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ુ રાત સરકાર દ્વારા લેવાતી તમામ પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈ યારી માટે .
ગજ

ુ રાતી વ્યાકરર્ વાંચવાનો શવષય છે , ગોખવાથી ન આવડે
 ગજ
સમજીને વાંચવ ંુ તથા લખીને મહાવરો કરવો.
ુ રાતી વ્યાકરર્માં મશ્ુ કે લી અનભ
ુ વતા શમત્રો માટે ઉપયોગી
 ગજ
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પ્ુ તક.

ુ રાતી વ્યાકરર્
ગજ
 દરે ક પ્રકરર્ની Short-cut રીત સાથે સરળ સમજ.
ુ ાયેલા પ્રશ્નો.
 દરે ક પ્રકરર્ માંથી પરીક્ષામાં પછ

ANGEL ACADEMY
7575 072 872
માગક દિકક : સામત ગઢવી
ુ વી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)
(10 પરીક્ષાઓમાં સફળ થયેલ અનભ
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શબ્દકોશ
 માન્સયભાષાને પોતાનું િબ્દભંડોળ હોય છે અને તેનો સંગ્રહ કરતો ગ્રંથ એટલે િબ્દકોિ.
 િબ્દકોિમાં અસંખ્ય િબ્દોના અથો આપેલા હોય છે . આ બધા િબ્દ ચોક્કસ િમમાં ગોઠવાયેલા હોય છે .
 ગુજરાતી ભાષાનો વ્યવક્્થત અને શવ્તારપ ૂવકકનો સૌપ્રથમ િબ્દકોિ ગાંધીજીના પ્રયાસોથી 1929માં ‘સાથક જોડર્ીકોિ’ના
નામે આપર્ને મળ્યો.
 િબ્દકોિ એ કોઇપર્ ભાષાની આરસી છે . તેનાથી ભાષાની િબ્દસમ ૃદ્ધિ જોઈ િકાય છે .
 આપર્ે િબ્દકોિનો પ્રયોગ કે વી રીતે કરવો તે િીખવું જોઈએ.
િબ્દકોિમાં િબ્દોની ગોઠવર્ી....
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 િબ્દકોિમાં િરૂઆતના િબ્દો ્વરથી ્વરથી િરૂ થાય છે જેનો સાચો િમ અહીં મ ૂક્યો 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 ્વરમાં જોિો તો ખ્યાલ આવિે કે અનુ્વાર વગર આવેલો ્વર પહેલાં મ ૂકાય છે . જ્યારે અનુ્વાર સાથેનો ્વર
પછી આવે છે . િબ્દની િરૂઆતમાં ્વર આવતો હોય ત્યારે તેને ઉપરના િમમાં ગોઠવાય છે . અહીં ્વરથી િરૂ થતાં થોડાંક
િબ્દો યોગ્ય િમમાં આપયાં છે .
અક્ષર

અંગત

એકાંત

ઍતિન

આગાહી

આંચકો

ઇમારત

ઍંજજન

ઐશ્વયક

ઐંદ્રમચલક

ઇંક્રદરા
ઓરડો

ઈશ્વર

ઈંધર્

ઑક્રફસર

ઉખાણું

ઔષધ

ઉંબરો

ઊર્પ

ઊંડાર્

ઋશષ

ઔંસ.

 ્વરની ગોઠવર્ી પછી વ્યજ ંન િબ્દકોિમાં ગોઠવવામાં આવે છે . વ્યજ ંનની ગોઠવર્ી નીચે મુજબ કરવામાં 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 વ્યંજનોમાં ર્,ળ વ્યંજનથી િબ્દ શનમાક ર્ થતું ન હોવાથી િબ્દકોિમાં તેવા િબ્દો જોવા મળતા નથી. જો ઉપરના
વ્યંજન પ્રમાર્ે િબ્દોની સાચી ગોઠવર્ી કરવી હોય તો નીચે મુજબ ગોઠવી િકાય.
કઠોર

