સદ્વ  

23.  ખરંુ ખોટંુ  ખરંુ અને ખોટંુ  દ્વન્સદ્વ  

24.  ખાડા ટેકરા  ખાડા અને ટેકરા  દ્વન્સદ્વ  

25.  ખાનપાન  ખાન અને પાન  દ્વન્સદ્વ  

26.  ખાવા પીવા  ખાવા અને પીવા  દ્વન્સદ્વ  

27.  ગલીકૂંચી  ગલી અને ગલી  દ્વન્સદ્વ  

28.  ગાદી તક્રકયો  ગાદી અને તક્રકયો  દ્વન્સદ્વ  

29.  ગરુૂશિષ્ય  ગરુૂ અને શિષ્ય  દ્વન્સદ્વ  

30.  ગેડીદડા ગેડી અને દડા  દ્વન્સદ્વ 

31.  ઘરખોરડા ં ઘર અને ખોરડંુ  દ્વન્સદ્વ  

32.  ઘરબાર  ઘર અને બાર  દ્વન્સદ્વ  

33.  ચડતી  ચડતી અને પડતી  દ્વન્સદ્વ  

34.  ચરાચર  ચર અને અચર  દ્વન્સદ્વ  

35.  ચાપાર્ી  ચા અને પાર્ી  દ્વન્સદ્વ    
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36.  ચારપાચં  ચાર કે પાચં  દ્વન્સદ્વ    

37.  ચાદં તારા  ચાદં અને તારા  દ્વન્સદ્વ  

38.  ચોરબોર  ચોર અને ચોર જેવી દ્વન્સદ્વ    

39.  શછન્સન ચભન્સન  શછન્સન અને ચભન્સન  દ્વન્સદ્વ  

40.  જમીન 
આસમાન -  

જમીન અને આસમાન  દ્વન્સદ્વ  

41.  જમીન 
જાગીર  

જમીન અને જાગીર દ્વન્સદ્વ  

42.  જય પરાજય  જય અને પરાજય  દ્વન્સદ્વ  

43.  જાત જકાત  જાત કે જકાત  દ્વન્સદ્વ  

44.  જાતજાતના  જાતની અને જાતના  દ્વન્સદ્વ  

45.  જેમ તેમ  જેમ અને તેમ  દ્વન્સદ્વ  

46.  જ્યારે ત્યારે  જ્યારે અને ત્યારે  દ્વન્સદ્વ  

47.  ઝાડપાન  ઝાડ અને પાન  દ્વન્સદ્વ  

48.  તડકો છાયંો  તડકો કે છાયંો  દ્વન્સદ્વ  

49.  તન મન ધન  તન, મન અને ધન  દ્વન્સદ્વ  

50.  તમે અમે  તમે અને અમે  દ્વન્સદ્વ  

51.  તાર્ાવાર્ા  તાર્ા અને વાર્ા  દ્વન્સદ્વ  

52.  તારટપાલ  તાર અને ટપાલ  દ્વન્સદ્વ  

53.  તીર કામઠંુ  તીર અને કામઠંુ  દ્વન્સદ્વ  

54.  ત ુહું  ત ુઅને હું  દ્વન્સદ્વ  

55.  ત્રર્ ચાર  ત્રર્ કે ચાર  દ્વન્સદ્વ  

56.  થોડંુ ઘણુ ં થોડંુ અને ઘણુ ં દ્વન્સદ્વ  

57.  દસબાર  દસ કે બાર  દ્વન્સદ્વ  

58.  દંડ બેઠક  દંડ અને બેઠક  દ્વન્સદ્વ  

59.  દંપતી  પશત અને પત્ની  દ્વન્સદ્વ  

60.  દાર્ોપાર્ી  દાર્ો અને પાર્ી  દ્વન્સદ્વ    

61.  દાનદચક્ષર્ા  દાન અને દચક્ષર્ા  દ્વન્સદ્વ  

62.  દેવદાનવ  દેવ અને દાનવ  દ્વન્સદ્વ  

63.  દેિશવદેિ  દેિ અને શવદેિ  દ્વન્સદ્વ  

64.  ધર્ીધચર્યા
ર્ી  

ધર્ી અને ધચર્યાર્ી  દ્વન્સદ્વ  

65.  ધનષુ્યબાર્  ધનષુ્ય અને બાર્  દ્વન્સદ્વ  

66.  ધરમ કરમ  ધરમ કે કરમ  દ્વન્સદ્વ  

67.  નફોતોટો  નફો કે તોટો  દ્વન્સદ્વ  

68.  નરનારી  નર અને નારી  દ્વન્સદ્વ  

69.  નાની મોટી  નાની અને મોટી  દ્વન્સદ્વ  

70.  નામશનિાન  નામ અને શનિાન  દ્વન્સદ્વ  

71.  નાહ્યા ધોયા  નાહ્યા અને ધોયા  દ્વન્સદ્વ  

72.  શનિક્રદન  શનિ અને ક્રદન  દ્વન્સદ્વ  

73.  પતગં દોરી  પતગં અને દોરી  દ્વન્સદ્વ  

74.  પળેપળ  પળ અને પળ  દ્વન્સદ્વ  

75.  પાપપણુ્ય  પાપ અને પણુ્ય  દ્વન્સદ્વ  

76.  પવૂકપશશ્વમ  પવૂક અને પશશ્વમ  દ્વન્સદ્વ  

77.  ફૂલ ફળ  ફૂલ અને ફળ  દ્વન્સદ્વ  

78.  બાવીસ  વીસ અને બે  દ્વન્સદ્વ  

79.  બાળબચ્ચા ં બાળ અને બચ્ચા ં દ્વન્સદ્વ  

80.  બટૂ મોંજા  બટૂ અને મોંજા  દ્વન્સદ્વ  

81.  બે ચાર  બે અને ચાર  દ્વન્સદ્વ  

82.  બોલબેટ  બોલ અને બેટ  દ્વન્સદ્વ  

83.  ભર્વુ ંગર્વુ ં ભર્વુ ંઅને ગર્વુ ં દ્વન્સદ્વ  

84.  ભર્ીગર્ી  ભર્ી અને ગર્ી  દ્વન્સદ્વ  

85.  ભરતી ઓટ  ભરતી અને ઓટ  દ્વન્સદ્વ  

86.  ભાઈબહને  ભાઈ અને બહને  દ્વન્સદ્વ    

87.  ભલૂચકૂ  ભલૂ અને ચકૂ  દ્વન્સદ્વ  

88.  મનોમન  મન અને મન  દ્વન્સદ્વ  

89.  માતાશપતા  માતા અને શપતા  દ્વન્સદ્વ  

90.  માયામમતા  માયા અને મમતા  દ્વન્સદ્વ  

91.  મોજમજાક  મોજ, મજાક વગેરે  દ્વન્સદ્વ    

92.  રમતગમત  રમત અને ગમત  દ્વન્સદ્વ  

93.  રમે જમે  રમે અને જમે  દ્વન્સદ્વ  

94.  રાગદ્વેષ  રાગ અને દ્વેષ  દ્વન્સદ્વ  

95.  રાજારાર્ી  રાજા અને રાર્ી  દ્વન્સદ્વ  

96.  રાતક્રદવસ  રાત અને ક્રદવસ  દ્વન્સદ્વ  

97.  રાધાકૃષ્ર્  રાધા અને કૃષ્ર્  દ્વન્સદ્વ  

98.  રામલક્ષ્મર્  રામ અને લક્ષ્મર્  દ્વન્સદ્વ    

99.  રાયરંક  રાય કે રંક  દ્વન્સદ્વ  

100.  રીતભાત  રીત અને ભાત  દ્વન્સદ્વ  

101.  રીતક્રરવાજ  રીત અને ક્રરવાજ  દ્વન્સદ્વ    

102.  રૂપરંગ  રૂપ અને રંગ  દ્વન્સદ્વ  

103.  રો કંકળ  રો (રડવુ)ં અને કકડવુ ં દ્વન્સદ્વ  

104.  રોજેરોજ  રોજ અને રોજ  દ્વન્સદ્વ  

105.  લવકુિ  લવ અને કુિ  દ્વન્સદ્વ  

106.  લાગલગાટ  લાગટ અને લાગટ  દ્વન્સદ્વ    

107.  લાભાલાભ  લાભ અને અલાભ  દ્વન્સદ્વ  

108.  લાલ પીળં  લાલ અને પીળં  દ્વન્સદ્વ  

109.  લખૂુ ં– સકૂૂં  લખૂુ ંઅને સકંુૂ  દ્વન્સદ્વ  

110.  વખતોવખત  વખત અને વખતો  દ્વન્સદ્વ  

111.  વધ્યુ ંઘટયુ ં વધ્યુ ંઅને ઘટયુ ં દ્વન્સદ્વ  

112.  વરવહુ  વર અને વહુ  દ્વન્સદ્વ  

113.  વહલેુ ંમોડંુ  વહલેુ ંકે મોડંુ  દ્વન્સદ્વ  

114.  વાચન-લેખન  વાચન અને લેખન  દ્વન્સદ્વ  

115.  વાડીવજીફો  વાડી અને વજીફો  દ્વન્સદ્વ  

116.  વેરઝેર  વેર અને ઝેર  દ્વન્સદ્વ  

117.  વેિટેક  વેિ અને ટેક  દ્વન્સદ્વ  

118.  િત્ર ુશમત્ર  િત્ર ુકે શમત્ર  દ્વન્સદ્વ  

119.  િાકભાજી  િાક અને ભાજી  દ્વન્સદ્વ  

120.  શિવપાવકતી  શિવ અને પાવકતી  દ્વન્સદ્વ  

121.  શભુાશભુ  શભુ અને અશભુ  દ્વન્સદ્વ  
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122.  િેઠિાહુકાર  િેઠ અને િાહુકાર  દ્વન્સદ્વ  

123.  િોધાિોધ  િોધ અને િોધ  દ્વન્સદ્વ  

124.  શ્વાસોશ્વાસ   શ્વાસ અને ઉચ્છવાસ  દ્વન્સદ્વ  

125.  શે્વતશ્યામ  શે્વત અને શ્યામ  દ્વન્સદ્વ  

126.  સગાસબંધંી  સગા અને સબંધંી  દ્વન્સદ્વ  

127.  સજીધજી  સજી અને ધજીને  દ્વન્સદ્વ  

128.  સવાર સાજં  સવાર અને સાજં  દ્વન્સદ્વ  

129.  સસરો જમાઈ  સસરો અને જમાઈ  દ્વન્સદ્વ  

130.  સાચેસાચુ ં સાચુ ંઅને સાચુ ં દ્વન્સદ્વ    

131.  સાધસુતંો  સાધઓુ અને સતંો  દ્વદં્વ  

132.  સારંુનરસુ ં સારંુ કે નરસુ ં દ્વન્સદ્વ    

133.  સીતારામ  સીતા અને રામ  દ્વન્સદ્વ  

134.  સખુ દુ:ખ  સખુ અને દુ:ખ  દ્વન્સદ્વ  

135.  સખુિાશંત  સખુ અને િાશંત  દ્વન્સદ્વ  

136.  સરુઅસરુ  સરુ અને અસરુ  દ્વન્સદ્વ  

137.  સયૂક ચદં્ર  સયૂક અને ચદં્ર  દ્વન્સદ્વ  

138.  સેવા પજૂા  સેવા અને પજૂા  દ્વન્સદ્વ  

139.  સોનુ ંરૂપુ ં સોનુ ંઅને રૂપુ ં દ્વન્સદ્વ  

140.  સોય દોરો  સોય અને દોરો  દ્વન્સદ્વ  

141.  સૌમ્યરૌિ  સૌમ્ય અને રૌિ  દ્વન્સદ્વ  

142.  સ્ત્રી પરુુષ  સ્ત્રી અને પરુુષ  દ્વન્સદ્વ  

143.  ્નાનપાન  ્નાન અને પાન  દ્વદં્વ    

144.  ્નેહિૌયક  ્નેહ અને િૌયક  દ્વન્સદ્વ  

145.  ્લેટ પેન  ્લેટ અને પેન  દ્વન્સદ્વ  

146.  હવાપાર્ી  હવા, પાર્ી વગેરે  દ્વન્સદ્વ   

147.  હાથપગ  હાથ અને પગ  દ્વન્સદ્વ  

148.  હારજીત  હાર અને જીત  દ્વન્સદ્વ  

149.  હતેપ્રીત  હતે અને પ્રીત  દ્વન્સદ્વ  

150.  અચ્છેર  અડધો િેર  દ્ધદ્વગ ુ  

151.  અઠવાક્રડયુ ં સાત ક્રદવસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ   

152.  અષ્ટાધ્યાયી  અષ્ટ અધ્યાયવાળં  દ્ધદ્વગ ુ 

153.  એકાવલી  એક આવલ ુ(સેર)નો ક્ષર  દ્ધદ્વગ ુ 

154.  ખટરસ  છ રસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

155.  ચતમુાકસ  ચાર માસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

156.  ચતવેુદ  ચાર વેદનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

157.  ચોઘક્રડયુ ં ચાર ઘડીઓનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

158.  ચોમાસ ુ ચાર માસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

159.  ચોસઠકલા  ચોસઠકલાનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

160.  શત્રકાળ  ત્રર્ કાળનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

161.  શત્રપદ  ત્રર્ પદનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

162.  શત્રભવુન  ત્રર્ ભવૂનનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

163.  શત્રલોક  ત્રર્ લોકનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

164.  દીદિ  દી (બે) દિ (ક્રદિાનો સમહૂ)  દ્ધદ્વગ ુ 

165.  દુપટ્ટો  દુ (બે) પટ્ટો (લગૂડાનો કટકો)  દ્ધદ્વગ ુ 

166.  દોઢડાહ્ુ ં  દોઢ ડાહ્ુ ં દ્ધદ્વગ ુ  

167.  દ્ધદ્વગ ુ  બે ગાયો  દ્ધદ્વગ ુ 

168.  નવશનશધ  નવ શનશધનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

169.  નવરસ  નવરસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

170.  નવરાત  નવ રાશત્રનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ  

171.  નવરાત્રી  નવ રાત્રીનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

172.  પખવાક્રડયુ ં પદંર ક્રદવસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ   

173.  પચંપાત્ર  પાચં પાત્રનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

174.  પચંરાત્રી  પાચં રાશત્રનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

175.  પચંવટી પાચં વડનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ   

176.  પચંિેરી  પાચં િેરનો સમહૂ (કાટલુ)ં  દ્ધદ્વગ ુ 

177.  પચંાગં  પાચં અંગનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

178.  પાચંિેરી  પાચં િેરનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ  

179.  િતાબ્દી  િત (સો) અબ્દ (વષક)નો 
સમહૂ  

દ્ધદ્વગ ુ 

180.  ષડક્રરપુ ં ષડ્ (છ) ક્રરપ ુ(દુશ્મન) સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

181.  સપતપદી  સાત પગલા  દ્ધદ્વગ ુ  

182.  સપતશષિ  સાત ઋશષઓનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

183.  સપતાહ  સાત ક્રદવસનો સમહૂ  દ્ધદ્વગ ુ 

184.  સવાિેર  સવા િેર  દ્ધદ્વગ ુ  

185.  અગ્રજ  આગળથી જન્સમનાર  ઉપપદ  

186.  અગે્રસર  આગળ રહનેાર  ઉપપદ  

187.  અજ્ઞ  ન જાર્નાર  ઉપપદ  

188.  અનજુ  પાછળથી જન્સમનાર  ઉપપદ  

189.  અપસરા  અપમા ં(પાર્ીમા)ં સરા 
(સરકનારી)  

ઉપપદ  

190.  અભયદા  અભયને આપનાર  ઉપપદ  

191.  ઈશતહાસકાર  ઈશતહાસ કરનાર ઉપપદ  

192.  ઉભયાન્સવયી ઉભયને જોડનાર  ઉપપદ  

193.  ઓછાબોલી  ઓછં બોલનાર  ઉપપદ  

194.  કતકરુપ્રયોગ  કતાકમા ંપ્રયોગ  ઉપપદ  

195.  કમકચર્પ્રયોગ  કમકમા ંપ્રયોગ  ઉપપદ  

196.  કંઠ્થ  કંઠે (મોઢે આવડે તેવુ)ંમા ં
ક્્થર કરનાર  

ઉપપદ  

197.  કાનઝાલ્યુ ં કાનને ઝાલનાર  ઉપપદ  

198.  કારકુન  (કાયક) કાર કુન (કરનાર)  ઉપપદ  

199.  કારીગર  કામ કરનાર  ઉપપદ  

200.  કાયકકર  કાયક કરનાર  ઉપપદ  

201.  કીશતિદા  કીશતિને આપનાર  ઉપપદ  

202.  કુિળ  કુિ વાઢનાર  ઉપપદ  

203.  કુળબોળં  કુળની આબરૂને બોળનાર  ઉપપદ  

204.  કંુભકાર  કંુભનો કરનાર (બનાવનાર)  ઉપપદ  

205.  કૃતઘ્ન  કૃતને ભલૂનાર  ઉપપદ    

206.  કૃતજ્ઞ  કૃત(ઉપકાર) કરનાર  ઉપપદ  

207.  કૃતધ્ન  અપકાર કરનાર  ઉપપદ  
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208.  કૃશષકાર  કૃશષ (ખેતી)ને કરનાર  ઉપપદ  

209.  ચક્ષશતજ  ચક્ષશતએ જન્સમનાર  ઉપપદ  

210.  ખગ  આકાિમા ંગશત કરનાર  ઉપપદ  

211.  ખબરદાર  ખબર રાખનાર  ઉપપદ   

212.  ખેચર  આકાિમા ંચરનાર  ઉપપદ  

213.  ગગનભેદક  ગગન (આકાિ)ને ભેદનાર  ઉપપદ  

214.  ગળાડૂબ  ગળં ડૂબે તેટલુ ં ઉપપદ    

215.  ગળેપડંુ  ગળે પડનાર  ઉપપદ  

216.  ગગંાધર  ગગંાને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ   

217.  ચગક્રરધર  ચગક્રર (પવકત)ને ધારર્ 
કરનાર  

ઉપપદ  

218.  ગહૃ્થ  ઘરમા ંરહનેાર  ઉપપદ  

219.  ગોપાલ  ગો (ગાય)નો પાલનહાર  ઉપપદ  

220.  ગોશવિંદ  ગો (ઈન્દ્ન્સદ્રયો)ને જાર્નાર  ઉપપદ  

221.  ગ્રથંકાર  ગ્રથોનો કરનાર, ગ્રથંોને 
રચનાર  

ઉપપદ  

222.  ગ્રથંપાલ  ગ્રથંોને પાળનાર (સભંાળ 
લેનાર)  

ઉપપદ  

223.  ચચઠીનવીસ  ચચઠી (નાનો કાગળ) નવીસ 
(લખનાર)  

ઉપપદ  

224.  ચચત્તભેદક  ચચત્તને ભેદનાર  ઉપપદ  

225.  ચીલાચાલ  ચીલા પર ચાલનાર  ઉપપદ  

226.  છાતીકઢંુ છાતી કાઢનાર (બહાદુર)  ઉપપદ  

227.  છાતીફાટ  છાતી ફાટી જાય તેવુ ંરડનાર  ઉપપદ  

228.  જડબાતોડ  જડબુ ંતોડી નાખંનાર  ઉપપદ  

229.  જિોદા  જિ આપનાર  ઉપપદ  

230.  જળચર  જળમા ંરખડનાર  ઉપપદ  

231.  જાદુગર  જાદુ કરનાર  ઉપપદ  

232.  જીવરખુ ં જીવને રાખનાર  ઉપપદ  

233.  જ્ઞાનદા  જ્ઞાનને આપનાર ઉપપદ  

234.  ડોળઘાલુ ં ડોળ કરનાર  ઉપપદ  

235.  તટ્થ  તટ પર ક્્થર રહનેાર  ઉપપદ  

236.  તનતોડ  તનને તોડનાર  ઉપપદ  

237.  તીરંદાજ  તીરને અંદાજનાર  ઉપપદ  

238.  ત્રાસદાયક  ત્રાસ આપનાર  ઉપપદ  

239.  દગાબાજ  દગો કરનાર  ઉપપદ  

240.  ક્રદનકર  ક્રદવસ (ક્રદન) કરનાર – સયૂક  ઉપપદ  

241.  ક્રદવગંત  ક્રદવ (પરલોક)મા ંગત  ઉપપદ  

242.  દુ:ખદ  દુ:ખ આપનાર  ઉપપદ  

243.  દુ:ખદાયક  દુ:ખ દેનાર  ઉપપદ    

244.  દુકાનદાર  દુકાન રાખનાર  ઉપપદ  

245.  ધનધુકર  ધનનેુ ધરનાર  ઉપપદ    

246.  ધમકજ્ઞ  ધમકને જાર્નાર  ઉપપદ  

247.  ધાડપાડંુ  ધાડ પાડનાર  ઉપપદ  

248.  ધરંુધર  ધરુા ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

249.  ધરંુધર  ધરુ (ધરા) ને ધરનાર  ઉપપદ  

250.  નમકદા  નમક (આનદં) આપનારી ઉપપદ  

251.  નમકદા  નમક (આનદં) આપનાર  ઉપપદ  

252.  શનદ્રાવિ  શનદ્રાને વિ થનાર  ઉપપદ  

253.  શનિાચર  રાત્રીમા ંરખડનાર  ઉપપદ  

254.  પગરખા ં પગની રક્ષા કરનાર  ઉપપદ  

255.  પથ્થરફોડ  પથ્થરને ફોડનાર  ઉપપદ  

256.  પકંજ  પકં (કાદવ)મા ંજન્સમનાર  ઉપપદ  

257.  પાકીટમાર  પાકીટને મારનાર  ઉપપદ  

258.  પાર્ીકળો  પાર્ીને કળનાર (િોધનાર)  ઉપપદ  

259.  પાનખર  પાન ખરે જેમા ં ઉપપદ    

260.  પાનીઢંક  પગની પાનીને ઢાકંનાર  ઉપપદ  

261.  પાપડતોડ  પાપડને તોડનાર  ઉપપદ  

262.  પાપાચારી  પાપને આચરનાર  ઉપપદ  

263.  પરુાર્કાર  પરુાર્ કરનાર (રચનાર) ઉપપદ  

264.  પવૂકજ  પવેૂ જન્સમનાર  ઉપપદ  

265.  પેગબંર  પૈગામ લાવનાર  ઉપપદ  

266.  શપ્રયવંદા  શપ્રય બોલનાર  ઉપપદ  

267.  ભયકંર  ભય ઉત્પન્સન કરનાર  ઉપપદ  

268.  ભશવ પ્રયોગ  ભવમા ંપ્રયોગ  ઉપપદ  

269.  ભધુર  પથૃ્વી (ભ)ુને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

270.  મખ્ખીચસૂ   માખી ચસૂનાર  ઉપપદ  

271.  મચર્ધર  મચર્ને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

272.  મતદાતા  મત આપનાર  ઉપપદ  

273.  મનભર  મનને ભરનાર  ઉપપદ  

274.  મનશસજ  મનસમાથંી જન્સમનાર  ઉપપદ  

275.  મનશસજ  મનમા ંજન્સમેલો  ઉપપદ  

276.  મનોહર  મનને આનદં અપનાર  ઉપપદ  

277.  મમકજ્ઞ  મમકને જાર્નાર  ઉપપદ    

278.  માથાડૂબ  માથુ ંબડેૂ એટલુ ંડૂબનાર  ઉપપદ  

279.  માથાબોળ  માથુ ંબોળાય તેટલુ ં ઉપપદ    

280.  માગકદિકક  માગકને દિાકવનાર  ઉપપદ  

281.  મઠુીભર  મકુ્રઠ ભરાય તેટલુ ંલેનાર / 
આપનાર  

ઉપપદ  

282.  મોક્ષદા  મોક્ષ આપનાર  ઉપપદ  

283.  મોહક  મોહ કરનાર / પમાડનાર  ઉપપદ  

284.  યિોદા  યિને આપનાર  ઉપપદ  

285.  યિોધરા  યિને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

286.  યિોધરા  યિને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

287.  યશુધન્દ્ષ્ઠર  યિુમા ંક્્થર (અલકુ તત્પરુુષ)  ઉપપદ  

288.  રર્છોડ  રર્ છોડનાર (યિુનુ ંમેદાન 
છોડી જનાર શ્રી કૃષ્ર્ માટે)  

ઉપપદ  

289.  રૂમાલ / 
રુમાલ  

મોઢંુ લછૂનાર  ઉપપદ  

290.  રોચક  રૂચચ હોય તેવુ ંકરનાર  ઉપપદ  
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291.  રોમાચંક  રોમાચં કરનાર  ઉપપદ  

292.  લક્કડખોદ  લાકડંુ ખોદનાર  ઉપપદ  

293.  લખલ ૂટં  લાખ લ ૂટંાવાય તેવુ ં ઉપપદ    

294.  લમર્ાફોડ  લમણુ ંફાડી નાખંનાર  ઉપપદ  

295.  વટેમાગુક  માગકને વટાવનાર  ઉપપદ  

296.  વનચર  વનમા ંરખડનાર  ઉપપદ  

297.  વસધુા  વસ ુ(પથૃ્વી)ને ધારર્ કરનાર  ઉપપદ  

298.  વિંજ  વિંને આગળ વધારનાર 
અથવા રાખનાર  

ઉપપદ  

299.  શવશ્વભર  શવશ્વને ભરનાર  ઉપપદ  

300.  વ્યાજખાઉ  વ્યાજનો ખાનાર  ઉપપદ  

301.  િકંર  શભુ કરનાર  ઉપપદ  

302.  િતં્રજુ્ય  િત્રનેુ જજતનાર  ઉપપદ  

303.  િાસ્ત્રકાર  િાસ્ત્ર રચનાર  ઉપપદ    

304.  િાશંતકર  િાશંતને કરનાર  ઉપપદ  

305.  શભુકંર  શભુ (સારંુ) કરનાર  ઉપપદ  

306.  સત્યવાદી  સત્ય વદનાર (બોલનાર)  ઉપપદ  

307.  સરોજ  (સરોવર) સરમા ંજન્સમનાર  ઉપપદ  

308.  સવકજ્ઞ  સવકને જાર્નાર  ઉપપદ   

309.  સવકજ્ઞ  બધી બાબતો જાર્નાર  ઉપપદ  

310.  સહાધ્યાયી  સાથે અભ્યાસ કરનાર  ઉપપદ   

311.  સહાયક  સહાય કરનાર  ઉપપદ  

312.  સખુદ  સખુ આપનાર  ઉપપદ  

313.  સધુારક  સધુા (અમતૃ) જેવુ ંકરનાર  ઉપપદ  

314.  સવુર્કકાર  સવુર્કને કરનાર  ઉપપદ  

315.  ્પષ્ટવતતા  ્પષ્ટ બોલનાર  ઉપપદ    

316.  ્પષ્ટવતતા  ્પષ્ટ કહનેાર  ઉપપદ  

317.  ્વપન્થ  ્વપનમા ંક્્થર  ઉપપદ    

318.  ્વગક્થ  ્વગકમા ંરહનેાર ઉપપદ  

319.  ્વ્થ  પોતાનામા ં(મ્ત) રહનેાર  ઉપપદ  

320.  હદયભેદક  હદયને ભેદનાર  ઉપપદ  

321.  હદય્થ  હદયમા ંક્્થર રહનેાર / 
વસનાર  

ઉપપદ  

322.  હરામખોર  હરામનુ ંખાનાર  ઉપપદ  

323.  હષકદ  હષક આપનાર  ઉપપદ  

324.  હાથછડ  હાથથી છડવામા ંઆવનાર 
(ચોખા)  

ઉપપદ  

325.  હૈયાફાટ  હૈય ુફાટી જાય તેવુ ંરડનાર  ઉપપદ  

326.  અગે્રસર  આગળ ચાલનાર  મધ્યમપદલોપી  

327.  અપસરા  અપમા ં(પાર્ીમા)ં સરા 
(સરકનારી)  

મધ્યમપદલોપી  

328.  આગગાડી  આગથી ચાલતી ગાડી  મધ્યમપદલોપી    

329.  કતકક્રરપ્રયોગ  કતાકમા ંપ્રયોગ  મધ્યમપદલોપી  

330.  કમકચર્પ્રયોગ  કમકમા ંપ્રયોગ  મધ્યમપદલોપી  

331.  કલ્પવકૃ્ષ  કલ્પ- શવચારથી ફળ આપતુ ં મધ્યમપદલોપી    

વકૃ્ષ  
332.  કાચઘર  કાચમાથંી બનેલુ ંઘર  મધ્યમપદલોપી  

333.  કારકુન  (કાયક) કાર કુન (કરનાર)  મધ્યમપદલોપી  

334.  કારીગર  કામ કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

335.  કાયકકર  કાયક કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

336.  કુળબોળં  કુળની આબરૂને બોળનાર  મધ્યમપદલોપી  

337.  ગલુાબદાની  ગલુાબ રાખવાની દાની  મધ્યમપદલોપી 
338.  ગોળધાર્ા ગોળ શમશશ્રત ધાર્ા  મધ્યમપદલોપી   

339.  ઘરજમાઈ  ઘરે રહતેો જમાઈ  મધ્યમપદલોપી   

340.  ઘરદેરાસર  ઘરમા ંકરેલુ ંદેરાસર   મધ્યમપદલોપી    

341.  ઘોડાગાડી  ઘોડા વડે ચાલતી ગાડી  મધ્યમપદલોપી  

342.  ચચઠીનવીસ   ચચઠી (નાનો કાગળ) નવીસ 
(લખનાર)  

મધ્યમપદલોપી  

343.  ચીલાચાલ  ચીલા પર ચાલનાર  મધ્યમપદલોપી  

344.  જળચર  જળમા ંરખડનાર  મધ્યમપદલોપી  

345.  જાદુગર  જાદુ કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

346.  જીર્ોધ્ધાર  જીર્ક થયેલ મકં્રદરનો ઉિાર  મધ્યમપદલોપી   

347.  જીવનશવદ્યા  જીવન બનાવતી શવદ્યા  મધ્યમપદલોપી   

348.  ટપાલપેટી ટપાલ સાચવવાની પેટી મધ્યમપદલોપી 
349.  ડોળઘાલુ ં ડોળ કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

350.  તીરંદાજ  તીરને અંદાજનાર  મધ્યમપદલોપી  

351.  દગાબાજ  દગો કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

352.  દહીંવડા  દહીંમા ંભેળવેલા વડા  મધ્યમપદલોપી  

353.  ક્રદકંગત  ક્રદવ (પરલોક)મા ંગત  મધ્યમપદલોપી  

354.  દીવાદાડંી દીવો સચૂવતી દાડંી  મધ્યમપદલોપી   

355.  દુકાનદાર  દુકાન રાખનાર  મધ્યમપદલોપી  

356.  દૂધપૌંઆ દૂધ શમશશ્રત પૌંઆ મધ્યમપદલોપી   

357.  ધમકજ્ઞ  ધમકને જાર્નાર  મધ્યમપદલોપી  

358.  ધાડપાડંુ  ધાડ પાડનાર  મધ્યમપદલોપી  

359.  ન્સયાયિાસ્ત્ર  ન્સયાય માટેનુ ંિાસ્ત્ર મધ્યમપદલોપી   

360.  ન્સયાયસભા ન્સયાય આપનારી સભા  મધ્યમપદલોપી 
361.  પથ્થરફોડ  પથ્થરને ફોડનાર  મધ્યમપદલોપી  

362.  પેગબંર  પૈગામ લાવનાર  મધ્યમપદલોપી  

363.  શપ્રયવંદા  શપ્રય બોલનાર  મધ્યમપદલોપી  

364.  ભશવ પ્રયોગ  ભવમા ંપ્રયોગ  મધ્યમપદલોપી  

365.  મતદાતા  મત આપનાર  મધ્યમપદલોપી  

366.  મનશસજ  મનમા ંજન્સમેલો  મધ્યમપદલોપી  

367.  મગૃજળ મગૃને દેખાત ુ ંજળ   મધ્યમપદલોપી   

368.  લક્કડખોદ  લાકડંુ ખોદનાર  મધ્યમપદલોપી  

369.  વનચર  વનમા ંરખડનાર  મધ્યમપદલોપી  

370.  વરાળયતં્ર  વરાળ વડે ચાલત ુ ંયતં્ર  મધ્યમપદલોપી   

371.  શવશ્વભર  શવશ્વને ભરનાર  મધ્યમપદલોપી  

372.  િકંર  શભુ કરનાર  મધ્યમપદલોપી  

373.  િતં્રજુ્ય  િત્રનેુ જજતનાર  મધ્યમપદલોપી  
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374.  શિલાલેખ  શિલા પર લખવામા ં/ 
કોતરેલો લેખ  

મધ્યમપદલોપી  

375.  સત્યવાદી  સત્ય વદનાર (બોલનાર)  મધ્યમપદલોપી  

376.  સગંીતશિક્ષક  સગંીત િીખવતા  શિક્ષક  મધ્યમપદલોપી 
377.  શસિંહાસન  શસિંહની આકૃશતવાળં આસન  મધ્યમપદલોપી 
378.  સીમારેખા  સીમા સચૂવતી રેખા  મધ્યમપદલોપી 
379.  ્પષ્ટવતતા  ્પષ્ટ કહનેાર  મધ્યમપદલોપી  

380.  હષકદ  હષક આપનાર  મધ્યમપદલોપી  

381.  હાથરૂમાલ  હાથમા ંરાખવાનો રૂમાલ  મધ્યમપદલોપી   

382.  અશતિયોક્તત  વધારે ઉક્તત  કમકધારય  

383.  અધખલુ્લી  અધી ખલુ્લી  કમકધારય  

384.  અન્સનદેવ  અન્સનરૂપી દેવ  કમકધારય  

385.  અધકચદં્રાકૃશત  અધકચદં્રવાળી કૃશત  કમકધારય  

386.  અધકજાગતૃ  અધક જાગતૃ  કમકધારય    

387.  આડવાત  આડી વાત  કમકધારય    

388.  આક્રદમજાશત  આક્રદમ એવી જાશત  કમકધારય   

389.  આનદંધન  આનદંરૂપી ધન  કમકધારય  

390.  આિાવેલ  આિારૂપી વેલ  કમકધારય  

391.  ઉષારાર્ી  ઉષા રૂપી રાર્ી  કમકધારય  

392.  એકત્રીસ  ત્રીસ અને એક  કમકધારય  

393.  એકમાત્ર  માત્ર એક  કમકધારય  

394.  કમલનયન  કમળ જેવુ ંનયન  કમકધારય  

395.  કમલનેત્ર  કમળ જેવુ ંનેત્ર  કમકધારય  

396.  કાગળકાયા  કાગળ જેવી કાયા કમકધારય  

397.  કાજળકાળી  કાજળ જેવી કાળી  કમકધારય  

398.  કાજળકાળં  કાજળ જેવુ ંકાળં કમકધારય    

399.  કાપરુુષ  કા (અધમ) પરુુષ  કમકધારય  

400.  કાયકશવિેષ  શવિેષ કાયક  કમકધારય    

401.  કાવ્યામતૃ  કાવ્યરૂપી અમતૃ  કમકધારય    

402.  કાળાબજાર  કાળા બજાર  કમકધારય  

403.  કાળંમેિ  મેિ જેવુ ંકાળં  કમકધારય    

404.  ક્રકરર્પષુ્પ  ક્રકરર્રૂપી પષુ્પ  કમકધારય  

405.  કીશતિગાથા  કીશતિ રૂપી ગાથા  કમકધારય  

406.  કુવચન  ખરાબ વચન  કમકધારય  

407.  કુશવચારપત્ર  ખરાબ શવચારવાળં  કમકધારય  

408.  કૃષ્ર્પક્ષ  કૃષ્ર્ (શ્યામ) પક્ષ  કમકધારય  

409.  ક્ષરે્ક  એક ક્ષર્  કમકધારય  

410.  ગોપીજનો  ગોપીના જનો  કમકધારય  

411.  ગ્રામાન્સતર  અન્સય ગ્રામ  કમકધારય  

412.  ઘનશ્યામ  ધન જેવુ ંશ્યામ  કમકધારય    

413.  ઘોઘાબાપા  ઘોઘા (નાગ) રૂપી બાપા  કમકધારય  

414.  ચરર્કમળ  કમળ જેવા ચરર્  કમકધારય  

415.  ચદં્રમખુ  ચન્સદ્ર જેવુ ંમખુ કમકધારય    

416.  જગચોક  જગરૂપી ચોક  કમકધારય  

417.  જગમાલર્ી  જગત રૂપી માલર્ી  કમકધારય  

418.  જીવનખેડ  જીવન રૂપી ખેડ  કમકધારય 

419.  જીવનવન  વન રૂપી જીવન  કમકધારય  

420.  જીવનસુદંરી  જીવનરૂપી સુદંરી  કમકધારય  

421.  જ્ઞાનઘોડો  જ્ઞાન એ જ ઘોડો  કમકધારય 

422.  જ્ઞાનદીપ  જ્ઞાનરૂપી દીપ  કમકધારય  

423.  જ્ઞાનમાત્ર  માત્ર જ્ઞાન  કમકધારય  

424.  ટોળાભરમા ં ભયાક ટોળામા ં  કમકધારય  

425.  તડકાકંુપળ  તડકારૂપી કંુપળ  કમકધારય  

426.  દિધાર  દિ ધારાઓ  કમકધારય  

427.  દીધકદ્રન્દ્ષ્ટ  લાબંી દ્રન્દ્ષ્ટ  કમકધારય  

428.  દુશનયાભર  ભરી દુશનયા  કમકધારય    

429.  દેિાવર  અવર (બીજો) દેિ  કમકધારય  

430.  દેિાતંર  અન્સય દેિ  કમકધારય  

431.  દેહલતા  લતા રૂપી દેહ  કમકધારય  

432.  દોઢડાહ્ુ ં દોઢ ડાહ્ુ ં કમકધારય  , 
દ્ધદ્વગ ુ   

433.  ધમકઢાલ  ધમક એ જ ઢાલ  કમકધારય 

434.  ધમકધજા  ધમક રૂપી ધજા  કમકધારય  

435.  ધ્રવુશનશ્વય  ધ્રવુ (ક્્થર) શનશ્વય  કમકધારય  

436.  નયનકમળ  નયન રૂપી કમળ  કમકધારય 

437.  નરકેસરી  કેસરી (શસિંહ) જેવો નર  કમકધારય  

438.  નરશસિંહ  શસિંહ જેવો નર  કમકધારય  

439.  નરોત્તમ  ઉત્તમ નર  કમકધારય  

440.  નવદંપતી  નવા દંપતી  કમકધારય  

441.  નવયગુ  નવો યગુ  કમકધારય  

442.  નવવધ ૂ નવી વહુ  કમકધારય  

443.  શનજપદ  પોતાનુ ંપદ (તત્પરુુષ)  કમકધારય  

444.  શનત્યનવુ ં શનત્ય નવુ ં કમકધારય  

445.  શનશમષમાત્ર  શનશમષ (પર્) માત્ર  કમકધારય  

446.  નીલકમલ  નીલ (આસમાની) કમળ  કમકધારય  

447.  પરગામ  બીજુ (શવિેષર્) ગામ (નામ)  કમકધારય  

448.  પરદેિ  બીજો દેિ  કમકધારય  

449.  પરમ મગંલ  પરમ (ઉત્તમ) મગંલ  કમકધારય  

450.  પરમાત્મા  પરમ આત્મા  કમકધારય    

451.  પરમાનદં  પરમ આનદં  કમકધારય  

452.  પરમેશ્વર  પરમ ઈશ્વર  કમકધારય  

453.  પાર્ીપોચુ ં પાર્ી જેવુ ંપોચુ ં કમકધારય    

454.  પીતાબંર  પીળં વસ્ત્ર  કમકધારય  

455.  પરુુષવ્યાધ્ર  વ્યાધ્ર જેવો પરુુષ  કમકધારય  

456.  પરુુષશસિંહ  શસિંહ જેવો પરુુષ  કમકધારય 

457.  પ્રર્યમારુત  પ્રર્યરૂપ મારુત  કમકધારય  

458.  પ્રશતકૃશત  બીજી આકૃશત  કમકધારય  

459.  પ્રશતપ્રશ્ન  સામો પ્રશ્ન  કમકધારય  
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460.  પ્રધાનમતં્રી પ્રધાન મતં્રી  કમકધારય    

461.  પ્રસગં  શવિેષ પ્રસગં  કમકધારય  

462.  પે્રમ સાગર  પે્રમ રૂપી સાગર  કમકધારય  

463.  પે્રમપ્રલાર્  પે્રમ રૂપી પલાર્  કમકધારય 

464.  બદનામ  બદ (ક્રહન) નામ (કીશતિ)  કમકધારય  

465.  બાસઠ  સાઠં અને બે  કમકધારય  

466.  બાળરાજા  બાળક જેવો રાજા  કમકધારય  

467.  બાળવય  બાળક જેવી વય  કમકધારય  

468.  બેભાનાવ્થા  બેભાન જેવી અવ્થા  કમકધારય  

469.  ભડભાદર  ભાદર નદી જેવુ ંભડ  કમકધારય  

470.  ભરચોમાસ  ભયાક ચોમાસે  કમકધારય  

471.  ભવસાગર  ભવ રૂપી સાગર  કમકધારય 

472.  ભવાટવી  ભવરૂપી અટવી  કમકધારય  

473.  ભાષાતંર  અન્સય ભાષા  કમકધારય  

474.  ભ્રષ્ટાચાર  ભ્રષ્ટ આચાર  કમકધારય  

475.  મધમીઠંુ મધ જેવુ ંમીઠંુ કમકધારય    

476.  મનમકં્રદર  મન રૂપી મકં્રદર  કમકધારય    

477.  મનમોર   મન રૂપી મોર  કમકધારય  

478.  મહશષિ  મહાન ઋશષ  કમકધારય  

479.  મહાદેવ  મોટા દેવ  કમકધારય  

480.  મહામશુ્કેલ  મોટી મશુ્કેલી  કમકધારય  

481.  મહામતૃ્ય ુ મોટંુ મતૃ્ય ુ કમકધારય  

482.  મહામતૃ્ય ુ મહાન મતૃ્ય ુ કમકધારય  

483.  મહારાજ  મોટા રાજા  કમકધારય  

484.  મહારાજા  મહાન રાજા  કમકધારય  

485.  મહારુદ્ર  મહાન રુદ્ર  કમકધારય  

486.  મહાવીર  મોતી વીર  કમકધારય  

487.  મહાસપક  મોટો સપક (સાપ)  કમકધારય  

488.  મહાસેન  મહા (મોટી) સેના  કમકધારય  

489.  મહોત્સવ  મહાન ઉત્સવ  કમકધારય  

490.  મદંાક્ગ્ન  મદં પડી ગયેલો અક્ગ્ન  કમકધારય  

491.  માનવપ્રાર્ી  માનવરૂપી પ્રાર્ી  કમકધારય  

492.  માયકાગંલા  માય (મા)ં જેવા કાગંલા  કમકધારય  

493.  શમષ્ટાન્સન  શમષ્ટ એવુ ંઅન્સન  કમકધારય  

494.  મખુકમળ  કમળરૂપી મખુ  કમકધારય  

495.  મતૃ્ય ુઘેલો  ઘેલુ ંમતૃ્ય ુ કમકધારય  

496.  મેઘગભંીર મેઘ જેવુ ંગબંીર  કમકધારય    

497.  યમરાજ  યમદેવ રૂપી રાજા  કમકધારય  

498.  રાજશષિ  ઋશષ જેવા રાજા  કમકધારય  

499.  રામર્દીવો  રામર્ (લટકતો) દીવો  કમકધારય  

500.  રૂપાતંર  અન્સય રૂપ  કમકધારય  

501.  રૌપટ ઘટંા  રૌપટ રૂપી ઘટંા  કમકધારય  

502.  લબંચોરસ  લબં (લાબંો)ચોરસ  કમકધારય  

503.  લાલચોળ  ચોળ (એક વન્પશતનુ ંમળૂ) કમકધારય  

જેવુ ંલાલ  

504.  લેિમાત્ર  માત્ર લેિ  કમકધારય  

505.  વચનામતૃ  અમતૃ જેવા વચન  કમકધારય  

506.  વજમઠુી  વજ એ જ મઠુી  કમકધારય  

507.  વજહૈયા  વજ જેવા હૈયા  કમકધારય  

508.  વજ્ર્દેહ  વજ્ર જેવો દેહ  કમકધારય    

509.  વડસાસ ુ વડ (મોટા) સાસુ ં કમકધારય  

510.  વદનકમળ  કમળ જેવુ ંવદન  કમકધારય 

511.  વદનસધુારક  સધુાકર જેવુ ંવદન  કમકધારય  

512.   વનઘર  વન એ જ ઘર  કમકધારય  

513.  વરદાન  વર (ઉત્તમ) દાન  કમકધારય  

514.  વગાકન્સતર  અન્સય વગક  કમકધારય  

515.  વિંવકૃ્ષ  વિંરૂપી વકૃ્ષ  કમકધારય  

516.  વિંવેલો  વેલારૂપી વિં  કમકધારય  

517.  વાગ્બાર્  વાક્ (વાર્ી) રૂપી બાર્  કમકધારય  

518.  વાયવેુગ  વાયનુા જેવો વેગ  કમકધારય  

519.  શવચારતરંગ  તરંગરૂપી શવચાર  કમકધારય  

520.  શવજયઘોષ  શવજય રૂપી ઘોષ  કમકધારય  

521.  શવભરુાયા  શવભ ુએ જ રાયા  કમકધારય  

522.  વિૃાવ્થા  વિૃ જેવી અવ્થા  કમકધારય  

523.  વ્યક્તત 
શવિેષ  

શવિેષ વ્યક્તત  કમકધારય  

524.  િિીમખુી  િિી જેવો મખુવાળી  કમકધારય  

525.  શકુલપક્ષ  શકુલ (સફેદ) પક્ષ  કમકધારય  

526.  િોકસાગર  સાગર જેટલો િોક  કમકધારય 

527.  શ્યામવર્ક  શ્યામ જેવો વર્ક  કમકધારય  

528.  સજ્જન  સત ્(સારો)જન      કમકધારય  

529.  સત્કાયક  સારંુ કાયક  કમકધારય  

530.  સત્યનારાયર્  સત્ય રૂપી નારાયર્  કમકધારય  

531.  સત્સગં  સારો સતં્ગ  કમકધારય  

532.  સદગશત સારી ગશત  કમકધારય  

533.  સદાચાર  સારો આચાર  કમકધારય  

534.  સન્સમાગક   સારો માગક  કમકધારય  

535.  સમતાપ  સરખો તાપ  કમકધારય  

536.  સમભાવ  સરખો ભાવ  કમકધારય  

537.  સસંારસાગર  સસંારરૂપી સાગર  કમકધારય    

538.  સસંારસાગર  સસંાર રૂપી સાગર  કમકધારય  

539.  શસિપરુુષ  શસિ એવા પરુુષ  કમકધારય  

540.  સગુધં  સારી ગધં  કમકધારય  

541.  સયૂકદેવ  સયૂક રૂપી દેવ  કમકધારય  

542.  ્વજન  પોતાનો (્વ) માર્સ  કમકધારય  

543.  ્વમાન  પોતાનુ ંમાન  કમકધારય  

544.  ્વાગત  સ ુ(સારંુ) આગત (આવેલુ)ં  કમકધારય  

545.  ્વાથક  ્વને અથક  કમકધારય  
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546.  હા્યાસ્ત્ર  હા્ય રૂપી અસ્ત્ર  કમકધારય  

547.  ક્રહમિીતલ ક્રહમ જેવુ ંિીતલ  કમકધારય  

548.  ક્રહમશભુ્ર  ક્રહમ જેવુ ંસફેદ  કમકધારય  

549.  હીનકમક  ખરાબ કમક  કમકધારય  

550.  હૃદયકમળ  કમળ જેવુ ંહૃદય  કમકધારય 

551.  હૃદયમકુુર  હૃદય રૂપી મકુુર  કમકધારય 

552.  હૈયાસગડી હૈયા રૂપી સગડી કમકધારય    

553.  પે્રમવિ  પે્રમને વિ  તત્પરુુષ  

554.  હ્તગત  હ્તને ગયેલુ ંતે  તત્પરુુષ  

555.  સમશશ્રત  હ્તને ગયેલુ ંતે  તત્પરુુષ  

556.  સમશશ્રત  સમને આશશ્રત  તત્પરુુષ  

557.  મરર્િરર્  મરર્ને િરર્  તત્પરુુષ  

558.  ્વાધીન  ્વને અધીન  તત્પરુુષ  

559.  સજાપાત્ર  સજાને પાત્ર  તત્પરુુષ  

560.  દેવાધીન  દેવને અધીન તત્પરુુષ  

561.  મનગમતુ ં મનને ગમતુ ં તત્પરુુષ  

562.  કમાકધીન  કમકને અધીન  તત્પરુુષ  

563.  ગામસીમાડે  ગામને સીમાડે  તત્પરુુષ  

564.  લાગર્ીવિ  લાગર્ીને વિ  તત્પરુુષ  

565.  દયાપાત્ર  દયાને પાત્ર  તત્પરુુષ  

566.  કૃપાપાત્ર  કૃપાને પાત્ર  તત્પરુુષ  

567.  પરાધીન  પરને અધીન  તત્પરુુષ  

568.  દક્રરયાપાર  દક્રરયાને પાર  તત્પરુુષ  

569.  શનિંદ્રાધીન  શનદ્રાને અધીન  તત્પરુુષ  

570.  ભતતાધીન  ભતતને અધીન  તત્પરુુષ  

571.  દેવના ંશપ્રય  દેવોને શપ્રય  તત્પરુુષ  

572.  સજંોગોવિ  સજંોગોને વિ  તત્પરુુષ  

573.  શનદ્રવિ  શનિંદ્રાને વિ  તત્પરુુષ  

574.  ભાગ્યવિ  ભાગ્યને વિ  તત્પરુુષ  

575.  ભાગ્યાધીન  ભાગ્યને અધીન  તત્પરુુષ  

576.  આદરપાત્ર  આદરને પાત્ર તત્પરુુષ  

577.  હડતાલ  હાટ (દુકાન) ને તાળા  તત્પરુુષ  

578.  મનોગત  મનને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

579.  કે્ષત્રગત  કે્ષત્રને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

580.  ્વગકગત   ્વગકને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

581.  દુ:ખ પશતત  દુ:ખને પશતત  તત્પરુુષ  

582.  દેિગત  દેિને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

583.  આપદગત  આપદને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

584.  ગ્રામગત  ગ્રામને ગયેલુ ં તત્પરુુષ  

585.  સખુાપન્સન  સખુને આપન્સન (પામેલુ)ં  તત્પરુુષ  

586.  કલ્પનાતીત  કલ્પનાને અતીત  તત્પરુુષ  

587.  તષૃાર  તષૃાથી આતરુ  તત્પરુુષ  

588.  ્થાનયતુત ્થાનથી યતુત  તત્પરુુષ  

589.  પ્રશતભસપંન્સન  પ્રશતભાથી સપંન્સન  તત્પરુુષ  

590.  રસભીનુ ં રસ વડે ભીનુ ં તત્પરુુષ  

591.  િોકગ્ર્ત  િોક વડે ગ્ર્ત  તત્પરુુષ  

592.  પે્રમવિ  પે્રમથી વિ  તત્પરુુષ  

593.  ઉત્સવઘેલા  ઉત્સવથી ઘેલા  તત્પરુુષ  

594.  ગૌરવભયાક  ગૌરવથી ભરેલા  તત્પરુુષ  

595.  રત્નજડીત  રત્નોથી જડેલુ ં તત્પરુુષ  

596.  િોકાતરુ  િોક વડે આતરુ  તત્પરુુષ  

597.  શવશધશનશમિત  શવશધથી શનશમિત  તત્પરુુષ  

598.  ક્ષધુાતરુ  ક્ષધુાથી આતરુ  તત્પરુુષ  

599.  શનદ્રવિ  શનિંદ્રાથી વિ  તત્પરુુષ  

600.  ભયત્ર્ત  ભયથી ત્ર્ત  તત્પરુુષ  

601.  દયાભીની   દયાથી ભીની  તત્પરુુષ  

602.  મતં્રમગુ્ધ  મતં્રથી મગુ્ધ  તત્પરુુષ  

603.  ચચિંતાતરુ  ચચિંતા વડે આતરુ  તત્પરુુષ  

604.  ધનાઢય  ધન વડે આઢય  તત્પરુુષ  

605.  હ્તચલચખત  હ્ત વડે ચલચખત  તત્પરુુષ  

606.  યોગાયતુત  યોગ વડે યતુત  તત્પરુુષ  

607.  હષકઘેલા  હષક વડે ઘેલા  તત્પરુુષ  

608.  કાળભયાક  કાળથી ભરેલા ં તત્પરુુષ  

609.  શવષભયાક  શવષથી ભરેલા ં તત્પરુુષ  

610.  દદકભયુું   દદકથી ભયુું  તત્પરુુષ  

611.  યિપરૂ્ક  યિથી પરૂ્ક  તત્પરુુષ  

612.  કપોલકક્લ્પત  કપોલ વડે કક્લ્પત  તત્પરુુષ  

613.  તલુસીકૃત  તલુસીદાસેકૃત  તત્પરુુષ  

614.  ઈશ્વરદત્ત  ઈશ્વરે આપેલુ ં તત્પરુુષ  

615.  માસપવૂક  માસથી પવૂક  તત્પરુુષ  

616.  શ્રીયતુ  શ્રી (લક્ષ્મી) થી યતુ  તત્પરુુષ  

617.  મનમાન્સય ુ  મનથી માન્સય ુ તત્પરુુષ  

618.  શવશધશનશમિત  શવશધ વડે શનશમિત  તત્પરુુષ  

619.  િસ્ત્રવર્  િસ્ત્રથી વર્  તત્પરુુષ  

620.  વક્કલહુ  વાક્ થી કલહુ (વાર્ીથી 
તકરાર)  

તત્પરુુષ  

621.  આિાભયુું  આિાથી ભયુું  તત્પરુુષ  

622.  દયાદ્રક  દયા વડે આદ્રક  તત્પરુુષ  

623.  મદાધં  મદથી અંધ  તત્પરુુષ  

624.  મોં માગં્ય ુ મોંથી માગં્ય ુ તત્પરુુષ  

625.  હીરાજડીત  હીરાથી જડીત  તત્પરુુષ  

626.  મતમાતા  મતથી માતા  તત્પરુુષ  

627.  સાકરશમશશ્રત  સાકર સાથે શમશશ્રત  તત્પરુુષ  

628.  માતસૃદિ  મા ંસદિ (જેવા)  તત્પરુુષ  

629.  ભાતસૃમ  ભાઈ જેવો  તત્પરુુષ  

630.  શપતતૃલ્પ  શપતા જેવા  તત્પરુુષ  

631.  કષ્ટસાધ્ય  કષ્ટ વડે સાધ્ય   તત્પરુુષ  

632.  કાકબચલ  કાક માટે બચલ  તત્પરુુષ  
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633.  દેિદાઝ  દેિ માટે ઉદય  તત્પરુુષ  

634.  ચરર્ોદય  ચરર્ માટે ઉદય  તત્પરુુષ  

635.  રંગભશૂમ  રંગ માટે ભશૂમ  તત્પરુુષ  

636.  કન્સયાિાળા  કન્સયા માટે િાળા  તત્પરુુષ  

637.  શવકાસગહૃ  શવકાસ માટે ગહૃ  તત્પરુુષ  

638.  ગરુૂદચક્ષર્ા  ગરૂૂ માટેની દચક્ષર્ા  તત્પરુુષ  

639.  ખીસાઘક્રડયા
ળ  

ખીસા માટેનુ ંઘક્રડયાળ  તત્પરુુષ  

640.  શવદ્યાપીઠ  શવદ્યા માટેની પીઠ  તત્પરુુષ  

641.  હાથીખાનુ ં હાથી માટેનુ ંખાનુ ં તત્પરુુષ  

642.  દ્ધદ્વજાથક  દ્ધદ્વજ માટેનુ ંઅથે  તત્પરુુષ  

643.  દેવબચલ  દેવો માટે બચલ  તત્પરુુષ  

644.  દેિક્રહત  દેિ માટે ક્રહત  તત્પરુુષ  

645.  વરમાળા  વર માટે માળા  તત્પરુુષ  

646.  તોપખાનુ ં તોપ માટે ખાનુ ં તત્પરુુષ  

647.  યજ્ઞવેદી  યજ્ઞ માટે વેદી  તત્પરુુષ  

648.  યિુસજ્જ  યિુ માટે સજ્જ  તત્પરુુષ  

649.  લગ્નવેદી   લગ્ન માટે વેદી  તત્પરુુષ  

650.  આદરયોગ્ય  આદર માટે યોગ્ય તત્પરુુષ  

651.  સાક્રહત્યરુચચ  સાક્રહત્ય માટેની રુચચ  તત્પરુુષ  

652.  હાથકડી  હાથ માટેની કડી  તત્પરુુષ  

653.  દવાખાનુ ં દવા માટેનુ ંખાનુ ં તત્પરુુષ  

654.  કેદખાનુ ં કેદી માટેનુ ંખાનુ ં તત્પરુુષ  

655.  વચર્ગથે  વચર્ક માટે અથે  તત્પરુુષ  

656.  લોકક્રહત  લોકો માટે ક્રહત  તત્પરુુષ  

657.  જનક્રહત  લોકો માટે ક્રહત  તત્પરુુષ  

658.  રાજક્રહત  રાજા માટે ક્રહત  તત્પરુુષ  

659.  બાલક્રહત  બાળક માટે ક્રહત  તત્પરુુષ  

660.  તપોવન  તપ માટે વન  તત્પરુુષ  

661.  વ્યાખ્યાનખડં  વ્યાખ્યાન માટે ખડં  તત્પરુુષ  

662.  ધ્વજ્થભં  ધ્વજ માટે ્થભં  તત્પરુુષ  

663.  હવન 
સામ્રગી  

હવન માટેની સામગ્રી તત્પરુુષ  

664.  દેિભક્તત  દેિ માટે ભક્તત  તત્પરુુષ  

665.  રસોઈઘર   રસોઈ માટે ઘર  તત્પરુુષ  

666.  રોકડવહી   રોતડ માટેની વહી (ચોપડી)  તત્પરુુષ  

667.  ઘરખચક  ઘર માટેનુ ંખચક  તત્પરુુષ  

668.  ઘોડેિાળા  ઘોડા માટેની િાળા  તત્પરુુષ  

669.  શવદ્યાલય  શવદ્યાનુ ંઆલય  તત્પરુુષ  

670.  પ્રભપુ્રીશત  પ્રભશુન પ્રીશત  તત્પરુુષ  

671.  નદંકંુવર  નદંનો કંુવર  તત્પરુુષ  

672.  ક્રહમાલય  ક્રહમનુ ંઆલય  તત્પરુુષ  

673.  નૌકાહરર્  નૌકાનુ ંહરર્  તત્પરુુષ  

674.  સરુાત્મજા  સરુોની આત્મજા  તત્પરુુષ  

675.  શમટ્ટીકર્   શમટ્ટીના કર્  તત્પરુુષ  

676.  ચદં્રચબિંબ  ચદં્રનુ ંચબિંબ  તત્પરુુષ  

677.  સમાજસેવક  સમાજનો સેવક  તત્પરુુષ  

678.  આત્મઘાતક  આત્મનો ઘાતક  તત્પરુુષ  

679.  ફૂલહાર  ફૂલનો હાર  તત્પરુુષ  

680.  પ્રજાપશત  પ્રજાનો પશત  તત્પરુુષ  

681.  નદીક્રકનારો  નદીનો ક્રકનારો  તત્પરુુષ  

682.  દયાસાગર  દયાનો સાગર  તત્પરુુષ  

683.  ્પિકસખુ  ્પિકનુ ંસખુ  તત્પરુુષ  

684.  વાનરસેના  વાનીરોની સેના  તત્પરુુષ  

685.  શવશ્વાસઘાત  શવશ્વાસનો ઘાત  તત્પરુુષ  

686.  ચગક્રરશ ૃગં  ચગક્રરનુ ંશ ૃગં  તત્પરુુષ  

687.  રઘવુિં  રઘનુો વિં  તત્પરુુષ  

688.  સરેુિ  સરુ (દેવો)નો ઈિ  તત્પરુુષ  

689.  શવશ્વાધાર  શવશ્વનો આધાર  તત્પરુુષ  

690.  વાતાકલાપ  વાતાકનો આલાપ  તત્પરુુષ  

691.  તદુંર્તી  તનની દુર્તી  તત્પરુુષ  

692.  નરૂજહા ં જહાનં ુ ંનરૂ  તત્પરુુષ  

693.  િાહજાદો  િાહનો જાદો  તત્પરુુષ  

694.  અહમદાબાદ   અહમદનુ ંનગર  તત્પરુુષ  

695.  ઔરંગાબાદ  ઔરંગઝેબનુ ંનગર  તત્પરુુષ  

696.  મહમેદાવાદ  મહમેદુનુ ંનગર  તત્પરુુષ  

697.  તત્પરુુષ  તેનો પરુુષ  તત્પરુુષ  

698.  ગલુજાર  ગલુની વાડી  તત્પરુુષ  

699.  િાહઆલમ  આલમનો િાહ  તત્પરુુષ  

700.  રાજહંસ  હંસોનો રાજા  તત્પરુુષ  

701.  હુકમનામુ ં હુકમનો પત્ર  તત્પરુુષ  

702.  કૃષ્ર્ાવતાર  કૃષ્ર્નો અવતાર  તત્પરુુષ  

703.  પાથકસારશથ  પાથકનો સારશથ  તત્પરુુષ  

704.  નપૃશત  ન ૃ(લોકો)નો પશત (રાજા)  તત્પરુુષ  

705.  ગોકુળ  ગો (ગાયો)નુ ં(કુળ) ટોળં  તત્પરુુષ  

706.  બજારભાવ  બજારનો ભાવ  તત્પરુુષ  

707.  વકૃ્ષારોપર્  વકૃ્ષનુ ંરોપર્  તત્પરુુષ  

708.  સેનાનાયક  સેનાનો નાયક  તત્પરુુષ  

709.  આત્મકથા  આત્મની કથા  તત્પરુુષ  

710.  આપબળ  પોતાનુ ંબળ  તત્પરુુષ  

711.  ક્રહિંદુ્તાન  ક્રહિંદુઓનુ ં્થાન  તત્પરુુષ  

712.  વાતાવરર્  વાત (હવા)નુ ંઆવરર્  તત્પરુુષ  

713.  બદુ્ધિવધકક  બદુ્ધિશન વધકક  તત્પરુુષ  

714.  પ્રમાર્ભાન  વાચસ ્(વાર્ી)નો પશત  તત્પરુુષ  

715.  અટક્થાન  અટકવાનુ ં્થાન  તત્પરુુષ  

716.  કીશતિગાથા  કીશતિની ગાથા  તત્પરુુષ  

717.  યિગાથા  યિની ગાથા  તત્પરુુષ  

718.  રાજદરબાર  રાજાનો દરબાર  તત્પરુુષ  
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719.  રાષ્ટ્રપે્રમ  રાષ્ટ્રનો પે્રમ  તત્પરુુષ  

720.  દેિદાઝ  દેિની દાઝ  તત્પરુુષ  

721.  આપબદુ્ધિ  પોતાની બદુ્ધિ  તત્પરુુષ  

722.  હાથ ચાલાકી  હાથની ચાલાકી  તત્પરુુષ  

723.  આંખ 
મીંચામર્ા ં-  

આંખના મીચામર્ા ં તત્પરુુષ  

724.  ઈન્સદ્રધનષુ  ઈન્સદ્રનુ ંધનષુ  તત્પરુુષ  

725.  ગહૃવ્યવ્થા  ગહૃની વ્યવ્થા  તત્પરુુષ  

726.  શવદ્યાથી શપ્રય  શવદ્યાથીઓના શપ્રય  તત્પરુુષ  

727.  લોકશપ્રય  લોકોના શપ્રય  તત્પરુુષ  

728.  અરુર્ોદય  અરુર્ોનો ઉદય  તત્પરુુષ  

729.  પાદપ્રહાર  પાદ (પગ)નો પ્રહાર તત્પરુુષ  

730.  મકાનભાડંુ  મકાનનુ ંભાડંુ  તત્પરુુષ  

731.  કલાપારખુ ં કલાનો પારખુ ં તત્પરુુષ  

732.  પ્રભપુ્રાથકના  પ્રભનુી પ્રાથકના  તત્પરુુષ  

733.  અન્સનદાતા  અન્સનના દાતા  તત્પરુુષ  

734.  શપતભૃતત  શપતનૃો ભતત  તત્પરુુષ  

735.  પ્રભભુતત  પ્રભનુો ભતત  તત્પરુુષ  

736.  દેવભતત  દેવનો ભતત  તત્પરુુષ  

737.  માતભૃતત  માતાનો ભતત  તત્પરુુષ  

738.  માડીજાયો  માડીનો જાયો (પતુ્ર)  તત્પરુુષ  

739.  સયૂકતેજ  સયૂકનુ ંતેજ  તત્પરુુષ  

740.  આંબાવાક્રડયુ ં આંબાનુ ંવાક્રડયુ ં તત્પરુુષ  

741.  ચગક્રરશ ૃગં  ચગક્રર (પવકત)નુ ંશ ૃગં  તત્પરુુષ  

742.  વજપાત  વજનો પ્રહાર (પાત)  તત્પરુુષ  

743.  સપકદંિ  સપકનો દંિ  તત્પરુુષ  

744.  સસંારસેવક  સસંારનો સેવક  તત્પરુુષ  

745.  શનત્યશનયમ  શનત્યનો શનયમ  તત્પરુુષ  

746.  શનત્યિમ  શનત્યનો િમ  તત્પરુુષ  

747.  માનવજાત  માનવીની જાત  તત્પરુુષ  

748.  ચરર્રજ  ચરર્ની રજ  તત્પરુુષ  

749.  ગદાપ્રહાર  ગદાનો પ્રહાર  તત્પરુુષ  

750.  પથૃ્વીવલ્લભ  પથૃ્વીનો વલ્લભ (માચલક)  તત્પરુુષ  

751.  આત્મહત્યા  આત્મની હત્યા  તત્પરુુષ  

752.  જલસમદૃ્ધિ જળની સમદૃ્ધિ  તત્પરુુષ  

753.  બ્રહ્મનાદ  બ્રહ્મનો નાદ  તત્પરુુષ  

754.  મનખાદેહ  મનખાનો દેહ  તત્પરુુષ  

755.  ખાતાવહી  ખાતાની વહી  તત્પરુુષ  

756.  આબરૂ  મોઢાનુ ંતેજ  તત્પરુુષ  

757.  કાવ્યસગં્રહ  કાવ્યનો સગં્રહ  તત્પરુુષ  

758.  નવચલકાસગં્ર
હ  

નવચલકાનો સગં્રહ  તત્પરુુષ  

759.  વાતાકસગં્રહ  વાતાકનો સગં્રહ  તત્પરુુષ  

760.  ખીર્પ્રદેિ  ખીર્નો પ્રદેિ  તત્પરુુષ  

761.  જનવ ૃદં  જનનુ ંવ ૃદં  તત્પરુુષ  

762.  પ્રાગડવેળા  પ્રાગડની વેળા  તત્પરુુષ  

763.  લગ્નજીવન  લગ્નનુ ંજીવન  તત્પરુુષ  

764.  હદયનાથ  હદયના નાથ  તત્પરુુષ  

765.  રાજમગુટ  રાજાનો મગુટ  તત્પરુુષ  

766.  રાજમહલે  રાજાનો મહલે  તત્પરુુષ  

767.  રાજાજ્ઞા  રાજાની આજ્ઞા  તત્પરુુષ  

768.  કન્સયાદાન   કન્સયાનુ ંદાન  તત્પરુુષ  

769.  પખંીટહુકા  પખંીના ટહુકા   તત્પરુુષ  

770.  મોરશપિંચ્છ  મોરના શપચ્છ  તત્પરુુષ  

771.  પતુ્રજન્સમ  પતુ્રનો જન્સમ  તત્પરુુષ  

772.  કન્સયિાળા  કન્સયાઓની િાળા  તત્પરુુષ  

773.  રાજહત્યા  રાજાની હત્યા  તત્પરુુષ  

774.  પણુ્યપ્રભાવ  પણુ્યનો પ્રભાવ  તત્પરુુષ  

775.  વ ૃદંાવન  વ ૃદંોનુ ંવન  તત્પરુુષ  

776.  પ્રભભુક્તત  પ્રભનુી ભક્તત  તત્પરુુષ  

777.  ચરર્રજ  ચરર્ની રજ  તત્પરુુષ  

778.  તલુસીદલ  તલુસીના દલ (પાદંડા)  તત્પરુુષ  

779.  પેટગજુારો  પેટ ગજુારો  તત્પરુુષ  

780.  ઘરવ્યવહાર  ઘરનો વ્યવહાર  તત્પરુુષ  

781.  શમલમજૂર  શમલનો મજૂર  તત્પરુુષ  

782.  વાચર્જ્ય 
શવદ્યા  

વાચર્જ્યની શવદ્યા  તત્પરુુષ  

783.  શવદ્યાભ્યાસ  શવદ્યાનો અભ્યાસ  તત્પરુુષ  

784.  સત્યાગ્રહ  સત્યનો આગ્રહ  તત્પરુુષ  

785.  કક્રટલકં  કક્રટનો લકં (વળાકં)  તત્પરુુષ  

786.  નટવર  નટોમા ંશ્રષ્ઠ (વર)  તત્પરુુષ  

787.  કશવવર  કશવઓમા ંશે્રષ્ઠ  તત્પરુુષ  

788.  ઘોડેસવાર  ઘોડા ઉપર સવાર  તત્પરુુષ  

789.  શવદ્યાથીશપ્રય  શવદ્યાથીઓમા ંશપ્રય  તત્પરુુષ  

790.  લોકશપ્રય  લોકોમા ંશપ્રય  તત્પરુુષ  

791.  એકાતંવાસ  એકાતંમા ંવાસ  તત્પરુુષ  

792.  મોહાધં  મોહમા ંઅંધ   તત્પરુુષ  

793.  વનવાસ  વનમા ંવાસ  તત્પરુુષ  

794.  કાયકદક્ષ  કાયકમા ંદક્ષ  તત્પરુુષ  

795.  શવચારમગ્ન  શવચારોમા ંમગ્ન  તત્પરુુષ  

796.  અરણ્યવાસ  અરણ્યમા ંવાસ  તત્પરુુષ  

797.  કાયકકુિળ  કાયકમા ંકુિળ  તત્પરુુષ  

798.  ધમકશ્રિા  ધમકમા ંશ્રિા  તત્પરુુષ  

799.  ધમકશનષ્ઠા  ધમકમા ંશનષ્ઠા  તત્પરુુષ  

800.  જગશવખ્યાત  જગમા ંશવખ્યાત  તત્પરુુષ  

801.  બાળવત્સલ  બાળકો ઉપર વત્સલ  તત્પરુુષ  

802.  નૌકાશવહાર  નૌકામા ંશવહાર  તત્પરુુષ  

803.  સાસરવાસ  સાસરામા ંવાસ  તત્પરુુષ  
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804.  પ્રભશુનષ્ઠા  પ્રભમુા ંશનષ્ઠા  તત્પરુુષ  

805.  નભોશવહાર  નભમા ંશવહાર  તત્પરુુષ  

806.  મશુનવર  મશુનઓમા ંવર  તત્પરુુષ  

807.  વહુઘેલો  વહ ૂપ્રત્યે ઘેલો  તત્પરુુષ  

808.  દેિડંકો  દેિમા ંડંકો  તત્પરુુષ  

809.  િાસ્ત્રશનપરુ્  િાસ્ત્રમા ંનપુરુ્  તત્પરુુષ  

810.  રર્વીર  રર્મા ંવીર  તત્પરુુષ  

811.  જળક્રિયા  જળમા ંક્રિયા  તત્પરુુષ  

812.  કાનભભેંરર્ી  કાનમા ંભભેંરર્ી  તત્પરુુષ  

813.  આનદંમગ્ન  આનદંમા ંમગ્ન  તત્પરુુષ  

814.  રસમગ્ન  રસમા ંમગ્ન  તત્પરુુષ  

815.  ક્રદક્ગ્વજય  ક્રદગમા ંશવજય (ક્રદિાઓમા)ં  તત્પરુુષ  

816.  આપવીતી  આપ પર વીતી  તત્પરુુષ  

817.  મનમોજી  મનમા ંમોજી  તત્પરુુષ  

818.  દીનદયાળં  દીન (ગરીબ) ઉપર દયાળં  તત્પરુુષ  

819.  આ વષક  વષક સધુી  અવ્યયીભાવ 

820.  આજીવન  જીવન સધુી  અવ્યયીભાવ 

821.  બાલવિૃ  બાળકથી માડંી વિૃ સધુી  અવ્યયીભાવ 

822.  આમરર્  મરર્ સધુી  અવ્યયીભાવ 

823.  ખડેંખડં  દરેક ખડં  અવ્યયીભાવ 

824.  ખરેૂ્ખરૂ્ો  દરેક ખરૂ્ો  અવ્યયીભાવ 

825.  ગામેગામ  દરેક ગામ  અવ્યયીભાવ 

826.  દેિેદેિ  દરેક દેિ  અવ્યયીભાવ 

827.  પરીક્ષ  આંખોથી દૂર  અવ્યયીભાવ 

828.  પરોક્ષ  અચક્ષથી દૂર  અવ્યયીભાવ 

829.  પળે પળ  દરેક પળ  અવ્યયીભાવ 

830.  પ્રશતક્રદન  દરેક ક્રદવસ  અવ્યયીભાવ 

831.  પ્રશતવષક  દરેક વષક  અવ્યયીભાવ 

832.  પ્રત્યક્ષ  આંખની સામે  અવ્યયીભાવ 

833.  પ્રત્યેક  દર એક  અવ્યયીભાવ 

834.  ભવોભવ  પ્રત્યેક ભવ  અવ્યયીભાવ 

835.  યથામશત  મશત પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

836.  યથાયોગ્ય  યોગ્ય હોય તેમ  અવ્યયીભાવ 

837.  યથાયોગ્ય  હોય તે પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

838.  યથાથક  અથક પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

839.  યથાશવશધ  શવશધ પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

840.  યથાિક્તત  િક્તત પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

841.  યથેચ્છે  ઈચ્છા પ્રમારે્  અવ્યયીભાવ 

842.  યાવજ 
જીવન  

જીવન ચાલે ત્યા ંસધુી  અવ્યયીભાવ 

843.  રોમે રોમ  દરેક રોમ  અવ્યયીભાવ 

844.  સત્વર  ત્વરા સક્રહત  અવ્યયીભાવ 

845.  અકલપેટંુ  જે એકલુ ંપેટ ભરે છે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ   

846.  અખટૂ  જે ખટેૂ નક્રહિં તેવુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

847.  અગમપથંી  જેનો પથં અગમ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

848.  અગમબદુ્ધિ  જેની બદુ્ધિ આગળ છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

849.  અચલ  જે ચચલત થતો નથી તે 
(ક્રહમાલય)  

બહુવ્રીક્રહ  

850.  અર્દીઠ  ન દીઠેલુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

851.  અર્નમ  જે નમતો નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

852.  અદ્ધદ્વતીય  જેનુ ંકોઈ દ્ધદ્વતીય નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

853.  અનતં  જેનો અંત નથી તે  બહુવ્રીક્રહ  

854.  અનપુમ  જેની ઉપમા નથી તે  બહુવ્રીક્રહ  

855.  અબળા  જેનામા ંબળ નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

856.  અભય   જેને ભય નથી તે  બહુવ્રીક્રહ  

857.  અમલૂ્ય  જે અમલૂ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

858.  અક્રહિંસા  જેમા ંક્રહિંસા નથી તે  બહુવ્રીક્રહ  

859.  આપાદ 
મ્તક 

જે પગથી માથા સધુી સડુોળ 
છે તે  

બહુવ્રીક્રહ  

860.  એકધારંુ  જે એકસરખુ ંછે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ   

861.  એકમત  જેમનો મત એકસરખો છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

862.  કશપધ્ધજ  કશપ છે ધ્વજમા ંજેના એવા  બહુવ્રીક્રહ 

863.  કમનસીબ  જેનુ ંનસીબ ખરાબ છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

864.  કમળનયન  કમળ સમાન છે નયન જેના ં
એવો  

બહુવ્રીક્રહ 

865.  કાળમખુુ ં જેનુ ંમખુ કાળ જેવુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ   

866.  કાળમખુો  કાળ જેવુ ંજેનુ ંમખુ છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

867.  કુકમક  કુ (ખરાબ) છે કમક જેનુ ંતે  બહુવ્રીક્રહ  

868.  કૃતાથક  જેનો અથક કૃત (સપંરૂ્ક) છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

869.  કેડભાગંલુ ં જેની કેડ ભાગંી છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

870.  કેસરઘોળ્યા  જેને કેસર ઘોળ્યા છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

871.  ખિુશમજાજ  જેનો શમજાજ આનદંી છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

872.  ગોળાકાર  ગોળ છે આકાર જેનો તે  બહુવ્રીક્રહ 

873.  ગૌમખુી  જે ગાયના મખુ વાળી છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

874.  ગૌરવરણુ ં જેનો વર્ક ગૌર છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

875.  ચિપાચર્  ચિ છે પાચર્ (હાથ)મા ંજેના 
એવા (શવષ્ણ)ુ  

બહુવ્રીક્રહ  

876.  ચતભુુકજ  ચાર ભજુા છે જેને તે, ચાર છે 
ભજુાઓ જેની તે  

બહુવ્રીક્રહ  

877.  ચતમુુકખ  જેને ચાર મખુ છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

878.  ચદં્રાકૃશત  ચદં્રના  જેવી જેની આકૃશત છે 
તે  

બહુવ્રીક્રહ 

879.  ચોખડંું  જેમા ંચાર ખડં છે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ    

880.  ચોપગુ ં જેને ચાર પગ છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

881.  જગપે્રમ  જે સમગ્ર જગતને પે્રમ કરે છે 
તે  

બહુવ્રીક્રહ  

882.  તપોધન  તપ છે ધન જેનુ ંતે  બહુવ્રીક્રહ  

883.  શત્રકાળજ્ઞાની  જેને ત્રરે્ય કાળનુ ંજ્ઞાન છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

884.  શત્રશળૂપાચર્  શત્રશલૂ છે જેના હાથમા ંતે  બહુવ્રીક્રહ 
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885.  દિાનન  જેને દિ આનન છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

886.  દામોદર  દામ (દોરડંુ) છે ઉદર પર 
જેના તે  

બહુવ્રીક્રહ  

887.  દુગુકર્ી  દુષ્ટ છે ગરુ્ જેનો એવો  બહુવ્રીક્રહ 

888.  ધમૂકેત ુ ધમૂ (ધમૂાડો) એ જ જેનો કેત ુ
(વાવટો) છે તે 

બહુવ્રીક્રહ  

889.  ન બાપો  જેનો શપતા નથી તે  બહુવ્રીક્રહ  

890.  નફકરો નથી ક્રફકર જેને તે  બહુવ્રીક્રહ 

891.  નમાયા ં જેને માતા નથી તેવા  બહુવ્રીક્રહ 

892.  નમાયો  નથી માતા જેની તે  બહુવ્રીક્રહ  

893.  નવરંગી  નવ રંગ જેને છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

894.  નવસરો  જેમા ંનવ સેર છે તેવો  બહુવ્રીક્રહ   

895.  નાઉમેદ  નથી ઉમેદ જેનામા ંતે  બહુવ્રીક્રહ 

896.  નાખિુ  નથી ખિુ જે તે  બહુવ્રીક્રહ  

897.  નામદક  જે મદક  નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

898.  શન:્વાથક  જેમાથંી ્વાથક જતો રહ્યો છે 
તે  

બહુવ્રીક્રહ  

899.  શનરક્ષર  નથી અક્ષરનુ ંજ્ઞાન જેને તે  બહુવ્રીક્રહ  

900.  શનરપેક્ષ  જેને અપેક્ષા નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

901.  શનરંકુિ  જેમા ંઅંકુિ નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

902.  શનરાધાર  જેને કોઈ આધાર નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

903.  શનરુદ્યમી નથી ઉદ્યમ જેનામા ંતે  બહુવ્રીક્રહ 

904.  શનદકય   જેમથંી દયા જતી રહી છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

905.  શનદોષ  નથી દોષ જેનામા ંતે  બહુવ્રીક્રહ  

906.  શનધકન  શનગત (જત ુ ંરહલે)ુ છે જેના 
એવા  

બહુવ્રીક્રહ  

907.  શનમકળ  શનગકત છે મળ જેમાથંી તે  બહુવ્રીક્રહ 

908.  શનષ્પક્ષ  જેનો કોઈ પક્ષ નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

909.  નીડર  જેમાથંી ડર ચાલ્યો ગયો છે 
તે  

બહુવ્રીક્રહ  

910.  નીલકંઠ  જેનુ ંકંઠ નીલા રંગનુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

911.  નીલાબંર  નીલા રંગનુ ંઅંબર  બહુવ્રીક્રહ  

912.  પહ્મનાભ પહ્મ છે નાચભમા ંજેની તે  બહુવ્રીક્રહ 

913.  પચંરંગી  જેના પાચં રંગ છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

914.  પાદત્રાર્  પગને અંદર રાખવામા ંઆવે 
છે તે સાધન  

બહુવ્રીક્રહ  

915.  શપનાકપાચર્  શપનાક જેના હાથમા ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ 

916.  પીતાબંર  પીળં વસ્ત્ર જેનુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

917.  પણુ્ય્લોક  જેનુ ં્મરર્ કરવાથી પણુ્ય 
મળે છે તે  

બહુવ્રીક્રહ  

918.  પ્રજ્ઞાચક્ષ ુ જેની બદુ્ધિરૂપી આંખો છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

919.  પ્રતાપી  જેનો શવિેષ તાપ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

920.  બડભાગી જેનુ ંનસીબ મોટંુ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

921.  બહુવ્રીક્રહ  બહુ છે વ્રીક્રહ (ડાગંર) જેની 
પાસે તે  

બહુવ્રીક્રહ  

922.  બેપગુ ં જેને બે પગ છે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ   

923.  બેક્રફકર  જતી રહી છે ક્રફકર જેમાથંી તે  બહુવ્રીક્રહ 

924.  બેહોિ  જેના હોિ ઉડી ગયા છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

925.  ભારેપગી  જેના પગ ભારે છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

926.  મહાબાહુ  જેના બાહુ મોટા છે તેવા બહુવ્રીક્રહ   

927.  માથાફરેલ  જેનુ ંમાથુ ંફરેલ છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

928.  મીઠાબોલો  જેના બોલ મીઠા છે તે   બહુવ્રીક્રહ 

929.  મિૂળધાર  જેની ધાર મિૂળ જેવી છે તે  બહુવ્રીક્રહ   

930.  મગૃનયની  જેના નયન હરર્ી જેવા છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

931.  રતતવર્ી  જે લાલ રંગની છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

932.  રાર્ીછાપ  જેના પર રાર્ીની છાપ છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

933.  લોહપરુુષ  લોખડં જેવુ ંજેનુ ંમનોબળ છે 
તે  

બહુવ્રીક્રહ  

934.  શવધમી  જેનો બીજો ધમક છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

935.  શવશધશનશમિત  શવશધ વડે જે શનમાયેલુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

936.  શવફળ  જેમા ંફળ નથી તે  બહુવ્રીક્રહ 

937.  શવમખુ  જેનુ ંમખુ અવળં થયુ ંછેતે  બહુવ્રીક્રહ 

938.  વીર્ાપાચર્  વીર્ા છે પાચર્મા ંજેના તે  બહુવ્રીક્રહ 

939.  વીસનહોરી  જેને વીસ નહોર છે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ   

940.  વ્યથક  જે નકામુ ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ  

941.  વ્રજહદયી  વ્રજ જેવુ ંજેનુ ંહદય છે તે  બહુવ્રીક્રહ  

942.  િતરંગી  જેના િત (સો) રંગ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

943.  િાશંતશપ્રય  જેને િાશંત શપ્રય છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

944.  સકમકક  સાથે છે કમક જેની એવુ ં બહુવ્રીક્રહ 

945.  સગોત્ર  સમાન છે ગોત્ર જેનુ ંતે  બહુવ્રીક્રહ 

946.  સપત્નીક  સાથે છે પત્ની જેની તે  બહુવ્રીક્રહ 

947.  સવર્ક  જેનો વર્ક સરખો છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

948.  સશવનય  શવનય છે જેની સાથે તે  બહુવ્રીક્રહ  

949.  સહકુટંુબ  કુટંુબ છે જેની સાથે તે  બહુવ્રીક્રહ 

950.  સહવાસી  સહ વાસ છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

951.  સહૃદયી  જેના ંહૃદય સરખા ંછે તે  બહુવ્રીક્રહ 

952.  સહોદર  સમાન છે ઉદર જેના તે  બહુવ્રીક્રહ 

953.  સાક્ષાર  અક્ષર સક્રહત જે છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

954.  હતભગી  હત ભાગી છે તે  બહુવ્રીક્રહ 

955.  હૈયાસનૂ ુ ં જેનુ ંહૈયુ ંસનૂ ુ ંછે તેવુ ં બહુવ્રીક્રહ    
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અલકંાર   

 

 ‘અલકંાર’નો સામાન્સય અથક િર્ગાર / આભષૂર્ એવો થાય છે.  

 અલકંાર અલમ ્+ કાર એમ બે પદોના યોગથી બનેલો િબ્દ સમાસ છે.  

 મળૂ સં્ કૃત િબ્દ અલમ ્+ ક ૃ= અલમ એટલે પયાકપત અને કાર એટલે કરનાર એટલે કે, જે પછી કશુ ંજ ઉમેરવાનુ ંબાકી ન રહ ે

તેવી પરૂ્કત લાવે તે અલકંાર.  

 અલકંાર દ્વારા અસાધારર્ લાગર્ીને ટૂંકાર્મા,ં સચોટ રીતે રજુ કરી િકાય છે.  

 ભાષામા ંવાર્ીની સજાવટ કરવાવાળા િોભાવાળા રૂપને ‘અલકંાર’ કહ ેછે.  

 અલકંારના બે પ્રકાર છે. (૧) િબ્દાલકંાર (૨) અથાકલકંાર  

1. િબ્દાલકંાર :-  

(૧) વર્ાકનપુ્રાસ કે વર્કસગાઈ  

 

(૨) િબ્દાનપુ્રાસ (યમક)  

 

(૩) પ્રાસ સાકંળી/આંતરપ્રાસ  

 

(૪) અંત્યાનુ ંપ્રાસ/પ્રાસાનુ ંપ્રાસ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. અથાકલકંાર :-  

(૧) ઉપમા  

(૨) રૂપક  

(૩) ઉત્પે્રક્ષા  

(૪) વ્યશતરેક  

(૫) અનન્સવય  

(૬) શ્ર્લેષ   

(૭) વ્યાજ્તશુત  

(૮) સજીવારોપર્  

(૯) દષ્ટાતં  

(૧૦) અશતિયોક્તત  

(૧૧) અથાકન્સતરન્સયાસ  

(૧૨) શવરોધાભાસ  

(૧૩) અપહનશુત  

(૧૪) અન્સયોક્તત  

(૧૫) ્વભાવોક્તત.  

 શબ્દાલકંાર :-  

 જે અલકંાર દ્વારા કેવળ શબ્દને જ ચમત્કૃતિ ભર્ાા કે આકર્ાક બનાવવામા ંઆવે િેને શબ્દાલકંાર કહ ેછે.  

 

1. વર્ાકનુ ંપ્રાસ કે વર્કસગાઇ :-  

 વાક્યમા ંકે પકં્તતમા ંએકનો એક વર્ક (અક્ષર) િબ્દના આરંભે બે કે 
તેથી વધારે વખત આવે ત્યારે વર્ાકન ુપં્રાસ વર્ાકન ુપં્રાસ કે વર્કસગાઈ 
અલકંાર બને છે.  

 કાશમની કોકીલા કેચલ કૂંજન કએ.  

 લેિ ન લીધો લચલત ઉરનો લ્હાવ જો !  

 કાળા કરમનો કાળો મોહન, કાળ એનુ ંકામ !  

 નટવર શનરખ્યા નેન ! તેં, સખુ આવ્યુ,ં ત ુજ ભાગ.  

 કાકાએ કાકીને કહ્ુ ંકે કાચના કબાટમાથંી કાચી કેરીનુ ંકચમુ્બર કાઢી 
લાવ. 

 
  
 
 

 

2. િબ્દાનપુ્રાસ (યમક):-  

 એકનો એક અક્ષર સમહૂ બીજી વખય આવતો હોય અને બનેં 
જગ્યાએ તેના જુદા જુદા અથક થતા હોય ત્યારે િબ્દનપુ્રાસ (યમક) 
અલકંાર બને છે.  

 દીવાનથી દરબારમા,ં દીવા નથી છે અંધારંુ ઘોર.  

 અખાડામા ંજવાના મે ઘર્ી વાર અખાડા કયાક છે.  

 માયાની છાયામાથંી કાયાને મતુત કરવા ગોશવિંદરાયજી માયા કરો.  

 હળવે હળવે હળવે હરજી માર્ એ મકં્રદરે આવો રે !  

 રે હસી હસીને રડી, ચડી પડી પડી ત ુબાકી.  

 આશ્વયક છે ત ુ ંજગતનુ,ં જે જગતમા ંતાજ, ને છે તાજ જેવા કૈંક કે, ત ુ
તો પરંત ુતાજનોય તાજ છે, એ તાજની બેતાજ ત ુમમુતાઝ છે.  
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3. પ્રાસ સાકંળી / આંતરપ્રાસ :-  

 પહલેા ચરર્ના છેલ્લા િબ્દ અને બીજા ચરર્ના પહલેા િબ્દ વચ્ચે 
પ્રાસ રચાય ત્યારે પ્રાસ સાકંળી કે આંતરપ્રાસ અલકંાર બને છે.  

 હક્રરના જન તો મકુ્તત ન માગે, માગે જનમો જનમ અવતાર રે,  

 ઘરે પધાયાક હક્રરગરુ્ ગાતા, વાતા તાલને િખં મદંૃગ  

 ગોપીનાથ, ગોશવિંદ, ગોપાળ અનાથવધં દીનદયાળ,  

સેવકની લેજો સભંાળ, મોસાળં કરજો તત્કાળ.  

 ભયની કાયાને ભજુા નથી, નથી વળી સિંયને પાખં.  

 બાપજુી મકં્રદરે આવ્યા, લાવ્યા પ્રસાદને કયો ઓચ્છય.  

 પે્રમ પદારથ અમે પામીએ, વામીએ જન્સમ મરર્ જજંાળ.  

 
 
 
 

 
 

4. અંત્યાનપુ્રાસ / પ્રાસનુપં્રાસ :-  

 જ્યારે પકં્તતના અંતે પ્રાસ મળે તેને અંત્યાનુપં્રાસ અલકંાર બને છે.  

કોઈ પકં્તતમા ંમધ્યમા ંપ્રાસ મળે ત્યારે પ્રાસનુ ંપ્રાસ અલકંાર બને છે.  

 જો જો રે મોટાના બોલ, ઉજ્જડ ખેડે બાજ્યો ઢોલ.  

 જેની જિોદા માવલડી, ચરાવે ગોકુળ ગાવલડી.  

 જામી ગઈ તરત ઘોર, કરાત વાત,  

લાગી બધે પ્રસરવા પરુ માકં્રહ વાત.  

 પાને પાને પોઢી રાત, તળાવ જપંયુ ંકહતેા વાત.  

 થોડી પુજંી, દેખાવે મજૂી, ્વભાવે રમજૂી, ધધેં પતંજુી  

 પવકતને નામે પથ્થર, દક્રરયાને નામે પાર્ી,  

ઈિાકદ આપરે્ તો, ઈશ્વરને નામે વાર્ી.  

 

અથાકલકંાર :- 
 જે અલકંાર દ્વારા અથકને ચમત્કૃશત ભયાક કે આકષકક બનાવવામા ંઆવે તેને અથાકલકંાર કહ ેછે. 
 એક િબ્દને ્થાને જ અથકચમત્કૃશત ધરાવતો બીજા િબ્દ મકુવાથી યથાવત રહ ેછે તેને અથાકલકંાર કહ ેછે. 
 િબ્દના અથકને આધારે અલકંારની ચમત્કૃશત સધાય ત્યારે અથાકલકંાર બને છે. 
 

1. ઉપમા :-  

 બે જુદી જુદી વ્તઓુ વચ્ચે કોઈ એક ખાસ ગરુ્ અંગે સરખામર્ી 
કરવામા ંઆવે અથવા ઉપમેયની ઉપમાન સાથે સરખામર્ી કરવામા ં
આવે ત્યરે ઉપમા અલકંાર બને છે.  

 ઉપમા સચુક િબ્દો :- જેવુ,ં જેવો, જેવી, સરખો, સમાન, જેમ, સમોવડંુ, 
પેઠે, િી, માફક, તલુ્ય, સમ ુવગેરે.  

 હાથ કઠર્ લાકડા જેવા છે.  

 શસતાનુ ંમખુ ચદં્ર જેવુ ંછે.  

 બળતા અંગાર સમી આંખો તેરે્ ક્્થર કરી.  

 નાગરવેલીના જેવી  નાજુકડી નાર વાકંી.  

 અશનલ િી ઝટ ઊપડી ઘોડી.  

 
 
 
 

2. રૂપક :-  

 ઉપમેય અને ઉપમાનને એકરૂપ એકરૂપ બતાવવામા ંઆવ્યા હોય 
એટલે કે બનેંની વચ્ચે સાધારાન ધમક જેવુ ંહોત ુ ંનથી ત્યારે રૂપક 
અલકંાર બને છે. 

 બપોર એ મોટંુ શિકારી કતૂરંુ છે.  

 વદન સધુાકરને રહું શનહાળી.  

 છકડો પાર્ી પથંો ઘોડો થઈ ગયો.  

 અમે રે સકૂા રૂનુ ંપમૂડંુ, તમે અત્તર રંગીલા રસદાર.  

 તટના િાતં એકાતં વાળીને બેઠી સોક્રડયુ,ં  

શવધવા, સમાજના જીર્ક વકૃ્ષનુ ંશષુ્ક છોક્રડયુ.ં  

 જૂનુ ંતો થયુ ંરે દેવળ જૂનુ ંતો થયુ,ં  

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનુ ંતો થયુ.ં  

 તે રાજા શસિંહ છે.  

 આ નભ ઝક્ુ ંતે કાનજી ને ચાદંની તે રાધા રે.  

 
 

3. ઉત્પે્રક્ષા :-  

 ઉપમેય જારે્ ઉપમાન હોય તેવો તકક -સભંાવના કરવામા ંઆવે ત્યારે 
ઉત્પે્રક્ષા અલકંાર બને છે.  

 એક વ્ત ુબીજી વ્ત ુહોવાની કલ્પના કરવામા ંઆવે ત્યારે ઉત્પે્રક્ષા 
અલકંાર બને છે.  

સભંાવના સચૂક િબ્દો :- જારે્, રખે, િકે, શુ,ં વગેરે  

 

 પાવકતીનુ ંમખુ જારે્ પનૂમનો ચદં્ર !  

 હૈયુ ંજારે્ ક્રહમાલય. 
 વાદળની વેલ્યને ફૂટલા ંરે ફૂલડા જારે્ અનગંનો બાગ.  

 શપ્રયજનની પગલીઓ જારે્ વનફૂલની ઢગલીઓ.  

 હોડી જારે્ આરબ ઘોડી.  

 
 
 
 

4. વ્યશતરેક :-  

 ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ચક્રઢયાત ુ ંબતાવવામા ંઆવે ત્યારે 
વ્યક્તતરેક અલકંાર બને છે.  

વ્યશતરેક એટલે શે્રષ્ઠતા.  

 રમેિની વાર્ી તો અમતૃ થીયે મીઠી છે.  

 કમળ થકી કોમળં રે બહનેી ! અંગ છે એનુ ં 

 તુ ંચદં્રથી ચારુ સહુાશસની હ ે!  

 વરસે ઘડીક વ્યોમ વાદળી રે લોલ, માડીના મેઘ બારે માસ રે,  

 જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ.  

 મીઠંુ તો મોંઘ ુમોતી થકી, ને સોંધામા ંસોંધ ુસદા.  
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5. અનન્સવય :-  

 ઉપમેયની સરખામર્ી ઉપમેય સાથે જ કરવામા ંઆવે ત્યારે 
અનન્સવય અલકંાર બને છે.  

 

 મા તે મા  

 ગાધંીજી એટલે ગાધંીજી  

 ક્રહમાલય તે ક્રહમાલય  

 ચગરનાર તો ચગરનાર  

 નમકદા તો નમકદા  

 રાજા એટલે રાજા  

 

6. શ્ર્લેષ:-  

 એક જ િબ્દના બે અથક થાય ત્યારે ્લેષ અલકંાર બને છે.  

 

 તમે પસદં કરેલુ ંપાત્ર પાર્ી શવનાનુ ંછે. (પાત્ર = વ્યક્તત, વાસર્) 
(પાર્ી = જળ, તાકાત)  

 જવાની તો જવાની (જવાની = યૌવન, જવાનુ)ં  

 રશવને પોતાનો તડકો ન ગમે તો ક્યા ંજાય ? (રશવ = સયૂક, રશવ = 
વ્યક્તતનુ ંનામ)  

 દીવા નથી દરબારમા ંછે અંધારંુ ઘોર  

(દીવાન થી = દીવડા, દીપક – દીવાન = જ્ઞાની, તત્વજ્ઞ)  

 હું માનવી માનવ થાઉં તો ઘણુ.ં  

 

7. વ્યાજ્તશુત :-  

 શનિંદા દ્વારા વખાર્ અને વખાર્ દ્વારા શનિંદાના રૂપમા ંહોય ત્યારે વ્યાજ્તશુત 
અલકંાર બને છે.  
 

 શુ ંતમારી બહાદુરી ! ઉંદર જોઈને નાઠા. 
 વેવાઈનુ ંરૂપ જુઓ રે બાઈ ! કંદપક સરીખો લાગે રે.  
 ચોરની સગેં િીખી ત ુ ંચોરવા હો વાસંલડી !  

વ્હાલે માખર્ ચોયુું ને તે મન રે હો વાસંલડી !  
 ગાધંીજી ક્રહિંસા અને અસત્યના કટ્ટર વેરી હતા.  

 

8. સજીવારોપર્ :-  

 જ્યારે શનજીવમા ંસજીવનુ ંઆરોપર્ કરવામા ંઆવે છે ત્યારે સજીવારોપર્ 
અલકંાર બને છે.  

 માનવ ્વભાવનુ ંઆરોપર્ શનજીવ પદાથોમા ંથાય ત્યારે સજીવારોપર્ 
અલકંાર બને છે.  
 

 દૂરના ડંુગરો સાદ કરીને બોલતા નથી.  

 ક્રકરર્ તર્ી કોમળ અંગલુયેુ રમ્ય રચી રંગોળી.  

 ઘક્રડયાળના કાટંા ઉપર હાફંયા કરે સમય.  

 સરુની છાયા હઠેળ કરે ગોઠડી તડકાના ચાદંરર્ા.  
 સડક પર્ પડખુ ંફરીને સઈૂ ગઈ.  
 પથ્થર થરથર ધ્રજુે.  
 રાતોરાત વનપટ પડખુ ંબદલી નાખેં છે.  

 સરૂજ વાદળાની પાછળ સતંાકકૂડી રમવા લાગ્યો.  
 વકૃ્ષો ડોલતા ંડોલતા ંમાથુ ંહલાવી નકારે.  

 
 
 
 

9. દષ્ટાતં  

 એક વ્તનુી બીજી વ્ત ુસાથે ચબિંબ-પ્રશતચબિંબથી આબેહબૂ તલુના કરવામા ં
આવે છે. એક વાક્યની શવગતોનુ ંપ્રશતચબિંબ બીજા વાક્યમા ંપડે છે.  

 વડ તેવા ટેટા ને બાપ જેવા બેટા.  
 ઊંચી નીચી ફયાક કરે, જીવનની ઘટમાળ,  

ભરતી એની ઓટ છે ઓટ પછી જુવાળ.  

 નમતાથી સૌ કો રીઝે, નમતાને બહુમાન,  

સાગરને નદીઓ ભજે, છોડી ઊંચા ્થાન.  

 ઉધમ તો સૌ આદરે પામે કમક પ્રમાર્,  

કમીને હીરા-મોતી જડ,ે અકમીને પહાર્.  

 

10. અશતિયોક્તત :-  

 ઉપમેય ઉપમાનમા ંસમાઈ જાય ત્યારે અશતિયોક્તત અલકંાર બને છે.  
 જ્યારે ઉપમેયનો ઉલ્લેખ જ કરવામા ંન આવે અને ઉપમાન જ ઉપમેય હોય 

ત્યારે અશતિયોક્તત અલકંાર બને છે.  
 આકાિ ધરા ત્યા ંકંપયા, ડોલ્યા, ડોલ્યા ચૌદ બ્રહ્માડં.  
 ધ્રજુે ધ્રવુ ને મેરુ ડચગયો, ખળભચળયા ંપાતાળ.  
 તે તો ચદં્ર છે.  

 અમે ખોબો ભરીને એટલ ુહ્યા ંકે, કવૂો ભરીને રોઈ પડયા.  
 રમેિની આંખોમાથંી શ્રાવર્-ભાદરવો વહવેા લાગ્યા.  

 

11. અથાકન્સતરન્સયાસ :-  

 જ્યારે કોઈ સામાન્સય હકીકતનુ ંશવિેષ હકીકતથી સમથકન કરવામા ંઆવે ત્યારે 
અથાકન્સતરન્સયાસ અલકંાર બને છે.  

 પ્રભથુી સહુ કાઈં થાય છે, અમથી થાય ન કંઈ,  

રાઈનો પવકત કરે, પવકત બાગની માહંી.  

 ઉત્તમ વ્ત ુઅશધકાર શવના મળે, તદપી અથક નવ સરે,  
મત્્યભોગી બગલો, મતુતાફળ દેખી ચચં ુના ભરે.  

 અસલી વ્તનેુ કેવળ હોય છે વળગાડ કષ્ટોનુ,ં  

કદી નકલી ગલુાબોમા ંઅમે કાટંા નથી જોયા.  

 

12. શવરોધાભાસ :-  

 દેખીતી રીતે સત્ય ન લાગે પર્ િબ્દોમા ંકોઈ રીતે કોઈ સત્ય છપાયેલુ ંહોય 
તેવી વાત શવરોધભાસી રીતે રજૂ કરવામા ંઆવે ત્યારે આ અલકંાર બને છે.  

 હ ેશસિંધ ૂ! ત ુખારો છે, છતા ંઅમીરસ ભયો છે.  

 જે પોષતુ ંતે મારત ુ ંએવો ક્રદસે િમ કુદરતી.  

 તરર્ા ઓથે ડંુગર રે, ડંુગર કોઈ દેખે નહીં.  

 મને એ સમજાતુ ંનથી કે આવુ ંિાને થાય છે.  

 ફૂલડા ંડૂબી જાય છે ને પથ્થર તરી જાય છે.  

 

13. અપહનશુત :-  
 જ્યારે ઉપમેયનો શનષેધ કયાક પછી ઉપમાનનુ ંઅંદર આરોપર્ થાય ત્યારે 

અપગનશુત અલકંાર બને છે.  
 ન હોય એ અભ્ર, એ તો ગરવો ચગરનાર છે.  

 શિક્ષકને મન િાળા એ િાળા નક્રહિં પર્ ્વગક છે.  
 ન રાજગાદી, પથં કંટકોનો  

 આ ન િહરે, માત્ર ધ્રમુના ધવૂા.ં  
 ન િહરે આ, શવરાટ કો વ્યાથ.  
 

14. અન્સયોક્તત :-  

 મખુ્ય મદુ્દા કે વાતને છપાવી રાખી આડકતરી વાત કરવામા ંઆવે અને 
આડકતરી વાત દ્વારા જ મખુ્ય વાતનો બોધ કરાય ત્યારે અન્સયોક્તત અલકંાર 
બને છે.  
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 તરર્ા ંઓથે ડંુગર રે, ડંુગર કોઈ દેખે નક્રહિં.  
 ઘવુડ સો વષક જીવે પર્ એને ક્રદવસની ગમ ન પડે.  

 ભખેુ મરે પર્ શસિંહ ઘાસ ન ખાય.  
 