ક્ષમા

ખાર્ ગામડું ઘર ચળકાટ જતન જ્ઞાન ઝાડ ટપાલ ઠપકો ડાયરો ઢગલો તકેદારી ત્રજ્યા થડ

દં ગલ ધજા નજર પતંગ ફર્સ બગલો ભમરો મરચું યશત રમત લુહાર વહાર્ િતક શ્રમ ષટકોર્ સગવડ હથોડી.
કોઈ એક વ્યંજનીથી જ િબ્દ િરૂ થતો હોય ત્યારે ્વરના િમમાં વ્યંજનોની ગોઠવર્ી થાય છે અને ્વર પ્રમાર્ેની ગોઠવર્ી બાદ
જોડાક્ષર આવે છે . જેનો િમ મોટાભાગે ય,ર,લ,વ પ્રમાર્ેનો રહે છે . જેમે કે ‘ક્’ વ્યંજનથી િરૂ થતાં િબ્દોની ગોઠવર્ી નીચેના િમ
પ્રમાર્ે કરવી જોઈએ.
ક, કં , કા, કાં, ક્રક, ક્રકિં, કી, કીં, કુ , કું , ક,ૂ કં ,ૂ કૃ, કે, કૅં, કૈ , કૈં , કો, કૉ, કોં, કૉં, કૌ, કૌં, ક્ય, િ, તલ, તવ, ક્ષ.
ઉપરના િમમાં િબ્દોને ગોઠવતા નીચે મુજબના િમમાં ગોઠવી િકાય.
કરવત→કં ચન→કાગળ→કાંચન→ક્રકનખાબ→ક્રકિંકર→કીડી→કુ ટંુ બ→કું દન→કજ
ં કૅપટન→કેંદ્ર→કૈ લાસ→
ૂ ન→કં ચ
ૂ ી→કૃપા→કે ટલુ→
કોક્રકલા→કૉલેજ→કોંકર્→કૉગ્રે સ→કૌરવ→કૌંસ→ક્યાંક→િમ→ક્તલશનક→કવાટક ર→ક્ષચર્ક.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 3

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

આવી જ રીતે અન્સય વ્યંજનોની ગોઠવર્ી કરી િકાય છે . ‘ક્ષ’ જોડાક્ષર ‘ક્’ વ્યંજનની હરોળમાં છે લ્લે મ ૂકાય છે . કારર્ કે તેમાં ‘ક્+ષ્’
એમ બે વ્યંજનોનું જોડાર્ થયેલ ં ુ છે . તેથી વ્યંજનના િમ મુજબ ‘ક્’ વ્યંજનની હરોળમાં અંતે મ ૂકાય છે .
હવે આપર્ે ‘જ્ ’ વ્યંજનની હરોળનો સાચો િમ જોઈ લઈએ.
જ, જ ં, જા, જાં, 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 વ્યંજનોથી િરૂ થતાં િબ્દોની ગોઠવર્ી અહીં આપી છે .
જવાબ જ ંગલ જાસ ૂસ જાંબ ુ જજગર જજિંદગી જીવન જીંથરાં જુગાર જૂથ જૃ ંભ જેઠ જૅન્સટલમેન જૈન જોખમ
જૉબ જોંસો જૌહર જ્ઞાન જ્યારે જ્વલંત
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અહીં ‘જ્ ’ વ્યંજનમાં ‘જ્ઞ’ જોડાક્ષર મ ૂકાય છે , કારર્ કે તે ‘જ્ +ગ’ એમ બે વ્યંજનથી બનેલો છે .
જ્યારે િરૂઆતનો વ્યંજન એકસમાન હોય ત્યારે બીજા વ્યંજનને કક્કાવારીના િમમાં ગોઠવવા જોઈએ.
જેમે કે,
કક્ષા કચરો કટક કઠોર કડક કર્સલું કતાર કથન કદર કનક કપોત કફન કબર કમજોર કરચ કલમ
કવન કસબો કહાની કહાની કળતર.
જ્યારે જોડાક્ષરવાળા વર્ોથી િબ્દો િરૂ થતાં હોય ત્યારે જોડાક્ષરો કયાં વર્ોથી બન્સયાં છે તે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અહીં થોડાંક
જોડાક્ષરો આપયાં છે , જે િબ્દોની ગોઠવર્ીમાં ઉપયોગી બનિે.
ક્ + ય્ = ક્ય