15. ્વભાવોક્તત :-  

 જ્યારે કોઈ વ્તનુુ ંપ્રાકૃશતક દશ્યનુ,ં ્થળનુ ંકે માનવવતકનનુ ંવા્તશવક કે 
આબેહબૂ વર્કન કરવામા ંઆવે ત્યારે ્વભાવોક્તત અલકંાર બને છે.  

 ઊંચે બધા શિખર શે્વત થયા ંજર્ાય,  
નીચે નદી વહનમા ંતરુઓ તર્ાય.  

 પાડે તાળી, વગાડે ગાલ, આંતરી વળે ઉચ્છખલ બાળ.  
 

A. શબ્દાલકંાર :-  

અલકંાર મખુ્ય ઓળખ ઉદાહરર્ 

વર્ાકનપુ્રાસ / વર્કસગાઇ અલકંાર  એકનો એક વર્ક પનુરાવતકન પામે.  માર્સાનો મખુી માયો શમરખાનજીએ.  

િબ્દાનુપં્રાસ / યમક અલકંાર  પકં્તત/વાક્યમા ંએકસરખા ઉચ્ચારવાળા િબ્દો  ગાયક ન લાયક ત ુફોગટ ફૂલાર્ો છે.  

પ્રાસંસાકંળી / આંતરપ્રાસ અલકંાર  પ્રથમ ચરર્ના છેલ્લા િબ્દ અને બીજા ચરર્ના પ્રથમ િબ્દ વચ્ચે 
પ્રાસ રચાય છે.  

મહતેાજી શનિાએ આવ્યા, લાવ્યા પ્રસાદ 
ને કયો ઓચ્છવ.  

અંત્યાનપુ્રાસ / પ્રાસાનપુ્રાસ અલકંાર  બે પકં્તતઓના અંતે સમાન ઉચ્ચારવાળા િબ્દો.  તમને મળવાનુ ંછે એવુ ંમન  
કે મળવાને એક કરુ ધરતી-ગગન.  

B. અર્ાાલકંાર :-  

અલકંાર મખુ્ય ઓળખ ઉદાહરર્ 

ઉપમા અલકંાર  ઉપમેયની ઉપમાન સાથે સરખામર્ી  

જેવુ,ં જેવી, જેવો, સમાન, સરખો, િો, જેમ, સમોવડંુ, પેઠે, િી, 
સદેિ, તલુ્ય, સમુ ં 

દમયતંીનુ ંમખુ ચદં્ર જેવુ ંછે.  

ઉત્પે્રક્ષા અલકંાર  ઉપમેય જારે્ ઉપમાન હોય, તેવો તકક  હોય.  

જારે્, રખે, િકે, શુ.ં  

દમયતંીનુ ંમખુ જારે્ પનૂમનો ચદં્ર.  

રૂપક અલકંાર  ઉપમેય અને ઉપમાનને એકરૂપ બતાવાવમા ંઆવ્યા હોય, અથાકત ્
બનેં વચ્ચે સાધારર્ ધમક જેવુ ંકઈ નક્રહિં.  

બપોર એ મોટંુ શિકારી કતૂરંુ છે.  

અનન્સવય અલકંાર  ઉપમેયની સરખામર્ી ઉપમેય સાથે જ કરવામા ંઆવી હોય.  મા તે મા  

શ્ર્લેષ અલકંાર  આપેલા વાક્યમા ંએક જ િબ્દના બે અથવા વધારે અથકથાય ત્યારે 
શ્ર્લેષ અલકંાર બને છે.  

રશવને પોતનો તડકો ન ગમે તો ક્યા ંજાય ?  

આ રમર્ીનો રાગ કોને મગુ્ધ ન કરે ? 

વ્યાહ્તશુત 
અલકંાર  

જ્યારે વાક્યમા ંશનિંદા દ્વારા વખાર્ કરવામા ંઆવ્યા હોય ત્યારે.  શુ ંતમારી બહાદૂરી ! ઉંદર જોઈને નાઠા.  

વ્યશતરેક અલકંાર  જ્યારે ઉપમેય < ઉપમાન ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ંચક્રઢયાત ુ ં
બતાવવામા ંઆવે ત્યારે વ્યશતરેક અલકંાર બને છે.  

સદુામાના વૈભવ આગળ કુબેર તે કોર્માત્ર.  

વરસે ઘડીક વ્યોમ વાદળી બારેમાસ રે, 
સજીવારોપર્  

અલકંાર  

શનજીવમા ંસજીવનુ ંઆરોપર્ અથવા શનજીવમા ંમાનવ ્વભાવનુ ં
આરોપર્.  

રામને સીતાજી માટે શવલાપ કરતા જોઈને પથ્થરો પર્ 
રડી ઉઠયા.  

અશતિયોક્તત  

અલકંાર  

વા્તશવતતાની હદ વટાવીને જ્યારે અિક્ય વ્તનુી રજૂઆત 
કરવામા ંઆવે. અથવા ઉપમાન એ ઉમેયને ગળી જાય. 
ઉપમાન < ઉપમેય   

ખોબો ભરીને અમે એટલુ ંહ્યા કવૂો ભરીને રોઈ પડયા.  

દષ્ટાતં અલકંાર  એક પકં્તતને સમજાવવા મોટી બીજી પકં્તતમા ંદષ્ટાતં અથાકત ્
ઉદાહરર્ આપવામા ંઆવે.  

મા શવના સનૂો સસંાર, ગોળ શવના મોળો કંસાર.  

્વભાશવક્તત  

અલકંાર  

વ્ત ુજેવી હોય તેવુ ંજ વા્તશવક ચચત્ર આપયુ ંહોય તે અલકંારાને 
્વભાશવક્તત કહ ેછે.  

ઊંચે બધા શિખર શે્વત થયા જર્ાય, નીચે નદી વહનમા ં
તરુઓ તર્ાય.  

અથાકન્સતરન્સયાસ  

અલકંાર  

જ્યારે કોઈ સામાન્સય હકીકતનુ ંશવિેષ હકીકતનુ ંહકીકતથી સમથકન 
કરવામા ંઆવે છે ત્યારે અથાકન્સતરન્સયાસ અલકંાર.  

સતેૂલા શસિંહના મખેુ પ્રવેિે મહૃ ના કદી.  

અન્સયોક્તત અલકંાર  મખૂ્ય મદુ્દાને છૂપાવીને આડકતરી વાત દ્વારા મખુ્ય મદુ્દાને રજૂ 
કરવામા ંઆવે ત્યારે અન્સયોક્તત અલકંાર બને છે.  

ઉજ્જડગામમા ંએરંડો પ્રધાન. 

અપહ્શુત અલકંાર  ઉપમેયનો શનષેધ અથાકત ્નકાર કયાક પછી ઉપમાનનુ ંઆરોપર્ 
થાય ત્યારે અપહ્શુત અલકંાર બને છે.  

જે પોષત ુ ંતે મારત ુ ંએવો િમ દીસે કુદરતી.  
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છંદ    

 કશવતામા ંમાધયુક સર્જવા માટે દરેક પકં્તતમા ંઅક્ષરોની ચોક્કસ પ્રકારની ગોઠવર્ી કરવામા ંઆવે તેને છંદ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 સં્ કૃતમા ંછંદોને વતૃ અને જાશત એવા બે પ્રકારમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે. ગજુરાતીમા ંવતૃ ને અક્ષર મેળ છંદ અને જાશત ને માત્રામેળ છંદ તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 માધયુક સર્જવા માટે પકં્તતમા ંઅક્ષરોની ચોક્કસ પ્રકારની ગોઠવર્ી એટલે છંદ.  

 છંદોનુ ંબધંારર્ સમજવા માટે લઘ,ુ ગરુુ, માત્રા, યશત વગેરે સમજવા જરૂરી છે.  

 છંદના બે પ્રકાર છે. (૧) અક્ષરમેળ છંદ (૨) માત્રામેળ છંદ  

 લઘઅુક્ષર :-  

 છંદ િાસ્ત્રમા ં‘હ્વ’ ને લઘ ુકહ ેછે.  

 ઉદાહરર્ :- અ.ઈ.ઉ, ક, ક્રક, કુ, ક,ૃ વગેરે લઘ ુ(∪) કહવેાય છે.  

 અક્ષરમેળ છંદમા ંલઘનુી શનિાની ‘∪’ છે.  

 માત્રામેળ છંદમા ંલઘનુી શનિાની ‘૧’ છે.  

 

 ગરુુઅક્ષર :-  

 છંદ િાસ્ત્રમા ં‘દીધક’ ને ગરુુ કહ ેછે.  

 ઉદાહરર્ :- અ, આ, ઈ, ઊ, ઐ, ઓ, ઔ, આ ્વરોવાળા વર્ક અને 
એ ્વરો જે વ્યજંનો ને લાગ્યા હોય તે વ્યજંનોને ગરુુઅક્ષર કહવેાય 
છે.  

 ગરુુઅક્ષર :- કા, કે, કી, ક,ૂ કો, ગરુુ અક્ષર કહવેાય.   

 અક્ષર મેળ છંદમા ંગરુુની શનિાની ‘-‘ છે.  

 અક્ષરમેળ છંદમા ંગરુુની શનિાની ‘ર’ છે.  

 કોઈપર્ અક્ષર પર અનુ્ વાર અથવા અનનુાશસક હોય ત્યારે તે 
અક્ષર ગરુુ ગર્ાય છે.  

 દા.ત. :- વસુધંરા, પકંજ, ગગંા વગેરે.  

 વસુધંરા િબ્દમા ંબીજો અક્ષર અનુ્ વાર છે. તેથી તે લઘ ુહોવા છતા ં
ગરુુ બને છે.  

 જે અક્ષર તીવ્ર અનુ્ વાર ધરાવતો હોય તે હ્વ અક્ષર લઘ ુહોવા 
છતા ંગરુુ ગર્ાય છે.  

 લઘ ુઅક્ષર પછી સયંતુત (જોડાક્ષર) અક્ષર આવે તો લઘનેુ ગરુુ 
ગર્ાય છે. અથાકત ્જોડાક્ષરનો આગળનો અક્ષર લઘ ુહોવા છતા ંગરુુ 
બને છે.  

 ઉદાહરર્ :- શનષ્ફળ.  

 શન – લઘ ુઅક્ષર છે. પરંત ુ‘ષ્ફ’ જોડાક્ષર હોવાથી તેનો આગળનો 
અક્ષર ‘શન’ ગરુુ અક્ષર બને છે.  

 
 

 યશત :-  

 છંદની પકં્તત ગાતા અમકુ અંતરે સહજે અટકવુ ંપડે છે. તે અટક્થાનને યશત કહવેાય છે.  

 છંદમા ંરચાયેલી પદ્યપકં્તત વાચંતા ચોક્કસ વર્કસખં્યા કે માત્રાની વચ્ચે થોડો સમય ્વાભાશવક શવરામ લઈએ તે ક્રિયાને ‘યશત’ કહ ેછે.  

 

 યશતભગં :-  

 છંદના બધંારર્મા ંજ્યા ંયશત આવતો હોય ત્યા ંયશત િબ્દો પરુો થવો જોઈએ. અમકુ પકં્તતઓમા ં‘યશત’ ને કારરે્ િબ્દને તોડીને ઉચ્ચારવો પડે 
છે. આમ થાય ત્યારે ‘યશતભગં’ થયો છે એમ કહવેાય.  

 ઉદાહરર્ :- ને બીડેલા / કમલ મહી / બધંાઈ સૌન્સદયક ઘેલો.  

 ઉપરોતત પકં્તતમા ં‘બ’ં પાસે યશત ્થાન હોવાથી િબ્દને તોડીને ‘બ’ં પાસે થોડંુ અટકીને ઉચ્ચાર કરવો પડે છે. 
 

 તાલ :-  

 છંદમા ંઅમકુ અમકુ અંતરે ભાર મકુાય છે તેને ‘તાલ’ કહ ેછે.  

 વર્ક લઘ ુહોય તો એક તાલ અને વર્ક ગરુુ હોય તો બે તાલ ગર્ાય.  

 

 ચરર્ અથવા પાદ :-  

 છંદની પરેુપરુા માપવાળી એક લીટીને ‘ચરર્’ કે ‘પાદ’ કહ ેછે. 
 ચરર્ સામાન્સય રીતે એક અલગ પકં્તત રૂપે લખાય છે.  

 ઉદાહરર્ :- દીપકના બે દીકરા (ચરર્-૧), કાજળને અજવાિ (ચરર્-૨) પકં્તત -૧, એક કપતૂ કાળં કરે (ચરર્-૩), બીજો ક્રદયે પ્રકાિ (ચરર્-૪) 
પકં્તત-૨.  

 

 શ્રશૃતભગં :-  

 એક ગરુુ અક્ષરને ્થાને બે લઘ ુઅક્ષર આવે તેને શ્રશૃતભગં કહ ેછે.  

 કડી કે ્લોક :-  

 ચાર ચરર્ કે પાદની એક કડી કે ્લોક બને છે. આ શનયમ ન જળવાય તો ્લોકભગં થયો ગર્ાય છે.  
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 ગર્રચના :-  

 ત્રર્ અક્ષરોના જુથને ‘ગર્’ કહવેામા ંઆવે છે.  

 સતુ્ર :- ય મા તા રા જ ભા ન સ લ ગા  

િમ  ગર્  લઘગુરુુ 
બધંારર્  

ઉદા.  ચચહન  અક્ષર (લઘ ુ– ગરુુ)  

1.  ય  યમાતા  યિોદા  ∪ _ _  લઘ ુ– ગરુુ - ગરુુ   

2.  મા  માતારા  આકાકં્ષા  _ _ _  ગરુુ – ગરુુ – ગરુુ  

3.  તા  તારાજ  આકાિ  _ _ ∪  ગરુુ – ગરુુ – લઘ ુ 

4.  રા  રાજભા  માનવી  _ ∪ _  ગરુુ – લઘ ુ– ગરુુ  

5.  જ  જભાન  સદેંવ  ∪_∪  લઘ ુ– ગરુુ – લઘ ુ 

6.  ભા ભાનસ  વૈભવ  _ ∪∪  ગરુુ – લઘ ુ– લઘ ુ 

7.  ન નસલ  જમર્  ∪∪∪  લઘ ુ– લઘ ુ– લઘ ુ 

8.  સ સલગા  વલભો  ∪∪ -  લઘ ુ– લઘ ુ– ગરુુ  

9.  લ લઘુ ં   __ ∪  લઘ ુ 

10.  ગા  ગરંુુ    __   _  ગરુુ  

 

અક્ષરમેળ  

છંદનુ ંનામ  અક્ષર  બધંારર્  યશત  

ઈન્સદ્ર વજ્રા  11 ત ત જ ગા ગા   

ઉપેન્સદ્ર વજ્રા 11 જ ત જ ગા ગા   

ઉપજાશત 11   

ભજુગંી  12 ય ય ય ય   

તોટક / તટુક  12 સ સ સ સ   

વિં્થ  12 જ ત જ ર  

વસતંશતલકા  14 ત ભ જ જ ગા ગા  8 મા ંઅક્ષરે 

માચલની  15 ન ન મ ય ય  8 મા ંઅક્ષરે 

મદંાિાન્સતા   મ 17 (1 2 3) - - - મ ભ ન ત ત ગા ગા  4 અને 10મા ંઅક્ષરે  

શિખરર્ી     શિ 17 (4 5 6) - - - ય મ ન સ ભ લ ગા  6 મા ંઅક્ષરે 

હક્રરર્ી       હા  17 (7 8 9) - - -  ન સ મ ર સ લ ગા  6 અને 10 મા ંઅક્ષરે 

પથૃ્વી        પથૃ્વી  17  ઉપરની જોડ ન હોય  જ સ જ સ ય લ ગા  8 મા ંઅક્ષરે 

િાદૂકલશવિીક્રડત  19 મ સ જ સ ત ત ગા  12 મા ંઅક્ષરે 

સ્ત્રગ્ધરા  21 મ ર ભ ન ય ય ય  7 અને 14 મા ંઅક્ષરે 

મનહર  31 (16+15)   

અનષુ્ટુપ  32 (16+16)  (5 6 7) U - -   

 

માત્રામેળ  

છંદનુ ંનામ માત્રા  ચરર્   

ચોપાઈ  15  4  

દોહરા  24  4  

હક્રરગીત  28   16 

સવૈયા  31 / 32  4 16  

ઝલર્ા  37   10, 20 અને  30  
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1. ઈન્સદ્રવજા :-  

 અક્ષર :- ૧૧  

 બધંારર્ :- ત ત જ ગા ગા  

 યશત :- ૫ અને ૧૧ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

_ _ ∪  _ _ ∪  ∪ _ ∪  _ _  

ડી બી જ  ઈનેધ  ન અંધ  કારે  

ત  ત  જ  ગા ગા  

 િીતે ધ્રજુી સનૃ્દ્ષ્ટ સમ્ત ત્યારે  

 સસંાર ને સાગર ને ક્રકનારે  

 ઈલા ક્રદવાળી ક્રદવડા કરીશુ ં 

 કીધો હતો સાસરવાસ કાલે  

 

2. ઉપન્સદ્રવજા :-  

 અક્ષર :- ૧૧  

 બધંારર્ :- જ ત જ ગા ગા 
 યશત :- ૫ અને ૧૧મા ંઅક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪_∪  _ _ ∪  ∪ _ ∪  _ _  

અપવૂક  બે આપ  ર્ અક્ગ્ન  હોત્રી  

જ  ત  જ  ગા ગા  

 સદા વળી જીવન નીશત ધારો  

 સમન્દ્ષ્ટના સત્યનુ ંહું ય રક્શ્મ  

 દયા હતીના, નક્રહ કોઈ િાસ્ત્ર  

 

3. ઉપજાશત :- ૧૧  

 ઉદાહરર્ :-  

 જે જે થતો પ્રાપત ઉપાશધયોગ – ઈન્સદ્રવજા  

બને રહ્યો તે જ સમાશધયોગ – ઉપેન્સદ્રવજા  

 સીતા સમાર્ી સતી કોર્ ચાલી ? – ઈન્સદ્રવજા  

પશત પ્રશતજ્ઞાય સદા પ્રમાર્ી – ઉપેન્સદ્રવજા  

 

4. ભજુગંી :-  

 અક્ષર :- ૧૨  

 બધંારર્ :- ય ય ય ય  

 યશત :- ૬ – ૬ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪_ _  ∪ _ _  ∪ _ _  ∪ _ _  

સરૂાલ  ય સ જ  વો અહીં  કે ગમે  

ય  ય  ય  ય  

 ઘણુ ંખાધ ુપીધુ ંઘર્ા ભોગ કીધા  

 ઘર્ા રાયરાર્ા જજતી દંડ લીધા  

 પરુી એક અંધેક્રર ને ગુડંારાજા, ટકે િેર ભાજી ટકે િેર ખાજા  

 ભર્ાવી ગર્ાવી કીધો ભાગ્યિાળી, તથા તચુ્છ જેવી બરૂી ટેવ ટાળે  

 ગયો ગરુ્જરી ભશૂમનો આજ હીરો  

 

5. તોટક :-  

 અક્ષર :- ૧૨  

 બધંારર્ :- સ સ સ સ  

 યશત :- ૩,૬,૯ અને ૧૨ મા ંઅક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪ ∪ _  ∪ ∪ _  ∪ ∪ _  ∪ ∪ _  

પ્ર ભી જી  વ ન દે  હ જુ જી  વ ન દે  

સ  સ  સ  સ  

 રસગુ ંજગનો ઠશવયો કરતા,ં  

ઉરથી ઉરમેં વાવીને વસતા.ં  

 વનકંટકથી તન રતત ઝરે,  

પર્ તોય ન અશ્ર ુકદાશપ ખરે.  

 શિરમા ંઉરમા ંમખુમા,ં કરમા,ં  

શવભ ુવાસ વસો મજુ અંતરમા.ં  

 મજુ દેહ શવષે, વળ ઈ આત્મ શવષે  

જડ ચેતનમા ંપ્રભ ુવાસ વસે.  

6. વસતંશતલકા :-  

 અક્ષર : ૧૪  

 બધંારર્ : ત ભ જ જ ગા ગા  

 યશત :- ૮મા ંઅક્ષરે અને ચરર્ના અંતે.  

 ઉદાહરર્ :-  

_ _ ∪  _ ∪∪  ∪-∪  ∪-∪   _ _  

શવશ્વભં  રીઅચખ  લશવશ્વ  તર્ીજ  નેતા  

ત  ભ  જ  જ  ગા ગા  

 સતૂો રશવ અલશધિં માકં્રહ લયાઈ રાતો  

 િબ્દો શવના ભટકતો રહું અથક જેવો  

 અશ્ર ુહત ુ ંહદયમા,ં નયરે્ ન આવ્યુ ં 

 ત્યા ંધળૂ દૂર નજરે ઉડતી પડે છે.  

 
 

7. માચલની :-  

 અક્ષર :- ૧૫  

 બધંારર્ :- ન ન મ ય ય  

 યશત :- ૮મા ંઅક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪∪∪ ∪∪∪ _ _ _  ∪ _ _  ∪ _ _  

સબળ  હદય  ઈચ્છેયા  શપને પે્ર  મ પા વા  

ન  મ  મ  ય  ય  

 ભવતુ ં! ભવતુ ં! દેવી શવશ્વ છોને શવસારે  

 પર્ સરુગર્ તારી શનત્ય કીશતિ ઉચારે  

 નયન પર છવાતા ંઅશ્રનુુ ંએક ચબન્સદુ  

 

8. મદંાિાતંા :-  

 અક્ષર :- ૧૭  

 બધંારર્ :- મ ભ ન ત ત ગા ગા  

 યશત :- ૪ અને ૧૦ અક્ષરે  
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 ઉદાહરર્ :-  

_ _ _  _ ∪ ∪  ∪ ∪ ∪  _ _ ∪  _ _ ∪  _ _  

રે પખંી  ડા સખ  થી ચર્  જો ગીત  વા કાઈં  ગાજો  

મ  ભ  ન  ત  ત  ગા ગા  

 હા ! પ્તાવો શવપલુ ઝરણુ ં્વગકથી ઊતયુું છે.  

 બેસી ખાટે શપયર ઘરમા ંજજિંદગી જોઈ સારી.  

 સ ૂકંા ંપર્ો વન ગજવતા ંિાતં લીલા ંસદાયે.  

 હા ! પ્તાવો શવપરુ ઝરણુ ં્વગકથી ઊતયુું છે.  

 ધીમે ધીમે શિશથલ કર ને, નેત્રની પાસ રાખી.  

 છે કો મારંુ અચખલ જગમા ં? બમૂ મેં એક પાડી.  

 ઝાખંાભ ૂરાચંગક્રર ઉપર ના ંએક થી એક સ ૃગં.  

 બેઠી ખાટે ફક્રરવચળ બધે મેક્રડયો ઓરડામા.ં  

 તારા લાગે ધશધર, વીજળી પછૂવા દે જ ક્યા ં?  

 હૈયા ંવાસો નક્રહિં શુ ંવસતા કૈં હિે ્નેહભીના ?  

 

 

9. શિખક્રરર્ી :-  

 અક્ષર :- ૧૭  

 બધંારર્ :- ય મ ન સ ભ લ ગા  

 યશત :- ૬ અને ૧૨ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪ _ _  _ _ _  ∪ ∪ ∪  ∪ ∪ _  _ ∪ ∪  ∪ _  

અસત્યો  માહંથેી  પ્રભપુ  રમસ  ત્યેતલુ  ઈજા  

ય  મ  ન  સ ભ લ ગા  

 હજી તારી કાયા, મજુ નયન સામે ઝળહળે.  

 વહી ચાલી સધં્યા, ગગન મક્રહ ના કો ધન દીસે  

 પરોઢે આવેલા, સપન સમ આવ્યા શપય ુતમે.  

 પ્રભો અંતયાકમી, જીવન જીવના દીન િરર્ા.  

 વહી ચાલી સધં્યા, ગગન મહી ના કો ધન દીસે.  

 કદી મારી પાસે, વન વન તર્ા ંહોત કુસમૂો  

 ઠરી મારી આંખો, કબીરવડ તનેુ શનરખીને.  

 હર્ો ના પાપીને, દ્ધદ્વગરુ્ બનિે પાપ જગના.  

 મને એ ચક્ષમુા,ં પ્રભ ુ! જગત તીથોત્તમ મળ્યુ.ં  

 ફયોતા રી સાથે, શપ્રયત મસખે, સૌમ્યવ યના.  

 શપતા માતા બધં ુઅનપુમ સખા ક્રહતકરર્ા.  

 

10. હક્રરર્ી :-  

 અક્ષર :- ૧૭  

 બધંારર્ :- ન સ મ ર સ લ ગા  

 યશત :- ૬ અને ૧૦ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

∪∪∪ ∪∪_  _ _ _  _ ∪ _  ∪∪ _  ∪ _  

પવન  ઝડપે  પાર્ીડા  લ્યાનંદી  મલકી  પડી  

ન  સ  મ  ર સ લ ગા  

 મખુ મરકત ુ ંમાનુ ંજેના ્વરે ઘર ગુજંત ુ.ં  

 િરદ રજની ધીરે ધીરે ગળાઈ ચળાઈને.  

 ક્રદન ક્રદન જતા ંમાસો વીત્યા અને વરસો વહ્યા.  

 શતશમર ટપકે પરે્ પરે્ ભીનુ ંવન આ બધુ.ં  

 

11. પથૃ્વી :-  

 અક્ષર :- ૧૭  

 બધંારર્ :- જ સ જ સ ય લ ગા  

 યશત :- ૮ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :- 
∪ _ ∪  ∪ ∪ _  ∪_∪  ∪∪_  ∪ _ _  ∪ _  

ભમોભ  રતખ ં ડમાસં  કળભો  મખ ૂદંી  વળ્યા  

જ  સ  જ  સ  ય  લ ગા  

 મને શિશ ુતરે્ ગમે સરળ સનૃ્દ્ષ્ટ ્નેહ ેભરી.  

 છતાયં ક્રદલ તો ચહતેન યવુાનની તાજગી.  

 શપ્રય તજુ લટે ધરંુ ધવલ ્વચ્છ આ મોગરો.  

 મને શિશ ુતર્ી ગમે સરળ સનૃ્દ્ષ્ટ ્નેહ ેભરી.  

 ઘણુકં ઘણુ ંભાગવુ,ં ઘર્ ઉઠાવ મારી ભજુા !  

 નહીં શનકટ એશથ પસકહક આ સમે માહરો.  

 ઘણુકં ઘણુ ંતોડવુ,ં ત ુ ંફટકાર ઘા, એ ભજુા !  

 નસીબ શવફરે, ચલયે નયન લોક આડા કરી,  

 બરુા દુખદ હાલને સક્રહ રહ ૂં કે્યમ એકલો.  

12. િાદૂકલશવિીક્રડત :-  

 અક્ષર :- ૧૯  

 બધંારર્ :- મ સ જ સ ત ત ગા  

 યશત :- ૧૨ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

_ _ _  ∪∪ _  ∪ _ ∪  ∪ ∪_   _ _ ∪  _ _ ∪  _  
ના 
મારે  

તજુ ભે  ટ બચક્ષ  સ ન વા  તારીકૃ  પાજોઈ  એ  

મ  સ  જ  સ  ત  ત  ગા  

 ઊગે છે નભ સયૂક ગાઢ જગના અંધારને ભેદવા.  

 ભરંુૂ છે નભ ્વચ્છ દીસશત એકે નથી વાદળી  

 રાજાના દરબારમા ંરશસક ડી મે બીન છેડી અને  

 આંસનુા પડદા વતી નયન તો મારા ંથયા આંધળા ં 

 ઊગે છે સરુખી ભરી રશવ મદુૃ હમેન્સતનો પવૂકમા ંભલૂોની જ પરંપરા 
જગત આ, એવુ ંદીસે છે શપતા  

 મીઠો છે રસ ભાઈ ! િેરડી તર્ો એવુ ંદયાથી કહી  

 પતુ્રો પાનખરે ખરી જયમ પડે તે રીત દાદાતર્ા ં 

 વેઠે અઠેઠ વનવાસના શવકટ હા ! કષ્ટો િરીરે અશત,  

ને હું મહલે શવષે વસુ ંસખુ થકી, એ યોગ્ય ભાસે નક્રહિં.  

13. સ્ત્રગ્ધરા :-  

 અક્ષર :- ૨૧  

 બધંારર્ :- મ ર ભ ન ય ય ય  

 યશત :- ૭, ૧૪ અને ૨૧ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

_ _ _  _∪_  _ ∪∪  ∪∪∪ ∪_ _  ∪ _ _  ∪ _ _  

ધીમેધી  મેછટા  થીકુસ ુ મરજ  લઈડો  લતોવા  યવુાયે  
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 ઊઠી વ્હલેા ંપ્રભાતે ઝટ ઘર વખરી ગોઠવે વાચળ ઝાડી.  

 ુંગોળી ફીર્ઊ ચેઘસ મસઘ સતાચ ંડમોજા ચર્ાવે  

 રે આ સાફલ્યયણુ ંયગુયગુ પલટે તોય પાછં ન આવે.  

 વેર્ીમા ંગ ૂથંવા’ંતા કુસમુ નહી રહ્યા અપકવા અંજલીથી  

 રે આ સાફલ્યટાણુ ંયગુયગુ પલટે તોય પાછં ન આવે.  

14. મનહર :-  

 અક્ષર :- ૩૧ (૧૬ + ૧૫)  

 બધંારર્ :- બે પકં્તતઓ પ્રથમ પકં્તતમા-ં૧૬, બીજી પકં્તતમા-ં૧૫ 
અક્ષર.  

 યશત :- ૮, ૧૬ અને ૨૪ અક્ષરે  

 ઉદાહરર્ :-  

 ઊંટ કહ ેઆ સભામા ંવાકંા અંગવાળા ભ ૂડંા – ૧૬  

ભતૂળમા ંપશઓુને પક્ષીઓ અપાર છે – ૧૫  

 પોલુ ંછે તે બોલ્યુ ંતેમા કરી તેિી કારીગરી ? – ૧૬  

સાબેંલુ ંવગાડે તો હું જાણુ ંકે ત ુ ંિાર્ો છે – ૧૫  

 કહ ેદલપતરામ રાજ અશધરાજ સરુ્ો – ૧૬  

રૂડી ગજુરાતી વાર્ી રાર્ીનો વકીલ છં – ૧૫  

 નાગરવેલીના જેવી નાજુકડી નારવાકંી – ૧૬  

વાકંો એનો અંબોડો ને વાકંા એના વેર્ છે – ૧૫  

 સાભંળી શિયાળ બોલ્યુ ંદોખે દલપતરામ,  

અન્સયનુ ંતો એક વાકું આપના અઢાર છે.  

15. અનષુ્ટુપ :-  

 અક્ષર :- ૧૬ + ૧૬  

 બધંારર્ :- ૧૬ અક્ષરના બે ચરર્ અને ૮ , ૮ ના ૪ ચરર્.  

 યશત :-  

 દરેક ચરર્મા ંપાચંમો અક્ષર લઘ ુઅને છઠો ગરુુ. 
 પહલેા અને ત્રીજા ચરર્મા ંસાતમો અક્ષર ગરુુ.  

 બીજા અને ચોથા ચરર્મા ંસાતમો અક્ષઅ લઘ.ુ  

 ઉદાહરર્ :- છા યા તો  વ ડ લા  જે વી, ભા વ તો ન દ ના સ મ  

             ૧ ૨ ૩     ૪  ૫ ૬   ૭ ૮   ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮  

 દે  વો  ના  ધા  મ  ના  જે વુ,ં  હૈ  ડંુ  જા  રે્  ક્રહ  મા  લ  ય  

૧  ૨   ૩    ૪  ૫  ૬    ૭ ૮   ૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬    ૭  ૮  

 રહી જગ ફરી પાછો, છટો થાય િરીરથી  

શપ્રયે ! ્પિક કરંુ શુ ંહું ?, અશધકાર જરા નથી.  

 ્નેહગવક નથી જેને, ્નેહિોક ન એ ધરે,  

તટૂતા આભને ઝીલી, લેવાની િક્તત એ ઉરે.  

 વસે શુ ંશવદ્યમા ંઆવી, સત્ય ધમક પ્રસારતી,  

અમોલ માનવી સત્તા, સવકલોક પ્રતારતી.  

 જારે્ બધુ ંતથાશપ કૈ, કહવેાની રજા નહીં  

િમાવી ન િકે તેથી, મુઝંાય મનની મહી.  

 

 

 માત્રામેળ છંદ :-  

 

 માત્રામેળ છંદ અક્ષરોની નહીં, પરંત ુમાત્રાની ગર્તરી કરવામા ંઅવે છે. લઘ ુ(∪)ની ૧ માત્રા અને ગરુુ (-) ની ૨ માત્રા ગર્ાય છે.  

 (૧) દોહરો (૨) ચોપાઈ (૩) સવૈયા (૪) હક્રરગીત (૫) ઝલર્ા ં(૬) સોરઠા  

 

1. દોહરો (દુહો) :-   

 અક્ષર :- ૨૪  

 ચરર્ :- ૪  

 યશત :- ૧૩મી માત્રાએ  

 બધંારર્ :- ૧ અને ૩ ચરર્મા ં– ૧૩ માત્રા ૨ અને ૪ ચરર્મા ં– 
૧૧ માત્રા  

 છેલ્લા બે અક્ષર અનિુમે ગરુુ અને લઘ ુ 

 

 દીપકના બે ક્રદકરા, કાજળ ને અજવાિ  

૨૧૧૨   ૨ ૨૧૨   ૨૧૧  ૨   ૧૧૨૨  

 એક કપતૂ કાળં કરે,  બીજો ક્રદયે પ્રકાિ  

૨૧ ૧૨૧ ૨૧ ૧૨     ૨૨ ૧૨    ૧૨૧  

 ભર્તા ંપકં્રડત નીપજે, લખતા ંલહોયો થાય  

ચાર ચાર ગઉ ચાલતા,ં લાબંો પથં કંપાય  

 ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને, મોટંુ છે તજુ નામ  

ગરુ્ તારા શનત ગાઈએ, થાય અમારા કામ  

 નમતાથી સૌ કો રીઝે, નમતાને બહુમાન  

સાગરને નદીઓ ભજે, છોડી ઊંચા ્થાન  

 કરતો જાળ કરોચળયો, ભોય પડી પછડાય  

વર્ તટેૂલ તાતંરે્, ઉપર ચડવા જાય  

 

2. ચોપાઇ :-  

 અક્ષર :- ૧૫ + ૧૫ = ૩૦  

 ચરર્ :- ૪  

 યશત :- ૧૫મી માત્રા પછી  

 બધંારર્ :- દરેક ચરર્મા ં૧૫ માત્રા છેલ્લા બે અક્ષર અનિુમે ગરુુ 
અને લઘ.ુ  

 

 લાબંા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માદંો થાય  

૨૨   ૨૨  ૨૨  ૨૧   ૧૨  ૧૨  ૨  ૨૨  ૨૧  

 તે માટે તક જોઈ તમામ, િક્તત શવચારી કરીએ કામ  

૨  ૨૨  ૧૧ ૨૧   ૧૨૧   ૧ ૧  ૧૨૨   ૧૨૨  ૨ ૧  

 પાને પાને પોઢી રાત, તળાવ જપંય ુકહતેા ંવાત  

 જો જોરે મોટાના બોલ, ઊજડ ખેડે બાજ્યુ ંઢોલ  

 એક મરૂખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પ ૂજંે દેવ 

પાર્ી દેખી કરે ્નાન, તલુસી દેખી તોડે પાન  

 કાળી ઘોળી રાતી ગાય, પીએ પાર્ી ચરવા જાય,  

ચાર પગોને આંચળ ચાર, પ ૂછંડાથી ઉડાડે માખં  
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3. સવૈયા   

 અક્ષર :- ૩૧ અથવા ૩૨  

 ચરર્ :- ૪  

 યશત :- ૧૬મી માત્રા પછી  

 બધંારર્ :- ચરર્ના અંતે ગરુુ – લઘ ુઆવશ્યક છે. છેલ્લો અક્ષર ગરુુ 
હોય તો ૩૨ માત્રા થાય.  

 

 ઝેર ગયા ને વેર ગયા, વળી કાળા કેર ગયા કરનાર – ૩૧ માત્રા  

૨૧  ૧૨  ૨ ૨૧  ૧૨   ૨૨  ૨૨   ૨૧  ૧૨  ૧૧૨૧  

 અંતરની એરર્ પર કોની પડે હથોડી ચેતન રૂપ ? 

કાળ તર્ી ધરતીમા ંખોદી કોર્ કોર્ રહ્ુ ંજીવનના કૂંપ ?  

 પષુ્પ તર્ી પાદંડીએ બેસી કરત ુ ંકોર્ ચચરંતન હાસ ?  

પથૃ્વી ઉરથી ઊઠે કોનો સચુભત પલુકશત મખુક્રરસ શ્વાસ ?  

 આ સનૂી સનૂી રાત મહીં કોઈ ઢોલક હજી બજાવે છે,  

ને ઉજ્જડતાના ફચળયામા ંએ સતૂા ંપે્રત જગાવે છે.  

 અલક મલક આ તરતો તડકો ચો તરફથી આયોજી,  

ગોરીના બે ગાલમહીં એ તસતસતો પથરાયોજી.  

 

4. હક્રરગીત :-  

 અક્ષર :- ૨૮  

 ચરર્ :- ૪  

 યશત :- ૧૬ મી માત્રા પછી (છેલ્લો અક્ષર ગરુુ હોય છે)  

 

 જે પોષત ુ ંતે મારત ુ ંશુ ંએ નથી િમ કુદરતી ?  

 જ્યા ંજ્યા ંનજર મારી ઠરે, યાદી ભરી ત્યા ંઆપની  

 ભલૂો ભલે બીજુ ંબધુ,ં મા-બાપને ભલૂિો નક્રહિં  

 આ પે્રમ સસંારી તર્ો, તજુ તેજ જેવો છે નકી.  

 આ મોક્ષથી મોંઘ ુઅને સાકર થકી વધતુ ંગળ્યુ,ં  

તજુ બાર્મા ંસપંાતથી પચંતવ આ સમયે મળ્યુ ં 

 

5. ઝલર્ા ં:-  

 અક્ષર :- ૩૭  

 ચરર્ :- ૪  

 યશત :- ૧૦, ૨૦ અને ૩૦ માત્રાએ  

 ઉદાહરર્ :-  

 જાગને જાદવા કૃષ્ર્ ગોવાચળયા,  

તજુ શવના ઘેનમા ંકોર્ જાિે ?  

 શનરખને ગગનમા ંકોન ઘમૂી રહ્યો  

તેજ હું તેજ હું િબ્દ બોલે.  

 કાશમની કોક્રકલા કેચલ કૂંજન કરે  

સાગરે ભાસતી ભવ્ય ભારતી  

 જાગીને જોઉં તો જગત દીસે નહીં  

ઊંઘમા ંઅટપટા ભોગ ભાસે. 
 પે્રમરસ પાને ત ુ ંમોરના શપચ્છઘર  

તત્વનુ ંટપૂણુ ંતચુ્છ લાગે.  
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સમાનાથી  િબ્દો :  

1.  અક્કલ  બદુ્ધદ્વ, મશત, પ્રજ્ઞા, મેઘા, ધી 

2.  અક્ષત  અખડં, સરુચક્ષત  
3.  અચખલ  સમગ્ર,  સઘળં, સમ્ત, સકલ, સવક, આખુ,ં પરંુૂ 

4.  અગમ્ય ગઢૂ, ગેબી, રહ્યમય, ભેદી 

5.  અક્ગ્ન આગ, પાવક, અનલ, દેવતા, હુતાસન, વદ્ધિ 

6.  અચરજ નવાઈ, હરેત, શવ્મય, અચબંો, આશ્વયક  

7.  અચાનક  ઓચચિંત ુ,ં અર્ધાયુું, એકાએક, એકદમ 

8.  અજ  બકરો  

9.  અજપાળ ભરવાડ  

10.  અજલ  સકંુૂ  

11.  અજપંો  અિાશંત  
12.  અજાઝડ  અડાબીડ, ગીચ, ગાઢ 

13.  અજાયબી  આશ્વયક  
14.  અજ્ઞ  અજાર્, અનચભજ્ઞ 

15.  અટળક  અનમુાન, ધારર્ા  

16.  અટાર  ધળૂ  

17.  અટીકટી  કટ્ટી  
18.  અડગ  દ્રઢ, મજબતૂ  
19.  અર્છ  કંટાળો  

20.  અર્સર્  ઉપવાસ  

21.  અણ્ર્ા મોટાભાઈ 
22.  અતલ  તચળયુ ં 

23.  અશત  ઘણુ ં 
24.  અશતશથ મહમેાન, પરોર્ો, અભ્યાગત 

25.  અતીત  ભતૂકાળ  
26.  અદીઠો  ન જોયેલો  
27.  અધમ નીચ, હલકંુ  

28.  અશધકાર અમલ, સતા, હક્ક 

29.  અધીન  વિ, તાબેદાર,  

30.  અધ્યયન  અભ્યાસ, ભર્તર  
31.  અનગળ  પષુ્કળ  
32.  અનન્સય અજોડ,બેનમનુ, અનેરંુ, અસાધરર્  

33.  અનભે  શનભકય  
34.  અનગકળ  અપાર, પષુ્પક, અનરાધાર અપરંપાર 
35.  અનહદ  અસીમ, અપાર  

36.  અનાદર અવજ્ઞા, અવહલેના, અપમાન, અવમાનના, 

શતર્કાર,  

37.  અનાયાસ  સહજ, સગુમ  
38.  અનાયક  અસભ્ય  

39.  અશનલ  વાય,ુ પવન, સમીર, વાયરો, મારુત, વાત, વા 

40.  અનકંુપા દયા, કરુર્ા, અનગુ્રહ, મહરેબાની,  

41.  અનકંુપા  દયા, કરુર્ા  

42.  અનગુ્રહ  કપૃા, ઉપકાર, મહરેબાની 

43.  અનપુમ  અપવૂક, અનન્સય, અનોખુ,ં બેનમનૂ, અજોડ, 

શવલક્ષર્, અસાધારર્, અનેરંુ 

44.  અનુ્ યતુ  સકંચલત, જોડાયેલુ ં 
45.  અફસોસ  પ્તાવો  
46.  અચભજાત  ખાનદાન, કુળવાન  
47.  અચભમાન  અહંકાર, ગવક, ઘમડ, અહં, દપક 

48.  અભ્ર  મેઘ, વાદળ  
49.  અમાનષુી  ૂર, ઘાતકી, શનદકય, શનષ્ઠુર,  

50.  અમી અમતૃ, પીયષૂ, સધુા  

51.  અમતૃ  પીયષુ, સધુા  

52.  અય્યાસી  એિઆરામી  
53.  અરજ  શવનતંી, પ્રાથકના, શવનવર્ી, શવજ્ઞક્પત, અનનુય  

54.  અજુ કન  ક્રકરીટી, પાથક  

55.  અલ્પ  થોડંુ, નજીવુ,ં જરાક, સહજે, ક્ષલુ્લ્ક, જરા  

56.  અવકાિ  સમય  
57.  અવની ક્ષશત, ધરા, પથૃ્વી, ધરતી, ધરર્ી, ભોમ, મહી, 

વસધુા, વસમુતી, શવશ્વભંરા  

58.  અવર  બીજુ,ં અન્સય  

59.  અવસાન મતૃ્ય,ુ શનધન, મરર્, મોત, અંતકાળ, દેહાતં, 

કાળધમક 

60.  અવાજ  ધ્વશન, નાદ, ઘોષ, ઘાટંો, સાદ, રવ, ્વર, 

પોકાર,બમૂ  

61.  અવાફ  મૌન  
62.  અિય  અિતત, અસમથક  
63.  અિરફી સોનામહોર, ગીની  

64.  અશ્વ  ઘોડો, હય, તરંુગ, વાજી, સૈંધવ,  

65.  અસીમ  અમાપ, પષુ્કળ, અઢળક  

66.  અસયૂા  ઈષ્યાક  

67.  અહોશનિ  ક્રદનરાત, હંમેિા 

68.  અંજલી ખોબો, ખોબલો, પોિ  

69.  અંતેવાસી  શિષ્ય  
70.  અંધકાર શતશમર, અંધારંુ, તમસ, તમ, તાશમસ્ર, ધ્વાન્સત  

71.  અંબાર  ભડંાર, કોષ, કોઠાર, ઢગલો 

72.  આકાિ  આભ, નભ, ગગન, વ્યોમ, આસમાન, અંબર, ખ, 

અભ્ર,  

73.  આક્કા  મોટીબહને  
74.  આચાર  વતકન  
75.  આતિ  અક્ગ્ન  

76.  આત્મશ્ર્લાધા ્વપ્રિસંા 

77.  આનદં  ઉલ્લાસ, હષક, ઉમગં, હોંિ, ખિુી 

78.  આબ  પાર્ી, વાક્રર  
79.  આભષૂર્  આભરર્, અલકંાર, ભષૂર્, દાગીનો, ઘરેણુ ં



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  51 

80.  આમતં્રર્  શનમતં્રર્  
81.  આરોપ તહોમત, આળ. આકે્ષપ  

82.  આતક  દુખી  
83.  આલુઢંલૂ ુ ં આંટાફેરા, સેવાચાકરી  
84.  આવક ઉપજ, મળતર, શનપજ, પેદાિ 

85.  આવરદા  આયષુ્ય  
86.  આશવભાકવ  આશવષ્કાર, પ્રાગટય  
87.  આિા                 ઈચ્છા, કામના, અચભલાષા, મનોરથ, વાછંા, ્પહૃા, 

એષર્ા, આરત, મનીષા,  

88.  આસવ  અકક , રસ, સત્વ, અરક  

89.  આળસુ ં એદી  
90.  આંખ  નેત્ર, નયન, ચક્ષ,ુ લોચન, નેર્, અક્ષ, દગ, ઈિ, 

અચક્ષ 

91.  આંચલ  પાલવ  
92.  ઈચ્છા  અચભલાષા, કામના  

93.  ઈનકાર  નામજૂંરી, અ્વીકાર, શનષેધ, મના,  

94.  ઈન્સદ્ર પરંુદર, સરુપશત, દેવરાજ, િચચપશત, િચીિ,  

95.  ઈલ્કાબ  ચખતાબ  
96.  ઈિ  પરમાત્મા  
97.  ઈષ્ટ  ઈક્ચ્છત, મનગમતુ,ં શપ્રય  

98.  ઈંચગત  સચૂન, ઈિારો  

99.  ઈંતેજાર  આતરુ, અધીરંુ  
100.  ઉગમ  મળૂ  
101.  ઉછંગ  ખોળો, ગોદ  

102.  ઉજમ  ક્રહરા  

103.  ઉજ્જડ  શનર્જન, વેરાન  

104.  ઉજ્જવળ  ઊજળં દેદીપયમાન  
105.  ઉત્કષક  ઉન્સનશત, ચડતી   
106.  ઉત્કષૃ્ટ  શે્રષ્ઠ, ઉત્તમ  
107.  ઉત્તાપ  સતંાપ  
108.  ઉદક  નીર, જળ, પાર્ી  

109.  ઉદય  ઉત્થાન  
110.  ઉદાહરર્  દષ્ટાતં  
111.  ઉદ્વગે  વ્યાકુળતા, ગભરાટ  
112.  ઉનશત શવકાસ, ઉત્કષક, અભ્યદુય, ચડતી,  ઉત્થાન,  પ્રગશત  

113.  ઉપકાર પાડ, એહસાન, કતૃજ્ઞતા, ઉપકશૃત, આભાર  

114.  ઉપવસ્ત્ર  ઉત્તરીય  
115.  ઉલ્લસ     આનદં 
116.  ઊર્પ  અદૂરય, ખામી  

117.  એખલાસ  દો્તી  

118.  એતબાર  શવશ્વાસ, શ્રધ્ધા  
119.  એિીયાળી લાચાર, પરવિ, દીન  

120.  ઐશ્વયક  િોભા, સમદૃ્ધિ  
121.  ઓરતા  અચભલાષા   
122.  ઓસડ  દવા, ઔષધ 

123.  ઓળો  છાયા, પડછાયો  
124.  ઔષશધ  દવા  
125.  કઢંગુ ં બેડોળ, કદરૂપુ ં

126.  કદરૂપો  બેડોળ  
127.  કપરંુ અઘરંુ, કક્રઠન, મશુ્કેલ 

128.  કબલૂ  મજુંર, માન્સય, ્વીકાયક, ્વીકતૃ,  

129.  કમળ  સરોજ, પકંજ, ઉત્પલ, અંબજુ, અરશવિંદ, રાજીવ, 

િતદલ, નચલન, સરશસજ, વાક્રરજ,  

130.  કમળ  પહ્મ, સરોજ  

131.  કમળ  પકંજ  
132.  કરતાલ  કાસંીજોડા, ઝાઝં  
133.  કરાડ  ભેખડ 

134.  કરાડ  ભેખડ  

135.  કરાલ  ભયકંર  
136.  કમક કાયક, ક્રિયા, પ્રવશૃત્ત, કામ,  

137.  કંગાલ  પામર, તચુ્છ  
138.  કંચન  કનક, સોનુ,ં કંુદન  

139.  કંચન  સોનુ,ં હમે  

140.  કંઠ  ગળ, ડોક, ગ્રીવા 

141.  કંઠ  સરૂ, અવાજ  

142.  કાક  કાગડો  
143.  કાગડો  કાક, વાયસ  
144.  કાપડ  વસ્ત્ર, વસન, અંબર, ચીર, કપડંુ 

145.  કાબ ુ અંકુિ, સત્તા 

146.  કામદાર  મજુર, શ્રમજીવી, શ્રશમક,  મજદુર  

147.  કામદેવ  મદન, માર, કંદપક, મન્સમથ, પષુ્પધન્સવા, અનગં, 

પચંિર, રશતપશત, કુસમુાયધુ  

148.  કામદેવ  અનગં, મદન  
149.  કામના મનોરથ, અચભલાષા, આકાકં્ષા, અપેક્ષા, એષર્ા, 

ચલપસા, વાછંના,  

150.  કાયમ  સનાતન, િાશ્વત, ધ્રવુ, શનત્ય, 

151.  કાળ  સમય, વખત, જમાનો, વેળા  

152.  કાળજી ચીવડ, તકેદારી, સાવચેતી, સભંાળ  

153.  કાળં કષૃ્ર્, શ્યામ, શ્યામલ, િામળં 

154.  ક્રકનારો કાઠંો, આરો, ઘાટ, તીર, ઓવારો, તટ, તીથક, પાર  

155.  ક્રકરર્  રક્શ્મ, અંશ,ુ મરીચચ 

156.  ક્રકરર્  અંશ,ુ રક્શ્મ  

157.  ક્રકશતિ ખ્યાશત, નામના, યિ, આબરૂ, પ્રશતષ્ઠા,  

158.  ક્રકલ્લો  દુગક, કોટ 

159.  ક્રકલ્લોલ  આનદં  
160.  કુતહૂલ  જજજ્ઞાસા, ઉત્કંઠા,  ઈન્સતેજારી, તાલાવેલી, અચરજ, 

આશ્વયક 

161.  કુદરતી  પ્રાકશૃતક, સહજ, નૈસચગિક,  
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162.  કુહર  ગફુા  
163.  કથૂલી  શનિંદા  
164.  કૂંચી  ચાવી, કંુચચકા  
165.  કષૃ્ર્  મરુાક્રર, ચગક્રરધર  

166.  કેક્રફયત  હકીકત, દા્તાન 

167.  કોપ  ખફગી  

168.  કોમળ  મદુૃ, સકુુમાર, મલુાયમ, નાજુક, કુમળં,  

169.  કોયલ  કોક્રકલ, શપક, કોક્રકલા, વનશપ્રય, સારંગ, પરભતૃા 

170.  કોલ વચન, વાયદો 

171.  કૌિલ  દક્ષતા, પટુતા, પ્રાવીણ્ય, ચતરુાઈ, શનપરુ્તા 

172.  િાશંત  દીક્પત, તેજ  
173.  ૂર  ઘાતકી, શનદકય, શનષ્ઠુર, કઠોર  

174.  િોધ  ગુ્ સો, રોષ, આિોિ, અમષક,  

175.  ક્ષદુ્ર  હલકંુ, પામર, તચુ્છ 
176.  ખચચત  મઢેલુ,ં જેડેલુ ં 
177.  ખટકો  ચાનક  
178.  ખપ  ઉપયોગ  
179.  ખરખરો  િોક  
180.  ખલીતો  પરબીક્રડયુ,ં લખોટો  

181.  ખલેલ  શવધ્ન, હરકત, શવકે્ષપ  

182.  ખાનદાની  કુલીનતા, સં્ કાક્રરતા  
183.  ખાર  મત્સયક  

184.  ચખદમત  સેવા, શશુ્રષુા  
185.  ચખન્સન  ઉદાસ, ગમગીન, ક્રદલગીર 

186.  ખમુારી  મ્તી, ગવક  

187.  ગર્પશત  ગજાનન, શવનાયક, લબંોદર, ગરે્િ  

188.  ગમગીન  ચખન, ઉદાસ, ઉદશવગ્ન, િોકમગ્ન, દુ: ખાતક  

189.  ગમાર  મઢૂ, બાધુ,ં બેવકુફ, બોઘુ ં

190.  ગરલ  ઝેર, શવષ  

191.  ગરહન  ગળં, ડોક  

192.  ગક્રરમા મહત્તા, મોટાઈ 

193.  ગરીબ  દીન, શનધકન, રંક, દક્રરદ્ર, કંગાલ, પામર, અક્રકિંચન 

194.  ગતક  ખમુારી  

195.  ગહન  અકળ, ગઢૂ  
196.  ગાય  ધેન,ુ સરુચભ  

197.  ગાયબ  અદશ્ય  
198.  ગારુડી મદરી 

199.  ચગક્રર  પવકત  
200.  ગફુા ગહુા, કંદર, કંદરા, બખોલ, ગહવર  

201.  ગરુૂ  મોટંુ, ભારે  
202.  ગલુામી પરાધીનતા, પરતતં્રતા 

203.  ગહૃ મકાન, ઘર, શનકેતન, સદન, આવાસ, ભવન, 

શનલય, ધામ, આલય, આગાર, શનવાસ, ્થાન  

204.  ગોદ  ખોબો, ઉછંગ  

205.  ગોન્દ્ષ્ઠ  વાતચીત, ગોઠડી  

206.  ગ્રથં પુ્ તક, ચોપડી 

207.  ગ્રામીર્  ગામડાનુ ં 
208.  ઘમડં  અહમ, અચભમાન  

209.  ઘાટો  કંઠ, સાદ  

210.  ઘાસ  ખડ, ચાર  
211.  ઘાસં  ગ ૂચં, મશુ્કેલી  
212.  ઘોડો  અશ્વ, તોખાર  

213.  ચકમક  કજજયો, ઝઘડો  
214.  ચક્ષ ુ આંખ, નયન  

215.  ચતરુ  શનપરુ્, પ્રવીર્, કુિલ, હોશિયાર, દક્ષ, અચભજ્ઞ  

216.  ચતરુ  બદુ્ધિિાળી  
217.  ચમત્કાર  પરચો, પ્રભાવ 

218.  ચગં ુ ્વચ્છ, રૂડંુ  
219.  ચદં્ર સધુારક, મયકં, ઈન્સદુ, સોમ, િિી, ક્રહમાશં,ુ િીતાશં,ુ 

િિાકં, મયકં  

220.  ચાનક  જાગશૃત, કાળજી  
221.  ચારુતા રમર્ીયતા, સુદંરતા, લાવણ્ય, લાચલત્ય, ખબૂસરૂતી  

222.  ચાદંની  ચકં્રદ્રકા, જ્યોત્સના, કૌમદુી,ચદં્ર્પ્પ્રભા, ઈન્સદુમતી, િકા 

223.  ચેતના ચૈતન્સય, જીવનિક્તત 

224.  છાક  નિો, કેફ  
225.  છાતા  છત્રી, છત્ર  
226.  છાત્ર  શવદ્યાથી  
227.  છાનુ ં ગપુત, શવશ્રમ્ભ  
228.  છાવર્ી   કટક  
229.  જગત  શવશ્વ, લોક, આલમ, દુશનયા, જહા,ં જહાન, ખલક, 

ભવુન, જગ, સનૃ્દ્ષ્ટ  

230.  જદભરત  મખૂક, અર્સમજુ   

231.  જનક  શપતા, જન્સમદાતા, તાત, બાપ,  

232.  જરક  ઘરડંુ, વિૃ  

233.  જરઠ વિૃ, ઘરડંુ, વયોવિૃ,  

234.  જળ  સચલલ, પાર્ી, નીર, વાક્રર, અંબ,ુ તોય, આપ, ઉદક 

235.  જગં  યિુ, લડાઈ, ઝઘડો, સગં્રામ, સમર, શવગ્રહ  

236.  જગં  યિુ, લડાઈ  

237.  જગંલ અરણ્ય, વન, કાનન, શવશપન  

238.  જજગર  ક્રદલ, હૈયુ ં 

239.  જજિંદગી જીવન, આયષુ્ય, આયખુ,ં આવરદા, જીવતર,  

240.  જીભ  વાચા, વાર્ી  

241.  જોબન  જુવાની, યૌવન 

242.  જોર  બળ, િક્તત, તાકાત, જોમ, કૌવત,   સામથ્યક   

243.  ઝટ  ઝડપ, ત્વરા  
244.  ઝઝંટ  પચંાત  
245.  ઝાકળ  ઓિ, તષુાર, િબનમ  

246.  ઝાખ  બટ્ટો, લાછંન  
247.  ઝાડ  વકૃ્ષ, તરુ, તરુવર, દ્રમુ, પાદપ  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  53 

248.  ટકોર  ઈિારો, સચૂના  
249.  ટાણુ ં અવસર, વખત  

250.  ટોર્ો મહણેુ ં

251.  ઠાવકંુ  ગંભીર  

252.  ડખ્ખામારી  મગજમારી  
253.  ડરપોક  ભીરુ, બીકર્  

254.  ડાઘ  કલકં  
255.  તટ  ક્રકનારો  
256.  તદ્દન્ સાવ, ચબલકુલ 

257.  તપોવન  વનવાસ  
258.  તરજુમો  ભાષાતંર, અનવુાદ  

259.  તરર્  હોડી  
260.  તરત િીધ્ર, ત્વક્રરત, જલદી  

261.  તરંગ  મોજુ ં 
262.  તરુ  વકૃ્ષ, ઝાડ  

263.  તલવાર  ખડ્ગ, તેગ, સમિેર, અશસ, સાયલ  

264.  તવગંર  ધશનક, શ્રીમતં, પૈસાદાર, અમીર, તાલેવાન,  

265.  તળાવ  સર, સરોવર, કાસાર, તટાગ, તડાગ  

266.  તગં  તારે્લુ,ં કસેલુ ં 

267.  તદુંર્ત ્વ્થ, શનરામય   

268.  તદં્રા  આળસ, ઘેન  
269.  તાક  નેમ, ચોટ  

270.  તાકીદ  ઉતાવળ, આજ્ઞા  
271.  તાત્પથક  ભાવાથક  
272.  તાિીર  ક્્થશત  
273.  તાસીર  ્વભાવ, પ્રકશૃત  

274.  શતશતક્ષા  સહનિીલતા, ધૈયક  

275.  શતશમર  અંધારંુ, અંધકાર  

276.  તીર  બાર્, િર, સાયલ, સાયક, િલ્ય 

277.  તીર  કાઠંો, ક્રકનારો  

278.  તીર  ક્રકનારો, કાઠંો  

279.  તષુાર  િબનમ, ઓસ  
280.  તષૃા  તરસ, શપયાસા  

281.  તષૃ્ર્ા લાલસા, કામના, વાસના, 

282.  તેજ  આભા, પ્રકાિ  

283.  તેજ્વી  પ્રશતભાિાળી  
284.  તોખાર  ઘોડો, અશ્વ  

285.  તોરો  કલગી, છોગુ ં

286.  દક્ષતા  ચતરુાઈ, કુિળતા  
287.  દમામ  રૂઆબ, ભપકો 
288.  દશયત  શપ્રય, વલ્લભ  
289.  દક્રરત  ધન, દ્રવ્ય  

290.  દક્રરદ્ર  શનધકન, અક્રકિંચન  
291.  દક્રરયો  સાગર, સમદુ્ર, શસિંધ,ુ ઉદશધ, અક્બ્ધ, રત્નાકર, 

જલશધ, સાયર, મહરેામર્  

292.  દાદુર  દેડકો  

293.  દાશમની  વીજળી, શવદ્યતુ  

294.  દાવો  હક, અશધકાર  
295.  ક્રદવસ  વાસર, અહન, ક્રદન, દહાડો 

296.  ક્રદવ્ય  દૈવી, અલૌક્રકક  

297.  દીદાર  ચહરેો, ્વરૂપ  

298.  દુ :ખ કષ્ટ, સતંટ, આપદા, શવપશત્ત, આફત, વેદના, 

યાતના, પીડા, વ્યથા,   દદક  

299.  દુગાક જગદંબા, જગજ્જનની 

300.  દુઘકષકતા  ઉગ્રતા  
301.  દુશ્મન  અક્રર, ક્રરપ,ુ િત્ર,ુ  વૈરી, અશમત્ર  

302.  દુષ્ટ  નીચ, અધમ, કુક્રટલ, ધતૂક, પાપી 

303.  દેદીપયમાન  દીપતુ,ં ઝગમગતુ,ં  

304.  દેમાર  ઝપાટાભેર, તડામાર  
305.  દેવુ ં કરજ, ઋર્  

306.  દેહ  િરીર, કાયા, તન, વપ,ુ બદન, કલેવર,  

307.  દૈત્ય  દાનવ, અસરુ, રાક્ષસ, શનિાચ, દનજુ,   

308.  દોરડંુ  રજ્જૂ, રાઢંવુ,ં રાિ, રસના  

309.  દોલત  પૈસો, ધન, સપંશત્ત, નાણુ,ં પ ૂજંી, શવત્ત,  દ્રવ્ય,    

310.  દોષ  ક્ષશત, ભલૂ  

311.  દો્ત  શમત્ર, સખા  

312.  દ્રવ્ય  સપંશત્ત, ધન, અથક  

313.  ધજા  ધ્વજ, પતાકા, વાવટો, કેતન,  

314.  ધન્સયવાદ  અચભનદંન  
315.  ધરતી  પથૃ્વી, અવશન  

316.  ધમક  નીશત, પણુ્ય  

317.  ધવલ  સફેદ, શે્વત  

318.  ધારા  પરંપર, હાર  
319.  ધી ધતૃ, હશવ, સશપિ, આજય  

320.  ધીખવુ ં ધગધગતુ ં 
321.  ધતૂ  જુગાર, જુગટંુ  

322.  ધષૃ્ટ  બેિરમ, ઉિત  
323.  ધૈયક  ધીરજ, ધશૃત  

324.  ધૌત  મરૃ્ાચલની, શવશ્વાસ  
325.  ધ્યેય  ઉદે્દિ,  લક્ષ્ય, હતે,ુ પ્રયોજન, આિય  

326.  ધ્રમુ્ર  ધમુાડો  
327.  નજીક  શનકટ,સમીપ, પાસે, 

328.  નદી   સ્ત્રોતક્્વની, શનઝકરર્ી, સક્રરતા, તક્રટની, શનમ્નગા, 

આપત્રા, િૈવચલની, પયક્્વની  

329.  નમણુ ં સુદંર  
330.  નમ્કાર  નમન, પ્રર્ામ, સલામ, અચભવાદન, વદંન, 

પ્રચર્પાત,  

331.  નયન  નૈર્  

332.  નરેિ  રાજા, નપૃ  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  54 

333.  નવ ુ નવીન, નતૂન, નવલુ,ં અચભનવ, નૌતમ  

334.  નાક  નાશસકા, આબરંુ  

335.  નાજુક  કોમળ, મલુાયમ, કુમળં, મદુૃ  

336.  નાણુ ં સપંશત્ત, દ્રવ્ય,  પૈસો, જર,  

337.  નામ  અચભધાન, સજં્ઞા  
338.  નામના  આબરૂ, કીશતિ  

339.  નામાકં્રકત  પ્રખ્યાત, જાર્ીતુ ં 
340.  શન:્પહૃ  શનષ્કામ  
341.  શનગઢૂ  ગપુત, અગમ્ય  

342.  શનગઢૂ  ઊંડી, અગમ્ય 
343.  શનત્ય  સદા, હંમેિા, દરરોજ 

344.  શનધન  મરર્, મતૃ્ય ુ 

345.  શનધાન  ્થાન, ભડંાર  

346.  શનનાદ  અવાજ, ધ્વશન  

347.  શનમગ્ન  લીન  
348.  શનશમત્ત  કારર્, બહાન ુ 
349.  શનયશત  નસીબ, ભાગ્ય  

350.  શનયતં્રર્ અંકુિ, શનયમન  

351.  શનરવશધ  અપાર  
352.  શનરંતર  સતત, સહાય  

353.  શનિા  રજની, રાશત્ર, િવકરી, યાશમની, શવભાવરી, ક્ષપા  

354.  શનિીથ  રાશત્ર  
355.  શનષ્ર્ાતં  પ્રવીર્, કાબેલ  
356.  શન્તબ્ધ  શનશે્વષ્ટ, ક્્થર  

357.  શનિંદા  કથૂલી, વગોણુ ં 
358.  નીરોગી  શનરામય, ્વ્થ  

359.  નેડો  ચાહ  

360.  નેહ  ્નેહ, પે્રમ, અનરુાગ, પ્રીશત, પયાર  

361.  નોકર  ચાકર, દાસ, પક્રરચારક, સેવક, અનચુર  

362.  નોધારી  આધાર શવનાની  
363.  પડઘો  પ્રશતહવશન, પ્રશતઘોષ  

364.  પડતી  પતન, હાર, પરાજય, પીછેહઠ 

365.  પર્છ  પ્રત્યચંા, મૌવી  
366.  પતાવટ  સમાધાન, સમજૂશત, મનમેળ, સલેુહ, સશંધ, 

367.  પશત  કંથ્, ભરથાર, ધર્ી, ્વામી, નાથ, ધવ, 

ભતાક,વલ્લભ, પ્રીતમ, પ્રાર્પશત  

368.  પતીજ  શવશ્વાસ, ભરોસો  
369.  પત્ની  ભાયાક, અધાુંગના, વલ્લભા, વધ,ૂ વહુ, શ્રીમતી, 

ગહૃલક્ષ્મી  

370.  પથ્થર પાષાર્, શિલા, પાર્ો, પથરો,  

371.  પદ્મ  કમળ, સરોજ  

372.  પનોતા  મગંલકારી  

373.  પય  દૂધ, ક્ષીર  

374.  પરચો  ચમત્કાર, પ્રભાવ 

375.  પરાિમ  િૌયક, બહાદુરી, વીરતા, શરૂાતન,  

376.  પરારે્  જબરજ્તીથી  
377.  પરાધીનતા  પરતતં્રતા, ગલુામી  

378.  પક્રરમલ  સગુંધ, સૌરભ, સવુાસ, ફોરમ, મહેંક, સરુચભ  

379.  પક્રરશમત  અલ્પ, સીશમત  
380.  પક્રરવેિ  શવ્તાર, કે્ષત્ર, વાતાવરર્  
381.  પક્રરવેિ  વાતાવરર્  
382.  પર્જન્સય  વરસાદ  

383.  પવકત  ચગક્રર, પહાડ, ડંુગર, િૈલ, અચલ, ભધૂર, નગ, 

ધરાધર  

384.  પલક  પળ, ક્ષર્  
385.  પવન  અશનલ, વાય ુ 

386.  પશવત્ર  પાવન, શચુચ, શિુ, પાક  

387.  પશવત્રતા  શચૂચતા, શદુ્ધિ  
388.  પશ્વાતાપ  પ્તાવો  
389.  પહલે  આરંભ, પ્રારંભ, િરૂઆત 

390.  પહ્મીની  ચતરુાઈ,ક્રદવેટ  
391.  પકંજ  પહ્મ, કમળ, સરજ  

392.  પકં્તત હાર, હરોળ  

393.  પખંી  શવહગ, ખગ, પક્ષી, પખંીડંુ, શવહંગ,  

394.  પકં્રડત  ધીમાન, પ્રજ્ઞ, શવદ્વાન, બધુ, કોશવદ,  

395.  પથં ર્તો, માગક, રાહ, વાટ, પથ,  

396.  પથંક  વટેનાગુક, મસુાફર  

397.  પાદત્રાર્  પગરખા, ખાસડા  

398.  પાદપ  તરુ, દ્રમુ  
399.  પાન પત્ર, પર્ક, પાદંડંુ, પલ્લવ, ક્રકસલય 

400.  પામર  તચુ્છ, રંક  

401.  પાય  ચરર્, પગ  

402.  પારંગત  હોશિયાર,શનષ્ર્ાતં 
403.  પાવકતી ઉમા, ગૌરી, િૈલસતુા, ચગક્રરજા, હમેવતી, 

404.  પાવક  અક્ગ્ન, અનલ  

405.  પાિવી  જગંલી  
406.  પાષાર્  પથ્થર, ઉપલ  
407.  પાગંળં  અિતત  
408.  પતુ્ર  ક્રદકરો, આત્મજ, તનય, સતુ, તનજુ 

409.  પતુ્રી  તનયા, દુક્રહતા, તનજુા, દીકરી, આત્મજા  

410.  પશુનત  પશવત્ર, પણુ્યિાળી  

411.  પરુ નગર, નગરી, પરુી  

412.  પરુાતન  પ્રાચીન, પરુાણુ,ં જૂનુ,ં જીર્ક, જર્જક્રરત  

413.  પવૂકજ  વડવાઓ  
414.  પશૃથવીવલ્લ

ભ  
પથૃ્વીનો ્વામી  

415.  પષૃ્ઠ  પીડ, વાસંો  
416.  પેચ  આંટો, વળ  

417.  પેંતરો  દાવપેચ, યકુ્તત  
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418.  પોપટ  શકુ, કીર  

419.  પૌરૂષ  પરુૂષાતન, મદાકનગી  

420.  પ્રકાર  ભેદ, જાત  
421.  પ્રકાિ તેજ, પ્રભા, આભા, દ્યશુત, અજવાળ, દીક્પત, ઉજાસ  

422.  પ્રગશત  શવકાસ, ઉન્સનશત  
423.  પ્રગલ્ભ  પ્રૌઢ, ગંભીર  
424.  પ્રગલ્ભતા  પાકટતા  
425.  પ્રર્ાચલકા  પરંપરા, રૂક્રઢિં, ક્રરવાજ, પ્રર્ાલી  

426.  પ્રશતકાર  શવરોધ, સામનો 

427.  પ્રશતકુળ  ઊલટંુ, અવળં, શવપરીત 

428.  પ્રશતધ્વશન  પડઘો  
429.  પ્રતીશત  ખાતરી, શવશ્વાસ 

430.  પ્રત્યક્ષ,     રૂબરૂ, સમક્ષ, મોઢામોઢ, નજરોનજર 

431.  પ્રથમી  પથૃ્વી, ધરતી, ધરા  

432.  પ્રપચં  છળ, કપટ, દગો  

433.  પ્રભાત  પરોઢ, અરુર્ોદય, પો, પ્રાત:કાલ, સવાર, ભોર, 

મળસકંુ  

434.  પ્રમત્ત  પ્રમાદી, આળસ ુ 
435.  પ્રમાર્ભતૂ  શવશ્વાસપાત્ર  

436.  પ્રયત્ન  કોશિશ,ુ પ્રયાસ  

437.  પ્રસગં  અવસર  
438.  ફકક  તફાવત  
439.  ફાયદો  લાભ, મળતર   
440.  ુલ  કુસમુ, સમુન, પષુ્પ, પ્રસનૂ, સમુ, ગલુ, બકુલ, 

ફૂલડંુ 

441.  ફેંસલો  શનકાલ, અંત  
442.  ફોક  ફોગટ, રદ  
443.  ફોગટ  વ્યથક, શમથ્યા  
444.  ફોરમ  સગુંધ, સૌરભ  

445.  બકાલુ ં િાકભાજી  
446.  બચક્ષસ  ભેટ, ઉપહાર, ઈનામ, પરુ્કાર, નજરાણુ ં 

447.  બશધર  બહરંુે  
448.  બલા  આફત, મસુીબત 

449.  બડંખોર  બળવાખોર  
450.  બદંગી  પ્રાથકના, અચકના, ઉપાસના,  

451.  બદંગી  પ્રાથકના  
452.  બદંીજન  કેદી, બદંીવાન  

453.  બાગ  વાડી, વાક્રટકા, બગીચો, ઉદ્યાન, ઉપવન  

454.  બાજી  યકુ્તત, પ્રપચં  
455.  બાતલ  શનરથકક  
456.  બાબત  શવષય, મદુ્દો  
457.  બાવરંુ  બેબાકળં, વ્યાકુળ  

458.  બાળક  શિશ,ુ અભકક, િાવક, બચ્ચુ,ં અપત્ય, બાળ 

459.  બાધંવ  ભાઈ, સહોદર, ભ્રાતા, બાધંવ  

460.  ચબરાદર  ભાઈ, સાથી  
461.  ચબ્તર  ચબછાનુ,ં પથારી  

462.  ચબક્્મલ  ઘાયલ, િહીદ  
463.  ચબિંદુ ટીપુ,ં ટપકંુ  
464.  બીજ  ઓલાદ, વર્ક  
465.  બદુ્ધિ  પ્રજ્ઞા, મશત  
466.  બુદં  ક્રટિંપુ,ં છાટંો  

467.  બદૃ્ધિ  પ્રજ્ઞા, મશત   

468.  બેત  નેતરની લાકડી  
469.  બ્રહ્મા શવધાતા, પ્રજાપશત, શપતામહ, સ્રષ્ટા, ચતમુુકખ 

470.  ભગવાન  ઈશ્વર, પ્રભ,ુ હક્રર, પરમેશ્વર, પરમાત્મા, શવભ,ુ ઈિ, 

અંતયાકમી  

471.  ભમરો  અચલ, ભ્રમર, ભ ૃગં, મધકુર, મધપુ, દ્ધદ્વરેફ  

472.  ભયકંર  ઘોર, ભીષર્, ભીષ્મ, દારુર્, ભીમ  

473.  ભવર  દેવ  

474.  ભાગ્ય  ક્રક્મત, નસીબ, તકદીર, દૈવ, પ્રારબ્ધ, શનયશત, 

શવધાતા  

475.  ભાલ  કપાળ, લલાટ  

476.  ભાવશવભોર  ભાવમગ્ન  
477.  ભા્કર  રશવ, સયૂક  

478.  ચભક્ષા  ભીખ  
479.  ભીશત  ભય, બીક  

480.  ભીરુ  બીકર્, ડરપોક  

481.  ભજુા  બાહુ, હાથ  
482.  ભખૂ્યુ ં બકુ્ષચુક્ષત, ક્ષશુઘત  
483.  ભતૂળ  પથૃ્વીની સપાટી  
484.  ભલૂ  વાકં, ગનુો, ચકૂ, દોષ, ખામી  

485.  ભોરંગ  નાગ  
486.  ભ્રમ  સદેંહ, ભ્રાક્ન્સત,  

487.  ભ્રમર્ા  વહમે, િકંા  
488.  મગરૂર  ગશવિષ્ઠ, અચભમાન, ઘમડંી 

489.  મજલ  અંતર, છેટંુ,  

490.  મદ  ગવક, તોર  

491.  મધ ુ શમષ્ટ, ગળ્યુ,ં મધરુ,  

492.  મનીષા  ઈચ્છા, આકાકં્ષા  

493.  મરુત  પવન, વાય ુ 

494.  મમકર  અવાજ, ધ્વશન  
495.  મ્તક  શિર, માથુ,ં િીિ, શિષક,  

496.  મહજબ  ધમક  

497.  મહરે  કપૃા, દયા  

498.  મહરેામર્  સાગર, રત્નાકર  

499.  મહલે  રાજગહૃ, પ્રાસાદ  

500.  મચંઝલ મકામ, મકુામ, માગક  

501.  માર્સ  માનવ, મનજુ, માનષુ, આદમી,   ઈસમ, જન  
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502.  માતા  જનની, જનેતા, મા, માવડી, જન્સમદાત્રી,  

503.  માથુ ં મ્તક, શિર  
504.  માન  આબરૂ, પ્રશતષ્ઠા, સમંાન, મોટાઈ 

505.  શમજાજ  ્વભાવ, પ્રકશૃત  

506.  શમત્ર ભેરુ, સાથી, ભાઈબધં, દો્ત, સખા, સહચર, સહુ્યદ, 

અજીજ  

507.  મીન  માછલી  
508.  મતુતા  મોતી, રત્ન  

509.  મકુ્તત  મોક્ષ  
510.  મખુ  વદન, ચહરેો, દીદાર, મોં, આનન, વકત્ર  

511.  મખુોમખુ  મોઢોમોઢ  
512.  મદુ્રા  વીટી, અંગઠૂી  
513.  મસુાફર  પશથક, પથંી, રાહદારી, વટેમાગુક, પ્રવસી, યાશત્રક, 

રાહી, સફરી  

514.  મગૃ  હરર્, સારંગ, કુરંગ, મગૃલુ,ં હક્રરર્  

515.  મદુૃ  મલુાયમ, નરમ  
516.  મદુૃલ  કોમળ  

517.  મેજબાન યજમાન 
518.  મેરામર્  સમદુ્ર  
519.  મેહુલો  મેઘ, વષાક, વરસાદ, મેહ,   

520.  મોજ  આનદં, ઉલ્લાસ  
521.  મોજુ ં ઊશમિ, વીચચ, તરંગ  

522.  મોર  મયરૂ, કલાપી, કલાધર, શ્રીખડં, નીલકંઠ  

523.  મોક્રહની  આકષકર્, ખેંચાર્, ભરૂકો 

524.  યિ  પ્રશતષ્ઠા, કીશતિ, નામના, આબરૂ  

525.  યાશમની  રજની, શનિા  

526.  યાયાવર  રખડેલ, રમશતયાળ  
527.  યોગી  તપ્વીર, જોગી  
528.  રતત  લોહી, િોચર્ત  

529.  રજ  ધળૂ, કર્  

530.  રજની  િવકરી, શવભાવરી  

531.  રસ  આસવ, અકક  

532.  રસમ  રીત, પ્રર્ાલી  

533.  રસશવભોર  રસમગ્ન  
534.  રંગ  આનદં, મ્તી 
535.  રાગ  મોહ, મમતા  
536.  રાજગહૃ  મહલે  
537.  રાજા  રાજન, નરેિ, નરેન્સદ્ર, ભપૂ, ભપૂશત, નપૃશત, ભપૂાલ, 

મહીપશત, નરપશત  

538.  ક્રરકતતા  શનૂ્સયતા, ખાલીપણુ,ં ખાલીપો, શનૂ્સયવકાિ  

539.  ક્રરપ ુ િત્ર,ુ દુશ્મન  

540.  રુગ્ર્  બીમાર, માદું  
541.  રુદન  રોદણુ,ં શવલાપ, કંદન, આિંદ  

542.  રુશધર  લોહી  

543.  લગામ રાિ  
544.  લજ્જા  લ્યાનત, િરમ  
545.  લચલત  રમર્ીય, સુદંર  

546.  લહજેત  મજા  
547.  લહજેો  પગ, ક્ષર્ 

548.  લાઘંર્  અનિન, ઉપવાસ  
549.  લેિ  જરાપર્, અલ્પ  
550.  લોચન  આંખ  
551.  વઓપાત  રોક્કળ, આિંદ  

552.  વજ્જરસમા
ણુ ં 

અભદ્ય  

553.  વર્સવુ ં બગડવુ ં 
554.  વલોપાત  આિંદ  
555.  વસમુ ં કક્રઠન, જક્રટલ  
556.  વસુધંરા  પથૃ્વી, ધરતી  

557.  વસ્ર વસન, પટ, કાપડ, અંબર, પક્રરધાન 

558.  વહમે  સિંય, સદેંહ  

559.  વાઘ  વ્યાધ્ર, િાદૂકલ  
560.  વાક્રટકા  કકૂ્રટર  

561.  વાતાયન  બારી  

562.  વાત્સલ્ય  ્નેહ, પ્રીશત  

563.  વાદળ  અભ્ર, જલદ, મેઘ, ધન, વાક્રરદ, પર્જન્સય, નીરદ, 

અંબદુ  

564.  વાન  રંગ, વર્ક  

565.  વામા  સ્ત્રી, નારી  

566.  વાક્રરઆરો  પનઘટ, નદીઘાટ  
567.  વાધંો  અવરોધ, અડચર્  
568.  શવગશત  અધોગશત  

569.  શવચચ  મોજૂ, તરંગ  

570.  શવચ્છેદ  જુદાઈ, અલગતા  
571.  શવજય  જીત 
572.  શવપદ  શવપશત્ત, મશુ્કેલી  
573.  શવપ્રયોગ  શવરહ, શવયોગ  

574.  શવભ ુ દેવ, ભગવાન  

575.  શવલાસી  કામાસકત  

576.  શવિદ  સરળ  

577.  શવશ્રમ્ભ  ગપુત, ખાનગી  

578.  શવષ  ઝેર, વખ  

579.  શવ્મય  આશ્વયક, અચરજ  

580.  વીજળી  શવદ્યતુ, સૌધાશમની  

581.  વીરતા  િૌયક, શરૂાતન, પરાિમ, બહાદુરી  

582.  વેળ  ભરતી  
583.  િક્તત  ગજુ, તાકાત  

584.  િગ  વાટ, ક્રદવેટ  
585.  િબ  મડદંુ, મતૃદેહ  
586.  િબોરોજ  રાતક્રદવસ, શનિક્રદન  
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587.  િશમયાનો  મડંપ  
588.  િરપાવ  ઈનામ, સન્સમાન  
589.  િહરે  પરુ, પરુી, નગર, નગરી  

590.  િકંા  સદેંહ, વહમે, સિંય  

591.  િાર્પર્  ડહાપર્, ચાતરુી  
592.  શિશથલ  ઢીલુ,ં શનબકળ  

593.  શિવ  િભં,ુ િકંર, રુદ્ર, ઉમાપશત 

594.  િીકર  છાટં  
595.  િીધ્ર  ત્વક્રરત, સત્વર  
596.  િીિ  મ્તક, માથુ ં 

597.  શભુ્ર  શનમકળ  
598.  શનૂ્સયતા  ખાલીપો, અભાવ  
599.  શનૂ્સયતા  ખાલીપો, અભાવ  
600.  શૃગં  ટોચ  
601.  િૈિવ  બાળપર્  

602.  િૌયક  પરાિમ, વીરતા  

603.  શ્રમ  થાક, મહનેત  
604.  શ્રશુત  વેદ, કાન  

605.  શે્રચર્  પકં્તત, હાર  
606.  શ્વાસ  દમ, હાફં  
607.  ષટ  છ  
608.  સદાવ્રત  અન્સનકે્ષત્ર  
609.  સનાતન  િાશ્વત  
610.  સફેદ  શે્વત, ધવલ, શકુલ, ધોળં, ઊજળં, શસત, શભુ્ર  

611.  સમાધાન  પતાવટ, શનવેડો  
612.  સમદુ્ર  સાગર, દક્રરયો  

613.  સમહૂ  વ ૃદં, સમદુાય, ટોળ, ગર્  

614.  સર્વતી  ચગરા, ભારતી  

615.  સક્રરતા  તક્રટની, શનઝકક્રરર્ી 
616.  સરોવર  સર, કાસાર  

617.  સવકગ્રાહી  સમગ્રલક્ષી  
618.  સક્રહષ્ણતુા  શતશતક્ષા, સહનિક્તત  
619.  સગંશત  સહવાસ  
620.  સજં્ઞા  જ્ઞાન, ઈિારો  
621.  સતંાપ  કલેિ, ચચિંતા  
622.  સમંશત  સમથકન, અનમુોદન  
623.  સવંાદ  વાતચીત, ચચાક  
624.  સિંય  િકંા  
625.  સસંક્તત  આસક્તત, વ્યસન  
626.  સાખ  સાક્ષી  
627.  સાદડ  જાહરે, સાવકજશનક, પરચરૂર્ 

628.  સાપ  અક્રહ, ભજુગં, સપક, નાગ, શવષધર, પનગ  

629.  સામથ્યક  ક્ષમતા  
630.  સાયર  દક્રરયો  
631.  સાર  સત્વ, ઉત્તમ  
632.  સાથકક  સફળ, કતૃાથક  

633.  સાળ  ચોખા  

634.  સાળવી  વર્કર  
635.  શસદ્ધિ  સાચબતી, ફલપ્રાક્પત  
636.  શસફત  ખાશસયત  

637.  શસિંહ  વનરાજ, િેર, સાવજ, કેિરી, મગેૃન્સદ્ર  

638.  સધુા  અમતૃ, અમી  

639.  સધુાકર  ચદં્ર  
640.  સભુન  સુદંર, રમર્ીય  
641.  સવુાસ  પક્રરમલ, સરુચભ  
642.  સુદંર  કાનં્સત, રૂપાળં, ચારુ, નમણુ,ં મનોરમ, મનોહર  

643.  સયૂક  ભાન,ુ રશવ  

644.  સોડમ  સગુંધ, સૌરભ, ફોરમ  

645.  સોનુ ં હમે, કનક, ક્રહરણ્ય, સવુર્ક, કંચન, કંુદન,  

646.  સોબતી  સાથી, શમત્ર  
647.  સ્ત્રી વશનતા, અબળા, વામા, નારી, ઓરત, મક્રહલા, 

કાશમની, ભાશમની, રમર્ી  

648.  સ્ત્રી  નારી, મક્રહલા  

649.  ્ફોટ  ખલુાસો  
650.  ્મશૃત  ્મરર્, યાદ  

651.  ્મશૃતપડ  ્મરર્  
652.  હકમૂત  સત્તા, અશધકાર  

653.  હડફેટ  અથડામર્  
654.  હમદદી  ક્રદલસોજી, આશ્વાસન  

655.  હય  અશ્વ, તોખાર  
656.  હરર્  સારંગ, કુરંગ, મગૃ 

657.  હક્રરત  લીલુ ં 
658.  હલાદ  આનદં, ઉમગં  

659.  હવડ  અવાવરંુ  

660.  હાથી  ગજ, વારર્, કંુજર, દ્ધદ્વપ, હક્્ત 

661.  ક્રહરણ્ય  સોનુ ં 

662.  ક્રહલચાલ  ગ ૂ 

663.  હૈયુ ં હદય, ક્રદલ  

664.  હોડી  નૌકા, વારર્  
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શવરુધ્ધાથી િબ્દો  

અખડં × ખકં્રડત  અથ× ઈશત  લઘતુા×ગરુુતા  દક્રરદ્ર× ધનવાન 

અગવડ× સગવડ  અક્રકિંચન× શ્રીમતં રૂપ×કુરૂપ દુગુકર્× સદગરુ્  

અગ્રજ×  અનજુ અદ્વૈત× દ્વતૈ  સકંોચ× શન :  સકંોચ દુલકભ× સલુભ 

અજ્ઞ× પ્રજ્ઞ (સજુ્ઞ)  અખત્યાર× ચબનઅખત્યાર  શવનીત× ઉિત દુર્જન× સજ્જન 

અશતવનૃ્દ્ષ્ટ×અનાવનૃ્દ્ષ્ટ  અતડંુ× મળતાવડંુ શવભતત×અશવભતત દેર્દાર× લેર્દાર  

અદ્યતન× પરુાંતન  આસતત × અનાસતત  મહાન× પામર ધન્સયવાદ× શધક્કાર 

અધમ×્ ઉત્તર  આયક× અનાયક   મોંઘુ×ં સોંઘુ ં શનમકહલાલ×શનમકહરામ  

અશધ× ન્સયનૂ  આક્રદ× અંત મ્લાન× પ્રુલ્લ  શનમેષ× અશનમેષ  

અધોગશત× ઊધ્વકગશત  આદર×અનાદર મોટપ ×નાનપ શનવતૃ્ત×પ્રવતૃ્ત  

અધોચબિંદુ× શિરોચબિંદુ સફળ×શનષ્ફળ મકુ્રદ્રત× અમકુ્રદ્રત શનિાકર×દીનકર 

અનકુળૂ× પ્રશતકળૂ  અ્ત× ઉદય શમતાહારી× અકરાશંતયુ ં શનિંદા× પ્રિસંા 

અનગુામી× પરુોગામી આદ્ય× અંત્ય રક્ષક× ભક્ષક નીરસ× રશસક 

અચભમાની× શનરચભમાની આળસ×ુ ઉદ્યમી અવ્યવક્્થત×વ્યવક્્થત નેકી× બદી 

અમતૃ× ઝેર (શવષ) આહાર× અનાહાર રચનાત્મક× ખડંનાત્મક શનશશ્વિંત× અશનશશ્વિંત 

અલ્પોક્તત× અત્યકુ્તત લૌક્રકક× પરલૌક્રકક રંક× રાય પરતતં્ર× ્વતતં્ર  

અંતરંગ× બક્રહરંગ  આક્્તક× નાક્્તક રાજાિાહી× લોકિાહી પાછોતર×  આગોતર 

અંતગોળ×બક્રહગોળ  અંતલાકશપકા× બહલુાકશપકા  રીઝ× ખીજ પાશ્વાત્ય× પૌવાકત્ય 

અંધકાર× પ્રકાિ અહંકારી× નમ્ર  લઘતુાગ્રશંથ× ગરુુતાગ્રશંથ પરુુષાષક×  પ્રારબ્ધ 

આકષકર્× અપાકષકર્   અશનત્ય× શનત્ય વૈયક્તતક× સામદુાશયક પવૂકગ×  અનગુ 

આ્થા× અના્થા  અગમબદુ્ધિ× પચ્છમબદુ્ધિ સાથકક× શનરથકક પ્રશતબધં×  છૂટ 

આશિષ× િાપ  અદ્વાવ્ય× દ્રાવ્ય વ્યન્દ્ષ્ટ× સમન્દ્ષ્ટ પ્રાચીન×  અવાકચીન 

આયાત× શનકાસ  અમીર× ગરીબ િાશ્વત× નિવર  પ્રત્યક્ષ×  પરોક્ષ  

આબાદી× બરબાદી  આકાિ× પાતાળ શે્વત× શ્યામ પચૂર્િમા×  અમાવા્યા 

આત્મલક્ષી× પરલક્ષી  આચાર× અનાચાર સકામ× શનષ્કામ ફળદ્રપુ×  વેરાન 

આનદંી×ઉદાસીન અલૌક્રકક× લૌક્રકક સત્યવતતા× શમથ્યાભાષી ફૂલવુ×ં  સકંોચાવુ ં

આઘાત× પ્રત્યાઘાત  એકાગંી× સવાુંગી સત્યાગ્રહ× દુરાગ્રહ ફરજીયાત×  મરજીયાત 

આબરૂ× બેઆબરૂ અંત× આરંભ ધશનક× ગરીબ બેવફા×  વફાદાર 

અક્રર× શમત્ર એકદેિીય× સવકદેિીય સદાચાર× દુરાચાર બેસરંુૂ×  સરુીલુ ં

આનદં× િોક આવડત× અનાઅવડત અસભ્ય× સભ્ય બેતાલ×  તાલબિ 

અદબ× બેઅદબ શમલન× શવયોગ તાલ× બેતાલ  બશંધયાર×  વહતે ુ ં 

અનાથ× સનાથ ભચૂર×  ખેચર  ચભનરા×  એકતા  ભલાઈ×  બરૂાઈ 

ભરતી×  ઓટ  કશનષ્ઠ×  ઉત્તમ  ચલ×  અચલ  ગરજાળ×  ચબનગરજાળ  

સવેળા×  કવેળા  કુલીન×  કુલહીન  છૂત×  અછૂત  ગરજવાન×  ચબનગરજુ  
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સચંક્ષપત×  શવ્તતૃ કુક્રટલ×  સરળ  છત×  અછત  ગનેુગાર×  શનદોષ  

સહધમી×  શવધમી  કામી×  શનષ્કામી  છીછરંુ×   ઊંડંુ  ગવક×  નમ્રતા  

સવધ×  ગાફેલ કોમળ×  કઠોર  જિ×  અપજિ  ગમન×  આગમન  

સમુશત×  કુમશત  કંકોત્રી×  કાળોત્રી જહનમ×  જનત  ચચંળ×  ક્્થર 

્તશુત×  શનિંદા  કીતી×  અપકીતી  જગંમ×  ્થાવર  ચચિંતાતરુ×  શનશશ્વત  

સદુી×  વદી  કઠર્×  પોચુ ં જ્યેષ્ઠ×  કશનષ્ઠ  ચેતન×  જડ  

્વોપાજર્જત×  વડીલોપાજર્જત કાળજી×  બેકાળજી  ટોચ×  તળેક્રટ  ચાહત×  ધરૃ્ા  

્વાથક×  પરમાથક કાયમી×  હંગામી  દયાળ×  ઘાતકી  કતૃજ્ઞ×  કૃતઘ્ન  

્થાવર×  જગંમ ખિુબો×  બદબો  ઠરેલ×  ઉછાંછળં  કપૃા×  અવકૃપા  

સકુાળ×  દુકાળ  ખોફ×  મહરે  તચળયુ×ં  ટોચ  કદાવર×  ક્રઠિંગજુી  

્થલૂ×  સકૂ્ષ્મ ખબૂસરૂત×  બદસરૂત  તટૂક×  સળંગ        કબલૂાત×  ઈનકાર 

્વાવલબંી×  પરાવલબંી ખાનગી×  જાહરે  ૂર×  દયાળ  કૌતકુશપ્રય×  સૌષ્ઠવશપ્રય  

સાકાર×  શનરાકાર  ખરીદ×  વેચાર્  કજાત×  જાતવાન  કુળબોળં×  કુળદીપક  

અવાનભુાવરશસક×  

સવાકનભુાવરશસક 

ખડંન×  મડંન  કદરદાન×  બેકદર  હારામખોર×  હલાલખોર 

હષક × િોક ગરીબ×  તવગંર ઘક્રટત×  અઘક્રટત  કાયમી×  કામચલાઉ  

હવેાતન×  રંડાપો ગ્રામીર્×  િહરેી  ગૌર્×  પ્રધાન  શવરાટ × વામન  

બીજા કેટલાક અગત્યના શવરુિાથી િબ્દો   
 

અક્રકિંચન  શ્રીમતં  

અક્કલ  કમઅક્કલ  
અક્ષાિં  રેખાિં  

અખત્યાર  ચબનઅખત્યાર  
અખડં  ખકં્રડત  
અગવડ  સગવડ  
અગ્રજ  અનજુ  

અચ્યતુ  ચ્યતુ  
અજવાચળય ુ અંધાક્રરયુ ં 

અજ્ઞ  પ્રજ્ઞ  
અડધો  આખો  
અર્આવડત  આવડત  

અર્ીદાર  બઠંુૂ  

અતડંુ  મળતાવડંુ  

અશતવનૃ્દ્ષ્ટ  અનાવનૃ્દ્ષ્ટ  

અશતવનૃ્દ્ષ્ટ  ઉિશત  
અત્યકુ્તત  અલ્પોક્તત  

અદાલતી  ચબનઅદાલતી  

અદાહય  દહનિીલ  

અદ્યતન  પરુાતન  

અદ્વાવ્ય  દ્વાવ્ય  
અધમાધમ  ઉત્તમોત્તમ  

અશધક  ન્સયનૂ  

અશધકાર  અનશધકાર  

અશધકૃત  અનશધકૃત  

અધરૂી  પરૂી  

અધોચબિંદુ  શિરોચબિંદુ  

અધ્યયન  અનધ્યયન  

અનાથ  સનાથ  

અનાદર  આદર  

અનકુળૂ  પ્રશતકળૂ  

અનકુળૂતા  પ્રશતકળૂતા  

અનગુ  પવૂકગ  

અનભુવી  ચબનઅનભુવી  

અન્સય  અનન્સય 

અન્સયાયી  ન્સયાયી   

અપકાર  ઉપકાર  

અપરાધ  શનરપરાધ  

અપશવત્ર  પશવત્ર  

અપશકુન  શકુન  

અપરૂ્ક  પરૂ્ક  

અપેક્ષ  અનપેક્ષ  

અફળ  સફળ  
અબાશધત  બાશધત  

અબોલ  બોલકંુ  

અભદ્ર  ભદ્ર  
અચભપે્રત  અનચભપે્રત  

અચભમાની  શનરાચભમાની  

અભ્યાસ  અનભ્યાસ  

અમલી  ચબનઅમલી  

અમીર  મફુલીસ  

અમીર  ગરીબ  

અમતૃ  શવષ  

અક્રર  શમત્ર  
અચાકચીન  પ્રાચીન  

અથક  અનથક  

અલૌક્રકક  પારલૌક્રકક  

અલ્પ  અનલ્પ  

અલ્પ  અત્યતં  

અલ્પોક્તત  અત્યકુ્તત  
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અવશધ  અનવશધ  

અવર  જવર  
અવ્થા  અનવ્થા  

અશવનયી  શવનયિીલ  

અવેતન  સવેતન  

અિતત  સિતત  

અિન  અનિન  

અશભુ  શભુ  

અસલ  નકલ  

અસાધ્ય  સાધ્ય  

અસયૂા  અનસયૂા  

અ્ત  ઉદય  

અ્પશૃ્ય  ્પશૃ્ય  

અહંકાર  નમ્ર  
અહંકારી  શનરહંકારી 
અહીં  તહીં  
અંગત  ચબનઅંગત  

અંત  અનતં  

અંતરંગ  બક્રહરંગ  

અંતગોળ  બક્રહગોળ  

અંતલાકશવક  બક્રહલાકશવક  
અંદર  બહાર  

અંિ  છેદ  
આકરા  નરમ  

આકષકક  અનાકષકક  

આકષકર્  અપાકષકર્  

આકાિ  પાતાળ  

આિંદ  ઉલ્લાસ  

આગમન  ગમન  
આગવુ ં સક્રહયાળં  

આગળ  પાછળ  

આગેકચૂ  પીછેહઠ  

આગ્રહ  અનાગ્રહ  

આઘાત  પ્રત્યાઘાત  

આચાર  અનાચાર  

આછો  ગાઢ  

આઝાદ  ગલુામ  

આડંવર  અનાડંબર  

આત્મોિાર  પરોિાર  

આદર  અનાદર  

આદયુું  અર્આદયુું  

આદાન પ્રદાન  

આક્રદ  અનાક્રદ  

આક્રદ  અંત  

આક્રદ  અનાક્રદ  
આદ્ર  શષુ્ક  

આધાર  શનરાધાર  

આધ્યાજત્મક  આશધભૌશતક  
આનદં  કંટાળો  

આનદં  િોક  
આનદંી  ઉદાસીન  

આપ  લે  

આબરૂદાર  બેઆબરૂ  

આબાદી   બરબાદી  
આભોદ્વાર  પરોદ્વાર  
આમ  ખાસ  

આમદાની  ખચક  
આયાત  શનકા 
આયાત  શનકાસ  
આયાસ  અનાયાસ  

આયોજજત  અનાયોજજત  

આરંભ  અંત  

આરોગ્ય  અનારોગ્ય  

આરોહ  અવરોહ  

આરોહર્  અવરોહર્  

આટુક  શષુ્ક  

આશથિક  અનાશથિક  

આયક  અનાયક  
આવક  જાવક  
આવકાયક  અનાવકાયક  

આવડત  અર્આવડત  

આવડત  અનાવડત  

આવડત  ચબનઆવડત  

આવતકક  અનાવતકક  

આવશ્યક  અનાવશ્યક  

આશવભાકવ  શનરોભાવ  

આશવભાકવ  શતરોભાવ  

આશિષ  િાપ  

આિીવાકદ  િાપ  
આશશ્રત  અનાશશ્રત   

આસતત  અનાસતત  

આસરુી  દૈવી  

આક્્તક  નાક્્તક  

આ્થા  અના્થા  

આહલાદક  કલેિમય  
આહાર  અનાહાર  

ઈચ્છા  અશનચ્છા  

ઈજ્જતદાર  બેઈજ્જત  

ઈન્સકાર  એકરાર  
ઈન્સકાર  ્વીકાર  
ઈન્સદ્રલોક  પરલોક  

ઈન્સસાશનયત  િેતાશનયત  

ઈન્સસાશનયત  હવેાશનયત  
ઈન્સસાફ  બેઈન્સસાફ  

ઈક્પસત  અશનક્્પત  
ઈમાન  બેઈમાન  
ઈમાનદાર  બેઈમાન  

ઈમાની  બેઈમાની  

ઈરાદો  બદઈરાદો  

ઈલાજ  નાઈલાજ  

ઈિ  અનીિ  
ઈષ્ટ  અશનષ્ટ  

ઈષ્ટ  આદર  

ઈહલોક  પરલોક  
ઉકાળવુ ં ઠારવુ ં 
ઉખર  ફળદ્રપુ  

ઉગમર્ી  આથમર્ી  
ઉગ્ર  સૌમ્ય  

ઉચચત  અનચુચત  

ઉજળં  મેલુ ં 
ઉતરાર્  ચઢાર્  
ઉતાર  ચઢાવ  

ઉત્કષક  અપકષક  

ઉત્િમ  વ્યત્િમ   

ઉત્તમ  અધમ  

ઉત્તર  અનતુ્તર  
ઉત્તરાયર્  દચક્ષર્ાયન  

ઉત્તીર્ક  અનતુ્તીર્ક  
ઉત્થાન  પતન  
ઉત્પાદક  અનતુ્પાદક  

ઉદય  અ્ત  

ઉદાત્ત  અનદુાત્ત  

ઉદાર  કંજૂસ  
ઉદારચચત  સકુંચચત 

ઉક્રદત  અનકુ્રદત  

ઉક્રદષ્ટ  અનકુ્રદષ્ટ  

ઉદ્યમી  આળસ ુ 

ઉદ્યોગ  અનદુ્યોગ  

ઉધાર  જમા  
ઉનાળો  શિયાળો  
ઉન્સનશત  અવનશત  

ઉપકાર  અપકાર  
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ઉપકારી  અનપુકારી  

ઉપજાઉ  ચબનઉપજાઉ  
ઉપયોગી  શનરુપયોગી  

ઉપયોગી  ચબનઉપયોગી  

ઉપક્્થત  અનપુક્્થત  

ઉપાજર્જત  અનપુાજર્જત  

ઉમેદ  નાઉમેદ  

ઉધ્વકગશત  અધોગશત  

ઉલાળ  ધરાળ  
ઉલ્લાસ  ઉદાસ  
ઉષા  સધં્યા  
ઉષ્ર્  િીત  
ઊગવુ ં આથમવુ ં 

ઊછરતુ ં પીઢ  

ઊઠવુ ં  બેસવુ ં 

ઊભા  આડા  
ઊંચ  નીચ  
ઊંચાઈ  નીચાઈ  
ઋર્ી  અઋર્ી  

એક  અનેક  

એકદેિીય  સવકદેિીય  
એડી  ચોટી  

ઐક્ચ્છક  અનૈક્ચ્છક  

ઐશતહાશસક  અનૈશતહાશસક  

ઐક્રહક  પારલૌક્રકક  

ઓળખીત ુ વર્ઓળખીત ુ ં 

ઔચચત્ય  અનૌચચત્ય  

ઔપચાક્રરક  અનૌપચાક્રરક  

ઔરસ  અનૌરસ  

કજાત  જાતવાન  
કઠર્  નરમ  
કઠોર  કોમળ  

કડક  નરમ  

કદરદાન  બેકરાર  

કદરૂપુ ં રૂપવાન  

કદાવરા  ક્રઠિંગજી  

કશનષ્ઠ  ઉત્તમ  

કપટ અકપટ  

કબલૂ  નાકબલૂ  

કબલૂાત  ઈન્સકાર  

કમનસીબ  નસીબદાર  

કમાઉ  અર્કમાઉ  

કર  નાકર  

કરકસર  ઉદારતા  

કર્કશપ્રય  કકકિ  
કમક  અકમક  

કલકં્રકત  નકલકં  

કલાન્સત  અકલાન્સત  

કલ્પયુ ં વર્કલ્પયુ ં 

કવા  સવા  

કવેળા  વેળાસર  

કસબી  અર્કસબી  

કસરૂવાર  બેકસરૂ  

કંકોત્રી  કાળોત્રી  

કંટાળો  ઉત્સાહ  

કાબ ૂ બેકાબ ૂ 

કામયાબ  નાકામયાબ  

કાયદેસર  ગેરકાયદેસર  

કાયમી  કામચલાઉ  

કાયમી  હંગામી  
કાયર  શરૂવીર 

કાલ  આજ  

કાળજી  બેકાળજી  

કાળજી  શનષ્કાળજી  

કાળં  ધોળં  

કાચંન  કથીર  

કીશતિ  અપકીશતિ 
કુક્રટલ  સરળ  

કુદરતી  કૃશત્રમ  

કુશપત  પ્રસન્સન  

કુવચન  સવુચન  

કુવડ  સઘુડ  

કુિળ  અકુિળ  

કુિાગરબદુ્ધિ  મોભાગ્રબદુ્ધિ  

કુળબોલુ ં કુલદીપક  

કંુક્રઠત  અકુક્રઠત  

કંુવારી  શવવાક્રહત  
કૃતજ્ઞ  કૃતદન  

કૃતધ્ન  કૃતજ્ઞ  

કૃશત્રમ  અકૃશત્રમ  

કૃપા  અવકૃપા  

કૃષ્ર્પક્ષ  શકુલપક્ષ  

કેન્દ્ન્સદ્રત  શવકેન્દ્ન્સદ્રત  
કોમળ  કઠોર  

કૌતકુશપ્રય  સૌષ્ઠવશપ્રય  

િશમક  વ્યત્િમ  

ૂર  દયાળ  

િોધ  સમતા  

ક્તલષ્ટ  અક્તલષ્ટ  

ક્ષચર્ક  અક્ષચર્ક  

ક્ષચર્ક  િાશ્વત  

ક્ષત  અક્ષત  

ક્ષશત્રય  અક્ષશત્રય  

ક્ષય  અક્ષય  

ક્ષય  વદૃ્ધિ  

ક્ષય  અક્ષય  
ક્ષર  અક્ષર  

ક્ષીર્  અક્ષીર્  

ક્ષીર્  િાશ્વત  
ક્ષબુ્ધ  અક્ષબુ્ધ  

ક્ષોભ  અક્ષોભ  

ખડતલ  મડુદાલ  

ખપતુ ં અર્ખપતુ ં 

ખબર  બેખબર  

ખરીદ  વેચાર્ 

ખરંુ  ખોટંુ  

ખડંન  મડંન  
ખડંનાત્મક  સર્જનાત્મક  

ખડંનાત્મક  રચનાત્મક  

ખકં્રડત  અખડં  

ખાજ  અખાજ  

ખાદ્ય  અખાદ્ય  
ખાધ  બચત  

ખાનગી  જાહરે  
 ખાનદાન  નાદાન  
ચખન્સનતા  પ્રસન્સનતા  
ખીલવુ ં કરમાવુ ં 
ખિુ  નાખિુ  
ખિુી  ગમ  