દ્ + દ્ = દ્દ

શ્ + ર્ = શ્ર

ક્ + લ્ = તલ

દ્ + ઋ = દક

શ્ + વ્ = શ્વ

ક્ + ર્ = િ

દ્ + વ્ = દ્વ

શ્ + લ્ = શ્લ

ક્ + વ્ = તવ

દ્ + ર્ = દ્ર

સ્ + ક્ = ્ક

ક્ + ષ્ = ક્ષ

દ્ + ધ્ = િ

સ્ + ખ્ = ્ખ

ક્ + ઋ = કૃ

દ્ + ય્ = દ્ય

સ્ + ટ્ = ્ટ

ગ્ + ર્ = ગ્ર

ધ્ + ધ્ = ધ્ધ

સ્ + ત્ = ્ત

જ્ + ઝ્ = જ્ઞ

ધ્ + ર્ = ધ્ર

સ્ + ત્+ર્ = સ્ત્ર

ટ્ + ર્ = ટ્ર

ધ્ + વ્ = ધ્વ

સ્ + ર્ = સ્ર

ડ્ + ડ્ = ડ્ડ

ન્ + ય્ = ન્સય

સ્ + થ્ = ્થ

ટ્ + ટ્ = ટ્ટ

પ્ + ય્ = પય

સ્ + ન્ = ્ન

ત્ + ર્ = ત્ર

પ્ + ર્ = પ્ર

સ્ + પ્ = ્પ

પ્ + ઋ = પ ૃ

સ્ + ફ્ = ્ફ

પ્ + લ્ = પલ

સ્ + મ્ = ્મ
સ્ + ય્ = ્ય
સ્ + લ્ = ્લ
સ્ + વ્ = ્વ

ઉપરના જોડાક્ષરો પ્રમાર્ે જોતા ‘સ્’ વ્યંજનના જોડાક્ષરોને િબ્દકોિના િમમાં ગોઠવતા નીચેનો િમ જોવા મળિે.
્કલ
્ખલન ્ટડી ્તુશત સ્ત્રી ્થાન ્નાન ્પધાક ્ફક્રટક ્મરર્ ્પંદન સ્ત્રોત ્લાઈડ ્વ્છ.
ૂ
સૌજન્સય સૌભાગ્ય સૌશમત્ર સૌરભ સૌષ્ઠવ સૌહાદક .
સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 4

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

નામ


‘નામ’ િબ્દ નમ્ ધાતુ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે . અનો અથક થાય છે ‘નમવુ’ં . એટલે કે વાક્યમાં જેનો અથક ક્રિયાપદના અથકને નમે
છે , અને ગૌર્ કે અધીન રહે છે તેને ‘નામ’ કહે છે .



વ્યાકરર્ની પક્રરભાષામાં જે િબ્દ વ્યક્તત, વ્તુ, ગુર્, ભાવ કે ક્રિયાનો શનદે િ કરતો હોય અને વાક્યમાં કતાક કે કમકની જગ્યાએ
આવી િકતો હોય તેને ‘નામ’ કહેવાય છે . અને ‘સંજ્ઞા’ તરીકે પર્ ઓળખાવાય છે .



રાકેિ, હેતલ, નીલા, શવજય (વ્યક્તત)



ખારં ુ , મીઠું, ભલુ,ં બ ૂરં ુ (ગુર્)



ખુરિી, પલંગ, તપેલી, પંખો (વ્તુ)



ખારાિ, મીઠાિ, ભલાઈ, બ ૂરાઈ (ભાવ)



રમત, વાચન, ગાયન, વાદન (ક્રિયા)

ટૂંકમાં,


પ્રાર્ીને, પદાથકને, ગુર્ને કે ક્રિયાને ઓળખવા માટે જે િબ્દ વપરાય છે તેને ‘નામ’ કહે છે . ‘નામ’નો પયાક યવાયી િબ્દ ‘સંજ્ઞા’ છે
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અને અંગ્રે જીમાં એને Noun કહે છે .
નામના પ્રકાર : નામના મુખ્ય પાંચ પ્રકાર છે .
(1) સંજ્ઞાવાચક / વ્યક્તતવાચક/ શવિેષ નામ


કોઈ એક પ્રાર્ી કે પદાથકને પોતાની જાશતના બીજા પ્રાર્ી કે પદાથકથી અલગ પાડી ઓળખવા જે ખાસ નામ અપાય છે , તેને
વ્યક્તતવાચક નામ કહે છે . આ નામ આપર્ે આપર્ી ઇચ્છા પ્રમાર્ે આપયું હોય છે . અની પાછળ કોઈ ખાસ કારર્ હોતું નથી.
પહેલાં વ્યક્તતવાચક નામને ‘શવિેષ નામ’ એવા પ્રકારથી પર્ ઓળખવામાં આવતું હતુ.ં



જેમ કે – સામત, ગાંધીનગર, નમકદા, ભારત, ચગરનાર, વગે રે.
(2) જાશતવાચક નામ :



જાશતવાચક નામ આખા વગક ને તેમજ એ વગક ની ગમે તે કોઈ વ્યક્તતને લાગુ પડે છે .



ટૂંકમાં – જે નામ આખા વગક ને તેમ જ તે વગકમાંથી પ્રત્યેક વ્યક્તત કે પદાથકને લાગુ પડતું હોય તેને જાશતવાચક નામ કહેવામાં
આવે છે .



િહેર, નદી, દે િ, પવકત, વાદળ, વગેરે જાશતવાચક નામ છે .



ગુજરાત આપણું રાજ્ય છે .



પ્રેમજીભાઈ અમારા આદિક શિકક્ષ છે .



અમદાવાદ ગુજરાતનું મુખ્ય િહેર છે .



સાબરમતી ઘર્ી લાંબી નદી છે .



ગુલાબ એક ફૂલનું નામ છે .



ભારત આપર્ો દે િ છે .



ચગરનાર ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પવકત છે .



મોર આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે .



ઉપરનાં ઉદાહરર્ોમાં અનુિમે ગુજરાત, અમદાવાદ, ચગરનાર, પ્રેમજીભાઈ, સાબરમતી, ભારત, મોર, ગુલાબ એ વ્યક્તતવાચક નામ
છે . જે મુખ્યત્વે ચોક્કસ વ્યક્તત, પ્રદે િ વગેરેને અલગ તારવવા માટે વપરાઈ છે .



જયારે ઉપરના જ ઉદાહરર્ોમાં અનુિમે રાજ્ય, િહેર, પવકત, શિક્ષક, નદી, દે િ, પક્ષી, ફૂલ એ જાશતવાચક નામ છે . જે આખા
વગક ને તેમ જ એ વગક ની ગમે તે વ્યક્તતને લાગુ પડે છે .

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 5
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(3) સમ ૂહવાચક નામ :


કેટલાક નામ વ્યક્તત, પ્રાર્ી કે વ્તુઓના સમ ૂહને ઓળખવા માટે વપરાય છે તેને સમ ૂહવાચક નામ કહેવામાં આવે છે . આ નામ
એવાં છે જે પહેલી નજરે જાશતવાચક નામ જેવા લાગે છે પર્ તેઓ વગક ને નહીં, સમ ૂહને દિાક વે છે . એટલે કે સરખા ગુર્ોવાળી
વ્યક્તતઓનું એકત્ર થવું તે. અમુક સમ ૂહમાં અમુક ખાશસયત હોય છે જે બીજામાં હોતી નથી. જેમકે ‘લશ્કર’ના સમ ૂહમાં જે ખાશસયત
હોય છે તે ‘કાફલા’ કે ‘વર્જાર’માં હોતી નથી. સમ ૂહની છૂટી છૂટી વ્યક્તતઓને એ િબ્દ લાગુ પડતો નથી એટલે વ્યક્તતવાચક નથી
અને આખા વગકને લાગુ પડતો નથી એટલે એ જાશતવાચક પર્ નથી.



ટૂંકમાં – વ્યક્તત, પ્રાર્ી કે વ્તુઓના સમ ૂહને ઓળખાવતી સંજ્ઞાઓને આપર્ે સમ ૂહવાચક નામ કે સંજ્ઞા તરીકે ઓળખી િકીએ.



જેમકે ટુકડી, સશમશત, ફોજ, કાફલો, ધર્, લ ૂમ, વર્જાર, ટોળં , મેદની વગે રે.
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(4) દ્વવ્યવાચક નામ :


જે વ્તુઓ જથ્થામાં દ્વવ્યરૂપે રહેલી છે , દ્વવ્યરૂપે જેમની ગર્તરી એક, બે, ત્રર્ રૂપે થઈ િકતી નથી પર્ જેમાંનો દરે ક િબ્દ
જથ્થાનો સ ૂચક છે , જેમનું વજન થઈ િકે છે , જેઓનું માપ લઈ િકાય છે એવી વ્તુઓને દ્વવ્યવાચક સંજ્ઞા કે નામ તરીકે ઓળખી
િકાય છે .