ખશુ્કી  તરી  

ખશુ્બ ુ બદબ ુ 

ખબૂસરૂત  બદસરૂત  

ખિૂબ ૂ બદબ ૂ 
ખોટ  નફો  
ખોફ  મહરે  

ગર્ના  અવગર્ના  

ગણ્ય  નગણ્ય  

ગશત  ્થચગત  
ગદ્ય  પદ્ય  

ગમતુ ં અર્ગમતુ ં 

ગમો  અર્ગમો  
ગરજવાન  ચબનગરજુ ં 
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ગરજાઉ  બેગરજ  

ગરીબ  અમીર  

ગવક  નમ્રતા  
ગાફેલ  સાવધ  

ગાફેલ  સાવધાન  
ગરુ્  અવગરુ્  
ગરુ્વાન  નગણુુ ં 

ગણુ્ય  નગણુ્ય  

ગણુ્ય  ગરુ્ક  

ગનેુગાર  શનદોષ  

ગરુુ  નગરુુ  

ગરુુતા  લઘતુા  

ગેય  અગેય  

ગેરલાભ  લાભ  

ગોચર  અગોચર  

ગૌર્  પ્રધાન, મખુ્ય  

ગૌર્  પ્રધાન  
ગૌરવર્ક  શ્યામવર્ક  
ગ્રામીર્  િહરેી  

ગ્રાહ્યહ  અગ્રાહ્ય  

ઘટ  વધ   

ઘટત ુ અર્ઘટત ુ 

ઘટવુ ં વધવુ ં 
ઘક્રટત  અઘક્રટત  

ઘક્રટત  શવઘક્રટત  

ઘક્રટત  અઘક્રટત  

ઘેરી  આછી  
ચડતી  પડતી  

ચતરુ  મખૂક  
ચર  અચર  

ચલ  અચલ  
ચચંળ  ક્્થર  

ચાલાક  બાધો  
ચાલ ુ બધં  

ચાહત  ઘરૃ્ા  
ચચિંતાતરુ  શનશશ્વત  

ચચિંત્ય  અચચિંત્ય  

ચચિંત્વ્ય ુ અર્ચચિંત્વય ુ 

ચુબંક  અચુબંક  

ચેતન  શવચેતન  

ચેન  બેચેન 

ચોક્કસ  અચોક્કસ  

ચોર  િાહુકાર  
છડેચોક  છાનુમંાનુ ં 

છત  અછત  

છત ુ અર્છત ુ 

છતુ ં અછતુ ં 

છત્ત  અછત,તગંી  
છાજતુ ં અર્છાજતુ ં 

છીછરંુ  ઊંડુ  

છૂટ  પ્રશતબધં  

છૂટક  જથ્થાબધં  

છૂટક  જથ્થાબધં  
છૂટકે  નાછૂટકે  

છૂત  અછૂત  

છેડો  િરૂઆત  
છોડવુ ં બાધંવુ ં 
જક્રટલ  સાદુ  

જડ  ચેતન  
જન્સમ  મરર્  

જમા  ઉધાર  
જય  પરાજય  
જયશંત  સવંત્સરી  

જયેષ્ઠ  કશનષ્ઠ  

જરા  વધારે  
જરૂરી  ચબનજરૂરી  

જવાબદાર  ચબનજવાબદાર  

જવાબદાર  બેજવાબદાર  

જિ  અપજિ  
જહન્સનમ  જન્સનત  

જગંમ  ્થાવર  

જગંમ  ્થાવર  

જગંલી  સં્ કારી  
જાગતૃ  સષુપુત  

જાર્  અજાર્  

જાર્  અર્જાર્  

જામીનપાત્ર  ચબનજામીનપાત્ર  

જાહરે  ખાનગી  

જજત  અજજત  

જુગત ુ ં અર્જુગતુ ં 

જૂઠાણુ ં સાચુ ં 
જૂનુ ં નવુ ં 

જોખમી  ચબનજોખમી  

જોબન  ઘડપર્  

જ્ઞાન  અજ્ઞાન  
જે્ઞય  અજે્ઞય  

ટાઢ  ગરમી  
ટારે્  અટારે્  

ટોચ  તળેતી  

ઠરેલ  ઉછાછંળં  

ઠંડંુ  ગરમ  
ઠોઠ  હોંશિયાર  
ડર  ક્રહિંમત,શનડર  
ડરપોક  સાહશસક  
ડાબો  જમર્ો  
ડોળ  બેડોળ  

તકલીફ  મદદ  
તદભવ  તત્સમ  

તમીજ  બેતમીજ  

તરસ  તકૃ્પત  
ત્કીરવાર  બેતકસીર  

તળેટી  ટોચ  

તગં  ઢીલ ુ 

તતં્ર  અતતં્ર  

તદુંર્ત  નાછૂટકે  

તદુંર્ત  નાદુર્ત 

તાકતવાન  શનબકળ  

તાજુ ં વાસી  
તારી  ચબનતારી  

તાક્રકિક  અતાક્રકિક  

તાલ  બેતાલ  
તાલબિ  બેતાલ  

તાલીમી  ચબનતાલીમી  

શતર્કાર  પે્રમ  
તીખુ ં ગળ્યુ ં 
તટૂક  સળંગ  
તપૃત  અતપૃત  

તેજ  મદં  

તેજ  શતશમર  

તેજ  શનષ્તેજ  
તેજી  મદંી  
તેજોમય  શન્તેજ  
તૈયારી  ચબનતૈયારી  

તોછડંુ  સભ્ય  

તોલ  વર્તોલ  

ત્યાગ  ્વીકાર  
ત્યારે  અત્યારે  

થાક  અથાક  

થાક  તાજગી  
થોડંુ  વધ ુ 
થોભવુ ં ચાલવુ ં 
દચક્ષર્ાયન  ઉત્તરાયન  
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દમન  િમન   
દયા  ધરૃ્ા  
દયાળ  ઘાતકી  
દરકારવાળં  બેદરકાર  

દિકન  અદિકન  

દશ્ય  અદશ્ય  
દ્તરૂ  બેદ્તરૂ  
દાવો  નદાવો  

દાસ  માચલક  
ક્રદન  રાશત્ર  

ક્રદન  રાત  
ક્રદનકર  શનિાકર  
ક્રદવ્ય  લૌક્રકક  

દીઠંુ  અર્દીઠંુ  

દીન  ગશવિષ્ઠ  

દુઆ  બદદુઆ  

દુકાળ  સકુાળ  

દુરાગ્રહ  આગ્રહ  

દુરાચાર  સદાચાર  

દુગકશત  સદગશત  
દુગુકર્  સદગરુ્ 

દુર્જન  સજ્જન  

દુલકભ  સલુભ  

દુશ્મન  શમત્ર  
દૂશષત  શનમકળ  

દેય  અદેય  

દેવ  દાનવ  
દેવાદાર  લેર્દાર 
દેિ  શવદેિ  
દોષ  શનદોષ  

દોશષત  શનદોષ  
દ્રાવ્ય  અદ્રાવ્ય  

દ્ધદ્વતીય  અદ્ધદ્વતીય  

દ્વૈત  અદ્વૈત  

ધડ  અર્ધડ  

ધડક  બેધડક  

ધનવાન  દક્રરદ્ર  

ધનવાન  શનધકન  
ધન્સયવાદ  શધક્કાર  

ધમક  અધમક  
ધાત ુ અધાત ુ 

ધાશમિક  અધાશમિક  

ધાયુક  અર્ધાયુક  

ધીર  અધીર  

ધીરુ  અધીરુ  

ધપૂ  છાવં  

ધ્યાન  બેધ્યાન  

ધ્રવુ  અધ્રવુ  

નકલ  અસલ  

નકલી  અસલી  
નજીક  દૂર  
નફરત  પે્રમ  
નફો  શનકિાન,ખોટ  
નમ  અર્નમ  

નમકહલાલ  નમકહરામ  

નમ્ર  ઉિત  

નમ્ર  ઉિશત  
નમ્રતા  ધષૃ્ટતા  
નરમ  ગરમ  
નસીબ  બદનસીબ  
નાદાન  સમજુ  
નાનપ  મોટપ  

નાનપર્  મોટપર્  
નાનુ ં મોટંુ  
નામવાળ  નનામુ ં 

નામાકં્રકત  નામચીન  
નામી  અનામી  

નાલાયક  લાયક  
નાિવતં  સાશ્વત  
નાક્્તક  આક્્તક  

નાક્રહિંમત  ક્રહિંમત  

શનગમ  અગમ  
શનત્ય  અશનત્ય  

શનદ્રા  અશનદ્રા  
શનશમત  અશનશમત  

શનમેષ  અશનમેષ  

શનમેષ  ઉન્સમેષ  
શનયત  અશનયત  

શનયશમત  અશનયશમત  

શનયશંત્રત  અશનયશંત્રત  

શનરક્ષર  સાક્ષર  

શનરપરાધ  સાપરાધ  

શનરથકક  સાથકક  

શનરાકર  સાકાર  

શનરાશશ્રતા  આશશ્રત  

શનગુકર્  સગરુ્  

શનજીવ  સજીવ  

શનર્કય  અશનર્કય  

શનર્કય  અશનર્કય  
શનદકય  દયાળ,દયવાન  

શનદકય  દયાવાન  
શનધકન  ધનવાન  

શનધકન  ધશનક  
શનભકય  ભયભીત  
શનમકળ  મચલન  
શનમ ૂકળ  સમળૂ  

શનલકજ્જ  લજ્જાળ  

શનવાયક  અશનવાયક  

શનવતૃ્ત  પ્રવતૃ્ત  

શનિાકર  ક્રદનકર  

શનિાકર  ક્રદનકર  
શનશ્વય  અશનશ્વય  

શનશશ્વત  અશનશશ્વત  

શનશશ્વત  ચચિંશતત  

શનષ્કપટ  કપટી  

શનષ્કામ  સકામ  
શનન્દ્ષ્િય  સક્રિય  

શનિંદા  વખાર્  

શનિંદા  ્તશુત, પ્રસિંા  

શનિંદા  પ્રિસંા  
નીશત  અનીશત  
નીરસ  રશસક  
નેકી  બદી  

નૈશતક  અનૈશતક  
ન્સયાય  અન્સયાય  

ન્સયાયી  અન્સયાયી  

પક્ષ  અપક્ષ  

પક્ષ  શવપક્ષ  
પગારદાર  ચબનપગારદાર  

પગારી  ચબનપગારી  

પઢ  અર્પઢ  

પતન  ઉત્થાન 
પથ્ય  અપથ્ય  

પદાથક  અપદાથક  

પરર્વુ ં રાડંવુ ં 
પરદેિ  ્વદેિ  
પરદેિી  ્વદેિી  

પરમત  ્વમત  

પરમાથક  સર્જન  

પરમાથક  ્વાથક  
પરલક્ષ્મી  આત્મલક્ષી  

પરલૌક્રકક  લૌક્રકક  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  64 

પરવા  બેપરવા  

પરાવલબંી  ્વાવલબંી  

પક્રરગ્રહ  અપક્રરગ્રહ  

પક્રરચચત  અપક્રરચચત  

પક્રરર્ીત  અપક્રરર્ીત 

પક્રરપતવ  અપક્રરપતવ  

પક્રરશમત  અપક્રરશમત  

પરોક્ષ  પ્રત્યક્ષ  

પયાકપત  અપયાકપત  

પશવત્ર  અપશવત્ર  

પશતુા  મનષુ્યત્વ  
પસદં  નાપસદં  

પાક  નાપાક  

પાકંુ  કાચુ ં 
પાર્ીવાળ  નપાચર્યુ ં 

પાત્ર  અપાત્ર  

પાપ  પણુ્ય  
પામર,તચુ્છ  મહાન  

પાયાદાર  ચબનપાયાદાર  

પાર  અપાર  

પારદિકક  અપારદિકક  

પાશથિવ  અપાશથિવ  

પાશ્વાત્ય  પોર્ત્ય  

પાસ  નાપાસ  

પાસાદાર  ચબનપાસાદાર  

શપયર  સાસરંુ  
પખુ્ત  છોકરવાદ  
પરુુષાથક  પ્રારબ્ધ  

પષુ્પ  અપષુ્પ  

પનૂમ  અમાવ્યા  

પરૂત ુ ં અપરૂત ુ ં 

પરૂ્ક  અપરૂ્ક  

પચૂર્િમા  અમાવ્યા  
પયૂુું  અર્પ ૂકય ુું  

પવૂકગ  અનગુ  

પવૂકગ  ઉપસગક  
પવૂાકધક  ઉત્તરાધક  

પવૂાકવ્થા  ઉત્તરાવ્થા  

પોકળ  નક્કર  
પોષર્  િોષર્  
પ્રકાિ  અંધકાર  
પ્રકાશિત  અપ્રકાશિત  

પ્રગટ  અપ્રગટ  

પ્રગશત  અવગશત  

પ્રશતકાર  અપ્રશતકાર  

પ્રશતબધં  છૂટ  
પ્રશતન્દ્ષ્ઠત  અપ્રશતન્દ્ષ્ઠત  

પ્રત્યક્ષ  પરોક્ષ  
પ્રુલ્લ  મ્લાન  

પ્રવશૃત્ત  શનવશૃત્ત  

પ્રિસંા  શનિંદા  

પ્રશસિ  અપ્રશસિ  

પ્ર્તતુ  અપ્ર્તતુ  

પ્રાચીન  અવાકચીન  

પ્રાર્ઘાતક  પ્રાર્પોષક  

પ્રાપત  અપ્રાપત  

પ્રામાચર્ક  અપ્રામાચર્ક  
પ્રાય:  અંિત:  
પ્રાસચંગક  અપ્રાસચંગક  

શપ્રય  અશપ્રય  

પ્રીછયુ ં વર્પ્રીછયુ ં 

પે્રમ  શતર્કાર  
ફળદ્રપુ  વેરાન  
ફાયદો  ગેરફાયદો  

ક્રફકર  બેક્રફકર  

ક્રફકરવાળ  નક્રફકરંુ  

ુવડ  સઘુડ  
બદનક્ષી  પ્રિક્્ત  

બનાવ  અર્બનાવ  

બરબાદી  આબાદી  

બહાદુર  કાયર  

બહુમતી  લઘમુતી  

બદંોબ્ત  ગેરબદંોબ્ત  

બધંારર્ીય  ગેરબધંારર્ીય  

બાશધત  અબાશધત  
બાપકમી  આપકમી  

બાપવાળ  નબાપ ુ 

ચબનસાપં્રદાશયક  સાપં્રદાશયક  

ચબિંદુ  શસિંધ ુ  
બઝુાવુ ં સળગવુ ં 
બદુ્ધિ  દુરબદુ્ધિ  

બદુ્ધિજીવી  શ્રમજીવી  

બશુનયાદ  બેબશુનયાદ  

બેઈમાન  ઈમાનદાર  

બેચેન  ્વ્થ  
બેડોળ  ઘાટીલુ ં 

બેતાલ  તાલબિ  
બેિરમ  િરમાળ  

બેસરંુૂ  સરુીલુ ં 
બોજવાળ  નબોજુ  

બોટ  અર્બોટ  

બોલાવ્ય ુ અર્બોલાવ્યુ ં 

બોલાવ્યુ ં વર્બોલાવ્યુ ં 

ભક્ષ્ય  અભક્ષ્ય  

ભક્ષ્ય  રક્ષ  

ભદ્ર  અભદ્ર  

ભય  અભય,શનભકય  

ભરતી  ઓટ  
ભરોસો  અર્ભરોસો  

ભલાઈ  બરુાઈ  
ભલુ ં ભ ૂડું  
ભશવષ્ય  ભતૂ  

ભાગ્ય  અભાગ્ય  

ભાન  અભાન  

ભાવ  અભાવ  

ચભન્સન  અચભન્સન  

ભીતર  બહાર  
ભીનુ ં સકંુૂ  
ભચૂર  ખેચર  

ભેદ  અભેદ  

ભોળો  લચુ્ચો  
મજહબી  ચબનમજહબી  

મધરુ  કડવુ ં 
મને  કમને  
મરજાદ  બેમરજાદ  

મરજી  નામરજી  

મરદાની  બાયલુ ં 
મત્યક  અમત્યક  

મત્યક  જીશવત  
મદક   નામદક   

મયાકદ  અમયાકદ  

મહત્વ  તચુ્છ  
મહાન  પામર  
મહમેાન  યજમાન  
મજૂંર  નામજૂંર  

માન   અપમાન  

માનેત ુ અર્માનીત ુ ં 

માન્સય  અમાન્સય  

મામલૂી  ક્રકિંમતી  

માચલક  નોકર  
માવાળં  નમાયુ ં 

માક્રહતગાર  ચબનમાક્રહતગાર  
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માગં્યુ ં વર્માગં્યુ ં 

શમતાહારી  અકરાશંતયુ ં 

શમલન  શવયોગ  
શમલનસાર  અતડા  

મતુત  બશંધયાર  

મખુ  મળૂ  

મકુ્રદ્રત  અમકુ્રદ્રત  
મનુાશસબ  ગેરમનુાશસબ  

મનુાશસબ  નામનુાશસબ  

મનુાશસબ  બેમનુાશસબ  

મકુ્્લમ  ગેરમકુ્્લમ  

મખૂક  પકં્રડત  

મખૂક  શવદ્વાન  
મલૂ  અર્મલૂ  

મ ૂછંવાળ  નમ ૂશંછયુ ં 

મતૃ  અમતૃ  

મોંઘવારી  સોંધવારી  

મોંઘ ુ સ્ત ુ 
મૌચખક  લેચખત  

મૌન વાચાળ  
મૌચલક  બનાવટી  
મ્લાન  પ્રુલ્લ  
યજમાન  મહમેાન  

યથાથક  અયાથાથક  

યિ  અપયિ  

યાચક  અયાચક  

યાચક  દાતા  

યિુ  િાશંત  
યવુાન  વિૃ  

યોગ  શવયોગ  

યોગ્ય  અયોગ્ય  

રક્ષર્  ભક્ષર્  

રચક્ષત  અરચક્ષત  

રથ  શવરથ  

રસદાર  નરસુ ં 

રસપ્રદ  નીરસ  
રશસક  અરશસક  

રહમ  બેરહમ  

રંક  રાય  
રાગ  અર્રાગ  

રાગ  દ્વેષ  
રાજદ્રારી  ચબનરાજદ્રારી  

રાય  રંક  

રાષ્ટ્રીય  આંતરરાષ્ટ્રીય  

રીઝ  ખીજ  

રીઝવુ ં રૂઠવુ ં 

રીસ  પ્રીત  
રુચચ  અરુચચ  

રૂદ્ર  સૌમ્ય  
રૂપ  કરૂપ  
રૂપાળં  કદરૂપુ ં 
રોગી  શનરોગી  
રોજગાર  બેરોજગાર  

રોજગારી  ચબનરોજગારી  

લક્ષ  દુલકક્ષ  

લક્ષ્ય  અલક્ષ્ય  

લખ  અલખ  
લખ્યુ ં અર્લખ્યુ ં 

લગામ  બેલગામ  

લભ્ય  અલભ્ય  

લિકરી  ચબનલશ્કરી   

લાભ  ગેરલાભ  

લાયક  ગેરલાયક  

લાયક  નાલાયક  

લાયક  ચબનલાયક  

લાયક  નાલાયક  

લાબંુ ં ટૂં કંુ  
ચલપત  અચલપત  

લીસુ ં ખરબચડંુ  
લોકિાહી  રાજાિાહી  

લોભી  વર્લોભી  

લૌક્રકક  અલૌક્રકક  

વકીલ  અસીલ  
વતન  બેવતન  

વફા  બેવફા  

વફાઈ  બેવફાઈ  

વિ  અવિ  

વહાલા  દવલા  
વહીવટ  ગેરવહીવટ  

વાકેફ  અર્વાકેફ  

વાકેફ  નાવાકેફ  

વાકેફ  ચબનવાકેફ  

વાચાળ  મકૂ, મ ૂગં ુ 

વાચાળ  મજૂી  
વાજબી  ગેરવાજબી  

વાદ  અપવાદ  

વાદી  પ્રશતવાદી  

વામન  શવરાટ  

વારસ  નવારસ  

વારસ  ચબનવારસ  

વારસદાર  ચબનવારીસ  

વારસી  ચબનવારસી  

વાસી  તાજુ ં 
વા્તશવક  અવા્તશવક  

શવકશસત  અશવકશસત  

શવકાસ  સકંોચ  
શવકૃત  અશવકૃત  

શવખ્યાત  કુખ્યાત  

શવચાર  અશવચાર  

શવચાયુું  અર્શવચાયુું  

શવદાય  ્વાગત   
શવદેિી  ્વદેિી  

શવદ્યા  અશવદ્યા  

શવધવા  સધવા  
શવશધ  અશવશધ  

શવશધ  શનષેધ  

શવનય  અશવનય  

શવનાિ  અશવનાિ  

શવનાિી  અશવનાિી  

શવનીત  ઉિત  

શવપશત્ત  સપંશત્ત  

શવફળ  સફળ  
શવભતત  અશવભતત  

શવભાજ્ય  અશવભાજ્ય  

શવયોગ  સયંોગ  
શવયોગ  સયંોગ 
શવરામ  અશવરામ  

શવલબં  અશવલબં  

શવલભં  િીધ્ર  
શવવાક્રહત  અશવવાક્રહત  

શવવેક  અશવવેક  

શવશ્રામ  અશવશ્રામ  

શવશ્વસનીય  અશવશ્વસનીય  

શવશ્વાસ  અશવશ્વાસ  

શવશ્વાસ  અર્શવશ્વાસ  

શવષમ  સમ  

શવ્તતૃ  સચંક્ષપત  

વીજળીવેગે  કીડીવેગે  
વીંધ્યુ ં અર્વીંધ્યુ ં 

વદૃ્ધિ  ક્ષય  
વેરભાવ  શમત્રભાવ  
વેરાન  ફળદ્રપુ  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  66 

વૈજ્ઞાશનક  અવૈજ્ઞાશનક  

વ્યતત  અવ્યતત  

વ્યક્તત  સમન્દ્ષ્ટ  
વ્યથક  સાથકક  

વ્યવ્થા  અવ્યવ્થા  

વ્યવ્થા  ગેરવ્યવ્થા  

વ્યવક્્થત  અવ્યવક્્થત  
વ્યવહાર  આદિક  

વ્યવહારૂ  અવ્યવહારૂ  

વ્યન્દ્ષ્ટ  સમન્દ્ષ્ટ  
વ્યાવહાક્રરક  અવ્યાવહાક્રરક  

િક  બેિક  

િક્તત  અિક્તત  

િક્ય  અિક્ય  

િઠ  પ્રામાચર્ક  
િત્ર ુ શમત્ર  
િબ્દ  શન:િબ્દ  

િરર્  અિરર્  

િરતી  ચબનિરતી  

િરમ  બેિરમ  
િરમવાળં  નિરમુ ં 

િસ્ત્ર  અસ્ત્ર  

િહરૂવાળ  નમાલુ ં 

િાપ   વરદાન  
િાશ્વત  અિાશ્વત  

િાશ્વત  ક્ષચર્ક  

િાસ્ત્રીય  અિાસ્ત્રીય  

િાતં  અિાતં  

િાશંત  અિાશંત  

િાશંત  ઘોઘાટ  
શિચક્ષત  અશિચક્ષત  

શિખર  તળેટી  
શિશથલ  અશિશથલ  

શિશથલ  સદુઢ  

શિષ્ટ  અશિષ્ટ  

શિ્ત  ગેરશિ્ત  

િીત  ઉષ્ર્  
િીલ  અશ્લીલ  
શકુન  અપશકુન  

શકુલપક્ષ  કૃષ્ર્પક્ષ  

શિુ  અશિુ  

શિુ  બેશિુ  

શભુ  અશભુ  

શમુાર  બેશમુાર  

શલુ્ક  શન:શલુ્ક  

શલૂ  ફલ  
શ્રિા  અશ્રિા  

શ્રાવ્ય  અશ્રાવ્ય  

શ્રીમતં  કંગાળ  

શ્રીમાન  શ્રીમતી  
શ્રોતા   વતતા  

શ્રોતા  વતતા  

શ્વાસ  ઉચ્છવાસ  
શે્વત  શ્યામ  
શે્વત  શ્યામ  
સકમકક  અકમકક  

સકમી  અકકમી  

સકામ  શનષ્કામ  

સકામ  શનષ્કામ  
સકારર્  અકારર્  
સખત  નરમ  
સગણુ ુ શનગુકણ ુ 

સગરુુ  નગરુુ  

સચેષ્ટ  શનશે્વષ્ટ  

સજલ  શષુ્ક  

સજીવ  શનજીવ  

સજ્જ  અસજ્જ  

સજ્જન  દુર્જન  

સત અસત  

સતેજ  શન્તેજ  

સતેજ  શન્તેજ  

સત્કમક  દુષ્કમક  

સત્ય  અસત્ય  

સત્યવતતા  શમથ્યાભાષી  

સત્યાગ્રહ  દુરાગ્રહ  
સત્સગં  કુસગં  
સદગશત  દુગકશત  
સદગરુ્  દુગુકર્  

સદબદુ્ધિ  દુબુકિ  

સદભાગી  દુભાકગી  
સદભાગ્ય  દુભાકગ્ય  

સદવશૃત્ત  ક્રદવશૃત્ત  

સદાગ્રહ  દુરાગ્રહ  

સદાચરર્  દુરાચરર્  

સદાચાર  દુરાચાર  

સદુપયોગ  દુરૂપયોગ  

સધમી  શવધમી  

સધવા  શવધવા  

સધરુ  શવધરુ  

સધરુ  શવધરુ  
સન્સમશત  દુમકશત  

સન્સમાન  અપમાન  
સન્સમખુ  શવમખુ  

સન્સમખુ  શવમખુ  
સપતૂ  કપતૂ  
સફળ  શવફળ  

સફળ  શનષ્ફળ  
સબળ  નબળં  

સબળ  શનબકળ  

સબળ  દુબકળ  
સભાન  બેભાન  

સભાન  બેભાન  
સભ્ય  અસભ્ય  

સભ્ય  તોછડંુ  
સમ  શવષમ  

સમ  શવષમ  
સમજ  ગેરસમજ  

સમજ  ગેરસમજ  
સમજર્  અર્સમજર્  

સમજુ  બેસમજ  

સમથક  અસમથક  

સમાન  અસમાન  

સમાપત  અસમાપત  

સરકાર  ચબનસરકારી  

સરખુ ં અર્સરખુ ં 

સરસ  ખરાબ  
સર્જન  શવસર્જન  

સલામત  અસલામત  

સવેળા  કવેળા  
સિતત  અિતત  

સહકાર  અસહકાર  

સહધમી  શવધમી  

સહાય  અસહાય  

સહાયક  શવરોધી  

સક્રહષ્ણ ુ અસક્રહષ્ણ ુ

સક્રહષ્ણતુા  અસક્રહષ્ણતુા  

સકંલન  શનરપેક્ષ  

સકંલન  શવકલન  

સકંલ્પ  શવકલ્પ  

સખં્ય  અસખં્ય  

સગંઠન  શવગઠન  

સગંઠન  શવઘટન  
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સગંત  શવસગંત  

સગં્રહ  અસગં્રહ  

સચંય  વ્યય  

સતંાનવાળં  નસતંાન  

સતંષુ્ટ  અસતંષુ્ટ  

સતંોષ  અસતંોષ  

સકં્રદગ્ધ  અસકં્રદગ્ધ  

સશંધ  શવગ્રહ  

સપં  કુસપં  

સપંરૂ્ક  અપરૂ્ક  
સબંિ  અસબંિ  

સભંવ  અસભંવ  

સમંત  અસમંત  

સમંખુ  શવમખુ  

સયંમી  અસયંમી  

સયંતુત  શવભતત  

સયંોગ  શવયોગ  

સયંોગીકરર્  શવભાગીકરર્  
સવંાદ  શવસવંાદ  
સવંાદી  શવસવંાદી  

સવંતૃ્ત  શવવતૃ્ત  

સં્ કારી  અસં્ કારી  

સં્ કૃત  અસં્ કૃત  

સકં્્લષ્ટ  શવક્્લષ્ટ  

સહંાર  સર્જન  

સાકાર  શનરાકાર  

સાદર  અનાદર  
સાદંુ  શમશ્ર  

સાધક  બાધક  

સાધારર્  અસાધારર્  

સાધ્ય  અસાધ્ય  
સાનુ્ વાર  શનરનુ્ વાર  

સાન્સત  અનતં  
સાપેક્ષ  શનરપેક્ષ  

સાચબત  ચબનવારસ  

સાચબત  નાસાચબત  

સામથ્યક  અસામથ્યક  

સામાજજક  અસામાજજક  

સામાન્સય  અસામાન્સય  

સાર  અસાર  

સાથકક  વ્યથક  

સાવધ  અસાવધ  

સાવધ  ગાફેલ  
સાસ ુ વહુ  

સાહજજક  અસાહજજક  

સાતં  અનતં  

સાપં્રદાશયક  ચબનસાપં્રદાશયક  

સાપં્રદાશયક  ચબનસાપં્રદાશયક  

સીશમત  અસીશમત  

સકુાળ  દુકાળ  

સગુમ  દુગકમ  

સગુધં  દુગુંધ  

સડુોળ  બેડોળ  

સકુ્રદ  વક્રદ  

સકુ્રદ  વક્રદ  
સપુથ  કુપથ  
સપુાત્ર  કુપાત્ર   

સબુોધ  દુબોધ  

સમુશત  કુમશત  
સયુોગ  શવયોગ  
સરુ  અસરુ  
સલુભ  દુલકભ  

સકૂ્ષ્મ  ્થળૂ  

સરૂ  બેસરૂ  
સરૂીલુ ં બેસરંુૂ  

સ ૂધં્ય ુ અર્સ ૂધં્ય ુ 

સોંઘવાર  મોંઘવારી  

સૌમ્ય  ઉગ્ર  

્કુટ  અ્કુટ  

સ્ત્રીકેસર  પુકેંસર  

્થાયી  અ્થાયી  

્થાવર  જગંમ  
ક્્થર  અક્્થર  

્થળૂ  સકૂ્ષ્મ  

્પિક  અ્પિક  

્પષ્ટ  અ્પષ્ટ  

્પષૃ્ટ  અ્પષૃ્ટ  

્મરર્  શવ્મરર્  

ક્્મતવદન  ચખન્સનવદન  
્મશૃત  શવ્મશૃત  

ક્્લષ્ટ  શવશ્લષ્ટ  

્વકીય  પરકીય  

્વચ્છ  અ્વચ્છ  

્વતતં્ર  પરતતં્ર  

્વરાજ  પરરાજ  
્વ્થ  અ્વ્થ  

્વાદ  બે્વાદ  
્વાદવાળ  નભરમુ ં 

્વાધીન  પરાધીન  
્વાનભુવ  સવાકનભુવ  
્વાભાશવક  અ્વાભાશવક  

્વામી  સેવક  
્વાથક  પરમાથક  
્વાવલબંન  પરાવલબંન  
્વીકાર  અ્વીકાર  

્વીકાર  ઈન્સકાર  

્વીકૃત  અ્વીકૃત  

્વોપાજર્જત  વડીલોપાજર્જત  
હક  અર્હક  

હકાર  નકાર  

હક્ક  ફરજ  
હશથયારી  ચબનહશથયારી  

હદ  અનહદ  

હદ  બેહદ  
હરામખોર  હલાલખોર  

હરાય ુ બાધેંલુ ં 

હષક  િોક  
હસમખુ  રોતલ  
હ્તચલચખત  મકુ્રદ્રત  

હ્વ  દીધક  
હંમેિા  કવચચત  
હાજર  ગેરહાજર  

હાજરી  ગેરહાજરી  

હાલ  બેહાલ  

હા્ય  રૂદન  
ક્રહત  અક્રહત  
ક્રહિંસા  અક્રહિંસા  

હતૂ ુ અર્હતૂ ુ 

હતે ુ અહતે ુ 
હવેાતન  રંડાપો  

હોણુ ં અર્હોણુ ં 

હોિ  બેહોિ  

હોંશિયાર  ઠોઠ  
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િબ્દ શહૂ માટે એક િબ્દ :  

1.  કહી િકાય નક્રહ તેવુ ં અકથ્ય  

2.  કલ્પી કે સમજી ન િકાય તેવુ ં અકલ્પય  

3.  વર્ તટેૂલા ચોખા  અક્ષત  

4.  જેમાથંી વ્ત ુખટેૂ નક્રહ તેવુ ંપાત્ર  અક્ષયપાત્ર  

5.  લખતા-ંવાચતા ંઆવડવુ ંતે અક્ષરજ્ઞાન 

6.  એક એક અક્ષર  અક્ષરિ: 

7.  જમીનની અંદર ગયેલો દક્રરયાનો ફાટંો  અખાત  

8.  ખટેૂ નક્રહ તેવુ ં અખટૂ   

9.  જેનુ ંએક પર્ સતંાન ન મરી ગયુ ંહોય તેવી 

સ્ત્રી  

અખોવન  

10.  ગર્ી િકાય નક્રહ તેટલુ ં અગચર્ત   

11.  અગાઉથી ભશવષ્યનો શવચાર કરી િકનારી 

બદુ્ધિ 

અગમબદુ્ધિ  

12.  ન સમજી િકાય તેવુ ં અગમ્ય   

13.  મીઠંુ પકવવાની કયારી કે જમીન  અગર  

14.  મીઠંુ પકવનારો  અગક્રરયો  

15.  આગળથી જન્સમેલ (મોટોભાઈ)  અગ્રજ  

16.  બધાની આગળ રહનેાર  અગે્રસર  

17.  ક્યારેય વિૃ ન થનાર  અજર  

18.  વિૃાવ્થા કે મતૃ્ય ુન આવે તેવુ ં  અજરામર  

19.  જેનો કોઈ િત્ર ુનથી તેવો  અજાતિત્ર ુ 

20.  અદભતુ વ્તઓુનુ ંસગં્રહ્થાન  અજાયબઘર  

21.  જીતી ન િકાય તેવુ ં અજેય  

22.  નક્રહ જારે્લુ ં અજ્ઞાત  

23.  જાર્ી ન િકાય તેવુ ં અજે્ઞય  

24.  ચાલતા ંચાલતા ંવારંવાર ઊભુ ંરહી જનાર  અક્રડયલ  

25.  નમે નક્રહ તેવુ ં અર્નમ  

26.  જાનમા ંવરરાજાની પાસે રહતેો અંગત શમત્ર  અર્વર  

27.  કોઈપર્ જાતની ખોડખાપંર્ શવનાનુ ંપરેૂપરંુૂ 

શિુ  

અર્ીશિુ  

28.  શતશથ નક્કી કયાક શવના આવનાર  અશતશથ  

29.  વધારીને વાત કરવી તે  અશતિયોક્તત 

30.  ઈન્દ્ન્સદ્રયોથી જેનો  અનભુવ ન થઈ િકે  અતીન્દ્ન્સદ્રય  

31.  જેની તલુના  ન થઈ િકે  અતલુ  

32.  થાક લાગ્યા શસવાય  અથાક  

33.  દાબી િકાય નક્રહ તેવુ ં અદમ્ય 

34.  જીવાત્મા અને પરમાત્મા એકજ છે એવો વાદ  અદ્વૈતવાદ 

35.  આત્માને અનલુક્ષીને  અધ્યાત્મ  

36.  આહાર બધં કરવો તે  અનિન  

37.  જેનો કોઈ છેડો કે અંત નથી તેવુ ં          અનતં   

38.  જેનો કોઈ બેલી નથી તે  અનાથ, 

શનરાશશ્રત, 

શનરાધાર  

39.  શનરાધાર બાળકોને રહવેનુ ં્થળ  અનાથાશ્રમ  

40.  જેની િરૂઆત નથી તેવુ ં અનાક્રદ  

41.  ટચલી આંગળી પાસેની આંગળી  અનાશમકા 

42.  મટકંુ માયાક વગર  અશનમેષ  

43.  િબ્દ દ્વારા જે વ્યતત થઈ ન િકે  અશનવકચનીય  

44.  ટાળી ન િકાય તેવુ ં અશનવાયક  

45.  અનકુરર્ કરવા યોગ્ય  અનકુરર્ીય  

46.  પાછળ આવનારંુ  અનગુામી  

47.  પાછાથી જન્સમેલ (નાનોભાઈ) અનજુ  

48.  નાકથી બોલાતો (વર્ક)  અનનુાશસક  

49.  કોઈની સાથે સરખાવી ન િકાય તેવુ ં અનપુમ  

50.  કોઈની સાથે સરખાવી િકાય નક્રહ  તેવુ ં અનપુમ  

51.  જેની  ઉપેક્ષા ન કરવી ઘટે કે ન કરાય તેવુ ં અનપેુ્રક્ષ્ય  

52.  તકક દ્વારા કોઈ વ્તનુો શનર્કય કરવો તે  અનમુાન  

53.  તકક દ્વારા કોઈ વ્તનુો શનર્કય કરવો તે  અનમુાન  

54.  જેનુ ંચચત્ત અન્સય શવચારોમા ંરોકાયેલુ ંહોય  અન્સયમન્ક  

55.  નક્રહ પદ્ય, નક્રહ ગદ્ય  અપદ્યાગદ્ય  

56.  બપોર પછીનો સમય  અપરાિ  

57.  જેની આરપાર જોઈ ન િકાય તેવુ ં અપારદિકક  

58.  જેની આિા રખવામા ંન આવે  અપ્રત્યાશિત  

59.  સકેંત પ્રમારે્ પે્રમીને મળવા જતી સ્ત્રી  અચભસાક્રરકા  

60.  પહલેા ંકદી ન બન્સયુ ંહોય તેવુ ં અભતૂપવૂક  

61.  પહલેા ંકદી ન બન્સયુ ંહોય તેવુ ં અભતૂપવૂક  

62.  ભેદી ન િકાય તેવુ ં અભેદ્ય  

63.  અમલદારોના અચભપ્રાય અનસુાર અને તેમનો 

એકહથ્થ ુસત્તાનો વહીવટ  

અમલદારિાહી  

64.  અમીરોના અથવા સામતંોની મદદથી ચાલતો 

વહીવટ  

અમીરિાહી, 

સામતંિાહી  

65.  અમતૃ જેવી મીઠી નજર  અમીદક ન્દ્ષ્ટ  

66.  ક્રકિંમત ન કરી િકાય તેવુ ં અમલૂ્ય 

અમલૂખ, 
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અર્મોલ  

67.  જગંલમા ંવસનાર લોકો  અરણ્યક  

68.  ઘર્ો પોકાર હોવા છતા ંકોઈ ન સાભંળે તેવુ ં અરણ્યરુદન  

69.  કોઈનીય મદદ શવના આડેધડે ચાલતો વહીવટ  અરાજકતા  

70.  કરમથી ઉપરના ભાગનુ ંચચત્ર  અરુર્ચચત્ર  

71.  દેખાત ુ ંબધં થઈ જવુ ંતે   અદક શ્ય  

72.  અધકચરા જ્ઞાનવાળો  અધકદગ્ધ  

73.  છ મક્રહને પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  અધકવાશષિક  

74.  અઠવાક્રડયે બે વાર પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  અધકસાપતાક્રહક  

75.  આ લોકમા ંમળે નક્રહતેવુ ં અલૌક્રકક  

76.  બહુ ઓછં બોલનાર  અલ્પભાષી, 

શમતભાષી  

77.  દેખીતા અથકથી અવળો જ અથક સચૂવતી 

વાર્ી  

અવળવાર્ી 

78.  જેનો નાિ ન થાય તેવુ ં અશવનાિી  

79.  િેષ રખ્યા શવના ભગાય નક્રહ તેવુ ં અશવભાજ્ય  

80.  પૈસા લીધા શસવાય કામ કરનાર  અવેતશનક  

81.  કરી િકાય નક્રહ તેવુ ં અિક્ય  

82.  સહન ન કરી િકનાર  અસક્રહષ્ણ ુ 

83.  સહન ન કરી િકાય તેવુ ં અસહ્ય  

84.  મેળે બેસે નક્રહ તેવુ ં અસગંત  

85.  કદી પર્ ન બની િકે તેવુ ં અસભંશવત,અિ

ક્ય   

86.  જે રોગનો  કોઈ ઈલાજ ન હોય  અસાધ્ય  

87.  છૂટંુ ફેંકવાનુ ંહશથયાર  અસ્ત્ર  

88.  જેન ્પિક કરવાને લાયક ન હોય  અ્પશ્યક 

89.  કોઈ કાયકનુ ંશવગતે વર્કન  અહવેાલ  

90.  હાથીને કાબમૂા ંરાખવા વપરાત ુ ંસાધન  અંકુિ  

91.  ઈંડામાથંી ઉત્પન થનારંુ  અંડજ  

92.  અંતરમા ંરહલેુ ંજાર્નાર  અંતરજામી, 

અંતયાકમી  

93.  પાસે રહનેારંુ અંતેવાસી  

94.  આવક તથા ખચકનો અડસટ્ટો  અંદાજપત્ર  

95.  સમજ્યા વગર ખોટી આ્થા હોવી તે  અંધશ્રિા 

96.  સાવ અસભંશવત વાત  આકાિકુસમુવત  

97.  જાંઘ સધુી જેના લાબંા હાથ હોય  આજાનબાહુ  

98.  જીવન સધુીનુ ં આજીવન  

99.  હીંસક તોડફોડથી ભય ફેલાવનાર  આતકંવાદી 

100.  પોતાના હાથે જ લખાયેલુ ંપોતાનુ ંવતૃ્તાતં  આત્મકથા 

101.  પોતાની જ હત્યા (શવનાિ) કરનાર  આત્મઘાતી  

102.  પોતાનીજાત પર આધાક્રરત  આત્મશનભકર  

103.  પોતાની જાતની છેતરશપિંડી આત્મવચંના  

104.  પોતાના ંવખાર્ પોતે જ કરવાતેં      આત્મશ્લાઘા   

105.  પોતાની જાત ઉપર કાબ ૂરાખે તેવુ ં આત્મસયંમી  

106.  પોતાની જાત ઉપર આધાર રાખનારંુ  આપકમી  

107.  બાળકથી માડંીને વિૃ સધુી  આબાલવિૃ  

108.  આંખ આગળ ખડંુ થઈ જાય તેવુ ં આબેહબૂ, હબૂહ ૂ 

109.  જેના પર તહોમત મકૂાયુ ંહોય તે  આરોપી, 

પ્રશતવાદી 

110.  દરેક વ્તમુા ંસારંુ પક્રરર્ામ જોનાર  આિાવાદી  

111.  વનમા ંઋશષમશુનઓનુ ંશનવાસ્થાન  આશ્રમ  

112.  આિરો આપનાર  આશ્રયદાતા  

113.  નવાઈથી મગુ્ધ થયેલુ ં આશ્ર્વયકમગુ્ધ  

114.  ઈશ્વરમા ંઅને પરલોકમા ંમાનનાર  આક્્તક  

115.  સવક રાષ્ટ્રોને કે તેમના સબંધંને લગતુ ં આંતરરાષ્ટ્રીય  

116.  જડમળૂથી ઊખેડી નાખનાર  ઉચ્છેદક  

117.  આધાર વગરની તરંગી વાત  ઉટંગ  

118.  નજર ચકૂવી પારકી વ્ત ુઉઠાવનાર  ઉઠાવગીર  

119.  જોઈએ તે કરતા ંવધ ુખચક કરનાર  ઉડાઉ  

120.  પશતને મલવાને અત્યતં આતરુ સ્ત્રી   ઉત્કંક્રઠતા, 

શવરહોત્કંઠા  

121.  જેની પાછળ સયૂકચદં્રાક્રદ ઊગે છે એવો કક્લ્પત 

પવકત  

ઉદયાચળ  

122.  પહાડની તળેક્રટની સમભશૂમ  ઉપત્પકા  

123.  લેખકે ધારર્ કરેલુ ં બીજુ ંનામ  ઉપનામ, 

તખલ્લસુ  

124.  ઉપર જર્ાવ્યા મજુબ  ઉપયુકતત  

125.  શનરાતેં નક્રહ બેઠેલુ ં ઉભડક, અધકૂડંુ  

126.  ઊંચે જવાની િીયા   ઊધ્વકગમન  

127.  સત્યને ટકાવી રાખનાર દેવી  ઋતુભંરા  

128.  જાદુ-ટોર્ા કરનાર  ઐન્સદ્ર્પ્જાચલક  

129.  એકબીજામા ંભળી ગયેલ  ઓતપ્રોત  

130.  આ એ જ વ્યક્તત છે તેવુ ંપ્રમાર્પત્ર  ઓળખપત્ર  

131.  આંખના ખરૂ્ામાથંી જોવાની મોહક રીત  કટાક્ષ  

132.  ગરમી-ઠંડી બતાવતા પથૃ્વીના પટ્ટા કક્રટબધં  

133.  િબને ઓઢાડવાનુ ંલગૂડંુ  કફન  

134.  કમળ જેવી આંખોવાળી  કમલાક્ષી  

135.  જોઈએ એટલુ ંજ વાપરનાર  કરકસક્રરયુ ં
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136.  પશત સામે કલહ કરી રૂસણુ ંલઈ બેઠેલી સ્ત્રી  કલહાતંક્રરતા  

137.  જેની કલ્પના પર્ ન કરી િકાય  કલ્પનાતીત  

138.  ઈચ્છા અનસુાર સઘળં આપનાર વકૃ્ષ  કલ્પવકૃ્ષ  

139.  પાર્ીમા ંઘોળેલુ ંઅફીર્  કસુબંો 

140.  કહ્યા પ્રમારે્ કરે તેવુ ં કહ્યાગરંુ 

141.  શભુ સમાચારનો પત્ર  કંકોતરી, 

કંકુમપશત્રકા  

142.  જોઈતે તે કરતા ંઓછં વાપરનાર  કંજૂસ  

143.  એક જ વાર ફળનારી સ્ત્રી  કાકવધં્યા  

144.  કાગળ વેચનાર વેપારી  કાગદી  

145.  પશપુખંીની ભાષા સમજવાની શવદ્યા કાગશવદ્યા 

146.  મરર્ પાછળ રોવુ-ંકટૂવુ ંતે  કાર્  

147.  સોંપાયેલુ ંકામ બરાબર  ન કરનાર  કામચોર  

148.  મોહક તેજની ભરૂકી કામર્, મોક્રહની  

149.  ઈચ્છેલુ ંઆપનારી ગાય   કામધેન ુ 

150.  વિૃને યવુાન બનાવનરી આયવેુક્રદક પ્રક્રિયા  કાયાકલ્પ  

151.  જે કલ્પનામા ંજ અનભુવી િકાય તે  કાલ્પશનક  

152.  અશભુ સમાચારનો પત્ર  કાળોતરી  

153.  પાર્ી લઈ જવાને બનાવેલી નીક  કાસં  

154.  શુ ંકરવુ ંતે સઝેૂ નક્રહ તેવી અવ્થા ક્રકિંકતવ્યમઢૂ  

155.  ઊંચા કુળમા ંજન્સમેલો  કુલીન  

156.  ખબુ તીવ્ર બદુ્ધિવાળો  કુિાગ્રબિુ  

157.  પહલેી વાર પરર્નાર ઉમેદવાર  કંુવારો  

158.  ખબૂ સકુંચચત દક ન્દ્ષ્ટવાળ કપૂમડંૂક  

159.  જહાજનો સઢ બાધંવા માટેનો વચ્ચેનો મખુ્ય 

થાભંલો  

કવૂાથભં    

160.  ઉપકાર પર અપકાર કરનાર  કૃતઘ્ન, શનમક 

હરામ, 

લરૂ્હરામ 

  

161.  કરેલા ઉપકારને જાર્નાર  કૃતજ્ઞ 

162.  કરેલો ઉપકાર ન ભલૂનારંુ  કૃતજ્ઞ, 

શનમકહલાલ  

163.  જેરે્ શનશ્ર્વય કયો છે તે  કૃતશનશ્ર્વયી  

164.  અશધકાર આગળ રજૂ કરવામા ંઆવતી હકીકત  કેક્રફયત, બયાન  

165.  મધરુ ગાઈ િકે તેવે  કોક્રકલકંઠી 

166.  કવૂામાથંી પાર્ી કાઢવાનુ ંચામડાનુ ંસાધન  કોસ  

167.  જરાવારમા ંનાિ પામે તેવુ ં ક્ષર્ભગંરુ  

168.  આકાિ અને પથૃવી જ્યા ંમળતા ંદેખાય છે તે ચક્ષશતજ  

રેખા  

169.  ખજાનાની સપંશત્ત સાચવનાર  ખજાનચી 

170.  છાપાનેં ખબર મોકલનાર  ખબરપત્રી, 

સવંાદદાત, 

વતૃ્તાતંશનવેદક  

171.  ચોમાસ ુપાક  ખરીફ  

172.  પશત સપત્નીને ત્યા ંજતા ંમનમા ંબળતી સ્ત્રી ખકં્રડતા 

173.  ્મારક તરીકે ઊભો કરેલો પથ્થર  ખાભંી, પાચળયો  

174.  જમીન ઉપર, થઈને જતો માગક  ખિુકી  

175.  આકાિમા ંફરનાર  ખેચર  

176.  આકાિને ્પિે તેવુ ંઊંચુ ં ગગનચુબંી  

177.  હાથીના જેવી ચાલ ચાલનારી  ગજગાશમની  

178.  જન્સમથી જ પૈસાદાર  ગભકશ્રીમતં  

179.  ભારત બહાર સં્ થાનોમા ંલઈ જવાતા મજૂરોનુ ં 

કરારપત્ર  

ચગરમીટ  

180.  િેર-કસબામા ંભરાત ુ ંબજાર  ગજુરી 

181.  ગરુ્ આપે (કરીઆપે) તેવુ ં ગરુ્કારી 

182.  છૂપા વેિે ફરાનાર રાજ્યનો કમકચારી  ગપુતચર  

183.  વેપારીએ રાખેલ વાર્ોતર  ગમુા્તો 

184.  હું ચક્રઢયાતો છં એવો મનોભાવ  ગરુુતાગ્રશંથ  

185.  કયદાથી મના કરેલુ ં ગેરકાયદે  

186.  ગાયોના ચાલવાથી ઊડતી ધળૂ  ગોરજ  

187.  ગામનો વહીવટ કરનારી સં્ થા  ગ્રામપચંાયત  

188.  ચેતન અને જડ  ચરાચર  

189.  ચદં્ર જેવા સુદંર મખુવાળી  ચદં્રમખુી   

190.  ચપંાના ફૂલના રંગની  ચપંકવરર્ી 

191.  દક્રરયાઈ લ ૂટંારો  ચાચંચયો 

192.  લાબંા સમય સધુી યાદ રહ ેતેવુ ં ચચર્મરર્ીય  

193.  પહલેી જ બાળકના વાળ ઉતરાવવાની ક્રિયા  ચૌલકમક  

194.  ઓળારૂપે આલેખાયેલુ ંચચત્ર  છાયાચચત્ર  

195.  અન્સયના દોષ િોધવાનુ ંવલર્  શછદ્રાન્સવેષીપણુ ં  

196.  ઓજારને ધાર કાઢવા માટે વપરાતો પથ્થર  છીપર  

197.  વધારે પડતા મોજિોખ કરનાર  છેલબટાઉ  

198.  જગતનુ ંશનયતં્રર્ કરનાર  જગતશનયતંા  

199.  ખાધેલુ ંપચાવનારો જઠરનો અક્ગ્ન  જઠરાક્ગ્ન  

200.  બાઘા જેવુ ં જડભરત  

201.  જગતનુ ંમળૂ ચેતન નક્રહ પર્ જડ છેં એવો 

વાદ  

જડવાદ  

202.  લોકો દ્વારા ચાલતી વાત  જનશ્રશુત  
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203.  ઓઝલમા ંરહતેો સ્ત્રીવગક  જનાનો  

204.  મહાન વ્યક્તતનો જન્સમક્રદવસ  જયતંી  

205.  કસબનુ ંભરતવાળં જરકસી  

206.  જળમા ંફરનાર  જળચર  

207.  મલૂ્ય આપયા શવના જોવા લીધેલો માલ  જાંગડ  

208.  મલૂ્યા આપયા કે સોદો કયો શવના જોવા-

દેખાડવા લીધેલુ ં

જાંગડ  

209.  જૂના ંબાધંકામોનુ ંસમારકામ  જીર્ોિાર  

210.  હાથે લખેલુ ંજીવનનુ ંવતૃ્તાત  જીવનકથા  

211.  પવનનો કે પવન સાથે પડતા ંવરસાદનો 

સસુવાટ  

ઝઝંા  

212.  ગામને પાદર ભરવાડોનુ ંઘેટાબંકરા ંરાખવાનુ ં

ઠેકાણુ ં

ઝોકડંુ 

213.  વહાર્નો મખુ્ય ખલાસી  ટંડેલ  

214.  ધાતનેુ ગરમ કરી બીબામા ંઢાળવાની િીયા  ઢાળો  

215.  મજબતૂ કે ટકાઉ નહીં તેવુ ં તકલાદી  

216.  આવેલી તકનો ઉપયોગ કરી ્વાથક સાધનાર  તકસાધ ુ 

217.  તાકીદની સખત ઉઘરાર્ી  તકાજો  

218.  સરકાર તરફથી ખેડૂતને ધીરવામા ંઆવતા ં

નાર્ા ં 

તગાવી  

219.  જળ ઉપર થઈને જતો માગક  તરી  

220.  અર્ીના વખતે  તાકડે  

221.  પ્રથમ નજરે થતો પે્રમ   તારામૈત્રક  

222.  સકંટ સમયે તાલી પાડી વેગળો રહ ેતેવો શમત્ર  તાલીશમત્ર  

223.  સકંટ સમયે દૂર રહનેાર શમત્ર  તાળીશમત્ર  

224.  શિવનુ ંભયકંર નતૃ્ય  તાડંવનતૃ્ય  

225.  કોઈ પશવત્ર કે યાત્રાની જગા  તીથક  

226.  જૈન ધમકનો પ્રવતકક  તીથુંકર  

227.  પશતએ ત્યજી દીધેલી સ્ત્રી  ત્યતતા  

228.  સાચવી રાખવા સોંપેલી વ્ત ુ થાપર્  

229.  ઘઉં વગેરેના ભરડેલા કકડા કે તેની વાની થલૂી  

230.  લોટને ચાળવાથી નીકળતો ભકૂો  થલૂુ ં 

231.  ધાશમિક ક્રિયાને અંતે બ્રાહ્મર્ને અપાત ુ ંદાન  દચક્ષર્ા  

232.  દહીં વલોવવાની િીયા  દશધમથંન  

233.  ઉદાર ક્રદલ રાખવુ ંતે દક્રરયાવક્રદલી,  

234.  જગંલમા ંબળતી આગ  દવ  

235.  મખુ પરંપરાથી ચાલતી આવતી વાતાક દંતકથા  

236.  પશત-પત્નીનુ ંલગ્નજીવન  દામ્પત્ય  

237.  બધી ક્રદિામા ંશવજયને વરેલુ ં ક્રદક્ગ્વજયી  

238.  ચારે બાજુથી શવજય મેળવનાર  ક્રદક્ગ્વજયી  

239.  ક્રદવસનો કાયકિમ  ક્રદનચયાક  

240.  કાયક કરવાની ક્રદિા ન સઝેૂ તેવુ ં ક્રદમઢૂ   

241.  દીવાવાળો બાધેંલો શમનારો  દીવાદાડંી  

242.  મશુ્કેલીથી મેળવી િકાય તેવુ ં દુષ્પ્રાપય  

243.  ભાશવનો શવચાર પ્રથમથી કરી િકે તે  દૂરંદેિી, 

દીઘકધિી  

244.  દરરોજ છપાત ુ ંવતકમાનપત્ર દૈશનક  

245.  બે જર્ વચ્ચેનુ ંયિુ દ્વદં્વયિુ  

246.  જેની ત્રર્ બાજુ પાર્ી હોય તેવી જમીન  દ્ધદ્વપકલ્પ  

247.  જીવાત્મા અને પરમાત્મા જુદા છે એવો વાદ  દ્વૈતવાદ  

248.  નખથી તે ઠેઠ શિખા સધુી  નખશિખ  

249.  ચડતા લોહીનુ ં નવલોક્રહયુ ં

250.  નવી પરરે્લી સ્ત્રી  નવોઢા  

251.  ખરાબ રીતે જાર્ીતો  નામચીન  

252.  જેનુ ંનામ માત્ર બાકી રહ્ુ ંછે તે  નામિેષ  

253.  બે જર્ને લડાવી મારવાનુ ંકામ  નારદવેડા 

254.  જગતમા ંઈશ્વર છે જ નક્રહ એમ માનનાર  નાક્્તક  

255.  રોગના મળૂકારર્ની તપાસ   શનદાન  

256.  જરા પર્ વાચંતા-ંલખતા ંઆવદતુ ંન હોય  શનરક્ષર  

257.  અથક વગરનુ ં શનરથકક  

258.  દરેક વ્તમુા ંખોટંુ પક્રરર્ામ જોનાર શનરાિાવાદી 

259.  અક્્થરતામાથંી શનવેડો લાવે તેવુ ં શનર્કયાત્મક  

260.  જેરે્ વસવાટ ગમુાવેલ છે તે  શનવાકશસત  

261.  કોઈપર્ કામના વગરનુ ં શનષ્કામ  

262.  રંગભશૂમનો પડદો કે પાછળનો ભાગ  નેપથ્ય  

263.  ખાસ માનીતો મખુ્ય શિષ્ય  પટ્ટશિષ્ય   

264.  આંખને છાવરી લેત ુ ંપડ  પડળ  

265.  ્થાન પરથી હટાવી દીધેલ વ્યક્તત  પદચ્યતુ  

266.  ્થાન પરથી હટાવી ક્રદધેલ વ્યક્તત  પદચ્યતુ  

267.  સમાન અથકવાળો અન્સય ભાષાનો િબ્દ  પયાય  

268.  પારકા પર જીવનારંુ  પરજીવી, 

પરાવલબંી  

269.  અશનચ્છા અને વીરોધની ઉપરવટ થઈને પરારે્  

270.  લાગતા-વળગતાની જાર્ માટે ફેરવાતો પત્ર  પક્રરપત્ર  

271.  કોઈપર્ શવજ્ઞાનની સાકેંશતક ભાષા  પક્રરભાષા  

272.  જે હંમેિા ંબદલાત ુ ંરહ ેછે  પક્રરવતકનિીલ  

273.  પચં સમક્ષ કરેલી તપાસર્ીની નોંધ  પચંનામુ ં

274.  પદંર ક્રદવસે પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  પાચક્ષક  
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275.  કશવતાના ંખટૂતા ંપદ યોજવા ંતે  પાદપશૂતિ 

276.  ચિ્તી ધમકનો ઉપદેિક  પાદરી 

277.  પ્રર્ામ કરવાની શવશધ પાયલાગર્  

278.  એકની એક વાત વારંવાર કરવી  શપષ્ટપેષર્  

279.  લાબંો અને શવિાળ અનભુવ ધરાવનાર  પીઢ  

280.  મરઘીનુ ંબચ્ચુ ં પીલુ ં 

281.  પાપ કે અન્સયાય સામે ઉત્પન થતો િોધ  પણુ્યપ્રકોપ  

282.  જેનુ ંનામ લેવુ ંપશવત્ર છે તે  પણુ્યશ્ર્લોક  

283.  વારંવાર કહવેાયેલી વાત  પનુરુક્તત  

284.  પ્રાચીન ઈશતહાસનો જાર્કાર  પરુાતત્વવેત્તા 

285.  મહનેતમા ંમાની તે ઉપર આધાર રાખનાર  પરુુપાથકવાદી 

286.  પહલેા ંથઈ ગયેલુ ં પરુોગામી 

287.  પહલેા ંથઈ ગયેલુ ં પરુોગામી  

288.  બપોરે પહલેાનંો સમય  પવૂાકિ  

289.  પીવાને યોગ્ય   પેય  

290.  આિરો કે ઉતે્તજન આપનાર  પોશિિંટો  

291.  જ્ઞાનરૂપ નેત્રવાળી વ્યક્તત  પ્રજ્ઞાચક્ષ ુ 

292.  વળતો અવાજ  પ્રશતધ્વશન 

293.  ભરર્પોષર્ મેળવવા દેવ આગળ અનિન 

કરે ધરણુ ંલઈને સવૂ ુ ંતે  

પ્રશતિયન  

294.  ત્રર્ કલાકનો સમયગાળો  પ્રહર  

295.  નસીબ ઉપર આધાર રાખનાર  પ્રારબ્ધવાદી 

296.  જોવામા ંશપ્રય લાગે તેવુ ં શપ્રયદિી 

297.  જોનાર માર્સો  પે્રક્ષકગર્  

298.  જેની પત્ની પરગામ ગઈ હોય તેવો પરુુષ  પ્રોશષતપત્નીક  

299.  જેનો પશતપરદેિ ગયો હોય તેવી સ્ત્રી  પ્રોશષતભત ૃકકા 

300.  મોટી ઉંમરનાને અપાત ુ ંશિક્ષર્  પ્રૌઢશિક્ષર્  

301.  ્વાથક સાધવા સાધતુાનો ઢોંગ કરનાર  બગભગત  

302.  બે બળવાન રાજ્યો વચ્ચેનુ ંનાનુ ંતટ્થ 

રાજ્ય  

બરફ રાજ્ય  

303.  જેઘર્ા ંરૂપ લે છે તે  બહુરૂપી  

304.  હવા-અજવાળા વગરનુ ં બશંધયાર  

305.  બાપની કમાર્ી ઉપર આધાર રાખનારંુ બાપકમી  

306.  જેનો કોઈ વિંવારસ ન કોય તેવા  ચબનવારસી  

307.  કોઈ પર્ સપં્રદાયોના ભેદભાવ શવનાનુ ં ચબનસાપં્રદાશયક  

308.  બીજી વાર પરર્નાર  બીજવર  

309.  દાઢી અને ગાલ ઉપર આવી રહ ેતેમ માથે 

કપડુ બાધંવુ ંતે  

બકુાની  

310.  બદુ્ધિનો ઉપયોગ કરી જીવનાર  બદુ્ધિજીવી  

311.  પક્રરર્ીત જીવનથી જે દૂર રહનેાર  બ્રહ્મચારી  

312.  ખેતરમા ંભાથુ ંલઈને જનારી ખેડૂત સ્ત્રી  ભથવારી  

313.  ભશવષ્યની આગાહી કરનારી વાર્ી  ભશવષ્યવાર્ી  

314.  વપરાિની ચીજોના સરકારે બાધેંલા ભાવ  ભાવશનયમ  

315.  િબ્દિ: નક્રહ પર્ મળૂના ભાવવાળો અનવુાદ  ભાવાનવુાદ  

316.  પથૃ્વીના પેટાળનુ ંજ્ઞાન ધરાવનાર  ભગૂભકવેત્તા  

317.  પથૃ્વી (જમીન) ઉપર ફરનાર  ભચૂર  

318.  દક્રરયાની અંદર ગયેલો જમીનનો ફાટંો  ભશૂિર  

319.  મક્રદરા જેવી કોહક આંખોવાળી  મક્રદરક્ષી  

320.  ક્રદવસનો મધ્ય ભાગ  મધ્યાિ  

321.  મનને હરી લે તેવુ ં મનોહર  

322.  દક્રરયામાથંી મોતી કાઢનાર  મરજીવા  

323.  જીવ પર આવી ગયેલુ ં મરચર્યુ ં 

324.  મમકને જાર્નાર  મરમી, મમકજ્ઞ  

325.  પાર્ી વગરની રેતાળ જગ્યા  મરુભશૂમ 

326.  હૃદયનો કોમળ ભાગ  મમક્થળ  

327.  કોઈને ગર્કાયાક વગર જજિંદગી પસાર કરનાર  મ્ત  

328.  તાબંાશપત્તળની ગાગર ઉપર હાથ ઠોકી કથા 

કરનાર  

માર્ભટ  

329.  ઘેર ઘેર ભીખ માગવી તે  માધકુરી  

330.  પગાર લીધા શવના સેવા ખાતર કામ કરનાર  માનાહક  

331.  માપ બાધંીને કરાતી વ્યવ્થા  માપબધંી  

332.  મક્રહને પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  માશસક  

333.  લગ્નશવશધ કરવાનો મડંપ  માહં્યરંુ 

334.  શનયશમતપરે્ પ્રમાર્સર ભોજન કરનાર  શમતાહારી  

335.  મીનના જેવા ંનેત્રોવાલી  મીનાક્ષી  

336.  ખડખડાટ હસવુ ંતે મતુતહા્ય 

337.  પોતાના તરફતી કામ કરવાની સત્તા 

આપનારો પત્ર   

મખુત્યારનામુ ં 

338.  રાજ્યની ખટપટોમા ંરચ્યોપચ્યો  રહનેાર  મતુ્સદી  

339.  છપાઈને બહાર પડત ુ ં  મકુ્રદ્રત  

340.  કશવઓનુ ંસમેંલન  મિુાયરો  

341.  બનાવટી દેખાત ુ ંજળ  મગૃજળ  

342.  લગભગ મરી ગયેલુ ં મતૃપ્રાય  

343.  કબર ઉપર મકેૂલુ ંલખાર્  મતૃ્યલેુખ  

344.  જન્સમ અને મરર્માથંી છૂટકારો  મોક્ષ  

345.  મરુ નામના એક રાક્ષસને હર્નાર  મોરાક્રર  

346.  ઈ્લામનો ઉપદેિ કરનાર  મૌલવી 

347.  બની િકે ત્યા ંસધુી  યથાસભંવ  
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348.  અંદર અંદરની લડાઈ અને કતલ  યાદવા્થળી 

349.  સયૂક-ચદં્ર હોય ત્યા ંસધુી  યાવચ્ચદં્રક્રદવાક

રૌ 

350.  દુશનયાને ઉનશતનો નવો માગક બતાવનાર 

મહાપરુુષ  

યગુપરુુષ  

351.  લોહીથી ખરડાયેલુ ં રતતરંજજત  

352.  પચીસ વષક પરૂા ંથયે ઊજવાતો ઉત્સવ  રજતમહોત્સવ  

353.  રર્મા ંઆવેલો લીલોતરીવાળો પ્રદેિ  રર્દ્વીપ  

354.  શિયાળ પાક  રવી  

355.  નાટક ભજવવા માટેનુ ં્થાન  રંગમચં, 

રંગભશૂમ  

356.  રાજાની મદદથી ચાલતો વહીવટ  રાજાિાહી 

357.  સચોટ અસર ઉપજાવે  તેવુ ં રામબાર્ 

358.  સચોટ અસર ઉપજાવે તેવુ ં રામબાર્  

359.  આખા દેિ માટેની ભાષા  રાષ્ટ્રીભાષા  

360.  પ્રજાની માચલકીનુ ંકરવુ ંતે  રાષ્ટ્રીયકર્  

361.  રૂક્રઢને ચુ્ તપરે્ વળગી રહનેાર  રૂક્રઢચુ્ ત  

362.  જેની નીચે લીટી દોરી હોય તેવુ ંલખાર્  રેખાકં્રકત  

363.  બપોરનુ ંભોજન  રોઢોં  

364.  િરીર ઉપરના ંરૂવા ંઊભા ંથવા ંતે  રોમાચં  

365.  હું ઊતતરતો છં એવો મનોભાવ  લઘતુાગ્રશંથ  

366.  જેની પ્રશતષ્ઠા જામેલી છે તેવુ ં લબ્ધપ્રશતષ્ઠ  

367.  ઝઘડાની પતાવટ માટે બનેં પકે્ષ ્વીકારેલ 

શનષ્પક્ષ વ્યક્તત  

લવાદ  

368.  લાભ કરે આપે તેવુ ં લાભદાયી  

369.  ઉત્પનમાથંી સરકારને આપવાનો ભાગ  લેવી  

370.  લોકોના મત અને અચભપ્રાયથી ચાલતો 

વહીવટ  

લોકિાહી  

371.  લોકોમા ંકીતી મેળવવાની ઈચ્છા  લોકૈષર્  

372.  ભાષર્ આપનાર  વતતા  

373.  અમતૃ સમાન વચનો  વચનામંતૃ  

374.  સમદુ્રમા ંરહલેો અક્ગ્ન  વડનાવલ, 

વડવાક્ગ્ન  

375.  બળદોની પીઠ ઉપર માલ ભરી દેિ-પરદેિ 

લઈ જનાર વેપારી  

વર્જારો  

376.  પચાસ વષક પરૂા ંકરી એકાવનમા વષકમા ં

પ્રવેિવુ ંતે  

વનપ્રવેિ  

377.  જાશતની ભેળસેળ  વર્કસકંરતા  

378.  મરર્ વખતનુ ંખતપત્ર  વશસયતનામુ ં 

379.  અ્ખચલત વહતેી વાર્ી  વાગ્ધારા  

380.  ભોજન પછી ડાબે પડખુ ંસવૂ ુ ંતે  વામકચૂક્ષ 

381.  પે્રમના આગમનની રાહ જોઈ વસ્ત્રાભષૂર્ 

પહરેી ઘર સજાવી તૈયાર થયેલી સ્ત્રી  

વાસરિય્યા 

382.  જેનુ ંઆચરર્ વ્યવહારમા ંથઈ િકે તે  વા્તશવક  

383.  રાશત્રને સમય ભોજન  વાળ 

384.  જેનો પશત મરી ગયો છે તેવી સ્ત્રી  શવધવા  

385.  શનયમ તેમજ કાયદા અનસુાર  શવશધવત ્

386.  એક વ્ત ુઅપી બીજી વ્ત ુલેવી તે શવશનમય   

387.  પ્રીતમે સકેંત ન સાચવ્યાથી શનરાિ થયેલી 

સ્ત્રી  

શવપ્રલબ્ધા  

388.  બાગી િકાય તેવુ ં શવભાજ્ય  

389.  પત્ની મરી ગઈ છે તે પરુુષ  શવરુધ  

390.  સારા-નરસાને પારખનારી િક્તત  શવવેકબદુ્ધિ  

391.  કોઈ શવષયનુ ંશવિેષ જ્ઞાન ધરાવનાર  શવિેષજ્ઞ  

392.  શવષય-વાસના અથવા કુટેવોમા ંફસાયેલો  શવષયાસકત  

393.  જેના હાથમા ંવીર્ા છે તે  વીર્ાપાચર્ 

394.  બનાવની હક્રકકતનો યથાતથ ખ્યાલ  વતૃ્તાતં  

395.  નદીની કાકંરાવાળી જાડી રેતી  વેકરો  

396.  ચોપડીઓમા ંજ મ્ત રહનેાર  વેક્રદયુ ં

397.  આકાિી પદાથોનુ ંશનરીક્ષર્ કરનારી સં્ થા  વેધિાળા  

398.  આકાિી પદાથોનુ ંશનરીક્ષર્ કરનાર િાળા  વેધિાળા  

399.  ઉંમરલાયક થયેલ વ્યક્તત વ્ય્ક  

400.  દેખીતી ્તશુત મારફર શનિંદા કરવી તે  વ્યાજ્તશુત  

401.  દેખીતી શનિંદા મારફત ્તશુત કરવી તે  વ્યાજોક્તત  

402.  સો વષક પરૂા ંથવા ંતે  િતાબ્દી 

403.  સો વષક પરૂ થયે ઊજવાતો ઉત્સવ  િતાબ્દી ઉત્સવ  

404.  માત્ર િબ્દ (અવાજ) ને આધારે ધાયુું બાર્ 

મારનાર  

િબ્દવેધી  

405.  િબ્દોના વધ ુપડતા ઉપયોગવાળં  િબ્દાળ  

406.  િરરે્. આવેલો   િરર્ાગત  

407.  ધીરધારનો ધધંો કરનાર  િરાફ  

408.  હાથથી પકડીને મારવાનુ ંહશથયાર  િસ્ત્ર 

409.  િસ્ત્રો રાખવાનુ ં્થળ  િસ્ત્રાગાર  

410.  ધમક કે દેિને ખાતર પોતાનુ ંબચલદાન દેનાર  િહીદ  

411.  શવષ્ણનુા પ્રતીક તરીકે પજૂાતો કાળો લીસો 

ગોળ પથ્થર  

િાચલગ્રામ  

412.  સવારનો ના્તો  શિરામર્  

413.  પથ્થર ઉઅપર કોતરેલો લેખ  શિલાલેખ  
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414.  વગર તૈયારીએ કશવતા રચનાર  િીઘ્રકશવ  

415.  હવાઈ ક્રકલ્લા બાધંનાર  િેખચલ્લી  

416.  પોતાના ધર્ીની બીજી પત્ની                                                         િોક, સપત્ની  

417.  મહનેત કરીને જીવનાર  શ્રમજીવી  

418.  શ્રીમતંોની મદદથી ચાલતો વહીવટ  શ્રીમતંિાહી  

419.  સાભંળનાર માર્સો  શ્રોતાગર્  

420.  સાઠ વષક પરૂા ંથવા ંતે  ષન્દ્ષ્ટપશૂતિ 

421.  આગળ જર્ાવેલુ ં સદર, સદરહ,ુ 

પવૂોતત  

422.  પાર્ીના ં મોજાં જેવી ચચંળ વશૃત્તવાળો  સપતરંગી  

423.  એક સમયમા ંથઈ ગયેલુ ં સમકાલીન  

424.  સરખી ઉંમરનુ ં સમવય્ક  

425.  સરખે ભાગે ગરમ અને ઠંડંુ  સમિીતોષ્ર્  

426.  કેવળ એક જ સત્તાધીિ દ્વારા પોતાની 

ઈચ્છાનસુાર તથા પ્રજાના અચભપ્રાયની 

અવગર્ના કરી ચાલતો વહીવટ  

સરમખુત્યારિા

હી  

427.  આખા વષકના ક્રહસાબનુ ંતારર્  સરવૈયુ ં

428.  હજારો ધારાઓથી યતુત  સહસ્રધારા  

429.  હજાર હાથ જેને છે તે  સહસ્રબાહુ  

430.  સાથે અભ્યાસ કરતા  સહાધ્યાયી 

431.  આવવા જવા પર પ્રશતબધં  સચંારબધંી 

432.  વાશષિક મરર્શતશથ  સવંત્સરી 

433.  જેમા ંશનરંતર િકંાઓ જ રહલેી છે તે સિંયાત્મા  

434.  ગનુામા ંમદદ કરનાર  સાગરીત  

435.  દર અઠવાક્રડયા પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  સાપતાક્રહક  

436.  સમયે  સમયે પ્રગટ થત ુ ંપત્ર  સામશયક  

437.  જેમા ંબધા પ્રકારનો મેળ હોય  સામજં્ય  

438.  બે મોટા સમદુ્રને જોડનારી ખાડી સામદુ્રધનુી  

439.  લગ્ન કે એવા શભુપ્રસગેં ્વજનોને સામે લેવા 

જવુ ંતે   

સામૈયુ ં 

440.  દર વષક આપતી રકમ  સાલીયાણુ ં 

441.  આગળ વધતા ંપહલેા ંપાછળનુ ંજોઈ લેવુ ંતે  શસિંહાવલોકન  

442.  પચાસ વષક પરૂા ંથયે ઊજવાતો ઉત્સવ  સવુર્કમહોત્સવ  

443.  વ્ત ુસાથે શન્બત ધરાવે તેવુ ં સસુગંત  

444.  સગાસબંધંીમા ંજન્સમ અને મરર્ વગેરેથી સતૂક  

પાળવામા ંઆવતી આભડછેટ  

445.  જેનો પશત જીવે છે તેવી સ્ત્રી  સોહાગર્, 

સૌભાગ્યવતી, 

સધવા  

446.  યાદગીરી માટે પ્રતીકાત્મક બાધંકામ  ્મારક  

447.  સ્ર્ત્ત્રીઓ પ્રત્યેની માનવશૃત્ત  સ્ર્ત્ત્રીદાચક્ષણ્ય  

448.  પોતાને જ ઉદેિીને બોલાયેલી ઉક્તત  ્વગતોક્તત  

449.  જાતે રાધંી ખાનાર  ્વયપંાકી  

450.  પોતાની મેળે પ્રગટ થનાર  ્વયભં ૂ

451.  પોતાની મેળે પશત પસદં કરવો તે  ્વયવંર  

452.  પોતાની મેળે સેવા આપવા તત્પર  ્વયસેંવક  

453.  પશતને ્વાધીન રાખનારી સ્ત્રી ્વાધીનપશતકા  

454.  પોતાની જાતને અપકર્ કરવુ ંતે ્વાપકર્ 

455.  કોઈની પર્ મદદ ન લેતે  ્વાશ્રયી, 

્વાવલબંી  

456.  મરજી મજુબ ફરવુ ંતે  ્વૈરશવહાર  

457.  પોતાની ઈચ્છા મજુબ આચરર્ કરનાર  ્વૈરશવહારી  

458.  સમદુ્વમા ંઊઠત ુ ંઝઝંાવાતી તોફાન  હક્રરકેન  

459.  હરર્ જેવા ંનેત્રોવાળી  હક્રરર્ાક્ષી, 

મગૃાક્ષી, 

મગૃનયની  

460.  મીઠાઈ બનાવવાનુ ંકામ કરનાર  હલવાઈ  

461.  હવામા ંથઈને જતો માગક  હવાઈ 

462.  યતં્ર વગર હાથથી ચાલતો ઉદ્યોગ  હ્તઉદ્યોગ  

463.  બીજાના કાયકમા ંદખલ કરવી  હ્તકે્ષપ  

464.  હાથથી લખેલુ ંલખાર્  હ્તપ્રત  

465.  હંસના જેવી ચાલ ચાલનારી  હંસગાશમની  

466.  સાથે જોડવા પાડેલી મોટી બમૂ  હાકલ  

467.  બોલાવવા માટે પાડેલી  મોટી બમૂ  હાકલ  

468.  સાભંળતાવેંત  જવાબ આપે તેવુ ં હાજરજવાબી  

469.  સાઠ વષક પરૂા થયે ઊજવાતો ઉત્સવ  હીરક(મચર્) 

મહોત્સવ  

470.  યજ્ઞમા ંહોમ કરતા ંબાકી રહલેો પ્રસાદીરૂપ 

પદાથક  

હુતિેષ  

471.  હ્યદયને ચીરી નાખે તેવુ ં હ્યદયશવદારક 
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કહવેતો :  

1.  અક્કરમીનો પક્રડયો  કાર્ો  કમનસીબ ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે, પર્ શસદ્ધિ ન મળે.  

2.  અશત લોભ તે પાપનુ ંમળૂ  સવક અશનષ્ટોનુ ંમળૂ લોભ છે.  

3.  અધરૂો ઘડો છલકાય  અલ્પજ્ઞાની જ શવદ્વત્તાનો ડોળ કરે.  

4.  આડી રાત તેની િી વાત ભશવષ્યના પક્રરર્ામ શવષે અગાઉથી અનમુાન અયોગ્ય છે. 
5.  આડે લાકડે આડો વાઢ  ખરાબ માર્સો સાથે ખરાબ  જ વતાકવ હોવો ઘટે.   

6.  આપ ભલા તો જગ ભલા  ભલા સાથે સૌ ભલુ ં 

7.  આપ સમાન બળ નક્રહ ને મેઘ સમાન જળ નક્રહ   જાતમહનેત સવકશે્રષ્ઠ છે.  

8.  આભ ફાટે ત્યારે થીંગડંુ દેવુ ં ખબૂ મશૂ્કેલીઓ આવી પડવી જેન6ુ શનવારન અિક્ય હોવુ.ં   

9.  આંગળીથી નખ વેગળા ં પારકા ંપોતાના ંન બને. 
10.  ઉજ્જડ ગામમા ંએરંડો પ્રધાન   બહ ુસારી વ્ત ુન મળે ત્યા ંઓછી ખરાબ પર્  સારી ગર્ાય.   

11.  ઉતાવળે આબા ંના પાકે ઉતાવળ કરવાથી સારંુ થાય નહીં.  
12.  ઊજળં તેટલુ ંદૂધ નક્રહ  બાહ્ય દેખાવથી છેતરાવુ ંનક્રહ.  

13.  ઊલમાથંી ચલૂમા ંપડવુ ં મશુ્કેલી દૂર કરવા જતા ંવધારે મોટી મશુ્કેલીમા ંમકૂાવ.ુ  

14.  ઊંટે કયાક ઢેકા તો માર્સો કયાક કાઠા  એક જર્ મશુ્કેલી ઊભી કરે તો બીજો માર્સ તેનો ઉપાય િોધી કાઢે.  

15.  એક કાકંરે બે પક્ષી મારવા ં એક પ્રયાસે બે કાયો શસિ થવાં 
16.  એક પથં દો કાજ  એક કામ કરતા ંબે બાજુનો લાભ થવો.   

17.  એક મ્યાનમા ં બે તલવાર ન સમાય  બનેં સમથો એક જ ્થાને ન રહી િકે.  

18.  કજજયાનુ ંમળૂ હાસંી ને રોગનુ ંમળૂ ખાસંી મશ્કરીમાંથી કજજયો  થાય ને ઉધરસમાંથી રોગ થાય. 
19.  કજજયાનુ ંમોં કાળં  કંકાસથી દૂર રહવે ુ ંસારંુ.  

20.  કમાઉ દીકરો કુટંુબને વહાલો   જે વ્યક્તત ઉદ્યમ કરી ધન મેળવે છે તે સૌને શપ્રય થઈ પડે છે.  

21.  કયા ંરાજા ભોજ ને કયા ગાંગો તેલી  બનેના ગરુ્ો વચ્ચે સહજે પર્ સરખામર્ી ન થઈ િકે.   

22.  કરર્ી તેવી પાર ઉતરર્ી  કરે તેવુ ંપામે ને વાવે તેવુ ંલરે્.   

23.  કાગનુ ંબેસવુ ંને ડાળનુ ંપડવુ ં આકક્્મક સજંોગોનુ ં પક્રરર્ામ. 
24.  કામ જાય ને કહરે્ી રહ ે અવસર પ્રમારે્ ન વતકતા ંપાછળથી કાયમ સાભંળવાનુ ંથાય.  

25.  કવૂામાં હોય તો હવાડામા ંઆવે  ઘરમા ંહોય તો બહાર આવે.  

26.  કોલસાની દલાલીમા ંહાથ કાળા  દુર્જન સાથે કામ કરવાથી કલકં લાગે છે.  

27.  ખાલી ચર્ો વાગે ઘર્ો અલ્પજ્ઞાની જ શવદ્વતાનો ડોળ કરે છે.  

28.  ખાળે ડૂચા ને દરવાજા મોકળા એક પૈસાની ચચિંગસુાઈ કરવી ને રૂશપયો વાપરતાં સહજે પર્ ન 

અચકાવુ.ં  

29.  ખોટો રૂશપયો વધારે ચળકે  ઓછો જ્ઞાની ભારે જ્ઞાની હોવાનો દેખાવ કરે   
30.  ગાજ્યા મેહ વરસે નક્રહ બોલે તે કંઈ ન કરે. 
31.  ગામને મોંએ ગરણુ ંન દેવાય  લોકજીભ તો ગમે તે બોલે.  

32.  ઘરના છોકરા ંઘટંી ચાટે ને  ઉપાધ્યાયને આટો પોતાનાંને ભખેૂ મારવાં ને પારકાનેં પોષવા.ં  
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33.  ઘાર્ીનો બળદ ઠેરનો ઠેર  પ્રગશત કયાક શવના, હતા ંત્યા ંને ત્યા.ં  

34.  ચમડી તટેૂ પર્ દમડી ન છૂટે  દુ:ખ  સહન કરે પર્ ધન ન વાપરે.  

35.  ચળકે તેટલુ ંસોનુ ંનક્રહ  બાહ્ય દેખાવથી છેતરાવુ ંનક્રહ.  

36.  ચાલતા બળદને આળ ખોસવી  કામ કરતા માર્સને ખોટી સતામર્ી કરવી.  

37.  ચોર કોટવાળને દંડે  િઠ (હરામી) માર્સ ન્સયાયની વાત કરે.  

38.  ચોરની મા કોઠીમા ંમોં ઘાલી હરે પોતની ભલૂ સમજાતાં મનોમન પશ્વાતાપ અનભુવવો.  

39.  જર, જમીન ને જોરુ, ત્રરે્ કજજયાના છોરંુ  ઝવેરાત, જમીન ને પત્ની માટે જગતમા ંમોટા સઘંષક થાય છે.  

40.  જાગ્યા ત્યાથંી સવાર  દોષ સમજાય કે તરત છોડવો. 
41.  જીવતો નર ભદ્રા પામે  જીવતો માર્સ ગમે ત્યારે પ્રગશત કરે.  

42.  જે ગામ જવુ ંનક્રહ તેની િી વાત ? જે કામ ન કરવુ ંતેની િી કથા ? 

43.  જેરે્ મકૂી લાજ તેનુ ંનાનુ ંસરખ ુરાજ  લાજિરમ છોડનારનુ ંકોઈ નામ ન લે.  

44.  જેવી દક ન્દ્ષ્ટ તેવી સનૃ્દ્ષ્ટ જેવા પોતે તેવા બીજા 

45.  દગો કોઈનો સગો નક્રહ  કપટ કરનારને નકુસાન થયા શવના રહતેો નથી.  

46.  દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય  દીકરી અને ગાયને બીજાની ઈચ્છા મજુબ જ વતકવાનુ ંહોય છે.  

47.  દીવા પાછળ અંધારંુ  વડીલ તેજ્વી અને વારસદાર નપાવટ  

48.  દુ:ખનુ ંઓસડ દહાડા િોક દૂર કરવાનો ઉત્તમ ઈલાજ ધીરજથી સમય પસાર કરવો તે છે.   

49.  દુકાળમા ંઅશધક માસ  મશુ્કેલીમા ંઉમેરો થવો.  

50.  દૂધનો દાઝયો  છાિ ફંૂકીને પીએ  એક વાર કડવો  અવભુવ થયા પછી ખબૂ સાવચેતીપવૂકક વતકવુ.ં 
51.  દોરડી બળે પર્ વળ ન મકેૂ  ગમે તેટલી ઠોકર વાગે છતા ંમાર્સનો ્વભાવ બદલાતો નથી  

52.  ધોબીનો કતૂરો નહીં ઘરનો ને નહીં ઘાટનો  બનેં પક્ષને સારંુ લગાડવા જતા ંસમળૂગા ફેંકાઈ જવુ.ં 
53.  ન બોક્યામા ંનવ ગરુ્  બોલીને વધ ુઝઘડો થાય એના કરતા ંચપૂ રહવે ુ ંક્રહતકર છે. 
54.  નવરો નખોદ વાળે  નવરો માર્સ નકુસાન કરે.  

55.  નાચવા જવુ ંને ઘ ૂઘંટો તાર્વો  જરૂરત હોય તો િરમ મકૂી દેવી.  

56.  નાદાનની દો્તી જીવનુ ંજોખમ  કમઅતતલ વ્યક્તત સાથેની શમત્રતા નકુિાનકારક છે.  

57.  નેવાના ંપાર્ી મોભે ન ચઢે અિક્ય કામ શસિ ન થઈ િકે. 
58.  પાઘડીનો વળ છેડે કામના પક્રરર્ામથી જ કામ પરખાય. 
59.  પાડાના વાકેં પખાલીને ડામ  જેનો વાકં હોય તેને બદલે બીજાને શિક્ષા કરવી.  

60.  પાર્ી પહલેા પાળ બાંધવી અગમચેતી વાપરવી.  

61.  પાર્ીમા ંરહવે ુ ંને મગર સાથે વેર  જેની સત્તા હઠેળ રહવે ુ ંતેની સાથે દુશ્મનાવટ રાખવી. 
62.  પારકી આિ સદા શનરાિ  બીજા ઉપરનો આધાર નકામો.  

63.  પારકે ભારે્ મોટા લાડુ  પોતાના કરતા ંબીજાનુ ંસારંુ લાગવુ.ં  

64.  પેટનો બળ્યો ગામ બાળે પોતાના દુ:ખે સૌને દુ:ખમાં નાખે.  

65.  પોથીમાંના રીંગર્ા ં શમથ્યા ઉપદેિ આપવો.  

66.  પોદળો પડે તોય ધળૂ લીધા શવના ન રહ ે ગમે તેવી પક્રરક્્થશતમા ંપર્ લાભ િોધવો.  

67.  પ્રાર્ અને પ્રકૃશત સાથે જાય  ્વભાવ બદલવો મશુ્કેલ છે.  
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68.  બચળયાના બે ભાગ  બળવાન વધ ુલાભ મેળવે.  

69.  બાપ તેવા બેટા ને વડ  તેવા ટેટા વ્તનુા મળૂ કારર્ના ને વ્તનુા બનેંના ગરુ્ સરવાળે તો સરખા  

70.  બાપ તેવા બેટા ને વડ તેવા ટેટા  પતુ્રના ંલક્ષર્ પારર્ામા.ં  

71.  બાર ગાઉએ બોલી બદલાય  અમકુ અંતરે ભાષામા ંફેરફાર જર્ાય.   

72.  બે ઘરનો પરોર્ો ભખેૂ મરે  અશનશશ્વતતાથી દુ:ખી થવાય  

73.  બે હાથ વગર તાળી પડે નક્રહ કોઈ કામ સહકાર શવના ન બને, બીજાની મદદ જોઈએ જ.  

74.  ભણ્યો પર્ ગણ્યો નક્રહ  અનભુવ વગરનુ ંમાત્ર પુ્ તક્રકયુ ંજ્ઞાન  

75.  ભસતો કતૂરો ભાગ્યે જ કરડે  બહ ુબોલબોલ કરનાર ભાગ્યે જ કંઈ કરી િકે.  

76.  ભાગ્યિાળીને ભતૂ રળે  નસીબદાર ઓછી  મહનેત કરે તો ય તેને સફળતા મળે. 
77.  ભાવતુ ંહત ુ ંતે વૈદે્ય કહ્ુ ં પોતાને ગમતુ ંહોય તે જ ક્રહત કરનાર પર્ સચૂવે.  

78.  ભેંસ આગળ ભાગવત  અર્સમજુને ઉપદેિ આપવો નકામાં છે. 
79.  ભેંસ ભાગોળે, છાિ છાગોળે અને સોદો બજારમા ં અશનશશ્વત વ્તનુી અગાઉથી આિા બાધંવી તે.  

80.  મન ચગંા તો કથરોટમા ંગગંા  અંત:કરર્ પશવત્ર  હોય તો યાત્રા કરવાની જરૂર નથી.  

81.  મન હોય તો માળવે જવાય  પ્રબળ ઈચ્છા  હોય તો સફળ થવાય.   

82.  માએ સવા િેર સ ૂઠં ખાવી  તાકાત હોવી 
83.  મખુમા ંરામ અને બગલમા ંછૂરી  દેખાવે સારો પર્ ક્રદલમા ંકપટી.  

84.  મોરના ઈંડા ચીતરવા ંન પડે  મા-બાપના ંલક્ષર્ો બાળકમા ંસહજ  ઊતરે. 
85.  રાત થોડીને વેિ ઝાઝા સમય થોડોને કામ વધ ુ 

86.  રામ રાખે તેને  કોર્ ચાખે ? પ્રભ ુરકે્ષ તેને કોઈ નકુસાન પહોંચાડી શ્લે નહીં.  

87.  લખ્યા લેખ મીટે નક્રહ  નસીબમાં લખ્યુ ંહોય તે થાય જ.  

88.  લ ૂટંાયા પછી ભો િો  બધુ ંગમુાવ્યા પછી ડરવુ ંનકામુ.ં   

89.  લોચભયા વસે ત્યા ંધતુારા ભખેૂ ન મરે લોભ કરનાર છેતરાય છે.  

90.  વર મરો, કન્સયા મરો પર્ ગોરનુ ંતરભાણુ ંભરો  બીજાનુ ંજે થવાનુ ંહોય તે થાય પર્ પોતાને તો લાભ થવો જ જોઈએ.  

91.  વાડ શવના વેલો ન ચઢે  ઊંચુ ં્થાન મેળવવા કોઈ  મોટાની ઓથ હોવી  જોઈએ. 
92.  શવનાિકાળે શવપરીત બદુ્ધિ  શવનાિ થવાનો હોય ત્યારે બદુ્ધિ બગડે.  

93.  શિર સલામત તો પઘક્રડયા ંબહોત  કોઈપર્ રીતે માનવી બચી જાય તો સાધન-સપંશત્ત ઘર્ી મળી આવે છે.  

94.  સ્ત ુભાડંુ અને શસિપરુની જાત્રા  મયાકક્રદત સાધનોથી સુદંર કામ કરવુ.ં  

95.  સપં ત્યા ંજપં  સપંથી િાશંત ને સખુ મળે છે.  

96.  સથુારનુ ંમન બાવચળયે  દરેક વ્યક્તત પોતાના ક્રહતનુ ંજ જુએ.  

97.  સ ૂકંા ભેગુ ંલીલુ ંબળે  હલકા માર્સોના સગંથી, સારા માર્સો પર્ આપશત્તનો ભોગ બને.  

98.  સ ૂઠંને ગાગંડે ગાધંી ન થવાય   અલ્પ પ્રયત્નથી મોટી શસદ્ધિ પ્રાપત ન થાય.  

99.  સો ઉંદર મારીને  ચબલ્લીબાઈ પાટે બેઠા ં છે.  ખબૂ પાપ કરીને સાધતુા આચરે છે.  

100.  હસવુ ંઅને લોટ ફાકવો એ કેમ બને ? એકી સાથે બે કામ ન થઈ િકે.  

101.  હૈયુ ંબાળવા કરતા ંહાથ બાળવા કોઈની પાસે કામ કરાવી પ્તાવુ ંએના કરતા ંજાતે જ કરી લેવુ ંસારંુ.  

102.  હોઠ સાજા તો ઉત્તર ઝાઝા  વાર્ી િક્તત હોય તો ગમે તેનો ઉપાય કરી િકાય.  
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રૂઢીપ્રયોગ :  

1.  અખાડા કરવા  જોયુ ંના જોયુ ંકરવુ,ં લક્ષ્ય ન 

આપવુ.ં  

2.  અગ્ત્યના વાયદા  મદુત કદી પરૂી ન હોવી, ખોટા 

વાયદા.  

3.  અડ્ડો જમાવવો કાયમી મકુામ કરી જવો.  

4.  અનેક રંગો જોવા  સખુ-દ:ખમાથંી પસાર થવુ.ં 
5.  અવતાર ઉજાળવો  ગૌરવપવૂકજ જીવવુ.ં  

6.  અંગારો પાકવો  કુળને કલકં લગાનાર પતુ્ર 

નીવડવો.  

7.  અંજાઈ જવુ ં પ્રભાશવત થવુ.ં  

8.  અંધારામા ંરાખવુ ં જાર્ ન કરવી.  

9.  આકાિ તટૂી પડવુ ં અચાનક મશુ્કેલી આવી પડવી. 
10.  આકાિ પાતાળ 

એક કરવાં 

પષુ્કળ પક્રરશ્રમ કરવો.  

11.  આગ લગાડવી  કંકાસ કરવો.  

12.  આડા ઉતરવુ ં શવઘ્નરૂપ બનવુ.ં  

13.  આંખ ઊઘડવી  સત્યનુ ંભાન થવુ.ં  

14.  આંખ ફાટી જવી  આશ્વયકચક્રકત બનવુ.ં  

15.  આંખ માળી જવી  ઉંઘ આવવી. 
16.  આંખ માડંવી  એકાગ્રતાથી ધારી ધારીને જોવુ.ં 
17.  આંખ મીંચાઈ જવી  મરર્ પામવુ.ં  

18.  આંખનુ ંઊંડાર્ 

માપવુ ં 

તાકાત શવિે ખ્યાલ બાંધવો  

19.  આંખમા ંધળૂ 

નાખવી  

છેતરવુ.ં  

20.  આંખમાંથી શ્રાવર્ 

ભાદરવા વરસવા  

અશતિય રડયા કરવુ.ં 

21.  આંખે આંસનુુ ં

તોરર્ બધંાઈ જવુ ં 

એકધારંુ રડયા જ કરવુ.ં 

22.  આંખો ફાડીને જોઈ 

રહવે ુ ં

તાકી તાકીને જોઈ રહવે ુ.ં  

23.  આંગણુ ંઘસી 

નાખંવુ ં 

વારંવાર જવુ.ં 

24.  આંતરડી કકળવી  ક્રદલમા ંઅસહ્ય વેદના થવી, 

શનિાસા નાખવા. 
25.  ઉતર- તળે થઈ 

જવુ ં

ખબૂ અધીરા બની જવુ.ં  

26.  એક ઘા ને બે 

કટકા  

ચોખ્ખે ચોખ્ખુ ંકહવે ુ.ં  

27.  એક લાકડીએ 

હાકંવુ ં 

બધાને સરખા ંગર્ીને વતકવુ.ં  

28.  એકડો કાઢી 

નાખવો  

ગર્તરીમાથંી બાકાત કરવુ.ં  

29.  એકના બે ના થવુ ં પોતાની વાત પર મક્કમ રહવે ુ,ં 

હઠ ન છોડવી.  

30.  એલાન આપવુ ં આદેિ આપવો.  

31.  ઓછ આવવુ ં દુ:ખ થવુ.ં 
32.  કક્કો ખરો કરવો  પોતાની વાત પ્રત્યે અડગ રહવે ુ.ં  

33.  કડવો ઘ ૂટંડો ગળી 

જવો  

અપમાન સહન કરી લેવુ.ં  

34.  કડવો ઘ ૂટંડો 

હૈયામાં સમાવવો  

ન ગમતુ ંકાયક દુ: ખપવૂકક  સહન 

કરવુ.ં  

35.  કપાળ ધોવા જવુ ં નાહક શવલબં કરવો  

36.  કમર બેવડી વળી 

જવી  

ખબૂ મહનેત કરવી.  

37.  કરમ ફૂટેલા હોવા ં નસીબ સારંુ ન હોવુ.ં  

38.  કરમ બાધંવી  કઠીન કામ કરવા તૈયાર થવુ.ં  

39.  કળ વળવી શનરાંત થવી, ભાન આવવુ.ં  

40.  કંકુના ંપગલા ં

કરવા ં 

આગમનથી ઘરને સખુી કરવુ.ં  

41.  કંઠે ભજુાઓ રોપવી  ભાવભીનુ ં્વાગત કરવુ.ં   

42.  કાગડા ઊડવા  કંઈ બાકી ન રહવે ુ ં
43.  કાગની ડોળે રાહ 

જોવી  

આતરુતાથી વાટ જોવી.  

44.  કાગનો વાઘ કરવો  નાની વાતનુ ંમોટંુ ્વરૂપ આપવુ.ં 
45.  કાગળની નાવ  લાબંો વખત ન ટકે તેવી વ્ત ુ 
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46.  કાચુ ંસોનુ ં રસાળ જમીન  

47.  કાદવ ઊડાડવો ખરાબ ટીકા કરવી.  

48.  કાન કરડવા  ગસુપસુ વાત કરવી.  

49.  કાન ુંકવા  કાન ભભેંરર્ી કરવી.  

50.  કાનબટુ્ટી પકડવી  પોતાની ભલૂ કબલૂ કરવી. 
51.  કાનમાં ઝેર રેડવુ ં ખોટી ઉશ્કેરર્ી કરવી.  

52.  કાને ન ધરવુ ં વાતમા ંલક્ષ ન આપવુ.ં  

53.  કાને વાત 

પહોંચવી  

બાતમી મળી જવી.  

54.  કાસળ કાઢવો  નાિ કરવો.  

55.  કાળજુ ંકઠર્ કરવુ ં ક્રહિંમત ધારર્ કરવી.  

56.  કાળજુ ંકોરાવુ ં ખબૂ દુ:ખ થવુ.ં  

57.  કાળજુ ંભરાઈ 

આવવુ ં 

વેદનાથી રડવા જેવુ ંથઈ જવુ.ં  

58.  કાળા અક્ષર કુહાડે 

મારવા  

અક્ષરજ્ઞાન શવનાનુ ંહોવુ.ં  

59.  કાળા પાર્ીને 

કાઢવુ ં

દેિશનકાલની સજા થવી.  

60.  કાળી ટીલી 

લાગવી  

અપજિ કે કલકં લાગવુ ં

61.  કાટંા વેરવા  દુશ્મનાવટ ઊભી કરવી.  

62.  કાટંો કાઢવો  દૂર કરવુ.ં 
63.  કાડંા કાપી આપવાં લેચખત કબલૂાત આપવી.  

64.  કીડી પર કટક  નાના અને સામાન્સય કામ માટે 

મોટો પ્રયાસ  

65.  કુહાડીનો હાથો 

બનવુ ં 

પોતાનાને નકુસાન કરી બીજાને 

મદદ કરવી.  

66.  કખૂ લજાવવી માની આબરૂ ધળૂમા ંમેળવી.  

67.  કતૂરા ચબલાડાનુ ં

જીવન    

કંકાસવાળં જીવન  

68.  કતૂરાની ઊંઘ  સહજે અવાજ થતા ંજાગી જવાય 

એવી ઊંઘ, સાવધ 

69.  કવૂામાંન ુ ંદેડકંુ સકુંચચત મનોવશૃત્તવાળં.   

70.  કવૂો હવાડો કરવો  કમોતે મરવુ.ં  

71.  કેસ ખલાસ થઈ મરર્ પામવુ.ં  

જવુ ં 

72.  કોઠુ ન આપવુ ં અંગત વાત જાર્વા ન દેવી.   

73.  કોઠે પડવુ ં માફક આવવુ,ં અનકુળૂ આવવુ ં 

74.  કોર્ીએ ગોળ 

લગાડવો  

કામ કઢાવવા લાલચ આપવી.  

75.  કોથળામા ં 

પાચંિેરી ઘાલીને 

મારવી  

બહારથી માર ન જર્ાય તેમ છૂપો 

માર મારવો.   

76.  ખડે પગે જોવુ ં અધીરાઈથી જોવુ.ં  

77.  ખબર લેવી ખબૂ ઠપકો આપવો.  

78.  ખખેંરી નાખવુ ં ધમકાવવુ.ં  

79.  ખાઈ-પીને મડંવુ ં ખતંથી સતત કમમા ંમગ્ન રહવે ુ.ં   

80.  ખાટલે પડવુ ં માદંા પડવુ.ં  

81.  ખાટંુ મોળં થવુ ં બગડી જવુ.ં  

82.  ખાડામા ંઉતારવુ ં નકુસાન કરવુ.ં  

83.  ખાવા ધાવુ ં ડર લાગે તેવુ ંશનર્જન હોવુ.ં  

84.  ખાસડા ંખાવા  અપમાન સહન કરવુ.ં  

85.  ખાડં ખાવી  શમથ્યાચભમાનમા ંવ્યથક ુલાવુ.ં  

86.  ખાડંાની ધારે 

ચાલવુ ં 

ખબૂ મશુ્કેલ ર્તે ચાલવુ.ં  

87.  ખલુ્લા મને  હળવાિથી.  

88.  ખો ભલૂી જવી કુટેવ છૂટી જવી.  

89.  ખોડો કાઢવો  મોટી હાશન પહોંચાડવી.  

90.  ખોળો પાથરવો  કરગરવુ.ં  

91.  ગરજ સારવી  જરૂક્રરયાત પરૂી થવી.   

92.  ગળામા ંજીભ 

ઘાલવી  

બોલતુ ંઅટકવુ ં 

93.  ગળે પડવુ ં સામી વ્યક્તત પર આરોપ મકૂવો.  

94.  ગગંા નાહ્યા શનરાંત અનભુવવી.  

95.  ગધં આવવી  બાતમી મળવી.  

96.  ગાડંુ ગબડવુ ં ભારે તકલીફથી જીવનવ્યવહાર 

ચલાવવો.  

97.  ગાલે તમાચો મારી 

મોં લાલ રાખવુ ં

સખુી હોવાનો દેખાવ કરવો  

98.  ગાઠં કરવી  પૈસા ભેગા કરવા.  
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99.  ગાઠંનુ ંગોપીચદંન 

કરવુ ં

પોતાના પૈસે પોતાને નકુિાન 

થવા દેવુ ં
100.  ગાઠંનો ખીચડો 

ખાઈને  

પોતાના ધનમાથંી ખચક કરીને.  

101.  ગુ્ સો પીવો  ખારોિી રાખવી.  

102.  ગડૂા ંભાગંી જવા  ક્રહિંમત જતી રહવેી.  

103.  ગોદમા ંલેવુ ં સભંાળ કે રક્ષર્ તળે લેવુ ં 

104.  ગોળના પાર્ીએ 

નાહવુ ં 

છેતરાવુ ં

105.  ગોળનુ ંગાડંુ મળવુ ં વહાલુ ંકે ઉપયોગી માર્સ મળવુ.ં  

106.  ઘડો ુટવો  વાત જાહરે થવી.  

107.  ઘર પછૂતા આવવુ ં ગરજે મદદ ખોળતા આવવુ ં
108.  ઘા પર મીઠંુ 

ભભરાવવુ ં

દે:ખીને વધારે વધારે દે:ખી કરવા. 

109.  ઘાર્ કાઢવો  સહંાર કરવો.  

110.  ઘાસ કાપવુ ં    નકામી મહનેત કરવી  

111.  ઘીના ઠામમા ંઘી 

હોમવુ ં 

ઉચચત કે સારા ંવાના ંથવા ં 

112.  ઘોળીને પી જવુ ં ન ગર્કારવુ.ં  

113.  ચકમચ ઝરવી ઘષકર્ થવુ.ં  

114.  ચક્રકત થઈ જવુ ં ખબૂ આશ્વયક પામવુ ં 

115.  ચડય ેઘોડે આવવુ ં ઉતાવળ કરવી.  

116.  ચાર દહાડાનુ ં

ચાદંરણુ ં

થોડા સમયનુ ંસખુ.  

117.  ચાર હાથવાળા 

થવુ ં 

લગ્ન કરવા.ં  

118.  ચાલતી ગાડીએ 

ચડી બેસવુ ં

બહમુતીમા ંજોડાઈ જવુ ં 

119.  ચચત્ત ચચરાવુ ં ઊંડો આઘાત લાગવો.  

120.  ચીનનો િાહકુાર  પાકો ગાઠીયો 
121.  ચીલો પાડવો  નવો ક્રરવાજ પાડવો.  

122.  ચોટલી બાધંીને 

ભર્વુ ં

અભ્યાસમાં તલ્લીન થઈ જવુ.ં  

123.  છક્કા છટી જવા  ગભરાઈ જવુ.ં  

124.  છઠીનુ ંધાવર્ યાદ મરર્તોલ માર મારવો.  

કરાવવુ ં
125.  છળી મરવુ ં ડરથી ચમકી જવુ ં.  

126.  છાતી ુલાવવી  ગવક કરવો.  

127.  છાતી બેસી જવી  ક્રહિંમત ગમુાવવી.  

128.  છાતીએથી અળગા 

ન કરવુ ં 

પોતાની સાથે જ રાખવુ.ં  

129.  છાપરે ચડવુ ં ખબૂ ુલાઈ જવુ.ં  

130.  છાપેલુ ંકાટલુ ં નામચીન હોવુ.ં   

131.  છૂટી જવુ ં પોતાનાથી જવાબદારીમાથંી મતુત 

થવુ.ં  

132.  જડ કાઢવી  મળૂમાથંી નાબદૂ કરવુ.ં  

133.  જાત ઘસી નાખવી તનતોડ મહનેત કરવી.  

134.  જીભ ન ઉપડવી બોલવાની ક્રહિંમત ન રહવેી.  

135.  જીભ વધવી  જેમ ફાવે તેમ બોલવુ.ં  

136.  જીવ ઊંચો હોવો  ચચિંતા થવી.  

137.  જીવ ચકડોળે 

ચઢવો  

મનમા ંઅનેક જાતના શવચારો પેદા 

થવા.  

138.  જીવ ના ચાલવો   ક્રહિંમત ન ચાલવી.  

139.  જીવ પડીકે 

બાધંવો  

ભારે ઉદ્વગે થવો  

140.  જીવ બળી જવો  ઈષાકથી દુ:ખી દુ:ખી થઈ જવુ.ં   

141.  જીવતર ધળૂ હોવુ ં જીવનનો અથક ન હોવો. 
142.  જીવતર ધળૂધાર્ી 

થઈ જવુ ં

જીવન બરબાદ થઈ જવુ.ં 

143.  જીવતા મઓૂ જેવા 

હોવુ ં 

જીવન વ્યથક હોવુ.ં 

144.  જોરિોરથી મડંી 

પડવુ ં

કોઈ કામ કરવામા ંતમામ િક્તત 

વાપરવી.  
145.  ઝાટકી નાખવુ ં ખબૂ ઠપકો આપવો.  

146.  ઝાળ ઊઠવી  ગુ્ સાથી ધ ૂવંાપવૂાં થઈ જવુ.ં  

147.  ટાઢ-તડકો વેઠવો  મશુ્કેલીઓ સહન કરવી.   

148.  ટાઢા પહોરનુ ં મળૂ માથા શવનાનુ.ં  

149.  ટાપસી પરૂવી  ચાલતી વાતને ટેકો આપવો.  

150.  ઠઠ જામવી  ટોળં ભેગુ ંથવુ.ં  

151.  ઠંડે પાર્ીએ નાહી આિા છોડી દેવી.  
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નાખંવુ ં
152.  ડંકો વગાડવો  યિ્વી કાયક કરવુ.ં  

153.  ડાગળી ચસકવી  ગાડંા થવુ.ં  

154.  ક્રડિંગ હાંકવી  ગપ મારવી.  

155.  ઢોલ વગાડવો  જાહરેાત થવી.  

156.  તરંગે ચડી જવુ ં શવચારે ચડી જવુ.ં  

157.  તલવાર તાર્વી  સઘંષકમાં ઊતરવુ.ં 
158.  તાનમા ંહોવુ ં આનદંમા ંહોવુ.ં 
159.  તેલ કાઢવુ ં થાકી જાય એવી રીતે કામ લેવુ.ં  

160.  તેલ જોવુ,ં તેલની 

ધાર જોવી  

પરૂી ચોતતસાઈ કરવી  

161.  થ ૂકં ઉડાડવુ ં શનિંદા કરવી.  

162.  થ ૂકેંલુ ંગળવુ ં બોલેલા બોલ પાછા ખેંચી લેવા.  

163.  દમ મારવો  ધમકાવવુ.ં  

164.  દહાડા ભરાઈ જવા  મોત નજીક રહવે ુ.ં  

165.  દહી-દૂધમા ંપગ 

રાખવો  

બનેં પક્ષમા ંરહવે ુ.ં  

166.  દાઢીમા ંહાથ 

ઘલાવો  

ગરજપવૂકક મદદ માગવી.  

167.  દાઢીમા ંહાથ 

ઘાલવો   

ગરજપવૂકક મદદ માગંવી  

168.  દાવ જોઈને 

સોગટી મારવી  

લાગ જોઈને કામ કરવુ ં 

169.  દાળ ન ગળવી  અસર ન થવી.  

170.  દાતેં તરર્વુ ં

લેવડાવવુ ં

લાચારી બતાવવા ફરજ પાડવી.  

171.  દાતેં મેલ આવવો  પૈસાદાર થવુ ં
172.  ક્રદલ ખોલવુ ં ખલુ્લા મનથી જર્ાવવુ ં 

173.  ક્રદલ દઈને કામ 

કરવુ ં 

ઉમગંથી સારી રીતે કામ કરવુ.ં  

174.  દૂધમાથંી પોરા 

કાઢવા  

સારી વ્તમુા ંઅવગરુ્ િોધવા.  

175.  દૂધે ધોઈને આપવુ ં પ્રમાચર્કપવૂકક આદરભાવે આપવુ ં 

176.  ધાડ મારવી ભારે સાહસ કરવુ.ં 
177.  ધાવર્ના દાતં બાળકના જેવુ ંચબનઅનભુવી  

હોવા  

178.  ધળુ પડવી  શધક્કાર હોવો, વ્યથક જવુ ં
179.  ધળૂધાર્ી કરવુ ં આબરૂનો નાિ કરવો, બરબાદ 

કરવુ ં 

180.  નખ પર દહાડા 

ગર્વા  

અત્યતં આતરુતાપવૂકક રાહ જોવી.   

181.  નજર બગાડવી ખરાબ દાનત થવી  

182.  નવ નેજા થવા ં મહામશુ્કેલી પડવી  

183.  નાક લઈ જવુ ં આબરૂ ધળૂમા ંમેળવવી.  

184.  નાકલીટી તાર્વી  અત્યતં દીન ભાવે િરરે્ જવુ ં
185.  નાકે દમ આવી 

જજો  

ખબૂ હરેાન પરીિાન થઈ જવો.  

186.  નામ કાઢવુ ં આબરૂ વધારવી. 
187.  પગ ઉપર ઊભા 

રહવે ુ ં 

જાતે જીવન શનવાકહ કરવા  

188.  પગ ધોઈને પીવા  ઘર્ો ઉપકાર ્વીકારવો 
189.  પત રાખવી  ટેક આબરૂ જાળવવી  

190.  પનારે પડવુ ં બીજાને સહારે જીવવાની ક્્થશત 

ઊભી થવી.   

191.  પાઘડી બધંાવવી  ઈનામ કે સરપાવ આપવો, 

િાબાિી આપવી.  

192.  પાર્ી ફરી વળવુ ં નકામુ ંજવુ,ં આબરૂનો નાિ કરવો.  

193.  પાર્ી વલોવવા ં ફોગટ ફાફંાં મારવા   

194.  પારોઠના ંપગલા ં

ભરવુ ં 

પલાયન થઈ જવુ ં 

195.  પાિેરામા ંપહલેી 

પરૂ્ી  

િરૂયાત હોવી.  

196.  પીઠ દેવી  જે તે ્થાનેથી ચાલ્યા જવુ.ં  

197.  પથૃ્વી રસાતલ 

જવી  

ભારે હાહાકાર મચી જવો.  

198.  પેટ ન આપવુ ં મનની વાત પ્રગત ન કરવી.  

199.  પેટ પર પાટંુ 

મારવુ ં 

આજીશવકાનુ ંસાધન છીનવી લેવુ ં 

200.  પેટનુ ંપાર્ી ન 

હાલવુ ં 

કિી અસર ન થવી.   
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201.  પેટમા ંતેલ રેડાવુ ં બળતરા થવી, ઈષ્યાક થવી.   

202.  પેટમા ંપેસી 

નીકળવુ ં  

બીજાની છૂપી વાત જાર્ી લેવી.   

203.  પેંગડમા ંપગ 

ઘાલવો 

ની બાબતમા ંબરોબરી કરવી  

204.  બગલો ઊંચી 

કરવી  

દેવળં કાઢવુ ં

205.  બળતામા ંઘી 

હોમવુ ં 

ચાલ ુઉશ્કેરર્ીમા ંવધ ુકારર્ 

ઉમેરવુ ં
206.  બાજી કથળવી  ક્્થશત પ્રશતકળૂ થઈ જવી.   

207.  બાજી ધળૂમા ં

મેળવવી  

યોજના ઊંધી વાળી દેવી.   

208.  બારમો ચદં્રમા  શવરોધ કે િત્રતુા  

209.  બીડંુ ઝડપવુ ં કપરંુ કામ માથે લેવુ.ં 
210.  બે આંગળ ્વગક 

બાકી રહવે ુ ં 

ગવકનો પાર ન હોવો  

211.  બે પાદંડે થવુ ં પૈસાદાર કે માલદાર થવુ.ં   

212.  બેડો પાર થવો  સફળતા મળવી.  

213.  ભીંત  ભલૂવી  માગક ચકૂવો, અવળે ર્તે ચડી 

જવુ.ં   

214.  ભીંનુ ંસકેંલવુ ં તપાસ શવલબંમા ંનાખંવી કે 

આરોપીને મદદ થાય તેમ ઢીલાસ 

રાખવી. 
215.  ભતૂ ભરાવવુ ં ધનૂ લાગવી/ધનૂ વળગવી  

216.  ભેદ પામી જવો  વાતનો મમક સમજી જવો.   

217.  મગજમાં રાઈ 

હોવી 

શમજાજ હોવો કે અચભમાન હોવો. 

218.  મનમા ંગાઠં પડી 

જવી   

મજબતૂ માન્સયતા  બધંાઈ જવી.  

219.  માથુ ંમારવુ ં દખલગીરી કરવી.  

220.  માથે ચડી બેસવુ ં અશત લાડથી નફફટ થઈ જવુ,ં 

હકુમ ન માનવો   

221.  માથે ઝાડ ઊગવા ં ખબૂ જ દુ:ખ થવુ ં
222.  માથે લેવુ ં ્વીકારવુ.ં   

223.  મોશતયા મરી જવા  નાસીપાસ થવુ ં 

224.  રમરે્ ચડવુ ં મ્તીમા ંઆવી જવુ.ં  

225.  રેવડી દાર્ાદાર 

કરવી  

ખબૂ જ. બેઆરૂ કરવુ ં

226.  લીલી સકૂી જોવી  સખુદુ:ખ  જોવુ.ં  

227.  લોઢાના ચર્ા 

ચાવવા  

મશુ્કેલ કાયક કરવુ.ં  

228.  લોહીના આંસ ુ

પાડવાં  

અશત દુ:ખ થવુ ં 

229.  લોહીનુ ંપાર્ી કરવુ ં સખત મહનેત કરવી.  

230.  વાદળ તટૂી પડવુ ં મસુીબતો સામટી આવી જવી.  

231.  વારી જવુ ં ક્રફદા થઈ જવુ.ં  

232.  િરસઘંાન કરવુ ં લક્ષ્યને સાધવુ.ં  

233.  િેર લોહી ચડવુ ં આનકં્રદત થવુ.ં 
234.  સગેવગે થઈ જવુ ં આઘાપાછા થઈ જવુ.ં  

235.  સાત ગળે ગાળવુ ં સારી પેઠે બધી બાજુએથી જોવુ ં 

236.  સોડ તાર્ી સવૂ ુ ં મરી જવુ.ં  

237.  હજામત કરવી  નકામા કામ પાછળ સમય 

બગાડવો. 
238.  હથેળીમાં ચાદં 

બતાવવો  

છેતરવુ.ં  

239.  હથેળીમાં ચાદં 

બતાવવો  

છેતરવુ ં 

240.  હાલં્લા ંહક્રડયુ ંકરવા ં ખાવાના સાંસા પડવાં.  

241.  હૃદય ભરાઈ 

આવવુ ં 

િોકની લાગર્ીથી ડૂમો ભરાવો.  

242. ૦ હૈયુ ં ખાલી કરવુ ં મનનો ઊભરો ઠાલવવો.  

243.  હૈયે ટાઢક વળવી  ચચિંતામતુત થઈ જવુ.ં  
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તળપદા િબ્દો   

પદારથ – પદાથક ભગત – ભતત ખ ૂદંવુ ં– કરચવુ ં દોથો – ખોબો અભેમાન – અચભમાન 

ઓચ્છવ – ઉત્સવ લાધવુ ં– પ્રાપત થવુ ં પ્રથમી – પથૃ્વી બતૂા ં– તાકાત, િક્તત નભરમુ ં– અશભુ 

ધન-ધન- 

ધન્સયધન્સય 

પરૂર્ – પરૂ્ક બૈરી – પત્ની પ્રાગડ – સવાર, 

પ્રભાત 

કવેર્ – ખરાબ વચન, વાર્ી 

જનમી – જન્સમી મરૂખ – મખૂક અધમર્ – અધોમર્ હાલરંુ – ટોળં ધડકલી – ગોદડી 

માહંી – મા ં જોગી – યોગી ભો – ભય મોખ – અનકુળૂતા છાક – નિો 

બાપડા – ચબચારા જગન – યજ્ઞ વાઢંો – કંુવારો અતારે – અત્યારે હેંડો – ચાલો 

આવરદા – 

આયષુ્ય 

તીરથ – તીથક બરડો  - પીઠ પનુઈ – પણુ્ય કડતલ – નકામી કથૂલી 

શપયારંુ – પારકંુ વાસ – વસવાટ ઝોળી – ઝલતી થેલી જુક્તત – યકુ્તત મોખ – અનકુળૂતા 

જેહ – જે એકલડો – એકલો, જાતે 

જ 

ઓંમ – આ રીતે ચેહ – ચચતા માડંુ – માર્સ 

તેહ – તે ખાટ – ક્રહિંડોળાખાટ લાકં – મરોડ જાતરા – જાત્રા, 

યાત્રા 

સતંોરો – ઝઝંટ 

આળ – આરોપ ઢબ – રીત વરતવુ ં– ઓળખવુ ં કળજગ – કચળયગુ કે વારે ? – ક્યારે 

અશતિે – અશતિય ક્રહમારી – તમારી બઢૂો – વિૃ રખોંપ ુ– રક્ષર્ ગટકડંુૂ – નાની માટલી 

દીઠંુ – જોયુ ં મ્હારા – મારા આ્તે – ધીરે લઠ્ઠ – લાઠી ઓતર – ઉત્તર 

ખટ – ષટ્ ઠારવુ ં– તપૃત કરવુ ં મગતરા ં– મચ્છર વખ – શવષ, ઝેર આબોકાર – આવકાર 

કરમ – કમક રૂડંુ – સારંુ રગ – નસ વડેંરા – મોટેરા ં ગા – ગાય 

નવાર્ – જળાિય કાજ – કાયક લઢૂકવુ ં–ગબડવુ ં વાવડો – વાયરો, 

પવન 

પોરી – છોકરી 

કહયે – કહ ે માલેક – માચલક બેત – નેતરની લાકડી વરહ – વષક ફોરણુ ં– નસકોરંુ 

કયમ – કેમ કા ં– કેમ રાસ – મેળ વાલેિરી – ચાહક પગંત – હાર 

મલુક – પ્રદેિ કો – કોઇ જૂતી – ખાસડંુ વાહં ે– પાછળ દંુદ – મોટંુ પેટ 

નેન – નયન કક્રરયા ં– કયાક ફકક – તફાવત સરગ – ્વગક પોક – બમૂ 

લગન – લગની શછપવુ ં– સતંોષાવુ ં મડુદંુ – મડદુ, િબ બવ – બહુ ગવન – સાલ્લો 

ભાગ – ભાગ્ય ઝાઝા – પષુ્કળ ભાય – ભાઇ પા – બાજુ બહડેો – કાદવકીચડ 

કને – પાસે પેઠે – જેમ ભળકડે – સવારે શનમાણુ ં– લાચાર સમિાન – ્મિાન 

ધીખુ ં– ધગધગુ ં સાજુંકાં – સાજંે હટાણુ ં– ખરીદી તૈંર્ – ત્રર્ નો હર – ના રહ ે

ધમૂ – ધમૂાડો દરિની – દિકનની પડતપે – તડકામાં દખર્ – દચક્ષર્ હરવર – ્મરર્ 

પાગંળં – પગં ુ અરધપરધા – અધુું ટાઢ – ઠંડી ગલઢેરા ં– ઘરડા ં વારી – િમ, વારો 

ભરમાડં – બ્રહ્માડં પરે – ઉપરે ફોડ – ્પષ્ટતા કુર્ – કોર્ પછવાડે – પાછળ 

પો’ર – પ્રહર પાય – પગ સોંસરવુ ં– આરપાર ભોગાવો – ખાડી દહાડા – ક્રદવસ 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  84 

પરમાર્ – પ્રમાર્ અનભેં – શનભકય મૉર – આગળ છણુવંણુ ં– શછનચભન જો્સો – જુ્સો 

ફંદ – જાળ રંૂવે – રંૂવાડે માળં – વહાલમા ંનામ ચધૂડો – કંજૂસ ઝાઝંક્રરયા – આભષૂર્ 

ભગશત – ભક્રકત ઓળો – છાયા માર્હ – માર્સ ઓરંુ – નજીક કથૂલી – શનિંદા 

સકંલપ – સકંલ્પ દૂઝવુ ં– ઝરવુ ં આર્ીપા – આ બાજુ દોંગુ ં– લચુ્ચુ ં નઠારી – અયોગ્ય 

શવકલપ – શવકલ્પ સમાણુ ં– સરખુ ં ભાળે – જુએ આ’પા – આ બાજુ ખોળવુ ંિોધવુ ં

મેલ્યા ં– મકૂ્યા ં વા’લો – વહાલો વટે – પસાર કરે ઓરુ – નજીક િેહ – છાપ, દાબ 

હરખ – હષક ગોપીઉં – ગોપીઓ બકાલુ ં– િાકભાજી ચાગાચ ૂગં ુ– બેવકફૂ વેળા – સમય 

વીિવાસ – 

શવશ્વાસ 

જડાવવુ ં– સજ્જડ ડોહો – ડોસો તઇં – તો પછી આગલુ ં– આગળનુ ં

શવપદ – શવપશત્ત પરમારે્ – પ્રમારે્ પગેૂ – પહોંચે નયણુ ં– નેન મેળે – જાતે 

વચનુ ં– વચનો કે’જો – કહજેો અડાળી – રકાબી નકર – નક્રહ તો શસકલ – ચહરેો 

ઉતારર્ – ઉતારવુ ં વાઢવુ ં– કાપવુ ં ભળકડે – સવારે ગોજ – પાપ ડોળી – ફળ 

આર્વુ ં– લાવવુ ં ખમવુ ં– સહન કરવુ ં હડફ – એકાએક્ આબોકાર – આવકાર છાકં – નિો 

પેજ – ઘેંિ નોધારી – શનરાધાર વેળા – સમય ઢૂંકડંુ – નજીક છેક – અંત 

ઊની – ગરમ પરારે્ – માડંમાંડ ફાટં – ખોબો શનમ – શનયમ કરાડાકી – કટાક્ષ 

કોરંુ – સકંુૂ લગૂડા ં– કપડા ં બનુ – બહને સધંાંય – બધાં ભોંય – તળીયુ ં

ભૈસાબ – 

ભાઈસાહબે 

કમકમા – ધ્રજુારી સધંયુ – બધુયં ઘોડય ે– ની જેમ સાખે – સાક્ષીએ 

હેંડો – ચાલો ઠાઠમાઠ – વૈભવ ભર્ી – તરફ રત્નાગર - સાગર રવરવતુ ં– ચચરતુ ં

અઢેલીને – અડીને છાનુ ં– ગપુત આલ – આપ તાકડે – અર્ીના 

સમયે 

વેગળો – અલગ 

તાનમા ં– ગેલમા ં ચાદંો – ચદં્ર દન – ક્રદવસ છોડી – છોકરી સલવટ – કરચલી 

અજુગતુ ં– 

અયોગ્ય 

કોક – કોઇક મેજબાન – યજમાન વેલેરા – વહલેા હાપ – સાપ 

પેઠી – પ્રવેિી આઇ – મા ભોડંુ – માથુ ં દાગધર – ડૉકટર ગરવાઈ -  ગૌરવ ્

શનહાકો – શનસાસો બાઇ – સ્ત્રી મોખ – લાગ મલક – મલુક લોદોં – લોચો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  85 

  અનેકાથી િબ્દો   

 અક્ષ – રમવાનો પાસો, માળાનો મર્કો, (ચિ કે પથૃ્વીની) ધરી, આંખ, ઘ્રારે્ન્દ્ન્સદ્રય, શવષવુવતૃ્તથી ઉત્તર દચક્ષર્ કોઈ પર્ ગોલીય 

અંતર  

 અક્ષર – અશવનાિી, વર્ક (ભાષા), હરફ કે બોલ, દ્તક, શવશધના લેખ, બ્રહ્મ  

 અજ – રામના દાદા, બ્રહ્મા, કામદેવ, ચદં્ર, ઈશ્વર, બકરો, અનાક્રદ, અક્રહ જન્સમેલુ ં 

 અજન્સમા – જેને જન્સમ ન્સથી એવુ,ં ઇિવર, માયા, સીતા, લક્ષ્મી  

 અટક – નડતર, મશુ્કેલી, િકંા, અટકર્, કાચી કેદ, સકંલ્પ, અડદ  

 અટ્ટ – અટારી, અનાદર, શતર્કાર, પ્રહાર, રૂડંુ, સકંુૂ  

 અડાવવુ ં– ધમકાવવુ,ં ગપાટા મારવા, ઘણુ ંખાવુ,ં ઓઠવવુ ં 

 અદા – અચભનય, નખરા,ં પરંુૂ કે ચકૂતે, અદાવત  

 અનતં અપાર, શવષ્ણ,ુ રુદ્ર, બ્રહ્મા, િેષનાગ, બલરામ, આકાિ, જૈનોના ચૌદમા તીથુંકર  

 અમલ – વહીવટનો ગાળો, સત્તા, અફીર્નો કેફ, સમયનો શમુાર  

 અથક – સમજૂતી, હતે,ુ પૈસો, ગરજ, ચાર પરુુષાથકમાનંો બીજા નબંરનો પરુુષાથક  

 અંક – આંકો, આંકડો, ખોળો, નાટકનો શવભાગ, ચચહન, ટેક, ડાઘો અથવા કલકં  

 અંતર – મન, ભેદ, છેટંુ, તફાવત, અંદરનુ,ં નજીકનુ ંવચલો કાળ, સમાસને અંતે, બીજુ ંએવા અથકમા ં(ઉદા રૂપાતંર)  

 આડંુ – હઠીલુ,ં (ગાડાનુ ંઆડંુ, સીધુ ંનક્રહ એવુ,ં ઊભુ ંનક્રહ એવુ,ં વચ્ચે પડેલુ,ં વાધંાખોક્રરયુ,ં આડકતરંુ, વાંકુ કે ખોટંુ, શવરુિ, આડી 

બાજુએ મેલુ,ં ભતૂ  

 આરો – કાઠંો, પાર, ઉપાય, માગક છેડો, પૈડાનો ભાગ, નક્કી સમય (જૈન), રેતી, ચનૂાના શમશ્રાર્ના કોલનો ખાડાવાળો ભાગ  

 આંક – સખં્યા, લેર્દેર્ના ક્રહસાબનો કાગળ, છેડેથી વાકંો સચળયો, માછલી પકડવાનો ગળ, (વીંછી ભમરી વગેરેનો) ડંખ, (મછૂનો) 

વળ, વરને આપવાનો ચાદં્લો                

 આંટી – ગ ૂચં, (સતૂરની) આંટી, પ્રપચં, કોયડો, આબરૂ, કીનો  

 ઇિ – ધર્ી, પરમેશ્વર, રાજા, મહાદેવ, અચગયારની સજં્ઞા, ઇિાન ખરૂ્ાના અશધપશત, આદાક નક્ષત્ર, એક ઉપશનષદ  

 ઉત્તર – જવાબ, બાકીનુ,ં પછીનુ,ં ઉત્તર ક્રદિા, વચન, ડાબુ,ં બધારે, બચાવનુ ંકથન  

 ઉપાશધ – પીડા, જજંાળ, સજં્ઞા, ચખતાબ, અટક, પદવી, ગરુ્ધમક  

 ઓજસ – િરીરની ધાત,ુ પ્રકાિ, તેજ, બળ, પ્રશતભા, પરાિમ, ચૈતન્સય  

 કડી – લોઢાનો આંકડો, કશવતાની પકં્તત, બેડી, હારબધં, એક ઘરેણુ,ં બારર્ાની આડી સાંકળ  

 કર – હાથ, વેરો. ક્રકરર્, સ ૂઢં, લાગો, બેની સજં્ઞા, કરવા માડં.  

 કળ – ચાવી, યકુ્તત, પીડા, િાશંત, સમજ, કળર્ કે કાદવ  

 કાટ – ધાતનુો મેલ, ઇમારતી લાકડંુ, સામો દાવ, નડતર ધતૂકજન  

 કાટંો – શળૂ, નડતર, નાકનુ ંઘરેણુ,ં તોલવાનુ ંયતં્ર, રોમાચં, અંટસ, વહમે, ટેક, જુ્સો, પોપટના ગળાનો રોગ, (ઘક્રડયાળ, વીંછી, 

માછલી કે યરુોપીય ઢબના ભોજન માટેનો) કાટંો  

 કાતં (કાન્સત) મનગમતુ,ં અશનકળૂ, મનોહર, પ્રીતમ, પશત, ઓસડ, મોર, ચન્સદ્ર, સયૂકકાન્સત કે એવો કીમતી પથ્થર, કેસર, કંકંુ, એક 

પ્રકારનુ ંલોઢંુ, કાતંવા લાગ.  

 ગ ૂચંવર્ભયુું, જૂઠંુ, ભગંાર, ઢગલો, શિખર, ન વચંાય કે ન સમજાય અવુ,ં ઠગાઇઇ કડાકટૂ  

 કોઠો – પેટ, િરીર, મન, ખાનુ,ં ઘર, મોટી કોઠી, મોટો કવૂો, બરુજ, વ્યહૂરચના, કોષ્ટક, ઢોરનો ડબો  
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 કોરુ – ભીનુ ંનક્રહ, લખ્યા શવનાનુ,ં વાપયાક શવનાનુ,ં રાધેંલુ ંનક્રહ.  

 ખગ – પક્ષી, ગ્રહ, તારો, સયૂક, દેવ, નવની સજં્ઞા  

 ખડં – કકડો, સમહૂ, પ્રકરર્, ઓરડો, પથૃ્વીના ખડંમાનંો દરેક, કાપડનો ટુકડો, શવભાગવાળં  

 ખાર્ – ખશનજ નીકળે છે તે જગા, અનાજનુ ંભોંયરંુ, ઢોરનો ખોઆક, હશથયારની ધારમા ંપડેલો ખચકો, ઉત્પશત્ત્થાન   

 ખાતર – ચાકરી, તરફદારી માટે, (ખેતરનુ)ં ખાતર, ચોરી, ચોરે પાડેલુ ંબાકંુ  

 ખલુ્લુ ં– જાહરે, ઉઘાડંુ, નાગુ,ં ્પષ્ટ, શનખાલસ, અર્ઘેરાયેલુ ં 

 ખોળ – તપાસ, (તલનો) ખોળ, ખોળી, (ગોદડાની) ખોળ  

 ગત – ચાલ, ક્્થશત, િક્તત, સમજ, મરર્ પછીની, ક્્થશત, ગયેલુ ં 

 ગશત – ચાલ, ઝડપ, પ્રવેિ, સમજ, િક્તત, ક્્થશત, ર્તો, મઆૂ પછીની હાલત  

 ગાળો – ફાસંો, મોસમ, અશમક સમય, એક વસ્ત્ર, શવ્તાર, (ઘટંી કે બગંડીનો) ગાળો, િરીરનો બાધંો, વટાન, કે ફેર, પહોળાઇ કે પનો  

 ગરુ્ – ગરુ્, માકક  (દોકડા), ફાયદો, ઉપકાર, લક્ષર્, ત્રર્ની સખં્યા (ગરુ્ ત્રર્ છે માટે), પર્છ, દોરી, (આકારમા)ં ગોળ, એક ગળી વ્ત,ુ જથ્થો, 

ન્સયાયનો કન્સયાની લેવડદેવડનો શવભાગ  

 ઘટ – ઘટાડો, ખોટ, ઘટ્ટ, ઘડો, િરીર, હદય મન   

 ઘાટ - ઓવારો, આકાર, લાગ, પવકત, પવકતમાનંો ર્તો, િોભા, તજવીજ  

 ઘોસ – એક જનાવર, ફળ, મોટંુ પરૂ, એક ઘરેણુ,ં લાકડાની મોટી ઘોડી  

 ઘોર – ચબહામણુ,ં કમકમાટી ઉપજાવે તેવુ,ં ગાઢ, અવાજ, કબર, ઊંઘનો અવાજ  

 ચર – ચચંળ, જાસસૂ, ખાઇઇ, ચલૂ, કપડંુ ફાટવાનો અવાજ, હોમ શનશમતે્ત રાધેંલુ ંઅન  

 છૂટ – મોકળાિ, ્વતતં્રતા, જતી કરેલી રકમ, પરવાનગી  

 જરા – લગીર, ઘડપર્, સાપની કાચંળી  

 ઝોક – શનકસાન, વલર્, આંખમા ંઝપટ વાગવી ઘેટાબંકરાનંો વાડો, ઝકેલી ચીજનો વળાકં  

 ટાઢંુ – વાસી, ધીમુ,ં ક્રઢલુ,ં મદં, ઠંડંુ  

 ડાકં્રડયો – ડાડં આદમી, દાડંી પીટી રોન ફરનાર, નાનો પાતળો દંડો  

 ઢોળાવ, ઢબ, સબંધં, ગાવાનો ઢંગ, પાકનો અંદાજ  

 તડ – નાતનુ ંતડ, ફાટ, તરડ  

 તર – પૈસાદર, મ્ત, ધરાયેલુ,ં તાજુ,ં નાની ખાડી, દૂધ દહીંની પોપડી, તરાપો  

 તરી – હોડી, મલાઇ, કાપં, ઉપર તરતી પોપડી, જળમાગક, ત્રર્ ગણુ ં(આંક)  

 તાલ – માથાની ટાલ, યકુ્તત, કાસંીજોડ, તાડ, લાગ, મજા, ગાયનનુ ંમાપ  

 તેજ – પ્રકાિ, પ્રભાવ, ગરમ, જોવાની િક્તત, તીક્ષર્  

 દર – દરેક, ભાવ, છીદ્ર, બારણુ ંકે દરવાજો  

 દંડ – દંડો, શિક્ષા, એક કસરત, , કોર્ીથી કભા સધુીનો ભાગ  

 દાવ – યકુ્તત, લાગ, પાસામા ંપડતા દાર્ા, રમતનો વારો  

 દોર – અંકુિ, જોહુકમી, દોરડંુ પતગંની દોરી, સત્તા, માગક બતાવ  

 દોષ – ભલૂ, ખોડખાપંર્, પાપ, ગનુો  

 નાડ – રગ, કમળની દાડંી, વલર્, લગામ, કાબ ૂ 

 નાળ – નળી, નેળ, નચળયુ,ં પરનાળ, બદૂંકની નળી 

 પક્ષ – તરફેર્, તડ, પક્ષપાત, પખવાક્રડયુ,ં પાખં  

 પટ – ઝટ વસ્ત્ર, િેતરંજનુ ંપાક્રટયુ,ં પડદો, નદીની પહોળાઇ, શવ્તાર, જમીનનો સાકંડો લાબંો પટો, ચીતરવાનુ ંપાક્રટયુ,ં પાસ (પટુ), અસર  

 પડદો – આંતરો, કાનનો ઢોલમ ઓઝલ, ગપુત વાત  

 પત્ર – છાપુ,ં કાગળ, પાદંડંુ, હોડી  

 પાક - પાકંુ, પશવત્ર, પ્રામાચર્ક, પક્રરપકવતા, (ખેતીની કે અન્સય) નીપજ, ખાવાનો પૌન્દ્ષ્ટક પદાથક, રસોઈ 
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 પાટ – બાજઠ, તામ્રપત્ર, તાકો, જમીનનો લાબંો પટ, વાટમા ંપથરાતા ંલગૂડા,ં ઊંચી બેઠક, નાની તલાવડી, લાટો, રાજગાદ 

 પાર્ી – જળ, ધાર, ટેક, તેજ, શરૂતન, ડોળ  

 પાત્ર  - લાયક, વાસર્, (નાટકનુ)ં પાત્ર, બે ક્રકનારા વચ્ચેનો ભાગ  

 પાનુ ં– પષૃ્ઠ, પાદંડંુ, પત્ુ,ં રત્ન, (છરીનુ)ં પાનુ,ં (નસીબનુ)ં પાનુ ં 

 પાયો – આધાર, ધોકાણુ,ં શત્રકોર્ની ઊભા રહવેાની બાજુ, આટ્કનો એક ઘક્રડયો, (સખુડીનો) પાયો, (ચર્તરનો) પાયો  

 પાર – બરર્ી, છેડો, ભેદ, હદ, આિરો, મકં્રદરનુ ંઆંગણુ,ં કાઠંો  

 પોત – મળૂ ્વરૂપ, બાળક, વસ્ત્ર, સ્ત્રનો વર્ાટ, મછવો  

 પ્રકૃશત્ત – કુદરત, ્વભાવ, તચબયત  

 ફેર – ચક્કર ચડવા તે, તફાવત, ગોળીબાર, ઘેરાવો  

 ફેરી – માલ વેચવા ફરવુ ંતે, આંટો, વખતે  

 ભાત – રાધેંલા ચોખા, જુદાપણુ,ં છાપ  

 ભાર – વજન, ચોવીસ મર્, વીસ તોલા, અપચો, જવાબદારી, શવ્તાર, વક્કર કે વટ, આભાર, ગુજંાિ, સમહૂ  

 ભાવ – ક્રકિંમત, હતે, શવચાર, ગમો, ઇરાદો, અચભયન, પ્રકૃશત, આ્થા, હોવાપણુ,ં લાગર્ી, તાત્પયક  

 મત – મશત, અચભપ્રાય સપં્રદાય, હઠ,મા કે નક્રહ  

 મધ ુ– ગળ્યુ,ં મધ, દારૂ, વસતં ઋત,ુ અધોક વકૃ્ષ, એક છંદ, ચૈત્ર માસ  

 મમક – મમક્થાન, રહ્ય, મહણેુ,ં ભાવાથક  

 મડંળ – કૂંડાળં, ટોળં, પ્રદેિ, બાર રાજ્યોનો સમહૂ, ઋગ્વેદનો દરેક ખડં  

 માન – આબરૂ, આદર, અચભમાન, તોલ કે માપ  

 રાગ – મોહ, ગુ્ સો, અવાજ, પર્પરનો મેળ, ગાવાની રીત  

 રામ – બળરામ, રામ, પરશરુામ, આત્મા, મરવુ,ં દોકડા, વ્યાજ 

 વરવુ ં– પસદં કરવુ,ં બેડોળમ નઠારંુ  

 વળ – અંટસ, મમતા, આંટો, સબંધં, યકુ્તત, ગાઠં  

 વા – પવન, તરંગ, એક રોગ, શવચારનુ ંમોજુ,ં અથવા  

 વાજ – વેગ, પીડા, સગં્રામ, બળ, અન, ઘી, કંટાળેલુ,ં તોબા, હારેલુ,ં યજ્ઞ, બાર્નુ ંપીંછં  

 વાટ – ર્તો, ક્રદવેટ, પતીક્ષા, (પૈડા પર ચઢાવાતી) વાટ  

 વાર – વખત, ફેરો, શવલબં, એક માપ, અઠવાક્રડયાનો એક ક્રદવસ  

 શવગ્રહ – યિુ, િરીર, સમાસના ંપદ છૂટા ંપાડવા ંતે  

 શવશધ – બ્રહ્મા, ભાગ્યદેવતા, નસીબ, િાસ્ત્રજ્ઞા, સં્ કાર ક્રિયા  

 વેન – વહવે ુ ંતે, (ડમચર્યા જેવુ)ં વાહન, લગંાર કે હાર, વભો, વેર્, હઠ, એક રાજા, મનનુો પૌત્ર  

 શ્રી – આરંભનો મગંળ િબ્દ, શ્રીમાન-શ્રીમતી-શ્રીયતુ વગેરેનો સકેં્ષઅ, એક રાગ, િોભા, લક્ષ્મી, ત્રર્ પરુુષાથક (ધમક, અથક, કામ) 

 શ્રશુત – સાભંળવુ ંતે, કાન, ક્રકિંવદંશત, વેદ, અવાજ, નાદનો એક ભેદ 

 સખુી – સાહલેી, ઉદાર, દાની 

 સર – સરોવર, માળા, સાહબે, િેર, વડો, પત્તાની રમતમા ંહુકમ, તાબે, મદુ્દલ અને મદુ્દતનો ગરુ્ાકાર 

 સાખ – ઝાડ ઉપર પાકેલુ ંફળ, બારણુ,ં આંગણુ,ં (બારર્ાની)સાખ,  

 સાન – ઈિારો, સમજર્, ્વમાન, છટા, ગીરે મકુવુ ંતે 

 સારવુ ં– વીંધ પાડવુ,ં શ્રાિ કરવુ,ં ખેરવવુ,ં પરોવવુ,ં આંજવુ,ં સરકાવવુ,ં િર્ગારવુ,ં પાર પાડવુ ં

 સારંગ – એક રાગ, હરર્, ધનષુ્ય, શસિંહ, હાથી, હંસ, ચાતક મોર, કોક્રકલ, વીંછી, ભમરો, કમળ, િખં, સારંગી, મેઘ, ચદંન, કપૂર, સોનુ,ં રત્ન, 

પથૃ્વી, પ્રકાિ, રાત, શવશવધ રંગ, કામદેવ, વકૃ્ષ, સાપ 

 હક્રર – શવષ્ણ,ુ કૃષ્ર્, ઘોડો, શસિંહ, વાદંરો, ચન્સદ્ર 

 હાર – એક ઘરેણુ,ં પરાજય, પકં્તત, ુલમાળ 

 હીર – સત્વ, રેિમ, ક્રહિંમત, પે્રમ, તેજ 
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શવરામચચન્સહો  

 

 શવરામચચિોએ વાચનલેખનનો પ્રાર્ છે, તેના શસવાય ભાષા સમજવી અઘરી છે. જો શવરામચચિોનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કરવામા ં

આવે તો અથકનો અનથક થવાનો સભંવ છે. જેમકે,  

 કાયદાનુ ંપાલન કરવુ ંનહીં, કરનારને સજા કરવામા ંઆવિે. અહીં અલ્પશવરામ ખોટી જગ્યાએ મકુાયુ ંછે. -  

 કાયદાનુ ંપાલન કરવુ,ં નહીં કરનારને સજા કરવામા ંઆવિે. - સાચુ ંવાકય છે.  

 

ભાષામા ંવપરાતા ંશવચભન શવરામચચિો નીચે પ્રમારે્ છે.  

 

(1) પરૂ્કશવરામ :- (.)  

 

 વાક્યને અંતે પરૂ્કશવરામ મકૂય છે.  

ગાધંીનગર ગજુરાતની રાજધાની છે.  

 િમસચૂક િબ્દો કે કક્કાવારીના િબ્દો કૌંસ વગર આવે ત્યારે  

1. નદી 2. પવકત 3. સમદુ્ર 4. જગંલ  

ક. ગજુરાતી  ખ. હીન્સદી  ગ. અંગે્રજી    ઘ. સં્ કૃત  

 સચંક્ષપત રૂપોમા ં 

 ચચ. (ચચરંજીવી), ચલ. (ચલચખતગં)  

 તા. ક. (તાજા કલમ)  

 જો કે પ્રચચલત બનેલા ંટૂંકા રૂપો જેવા કે સેમી (સેન્દ્ન્સટમીટર) 

ચોમી (ચોરસ મીટર), ક્રકમી (ક્રકલોમીટર), ચોક્રકમી (ચોરસ 

ક્રકલોમીટર) વગેરેમા ંપરૂ્કક્રકરામનો ઉપયોગ થતો નથી.  

 પ્રકરર્ કે પુ્ તકના િીષકકમા ંપરૂ્કશવરામનો ઉપયોગ થતો 

નથી.  

સત્યના પ્રયોગો. (અશિુ) સત્યના પ્રયોગો (શિુ)  

 

2) અલ્પશવરામ (,)  

 

 જયા ંથોડંુ અટકવાનુ ંજરૂરી હોય ત્યાં અલ્પશવરામ આવે.  

(1) જ્યારે એકીસાથે ઘર્ા ંનામ, શવિેષર્ો કે ક્રિયાપદ આપેલ 

હોય ત્યારે છેલ્લા શસવાય દરેકની પછી અલ્પશવરામ આવે છે.  

શસધીર, સરેુિ, સકેુત અને સદુિકન બધા પાસ થયા.  

રમવુ,ં રડવુ,ં કદૂવુ ંઅને અનકુરર્ કરવુ ંએ બાળકનો ્વભાવ છે.  

(2) સબંોધન પછી અલ્પશવરામ આવે,  

માલતી, છાપુ ંલાવ.  

(3) પત્રલેખનમા ંસબંોધા અને શવદાયવચન પછી અલ્પશવરામ 

આવે.  

પજૂ્ય બાપજુી, આપનો સહદયી,  

(4) કારર્ કે, કેમ કે, ની પહલેાં અલ્પશવરામ આવે.  

  પાક સકૂાઈ રહ્યો છે, કારર્ કે ખબૂ તાપ પડી રહ્યો છે. 

5 અલબત્ત, ટૂંકમા,ં જેમકે, એટલે કે િબ્દો પછી.  

          ટૂંકમા,ં તમે પોલીસને જાર્ કરી હતી.  

(6) અવતરર્ચચિ વાપરતા ંપહલેા ંઅલ્પશવરામ આવે છે.  

રાધાએ કહ્ુ,ં “શ્યામ શવના હુ જીવી નહીં િકંુ” 

(7) કેમ, જી, બેિક, હા, ના, વગેરે િબ્દો પછી અલ્પશવરામ આવે.  

ના, હું ત્યાં નહીં આવુ.ં  

બેિક, અમારો ઉમેદવાર ચ ૂટંર્ી જરૂર જીતિે.  

(8) આજ્ઞાથક પછી જો કોઈ ઉપવાક્ય આવતુ ંહોય તો આજ્ઞાથક પછી 

અલ્પશવરામ આવે.  

જુઓ, છોલરાઓ તોફાન કરે છે.  

સાભંળો, કોઈક રડી રહ્ુ ંછે.  

 

(3)અધકશવરામ(;)  

 

 અલ્પશવરામ કરતા ંવધ ુઅને પરૂ્કશવરામ કરતા ંઓછં 

અટકવાનુ ંથાય ત્યારે અધકશવરામ આવે છે. વાક્ય લાબં ુહોય 

ત્યારે તેમા ંઆવતા ં્વતતં્ર ઉપવાક્યોને અંતે અધકશવરામ 

આવે છે.  

 રાજાએ અપરાધીને એકરાર સાંભળ્યો; તેની વાર્ીમા ં

પશ્ર્વાતાપ જોયો અને રાજાએ તેને માફ કયો.  

 

(4) ગરુુશવરામ (:)  

 

(1) ગર્તરી કરવા ગરુુશવરામ ચચિ આવે છે.  

પરુુષાષક ચાર છે : ધમક, અથક, કામ અને મોક્ષ  

(2) અવતરર્ માતે ગરુુશવરામ ચચિ આવે છે.  
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ગાધંીજીએ કહ્ુ ં: “ખરાબ અક્ષરો અધરૂી કેળવર્ીની 

શનિાની છે”  

(3) મખુ્ય અને ગૌર્ િીષકક અલગ- કરવા માટે – ભારત : ભપૂષૃ્ઠ 

અને રાજકીય.  

 

(5)પ્રશ્નચચિ (?)  

 

જયા ંપ્રશ્ન પછૂવાનો હોય ત્યાં વાક્યને અંતે પ્રશ્નાથકચચિ આવે છે.  

સાબરમતી ક્યાથંી નીકળે છે ?  

શમશ્ર વાક્ય અને મખુ્યવાક્યમા ંપ્રશ્ન હોય તોપર્ પ્રશ્નચચિ વાક્યને 

અંતે મકૂાય છે.  

મને કંઈ ખબર હતી કે તમે અહીં જ હિો ?  

સયંોજકથી જોડાયેલા ંબે ઉપવાક્યોમા ંપ્રશ્નનો ભાવ ન હોય તો 

પ્રશ્નચચિ આવતુ ંનથી.  

તમે ત્યા ંજઈને શુ ંકરો છો એ મને ખબર છે. 
 

(6)આશ્વયકચચિ (!)  

 

િોધ, આશ્વયક, શધક્કાર, પ્રિસંા, દુ:ખ, આનદં જેવી લાગર્ીઓ 

દિાકવવા માટે આશ્વયકચચિ આવે છે.  

વાહ ! કેટલુ ંસરસ !  

ધન્સય છે તારી જનેતાને !  

 

 

(7) અવતરર્ ચચિ  

 

(અ) એકવડંુ અવતરર્ચચિ (‘ ‘)  

 

(બ) બેવડંુ અવતરર્ચચિ (“ “)  

 

કોઈના બોલેલા િબ્દો દિાકવવા અવતરર્ચચિ વપરાય છે.  

ગાધંીજીએ કહ્ુ ં: “સત્યનો સદા જય થાય છે.”  

--- પુ્ તકનુ ંપ્રકરર્, ગ્રથંનામ કે િબ્દ પર ભાર મકૂવા 

અવતરર્ચચિ વપરાય છે.  

‘ગ્રામ્યમાતા’ એક ખડંકાવ્ય છે.  

--- એકવડંુ અવરતર્ચચિ કે બેવડંુ અવતરર્ચચિ વાપરવુ ંતે 

સબંધંી કોઈ ચોક્કસ શનયમો નથી. પરંત ુબધી જગ્યાએ કાંતો 

એકવડંુ અથવા બેવડંુ અવતરર્ચચિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  

 

 

 

(8) લઘરેુખા (-)  

 

સામાશસક િબ્દોમા ંજયા ંઘટકો અલગ કરવાની જરૂર હોય ત્યા ં

લઘરેુખા આવે છે. જેમ કે, રાજા-પ્રધાન, ઊંચ-નીચ  

 

(9) ગરુુરેખા (--)  

 

વાક્યમા ં્પષ્ટતા કે ઉમેરર્ કરવા ગરુુરેખા આવે છે.  

રાકેિભાઈ – આપર્ા ગચર્તશિક્ષક – આજે આવવાના નથી.  

 

(10) લોપચચિ ( ‘ )  

 

લોપચચિ અલ્પશવરામ જેવુ ંછે. અલ્પશવરામ િબ્દ પછી નીચેના 

ભાગમા ંલખાય છે; લોકચચિ િબ્દ કે આંકડાની પહલેા ંઉપરના 

ભાગમા ંલખાય છે. િબ્દમા ંકોઈ અક્ષરનો લોપ થયો હોય ત્યારે 

આ ચચિ વપરાય છે. જેમ કે, સભુાષ ધ્યાનથી ભર્તો ન’તો, 

(ન’તો = ન હતો)  

 

(11) કાકપદચચિ ( ^ )  

 

લેખનમા ંરહી ગયેલુ ંઉમેરવા કાકપદચચિ વપરાય છે. આને 

કાકપદ ઘોડી પર્ કહ ેછે.  

પે્રમમા ંઅને યિુમાં ^ બધયુ ચાલે. 
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વાક્યના પ્રકારો  

વાક્ય એટલે શુ?ં  
 એક કે વધારે પદો મળીને અથક ્પષ્ટ કરે તેવા સમહૂને આપરે્ વાક્ય કહીએ છીએ. વાક્યની રચના કરતી વખતે આપરે્ વાક્યમાનંા પદોને 

ચોક્કસ િમમા ંગોઠવીએ છીએ.  
 

 સાદંુ વાક્ય  
 

 જે વાક્યમા ંએક જ ક્રિયાપદ હોય છે એટલે કે જે વાક્ય એક ઉદે્દશ્ય 
અને એક શવધેય ખડંનુ ંબન્સયુ ંહોય તેને સાદંુ વાક્ય કહવેાય છે.સાદંુ 
વાક્ય એકજ હોય છે અને ્વતતં્ર હોય છે.  
 તમારી જવાબદારી મારા પર નહીં.  
 રમેિનુ ંભર્તર સારંુ.  
 નારાયર્ હંમેિ સારા કામમા ંશનમગ્ન રહ ેછે.  
 શવદ્વાનો સાથે વાતચીતથી પરમ સખુ પ્રાપત થાય છે. 

  
 શમશ્ર વાક્ય  
 

 જે વાક્યમા ં ઓછામા ં ઓછા બે ્વતતં્ર વાક્ય હોય અને એ કોઈ 
સયંોજકથી જોડાયા હોય તેને શમશ્રવાક્ય કહવેાય છે.  

 મનષુ્ય ધારે છે કાઈં અને થાય છે કાઈં.  
 એ છોકરો બાળપોથી વાચંી િકે છે પર્ અક્ષરો બરાબર લખી 

િકતો નથી.  
 એ આવ્યો ખરો/પર્/એરે્ ગાયુ ંનહીં. 
 તમે મોટા/કે/એ મોટો ? 

 ક્યા ંરાજા ભોજ/ને/ક્યા ંગાગંો તૈલી  
 

 સકુંલ વાક્ય  
 

 સકુંલ વાક્ય એક મખુ્ય વાક્ય અને એના ઉપર અવલચંબત – એના ં
શવિેષર્, ક્રિયાશવિેષર્  વગેરે રૂપે કાયક કરતા-ં બીજા વાક્યોથી 
જોડાયેલુ ં હોય છે.એમા ંએક મખુ્ય વાક્ય હોય છે અને એક વધારે 
ગૌર્ વાક્યો હોય છે.  
 તમે ખાતા હિો તે હું ખાઈિ.  
 જ્યારે કામ પડિે ત્યારે બોલાવી લઈિ.  

 

 

 શવધાન વાક્ય  
 

 વાક્યમા ંજે હકીકતનુ ંસીધુ ંકથન કરવામા ંઆવેછે એટલે કે શનવદન 
હોય છે ત્યારે તે વાક્ય પ્રકારને શવધાનવાક્ય પ્રકાર કહવેામા ંઆવે 
છે. 
 દા. ત. તે પુ્ તક વાચેં છે.  

 

 પ્રશ્નવાક્ય  
 

 વાક્યમા ં જ્યારે જે હકીકત રજૂ કરવાની હોય તેના શવિે પ્રશ્ન 
કરવામા ંઆવ્યો હોય ત્યારે તે ‘પ્રશ્નવાક્ય’ બને છે. જેમ કે.  
 શુ ંતે પુ્ તક વાચેં છે?  

 

 આજ્ઞાથકવાક્ય  
 

 વાક્યમા ં જે હકીકત રજૂ કરવાની હોય તે ભારપવૂકક – આજ્ઞારૂપેરજૂ 
થાય ત્યારે તે ‘આજ્ઞાથકવાક્ય’ બને છે જેમ કે.  
 તુ ંઆ પુ્ તક વાચં.  

 

 ઉદગારવાક્ય  
 

 જે વાજ્યમા ં હકીકત શવિે અચરજ કે આશ્વયક અથવા નવાઈ જેવી 
લાગર્ીઓ કે પછી િોક. શવષાદ કે હષક-ઉલ્લાસની લાગર્ીઓ પ્રગટ 
થાય ત્યારે તે વાક્ય ‘ઉદગારવાક્ય’ બને છે. જેમ કે.  
 

 વાહ ! તે પુ્ તક વાચેં છે ! 
 

 

 શવશધવાક્ય  
 

 જે વાક્યમા ંહકારનો ભાવ હોય તે શવશધવાક્ય છે જેમ કે.  
 આ પુ્ તક હું મોકલવા ઈચ્છં છં.  
 તેને ઉદ્યાનમા ંલઈ જજો.  

 

 

 શનષેધવાક્ય  
 

 શવશધવાક્યમાથંી શનષેધવાક્ય ‘ન’, ‘નહીં’ અથવા ‘મા’ જેવા 
નકારવાચક ઉમેરીને કરી િકાય છે. નકારવાચક વાક્યમા ં શનષેધ-
નકારનો ભાવ હોય છે. એમા ં‘ન + અથી’ નુ ં‘નથી’ અને ‘ન + હતો’નુ ં
નહોતો’ થાય છે. જેમ કે.  
 આ પુ્ તકોને હું મોકલવા ઈચ્છતો નથી.  
 તેને ઉદ્યાનમા ંન લઈ જતા ં 

 

 

 ક્રિયાપદ વગરનુ ં વાક્ય  
 

 ક્રિયાપદ વગરના વાક્યોમા ં ક્રિયાપદની ગેરહાજરી હોવા છતા ં તે 
સપંરૂ્ક અથક તો આપે જ છે એટલે એ વાક્ય જ છે પર્ એમા ં
ક્રિયાપદનો ઉપયોગ જોવા મળતો નથી. જેમ કે.  
 તમારા શપતા ક્યા ં?  
 તમારી જવાબદારી ઉપર નહીં.  
 હ ેઈશ્વર !  
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 સાદી વાક્યરચના  
 

 જ્યારે વાક્યમા ં ક્રિયાપદનો કતાક પોતે જ ક્રિયાનુ ં કત ૃકત્વ સભંાળે છે 
ત્યારે સાદી વાક્યરચના બને છે.  
 સરેુિ રમે છે. 
 મકેુિ વાચેં છે.  
 કાનન દૂધ પીએ છે.  

 

 

 કતકક્રર વાક્યરચના  
 

 જે વાક્યમા ં કતાકની મખુ્યતા એટલે કે પ્રધાનતા હોય તે વાક્યને 
કતકક્રર વાક્યરચના કહવેામા ં આવે છે. કતકક્રર વાક્યમા ં કેટલાકં 
ક્રિયાપદો કતાકને અનસુરે છે કેટલાક કમકને અનસુરે છે અને આધારે 
બે પ્રકારની કતકક્રર વાક્યરચનાઓ મળે છે. 1. કતાકલક્ષી કતકક્રર 
વાક્યરચના 2. કમકલક્ષી કતકક્રર વાક્યરચના.  

કતાકલક્ષી કતકક્રરઓ વાક્યરચના   =   કમકલક્ષી કતકક્રર 
વાક્યરચના  

 હું તને પુ્ તક આપ ુછં .          =    મેં તને પુ્ તક આપયુ.ં  
 તુ ંમને પુ્ તક આપે છે.           =    તેં મને પુ્ તક આપયુ.ં  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 કમકચર્ વાક્યરચના  
 

 જે વાક્યમા ં કમકની પ્રધાનતા હોય એટલે કે કમક કતાકને ્થાને હોય 
ત્યારે કમકચર્ વાક્યરચના બને છે. જેમ કે.  

કતકક્રર વાક્ય        =     કમકચર્ વાક્ય  
 હું કશવતા ગાઉં છં.  =      મારાથી કશવતા ગવાય છે.  
 મેં નીલાને વાત કહી.  =     મારાથી નીલાને વાત કહવેાઈ.  
 તુ ં તારી ફરજ બજાવતો નથી.  =  તારાથી તારી ફરજ 

બજાવાતી નથી.  
 

 

 ભાવે વાક્યરચના  
 

 જ્યારે વાક્યમા ંકમક ન હોય અને એને કારરે્ ક્રિયાભાવની મખુ્યતા 
પ્રગટ થતી હોય અને કતાક ગૌર્ હોય અથવા હોય જ નહીં ત્યારે 
ભાવે વાક્યરચના થતી હોય છે. જેમ કે.  
 મીનાક્ષીથી હવે દોડાિે.  
 તારાથી હસાયુ.ં  

મારાથી જવાિે નહીં. 

 પે્રરક વાક્યરચના  
 

 જ્યારે વાક્યમા ં ક્રિયાપદનો કતાક બીજાની પે્રરર્ાથી ક્રિયા કરે ત્યારે 
પે્રરક વાક્યરચના અક્્તત્વમા ંઆવે છે જેમ કે.  
 માતા કાનનને દૂધ પાય છે.  
 શપતા સરેુિને રમાડે છે.  
 શિક્ષક મકેુિને વચંાવે છે.  
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પરીક્ષામા ંપછુારે્લા વ્ર્ાકરણના પ્રશ્નો   

શબ્દસમહૂ 

1.  ‘બીજાના ઉપકાર સામ ેઅપકાર કરનારંુ’ શબ્દસમહૂ માટેનો એક શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)સહાર્કારી  (B)પરગજુ  (C)નમકહલાલ  (D)નમકહરામ  

2.  જેની પત્ની મતૃ્ય ુપામી હોર્ િેવો પરુુર્ – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ શોધો.  

(A)શવધરુ  (B)ગગંાસ્વરૂપ  (C)તવધવા  (D)બીજવર  

3.  સાચવી રાખવા સોંપલેી વસ્ત ુ– શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)ઈનામ  (B)થાપર્  (C)અમાનિ  (D)ભટે  

4.  જેન ેકોઈ શત્ર ુનર્ી િ ે– શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ કર્ો છે ?   

(A)અશત્ર ુ (B)શત્રહુહન  (C)અજાતિત્રુ  (D)અહર  

5.  પગર્ી માડંીન ેમાર્ા સધુી – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)પગરજ  (B)નખતશખ  (C)સઘળં  (D)આમારં્ી એક પણ નહીં  

6.  જે મારં્ી વસ્ત ુખટેૂ નહીં િેવ ુ ંપાત્ર – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)કોઠાર  (B)ભડંાર  (C)પારસમણી  (D)અક્ષયપાત્ર  

7.  રણમા ંઆવલેો લીલોિરીવાળો પ્રદેશ – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)રર્દ્ધદ્વપ  (B)દ્વદ્વપકલ્પ  (C)મરુભતૂમ  (D)સરં્ોગીભતૂમ  

8.  ઉપકાર ઉપર ઉપકાર કરનાર – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)કૃિજ્ઞી  (B)કૃતદન્સતની  (C)નમકહલાલ  (D)કૃિકૃત્ર્  

9.  હાર્ીના માર્ા પર બ ેબાજુ ઉપસી આવલેા ભાગ – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)ધ્રવુસ્ર્ળ  (B)ગજરાજસ્ર્ળ  (C)કંુભ્થળ  (D)મમાસ્ર્ળ  

10.  બદલાની આશા તવનાનુ ં– શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)સજાપન  (B)અભભજાિ  (C)ઈન્સાફ  (D)શનવ્યાકજ  

11.  પાણી સગુતંધિ બનાવનાર એક વનસ્પતિ – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)વાળો  (B)ચઆૂ  (C)લીલ  (D)અત્તર  

12.  કોઈની સાર્ ેસરખાવી શકાર્ નહહિં િવે ુ ં– શબ્દસમહૂ આપો.  

(A)અલૌહકક  (B)અસખં્ર્  (C)અનપુમ  (D)અભભન્ન  

13.  અમકુ તવર્ર્ના તનષણાિં તવદ્ધાન – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)પહંડિ  (B)સાક્ષર  (C)આચાર્ા  (D)તજજ્ઞ  

14.  જેનો પતિ મતૃ્ય ુપામ્ર્ો હોર્ િવેી સ્ત્રી – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)સિી  (B)નવોઢા  (C)શવધવા  (D)સધવા  

15.  િકા દ્વારા કોઈ વાિનો તનણાર્ કરવો િ ે– શબ્દસમહૂ આપો.  

(A)પહંડિાઈ  (B)જજજ્ઞાસા  (C)સકંલ્પ  (D)અનમુાન  

16.  પોિાના વખાણ પોિ ેજ કરવા – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)આત્મવચંન  (B)આત્માનીસ્લાધા  (C)આત્મશ્ર્લાધા  (D)આત્મારામ  

17.  હદશાઓમા ંરક્ષણ કરિા કલ્લ્પિ હાર્ીઓ – શબ્દસમહૂ આપો.  

(A)હદગ્વવજર્  (B)ઐરાવત  (C)અરવિ  (D)હદકપાલ  

18.  રણમા ંદેખાત ુ ંઆભાર્ી જળ – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  
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(A)મગૃજળ  (B)વાહર  (C)મઘજુળ  (D)અમિૃ  

19.  જન્મ અન ેમતૃ્યમુારં્ી કાર્મી છૂટકારો – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)સ્વગીર્  (B)સ્વગાવાસ  (C)મોક્ષ  (D)મતૃ્ય ુ 

20.  પ્રણર્જનોની નજરોનુ ંતમલન – શબ્દસમહૂ આપો.  

(A)તારામૈત્રક  (B)તપ્રિી  (C)પ્રર્મપ્રમે  (D)આમારં્ી એકપણ નહીં  

21.  પ્રર્મવાર પરણવા જનાર તપરૂર્ – શબ્દસમહૂ આપો.  

(A)વરરાજા  (B)પથંવર  (C)લાડો  (D)વહુનો વર  

22.  સરકાર િરફર્ી ખડેૂિન ેધીરવામા ંઆવિા નાણા ં– શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

(A)તગાવી  (B)અમાનિ  (C)ધીરાણ  (D)એકેર્ નહીં  

જોડણી 
23.  આપલે શબ્દોમારં્ી સાભચ જોડણીવાળો શબ્દ શોધો.  

(A)શમજબાની  (B)મીજબાની  (C)તમજબાતન  (D)મીજબાતન  

24.  નીચનેામારં્ી સાચી જોડણી કઈ છે ?  

(A)નીવરૈ્ાગ્તિકિા  (B)તનવરૈ્ગ્તિકિા  (C)તનવરૈ્ાકિીકિા  (D)શનવૈયક્રકતકતા 
25.  નીચનેા પકૈી કઈ જોડણી સાચી છે.  

(A)શનરીક્ષક  (B)નીરીક્ષક  (C)નીહરક્ષક  (D)તનહરક્ષક  

26.  નીચનેા પકૈી કઈ જોડણી સાચી છે. 

(A)ઊજભળર્ાિ  (B)ઊજળીર્ાિ  (C)ઉજચળયાત  (D)ઉજળીર્ાિ  

27.  નીચનેામારં્ી સાચી જોડણીવાળો તવકલ્પ પસદં કરો.  

(A)હકહડર્ારંુ  (B)કીક્રડયારંુ  (C)કોડીર્ારંુ  (D)કીડીઆરંુ  

28.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે. 

(A)સહાનભુશૂત  (B)સહાનભુિુી  (C)સહાનભૂતુિ  (D)સહાનભુિૂી  

29.  નીચીનામારં્ી સાચી જોડણી કઈ છે ?  

(A)કારીભગરી  (B)કાહરભગહર  (C)કાહરગરી  (D)કારીગીરી  

30.  નીચનેા શબ્દોમારં્ી સાચી જોડણી અલગ પાડો.  

(A)તનરૂપર્ોગી  (B)તનરુપર્ોભગ  (C)શનરુપયોગી  (D)નીરુપર્ોગી  

31.  ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ અલગ િારવો.  

(A)ભતૂમકા  (B)કાકલદૂી  (C)વીચીત્ર  (D)તનવતૃ્ત  

32.  નીચનેામારં્ી સાચી જોડણી કઈ છે ?  

(A)શવદ્યાશથિની  (B)વીદ્યાર્ીની  (C)તવદ્યાર્ીતન  (D)તવદ્યાર્ીની  

33.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે ? 

(A)પરીસ્ર્ીિી  (B)પક્રરક્્થશત  (C)પરીગ્સ્ર્િી  (D)પરીગ્સ્ર્તિ  

34.  નીચનેા પકૈી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)તમલ્કિ  (B)શમલકત (C)મીલ્કિ  (D)મીલકિ  

35.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)પૌરાચર્ક  (B)પવરાભણક  (C)પોઉરાણીક  (D)પૌરાણીક  

36.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે. ?  

(A)હદનપ્રિીહદન  (B)ક્રદનપ્રશતક્રદન  (C)દીનપ્રતિહદન  (D)હદનપ્રતિદીન  

37.  નીચનેામારં્ી સાચી જોડણી શોધો.  
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(A)પક્રરક્્થશત  (B)પરીસ્ર્ીિી  (C)પરીગ્સ્ર્તિ  (D)પહરસ્ર્ીિી  

38.  નીચનેા પકૈી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)યતુનવસીટી  (B)યતુનવસીહટ  (C)યનુીવતસિટી  (D)યશુનવશસિટી  

39.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)અશતિયોક્તત  (B)અતિસર્ોકિી  (C)અતિસયકુિી  (D)અિીશર્ોહકિી  

40.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)શવજાતીય  (B)વીજાતિર્  (C)તવજાતિર્  (D)તવજાતિર્  

41.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે. 

(A)વાકુચકુૂ  (B)વાકંુંચકંુૂ  (C)વાકૂચકુુ  (D)વાકંૂચકુૂં  

42.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે. 

(A)વાલ્મીક્રક  (B)વાલ્મીકી  (C)વાલ્લ્મકી  (D)વાલ્લ્મહક  

43.  નીચનેામારં્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?  

(A)કવર્તત્ર  (B)કવર્ીત્રી  (C)કવશયત્રી  (D)કવર્ીતત્ર  

44.  નીચનેામારં્ી ખોટી જોડણી શોધો.  

(A)કીતિિ  (B)સશમતી  (C)પહરગ્સ્ર્તિ  (D)સીતમિ  

45.  નીચનેા પકૈી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)દીલભગહર  (B)દીલગીરી  (C)હદલભગરી  (D)ક્રદલગીરી  

::-છદં::- 

46.  ‘તપિામાિા બધં ુઅનપુમ સખા હહિકરણા’ કર્ો છદં બને છે ?  

(A)અનષુટુપ  (B)પથૃ્વી  (C)શિખક્રરર્ી  (D)મદંાક્રાન્િા  

47.  નીચનેામારં્ી ‘શારૂ્ાલ તવક્રીહડિ’ છંદનુ ંબધંારણ કયુ ંછે ?  

(A)મરભનર્ર્ર્  (B)જસજસર્લગા  (C)મભનિિગા  (D)મસજસતતગા  

48.  ‘હુ ંિન ેપ્રમે કરિો રહ્યો, હ ેધરા !’ રોજ બોલાવત ુ ંરહી ગયુ ંઆ ગગન, પગં્તિ  કર્ા છદંની છે ?   

(A)હહરગીિ  (B)મનહર  (C)ઝલર્ા  (D)સવૈર્ા  

49.  ‘અસત્ર્ો માહંરે્ી પ્રભ ુ! પરમ િજેે ત ુલઈ જા’ પગં્તિનો છદં ઓળખાવો.  

(A)મદંક્રાન્િા  (B)અનષુટુપ  (C)પથૃ્વી  (D)શિખક્રરર્ી  

50.  સાભંળી તશર્ાળ બોલ્યુ,ં દાખ ેદલપિરામ, અન્ર્નુ ંિોએક વાકંું, આપના અઢાર છે, પગં્તિનો કર્ો છે ? 

(A)મનહર  (B)તશખહરણી  (C)અનષુટુપ  (D)દોહરો  

51.  કદી મારી પાસ ેવન વન િણા ંહોિ કુસમુો, પગં્તિનો છદં દશાાવો.  

(A)ચોપાઈ  (B)સવરૈ્ા  (C)મનહર  (D)શિખક્રરર્ી  

52.  આપલે પગં્તિનો છદં ઓળખાવો. ‘અસત્ર્ો માહંરે્ી પ્રભ ુ! પરમ િેજે ત ુ ંલઈજા’  

(A)શિખક્રરર્ી  (B)વસિંતિલકા  (C)પથૃ્વી  (D)મદંાક્રાન્િા  

53.  કરિા ંજાળ કરોભળર્ો, ભોર્ ંપડી ગભરાર્, વણ તટેૂલ ેિાિંણ ેઉપર ચઢવા જાર્, આ પગં્તિ કર્ા છદંની છે ?  

(A)તશખહરણી  (B)દોહરો  (C)હહરગીિ  (D)મનહર  

54.  િ ેપખંીની ઉપર પર્રો ફેંકિા ફેંકી દીધો, આ પગં્તિના છદં કર્ો છે ?  

(A)અનષુટુપ (B)હહરગીિ  (C)મદંાિાન્સતા  (D)તશખહરણી  

55.  ‘કહ ેદલપિરામ રાજ અતધિાજ સણુો, રૂડી ગજુરાિી વાણી રાણીનો વકીલ છ’ં પગં્તિનો છદં કર્ો છે ?  

(A)તશખહરણી  (B)હહરગીિ  (C)મનહર  (D)પથૃ્વી  

56.  ‘સકૂા ંપણો વન ગજવિા ંશાિં લીલા સદાર્’ે પગં્તિનો છદં ઓળખાવો.  
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(A)હહરણી  (B)મદંાિાન્સતા  (C)તશખહરણી  (D)પથૃ્વી  

::- સમાસ -:: 

57.  ‘નદંકંુવર’ શબ્દનો સમાસ કર્ો બન ે?  

(A)મધ્ર્મપદલોપી  (B)દ્વન્દ્વ  (C)તત્પરુૂષ  (D)કમાધારર્  

58.  ‘જશોદા’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.  

(A)કમાધારર્  (B)ઉપપદ  (C)દ્વન્દ્વ  (D)બહુતિહી  

59.  ‘લાભાલાભા’ કર્ો સમાસ બને ?  

(A)દ્વન્સદ્વ  (B)દ્વદ્વગ ુ (C)િત્પરુુર્  (D)ઉપપદ  

60.  ‘બાહુબળ’ કર્ો સમાસ બન ે?  

(A)તત્પરુુષ  (B)ઉપપદ  (C)મધ્ર્મપદલોપી  (D)દ્વદ્વગ ુ 

61.  ‘ભગહરધર’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.  

(A)મધ્ર્મપદલોપી  (B)કમાધારર્  (C)ઉપપદ  (D)દ્વન્દ્વ  

62.  ‘ઘોડાગાડી’ શબ્દનો કર્ો સમાસ બન ેછે ?  

(A)કમાધારર્  (B)મધ્યમપદલોપી  (C)િત્પરુુર્  (D)બહુતિહી  

63.  ‘વીણાપાભણ’ શબ્દનો સમાસ દશાાવો.  

(A)મધ્ર્મપદલોપી  (B)કમાધારર્  (C)દ્વદ્વગ ુ (D)બહુશવ્રહી  

64.  સમાસ ઓળખાવો : આગગાડી  

(A)દ્વન્દ્વ  (B)કમાધારર્  (C)મધ્યમપદલોપી  (D)ઉપપદ  

65.  નીચનેામારં્ી કયુ ંઉદાહરણ દ્વદ્વગ ુસમાસનુ ંનર્ી ?  

(A)ત્રર્ચાર  (B)ર્ડરસ  (C)પચંપાત્ર  (D)તત્રભવુન  

66.  ‘ભગહરધર’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.  

(A)કમાધારર્  (B)ઉપપદ  (C)િત્પરુુર્  (D)દ્વન્દ્વ  

67.  ‘રાિ-હદવસ’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.  

(A)કમાધારર્  (B)ઉપપદ  (C)દ્વદ્વગ ુ (D)દ્વન્સદ્વ  

68.  ‘જીવન સુદંરી’ શબ્દનો સમાસ દશાાવો.  

(A)બહુતિહી  (B)િત્પરુુર્  (C)કમકધારય  (D)દ્વન્દ્વ  

69.  નીચનેામારં્ી ‘તનભાર્’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.  

(A)કમાધારર્  (B)બહુશવ્રહી  (C)દ્વન્દ્વ  (D)દ્વદ્વગ ુ 

::- અલકંાર -:: 
70.  ‘હાર્ી જાણ ેરમિો હોર્ િમે સ ૂઢં હલાવ ેછે’ અલકંાર ઓળખાવો.  

(A)રૂપક  (B)ઉપમા  (C)ઉત્પે્રક્ષા  (D)સજીવારોપણ  

71.  ‘પાણી માટે પ્રતવણ પાભણર્ારા પાસ ેપહોંચ્ર્ો’ કર્ો અલકંાર બન ે?  

(A)વર્ાકનપુ્રાસ  (B)ઉપમા  (C)વ્ર્ાજસ્તતુિ  (D)રૂપક  

72.  ‘મા િ ેમા’ કર્ો અલકંાર છે ?  

(A)રૂપક  (B)અનન્સવય  (C)ઉપમા  (D)અર્ાાન્િરન્ર્ાસ  

73.  ‘હસ્િકમળર્ી કાજળ હાયુું, જળમ ંકીધુ ંઘર, ઉદર્ દેખી દમર્િંીનુ ંસકુાયુ ંસરવર’ પગં્તિનો અલકંાર ઓળખાવો.  

(A)સ્વભાવોગ્તિ  (B)વ્યશતરેક  (C)વ્ર્ાજસ્તતુિ  (D)ઉત્પ્રકે્ષા  

74.  મસુાફરો,  અસખં્ર્ આ મસુાફરો, શુ ંટે્રનન ેચડયો ન હોર્ આદરો !      પગં્તિનો અલકંાર ઓળખાવો.  

(A)વ્ર્તિરેફ  (B)ઉત્પે્રક્ષા  (C)રૂપક  (D)ઉપમા  
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75.  ‘આખરે દહરર્ો િ ેદહરર્ો જ’ અલકંાર ઓળખાવો.  

(A)રૂપક  (B)ઉપમા  (C)ઉત્પ્રકે્ષા  (D)અનન્સવય  

76.  નીચનેામારં્ી કયુ ંવણાાનપુ્રાસ અલકંારનુ ંઉદાહરણ છે ?  

(A)લેિ ન લીધો લચલત ઉરોનો લ્હાવ જો 

!  

(B)ધન્ર્ છે િમારી બહારૂ્રીને ! 

ઊંદર જોઈન ેનાટા !  

(C)મવુધ કન્ર્ા જેવી નદી 

સરૂ્ાપ્રકાશમા ંસ્નાન કરિી હિી  

(D)િજઘાિ ર્ર્ો હોર્ એમ 

અમરિકાકી ફસડાઈ પડયા ં 

77.  ‘રૂપ ેઅરુણ ઉદર્ સરખો’ કર્ો અલકંાર છે ?  

(A)ઉત્પ્રકે્ષા  (B)શબ્દાનપુ્રાસ  (C)ઉપમા  (D)રૂપક  

78.  અકળાઈ પડયો અવતન તવશ,ે જાણે ભવંર્ો ચપંાનો છોડ, કર્ો અલકંાર છે ?  

(A)વણાાનપુ્રાસ  (B)રૂપક  (C)ઉત્પેક્ષા  (D)ઉપમા  

79.  નીચનેામારં્ી ઉપમા અલકંાર શોધો.  

(A)શઠેની મોટી હવલેી ગામનુ ંનાક 

કહવેાર્  

(B)કાળજે ઊંડા કળર્ છે, છટ્ટ 

જેવી જજિંદગી  

(C)હૈયુ ંજાણ ેહહમાલર્  (D)મરે રે ડગે ને જેના મન ના ડગે  

80.  નીચનેામારં્ી કઈ પગં્તિ ઉપમા અલકંારની છે ?  

(A)આ ગાડંા હીરાન ેછાિીએર્ી અળગો 

કરાિો નર્ી  

(B)દીકરાઓ પાર્ીની પેઠે પૈસા 

વાપરે છે  

(C)દાદાજી એટલ ેદાદાજી  (D)બગલુ ંજાણી પાણી પર ઝબક્ુ ં

છે  

81.  કાતમની કોહકલા કેભલ કૂંજન કરે – પગં્તિ કર્ા અલકંારની છે ?  

(A)સજીવારોપણ  (B)અનન્વર્  (C)રૂપક  (D)વર્કસગાઈ  

82.  ‘કંપ્ય ુજળનુ ંરેશમપોિ; હકરણ િો ઝકં્ુ ંર્ઈ ક્યોિ’ પગં્તિનો અલકંાર ઓળખાવો.  

(A)શબ્દાનપુ્રાસ  (B)સજીવારોપર્  (C)વણાસગાઈ  (D)અંત્ર્ાનુપં્રાસ  

::- કહવેિ – રૂઢીપ્રર્ોગ -:: 
83.  નીચનેામારં્ી કહવેિનો સાચો અર્ા શોધો. ‘રુ્ષકાળમા ંઅતધક માસ’  

(A)મશુ્કેલીમા ંવધારો થવો  (B)વધારે રુ્:ખ હોવુ ં (C)રુ્ષકાળ વારંવાર પડવો  (D)આમારં્ી એકપણ નહીં  

84.  ‘ધરમ કરિા ધાડ પડવી’ કહવેિનો સાચો અર્ા કર્ો બન ે ? 

(A)પણુ્ર્ કરિા નકુસાન ર્વુ ં (B)ધરમ કરિા ંચોરી ર્વી  (C)ધમાસ્ર્ળે લટૂફાટ ર્વી  (D)બીજાનુ ંસારંુ ઈચ્છવામા ંખદુને 

નકુસાન થવુ ં 

85.  ‘સઠૂન ેગાગંડે ગાધંી’ કહવેિનો અર્ા શોધો.  

(A)સ ૂઠંના વહપેારી બનવુ ં (B)અલ્પ પ્રયત્નથી મોટી શસદ્ધિ 

પ્રાપત ન થાય   

(C)સ ૂઠં વચેી સખુ આવવુ ં (D)આમારં્ી એકપણ નહીં  

86.  નીચનેા પકૈી કઈ કહવેિો તવરોધી અર્ા દશાાવિી નર્ી ?  

(A)નમ્યુ ંિ ેભગવાનન ેગમ્યુ ં– નીચી 

બોરડી સૌ કોઈ ઝડે  

(B)બભળર્ાના બ ેભાગ – બદુ્વદ્ધ 

આગળ બળ પાણી ભરે  

(C)આપ ભલા િો જગ ભલા 

– ભલાઈ કરિા ંભિૂ વળગે  

(D)ઝાઝા હાથ રચળયામર્ા ં– બે 

હાથ વગર તાળી ન પડે  

87.  જીવમા ંજીવ આવવો કહવેિનો સાચો અર્ા કર્ો બન ેછે ?  

(A)ઉત્સાહમા ંવધારો ર્વો  (B)િાશંત થવી  (C)મરેલુ ંસજીવન ર્વુ ં (D)આશ્વર્ાનો અનભુવ ર્વો   

88.  નીચનેામારં્ી કઈ કહવેિ અલગ પડે છે ?  

(A)કક્કો ખરો કરવો  (B)એકના બ ેન ર્વુ ં (C)વાિન ેવળગી રહવે ુ ં (D)એક કાન થઈ જવુ ં 

::- સમાનાર્ી -:: 
89.  નીચનેા તવકલ્પોમારં્ી ‘રજની’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.  

(A)ચહંિકા  (B)ઉર્ા  (C)િવકરી  (D)રતવ  

90.  નીચનેા તવકલ્પોમારં્ી ‘સધુાકર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.  
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(A)આકાશ  (B)સરૂ્ા  (C)ર્ાતમની  (D)િિી  

91.  નીચનેામારં્ી કર્ો સમાનાર્ી નર્ી ?  

(A)સોનુ ં (B)કંચન  (C)કથીર  (D)સવુણા  

92.  આમારં્ી ‘તશવ’ નો સમાનાર્ી કર્ો નર્ી ?  

(A)શકંર  (B)ધરૂ્જહર  (C)નારાયર્  (D)મહાદેવ  

93.  નીચનેા શબ્દનો સાચો પર્ાાર્વાચી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)ફૂલ  (B)પ્રસન્ન  (C)સમૂસામ  (D)પ્રકાશ  

94.  નીચનેા પકૈી કર્ો શબ્દ ‘પાણી’ નો પર્ાાર્ નર્ી ?  

(A)સભલલ  (B)ઉદક  (C)સરસી  (D)અંબ ુ 

95.  નીચનેામારં્ી ‘અવતન’ શબ્દના સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)સધુા  (B)ર્ાતમની  (C)વસુધંરા  (D)શવારી  

96.  ‘ઘોડા’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)તવહગં  (B)તરંુગ  (C)ચતરુ  (D)ગજ  

97.  નીચનેા તવકલ્પોમારં્ી ‘આળસ’ુ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.  

(A)માણસ  (B)અળતસયુ ં (C)કેદી  (D)એદી  

98.  ‘કુલ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)િટ  (B)હકનારો  (C)એકંદર  (D)વધઘટ  

99.  નીચનેા તવકલ્પોમારં્ી ‘શરૂ્ાલ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A)શાહમગૃ  (B)વાઘ  (C)તશર્ાળ  (D)તસિંહ  

100.  ‘આમ્ર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A)આંબલી  (B)કેરી  (C)આંબો  (D)મજંરી  

101.  ‘પ્રકાશ’ શબ્દ માટે કર્ો શબ્દ સમાનાર્ી નર્ી ?  

(A)િજે  (B)ધતુિ  (C)અંધકાર  (D)અજવાળં  

102.  ‘મસુાફરી’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.  

(A)મજલ  (B)ગજંાવર  (C)ઉપજ  (D)અલ્પ  

103.  ‘કૃપલ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.  

(A)કંજૂસ  (B)ઉડાઉ  (C)લોભી  (D)ઉદાર  

104.  નીચનેા શબ્દોમારં્ી અર્ાની રીિે કર્ો શબ્દ જુદો પડે છે ?  

(A)અગ્વન  (B)અશનલ  (C)પાવક  (D)હુિાશન  

105.  નીચનેા શબ્દોમારં્ી કર્ો શબ્દ અલગ પડે છે ?  

(A)સાવજ  (B)શારૂ્ાલ  (C)ગજરાજ  (D)કેસરી  

106.  નીચનેા શબ્દોમારં્ી કર્ો સમાનાર્ી શબ્દ નર્ી ?  

(A)આહદત્ર્  (B)સોમ  (C)હદવાકર  (D)રતવ  

107.  નીચનેામારં્ી કર્ો શબ્દ સમાનાર્ી નર્ી  ?  

(A)રમખાણ  (B)હુલ્લડ  (C)ઝઘડો  (D)બળવો  

108.  નીચનેામારં્ી કર્ો શબ્દ બધંબસેિો નર્ી ?  

(A)સતવિા  (B)ભાસ્કર  (C)િિાકં  (D)હદનકર  

109.  નીચનેામારં્ી ‘આખ’ં નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ? 

(A)નર્ન  (B)ભાલ  (C)ચક્ષ ુ (D)લોચન  
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110.  ‘સધુાકર’ શબ્દનો પર્ાાર્ શબ્દ આપો.  

(A)સરૂ્ા  (B)રતવ  (C)ચદં્ર  (D)તમહહર  

111.  ‘સમીર’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?  

(A)વાર્રો  (B)હવા  (C)વાવાઝોડંુ  (D)પવન   

112.  ‘શર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)માથુ ં (B)બાર્  (C)શરૂાિન  (D)સરોવર  

113.  ‘અંબર’ નો સમાનાર્ી શબ્દ શુ ંર્ાર્ ?  

(A)આકાિ  (B)અંબાર  (C)કપડુ ં (D)મેઘાડબંર  

114.  ‘અવજ્ઞા’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)તિતિક્ષા  (B)આજ્ઞા  (C)ઉપેક્ષા  (D)અપેક્ષા  

115.  ‘પતુ્ર’ નો પર્ાાર્ કર્ો નર્ી ?  

(A)દનજુ  (B)િનજુ  (C)નન્દન  (D)સિુ  

116.  કર્ો શબ્દ સમાનાર્ી નર્ી િે જણાવો.  

(A)હદવાકર  (B)આહદત્ર્  (C)સોમ  (D)રતવ  

117.  નીચેનામારં્ી કર્ો શબ્દ ‘પાવક’ શબ્દના અર્ાવાળો છે ?  

(A)અક્ગ્ન  (B)પવન  (C)પાવન  (D)પતવત્ર  

118.  નીચેનામારં્ી ‘તવપલુ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)સદુઢ  (B)હોંતશર્ાર  (C)પષુ્કળ  (D)આહદત્ર્ 

119.  ‘દીન’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)હદવસ  (B)અક્રકિંચન  (C)પ્રકાશ  (D)અજવાળં  

120.  નીચેનામારં્ી ‘રાતત્ર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?  

(A)તનશા  (B)શવારી  (C)ર્ાતમની  (D)દાશમની  

121.  ‘મસુાફરી’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A)મજલ  (B)ગજંાવર  (C)ઊપજ  (D)અલ્પ  

122.  ‘કૃપણ’ શબ્દનો સાચો અર્ા કર્ો ર્ાર્ છે ?  

(A)લોભી  (B)ઉડાઉ  (C)કંજૂસ  (D)ઉદાર  

123.  ‘અવતન’ નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)સધુા  (B)શવારી  (C)ર્ાતમની  (D)વસુધંરા  

124.  ‘ઘોડા’ માટેનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A)તવહગં  (B)તરંુગ  (C)ગજ  (D)ચતરુ  

125.  ‘આળસ’ુ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)માણસ  (B)કેદી  (C)એદી  (D)અળતસયુ ં 

126.  ‘કુલ’ શબ્દનો સાચો સમાનાર્ી આપો.  

(A)એકંદર  (B)હકનારો  (C)વધઘટ  (D)િટ  

127.  ‘શારૂ્ાલ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ આપો.  
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(A)વાઘ  (B)તસિંહ  (C)શાહમગૃ  (D)તશર્ાળ  

128.  ‘આમ્ર’ શબ્દનો સમાનાર્ી કર્ો બને છે ?  

(A)કેરી  (B)સામાન્ર્  (C)આંબો  (D)આમ જનિા  

129.  ‘શોભણિ’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?  

(A)રતિ  (B)રુતધર  (C)સોનુ ં (D)લોહી  

130.  ‘પથૃ્વી’નો સમાનાર્ી કર્ો નર્ી ?  

(A)ધરા  (B)વ્યોમ  (C)વસુધંા  (D)ધરિી  

131.  ‘વાહરતધ’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?  

(A)રત્નાકર  (B)ઉદતધ  (C)કાસાર  (D)સાગર  

132.  નીચેના પૈકી કર્ો શબ્દ ‘પક્ષી’ નો પર્ાાર્ નર્ી ?  

(A)તવહગ  (B)શકુતન  (C)ઉડપ  (D)શકુન્િ  

::- તવરુદ્ધાર્ી શબ્દો -:: 

133.    નીચેનામારં્ી ‘પતુનિ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શોધો.  

(A)પશતત   (B)દૈવી   (C)પતવત્ર   (D)પે્રક્ષક    

134.    આપેલ તવકલ્પોમારં્ી ‘સાર્ા’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શોધો.  

(A) તવર્ોગ  (B)રુ્લાભ   (C)જુદા   (D)વ્યથક    

135.  ‘ર્ાચક’ શબ્ધનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો બને  ?  

(A) દાતા  (B)અવાચક   (C)ભભખારી   (D)ર્ાચના    

136.   ‘સમષ્ષટ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ જણાવો.  

(A) સમિષ્ષટ  (B)વૈયક્તતક   (C)અંગિ   (D)સગંિ    

137.   ‘અણધડ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A) સુદંર  (B)ઘાટીલો   (C)સડુોળ   (D)સઘુડ    

138.    ‘સીધાપણુ’ં શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ શોધો.  

(A) ત્રાસંાપણુ ં (B)ઊંધાપણુ ં  (C)વાકંાપણુ ં  (D)અવળાપણુ ં   

139.   ‘રુ્ગુંધ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો બને ?   

(A)સૌરભ   (B)સવુાસ   (C)મહકે   (D)સગુધં    

140.  ‘સવંત્સરી’ નો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A) મતૃ્યતુિતર્  (B)તવજર્   (C)જયતંી   (D)છમછરી    

141.    ‘આબરૂ’ શબ્દનો તવરોધી શબ્દ શોધો.  

(A)અજુગતુ ં  (B)બેઆબરૂ   (C)પ્રતિષઠા   (D)માન    

142.    કર્ો શબ્દ ‘અમિૃ’નો તવરોધી છે ?  

(A) છાશ  (B)માખણ   (C)પાણી   (D)શવષ    

143.  ‘ઉત્તમ’ શબ્દનો તવરોધી શબ્દ કર્ો બને છે ?  

(A)રુ્લાભ   (B)અરતસક   (C)સમાન   (D)અધમ   

144.    તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો છે ? ‘ઔરસ’  
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(A) મીઠાસ  (B)અનૌરસ   (C)અઔરસ   (D)અનોરસ    

145.    ‘કંુદન’નુ ંતવરુદ્ધાર્ી કયુ ંબને છે ?  

(A)સોનુ ં  (B)કથીર   (C)કનક   (D)ચાદંી    

146.    ‘ઉલાળ’નો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ આપો.  

(A)ઘરાળ  (B)ઊંચુ ં  (C)સીધુ ં  (D)નીચે    

147.    ‘ઉછાછંળં, નો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ આપો.  

(A)ઉપર   (B)સહક્રર્   (C)ઠરેલ   (D)આક્રમક    

148.    ‘મખુહરત’્ શબ્દનો તવરોધી શબ્દ કર્ો છે ?  

(A) મકૂ  (B)મખુ   (C)બોલકો   (D)કંઠસ્ર્    

::-સતંધ-::  

149.    ‘પ્રત્ર્ક્ષ’ શબ્દની સતંધ છૂટી પાડેલ સાચ ુસ્વરૂપ શોધો.  

(A)પ્રશત + અક્ષ   (B)પ્રિી + અક્ષ   (C)પ્ર + ત્ર્ક્ષ   (D)પ્રિી + ર્+    

150.    ‘ગાર્ક’ ની સતંધ છૂટી પાડો.  

(A)ગે + અક   (B)ગૌ + અક   (C)ગૈ + અક   (D)ગા + એક    

151.    નીચેનામારં્ી ‘ઉન્નતિ’ શબ્દની સતંધ છૂટી પાડિા કર્ો તવકલ્પ સાચો છે ?  

(A) ઉન + નતિ  (B)ઉત ્+ નશત   (C)ઉત ્+ નિી   (D)ઉિ: + નિી    

152.    ‘મહશે’ની સતંધ છૂટી પાડિા ંસાચો તવકલ્પ કર્ો બને ?  

(A) મહાન + ઈશ  (B)મહા + ઈસ   (C)મહા + અઈશ   (D)મહા + ઈિ    

153.  ‘જગદંબા’ની સતંધ છૂટી પાડિો સાચો તવકલ્પ શોધો.  

(A)જગદ + અંબા   (B)જગત ્+ અંબા   (C)જગ + દંબા   (D)જગ + અદંબ    

154.    ‘જજણા – ઉદ્ધાર’ની સતંધ જોડિા ંનીચેનામારં્ી કર્ો શબ્દ સાચો બને ?  

(A)જીર્ોિાર   (B)જજણોદ્ધાર   (C)જીણાઉદ્ધાર   (D)જજણાઉદ્ધાર    

155.    ‘તપત્રાદેશ’ શબ્દનો સાચો સતંધ તવગ્રહ દશાાવો.  

(A)તપિર + આદેશ   (B)પીિા + આદેશ   (C)પીિા + દેશ   (D)શપત ૃ+ આદેિ    

156.    સતંધ છૂટી પાડો : રુ્ષટ  

(A)દુસ ્+ ટ   (B)રુ્શ ્+ ટ   (C)ર્્ + ઉષટ   (D)એકપણ નહીં    

157.    સતંધ છૂટી પાડો : સ્વચ્છ  

(A) સ ૂ+ અચ્છ  (B)સ્વ + અચ્છ   (C)સ ુ+ અચ્છ   (D)સ્વ + ચ્છ    

158.  નીચે આપેલ શબ્દોમારં્ી ‘ભાવવાચક સજં્ઞા’ શોધો.    

(A)પવાિ   (B)પે્રરર્ા   (C)હકિંમિ   (D)ઈષ્ન્ડકા કાર    

159.  નીચેના વાક્યમારં્ી ‘તવશેર્ણ’ સ્વરૂપ કયુ ંછે ? 

‘પાણીનો ભરેલો પ્ર્ાલો લઈને જ્ર્ારે ઉર્ા પાછી આવી ત્ર્ારે હસિી હિી’   

(A)પ્ર્ાલો   (B)હસિી   (C)ભરેલો   (D)િે    
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160.    આપેલ શબ્દોમા ં‘તવશેર્ણ’ દશાાવિો શબ્દ કર્ો છે ?  

(A)સૈન્ર્   (B)ઝડપર્ી   (C)િેઓ   (D)કાળો    

161.    આપેલ શબ્દો પૈકી ‘હક્રર્ાતવશેર્ણ’ દશાાવિો શબ્દ આપો.  

(A)મશુ્કેલ   (B)બોલવુ ં  (C)સેનાપતિ   (D)ગુ્ સાથી    

162.    આપેલ શબ્દોમારં્ી ‘સવાનામ’ દશાાવિો શબ્દ શોધો.  

(A)કજજર્ાખોર   (B)તમે   (C)મરુૃ્િાર્ી   (D)સોનુ ં   

163.    નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રકાર કર્ો છે િે જણાવો. 

‘પોલીસે ચોરનો હર્ પકડયો અને િેને હાર્કડી પહરેાવી દીધી’   

(A)ઉદગાર વાક્ય   (B)સારંુ્વાક્ય   (C)સયંતુત વાક્ય   (D)સકુંલ વાક્ય    

164.    ‘રમણ’ શબ્દનો ચોક્કસ પ્રકાર કર્ો બને ?  

(A)ભાવવાચક નામ   (B)સમહૂવાચક નામ   (C)કત ુાવાચક નામ   (D)સજં્ઞાવાચક નામ    

165.    ‘બપોરે બારી બધં કરજે’ કર્ા પ્રકારનુ ંઆજ્ઞાર્ા વાક્ય છે ?  

(A)ભશવષ્ય આજ્ઞાથક   (B)સાદો આજ્ઞાર્ા   (C)તવતશષટ આજ્ઞાર્ા   (D)વિામાન આજ્ઞાર્ા    

166.   નીચેનામારં્ી કર્ો પ્રકાર વાક્ય રૂપાિંરનો નર્ી ?   

(A)કિાહરવાક્યમારં્ી કમાભણવાક્ય   (B)સાદા વાક્યમારં્ી 

પે્રરકવાક્ય   

(C)સાદા વાક્યમાંથી 

શવશિષ્ટ વાક્ય   

(D)તવતધવાક્યમારં્ી તનરે્ધ 

વાક્ય    

167.    નીચેના વાક્યમા ંરેખાહંકિ પદની તવભગ્તિ જણાવો.       ‘મજુ અબળાને મોટી તમરાિ બાઈ !’   

(A)પચંમી   (B)પ્રર્મ   (C)તતૃીય   (D)સત્પમી    

168.    ‘એ માણસ લચુ્ચો દેખાર્ છે’ આ વાક્યમા ંપરૂક પદ ‘લચુ્ચો’ શુ ંછે ?  

(A)કૃદંિ   (B)સવાનામ   (C)શવિેષર્   (D)સજં્ઞા    

169.    ‘પેલાએ પભુલનને ધક્કો માર્ો’ તવશેર્ણનો પ્રકાર દશાાવો.  

(A)સાપેક્ષ તવશેર્ણ   (B)દિકક શવિેષર્   (C)ગણુવાચક તવશેર્ણ   (D)પ્રશ્નવાચક તવશેર્ણ    

170.   નીચેના વાક્યમા ંરેખાહંકિ શબ્દ પછી કયુ ંતવરાભચહન મકુાર્ ?    

મારંુ ધ્ર્ાન દોરવા િેણે કહ્ુ ં‘સાભંળો છો  ?’   

(A)પણૂાતવરામ    (B)લઘરેુખા   (C)ગરુુરેખા   (D)ગરુુશવરામ    

171.    પ્રર્મ, બીજો, પાચંમો કયુ ંતવશેર્ણ દશાાવે છે ?  

(A)સમહૂવાચક તવશેર્ણ   (B)વ્ર્ગ્તિવાચક તવશેર્ણ   (C)િમવાચક શવિેષર્   (D)આમારં્ી એકપણ નહહિં    

172.    ર’ જે શબ્દમા ંવપરારે્લ (‘) ભચહનને શુ ંકહવેાર્ ?  

(A)અલ્પતવરામ   (B)અધાતવરામ   (C) ગરુુતવરામ   (D) લોપચચહન     

173.    ઉચ્ચારની રીિે જુદો પડિો મળૂાક્ષર કર્ો છે ?  

(A)િ   (B)ફ   (C)દ   (D)ધ    

174.    ‘દેશભગ્તિના પાચં ગીિ િૈર્ાર કરો’ આ વાક્યમા ંહક્રર્ાપદનો અર્ા કર્ો છે ?  

(A)તવધ્ર્ર્ા   (B)તનદેશાર્ા   (C)સભંવનાર્ા   (D)આજ્ઞાથક    

175.    ‘અમારા દોર્ મનમા ંના ધરશો, અમારા ગણુ જોજો’ આ વાક્યમા ંઅભભગમવાચક તવશેર્ણ દશાાવિો શબ્દ કર્ો છે ?  

(A) ના  (B) દોર્  (C)મનમા ં  (D)ગણુ    
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176.    સરદાર પટેલ લોખડંી પરુૂર્ હિા – રેખાહંકિ પદ ઓળખાવો.  

(A)ભાવવાચક તવશેર્ણ  (B) ગરુ્વાચક શવિેષર્  (C)સખં્ર્ાવાચજ તવશેર્ણ   (D)ક્રમવાચક તવશેર્ણ    

177.    જગદીશે પિગં ઊંચી કરી – કમાભણ વાક્ય શોધો.  

(A)જગદીશ પાસે પિગં ઊંચી કરાવી   (B)જગદીિથી પતગં ઊંચી 

કરાઈ   

(C)જગદીશ પિંગ ઊંચી 

કરશે   

(D)જગદીશ પિગં ઊંચી 

કરે છે.    

178.  ‘લોઢાના ચણા ચાવવા’ કહવેિનો સાચો અર્ા કર્ો બને છે ?    

(A) મહનેિનુ ંપહરણામ ન મળવુ ં (B)મશુ્કેલ કાયક કરવુ ં  (C)ગમે િે રીિે ભખૂ 

ભાગવી   

(D)બહારૂ્રી બિાવવી    

179.    નીચેનામારં્ી કર્ા રૂહઢપ્રર્ોગનો અર્ા ‘હાર કબલુ કરવી’ િેમ ર્ાર્ છે ?  

(A)હશથયાર હઠેા ંમકૂવાં   (B)ભાવા ભાગંવી   (C)પગમા ંબેડી પડવી   (D)પગ ધોઈને પીવા    

180.    ‘િડકો-છારં્ડો વેઠવો’ કહવેિનો અર્ા શુ ંર્ાર્ ? 

(A)ઝઘડો કરવો   (B)નોકરી કરવી   (C)સખુ દુ:ખ સહન કરવા   (D)મહનેિ કરવી.    

181.    ‘કોઈ પ્રર્ાસ બાકી ન રાખવો’ રૂઢીપ્રર્ોગનો અર્ા કર્ો ર્ાર્ છે ?  

(A) આકાિ-પાતાળ એક કરવા  (B)જગેં ચડવુ ં  (C)ખો ભલૂી જવી   (D)વહાર ધાવુ ં   

182.    ‘ઉંઘ આવી જવી’ રૂહઢપ્રર્ોગનો અર્ા કર્ો ર્ાર્ ?  

(A) આંખ મળી જવી  (B)આંખ  મીંચાઈ જવી   (C)આંખ ઠેરવવી   (D)આંખ ઠરવી    

183.    નીચેના પૈકી કર્ા રૂહઢપ્રર્ોગનો અર્ા ‘નકામો પ્રર્ાસ કરવો’ ર્િો નર્ી ?  

(A) પાર્ી માપવુ ં (B)પાણીમા ંલીટા કરવા ં  (C)પાણી વલોણુ ંકરવુ ં  (D)પાણીની ગાસંડી બાધંવી    

184.    ‘સ્વભાવ કદી બદલાિો નર્ી’ િેવો અર્ા ન આપિી કહવેિ કઈ છે ?   

(A) પડી ટેવ ન ટળે  (B)સ્વભાવનુ ંઓસડ નહીં   (C)ધીરજના ફળ મીઠા ં  (D)કૂિરાની પુછંડી વાકંી િે 

વાકંી    

 