આવી વ્તુઓમાં ધાતુઓનાં નામ, અનાજનાં નામ કે ઘી, ગોળ જેવા પદાથોના નામનો સમાવેિ કરી િકાય છે . જેમકે -

-

સોનુ,ં રૂપુ,ં સીસુ,ં કલાઈ, તાંબ,ું પુત્તળ, લોઢું, કાંસ,ંુ જસત (ધાતુઓ)

-

ઘઉં, ચોખા, દાળ, બાજરી, જુવાર (અનાજ)

-

ઘી, તેલ, દૂ ધ, ગોળ, ખાંડ, કાપડ, રૂ (પદાથક)



એ વ્તુઓ મુખ્યત્વે જથ્થામાં રહેલી છે .



ટૂંકમાં, ધાતુ, અનાજ કે દ્વવ્યરૂપે રહેલી વ્તુઓને દ્વવ્યવાચક નામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . આ વ્તુઓ જથ્થામાં દ્વવ્યરૂપે
રહેલી છે .
(5) ભાવવાચક નામ :



ભાવોને દિાક વતી સંજ્ઞાઓને ભાવવાચક સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે . ઇન્દ્ન્સદ્રયોથી ઓળખાય નહીં પર્ મનથી સમજાય તેવા ગુર્ કે
ક્રિયાનાં નામ તે ભાવવાચક નામ છે .



આ બધી સંજ્ઞાઓને રૂપ નથી, રં ગ નથી, આકાર નથી. એમને આંગળી ચીંધીને બતાવી િકાતું નથી.



મ ૂખાક ઈ, ભલાઈ, મીઠાિ, કાળાિ, સેવા, કામ, દમ, ઝર્ઝર્ાટ, રર્કાર જેવી સંજ્ઞાઓ નક્કર પદાથક દિાક વતી નથી પર્ ભાવોને
દિાક વે છે .



‘મ ૂખક’ એ ગુર્ છે પર્ ‘મ ૃખાક ઈ’ એ મ ૂખક હોવાનો ભાવ છે .

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 6
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

મો.7575 072 872

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

સવકનામ
 નામ(સંજ્ઞા)ને બદલે વપરાતા પદોને સવકનામ કહે છે .
 સવકનામના પ્રકાર નીચે મુજબ છે .

(1) પુરુષવાચક સવકનામ ; જુદી જુદી વ્યક્તતઓ કે પુરુષોને દિાક વવા માટે વપરાતા સવકનામ પુરુષવાચક સવકનામ કહેવાય છે . પુરુષવાચક સવકનામ ત્રર્ છે .
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પહેલો પુરુષ સવકનામ, બીજો પુરુષ સવકનામ અને ત્રીજો પુરુષ સવકનામ.


બોલનાર તે પહેલો પુરુષ,

‘હું’ એ પહેલો પુરુષ છે .



સાંભળનાર અથવા જેની સાથે એ બોલે છે તે બીજો પુરુષ ‘તુ’ં એ બીજો પુરુષ છે



જેની શવિે એ વાત કરે છે તે ત્રીજો પુરુષ કહેવાય છે . ‘તે’ એ ત્રીજો પુરુષ છે .

 આ ત્રર્ે પુરુષનાં રૂપ નીચે પ્રમાર્ે છે :પુરુષ

એકવચન

બહુવચન

પહેલો પુરુષ

હું, મારાથી, મારં ુ , મારામાં

અમે, અમને, અમારાથી, અમારં ુ , અમારામાં

બીજો પુરુષ

તુ,ં તમે, તારાથી, તારં ુ , તારામાં

તમે, તમને, તમારાથી, તમારં ુ , તમારામાં

ત્રીજો પુરુષ

તે, તેને, તેનાથી, તેન,ંુ તેનામાં

તેઓ, તેઓને, તેમનુ,ં તેઓથી, તેમનાથી, તેઓનુ,ં તેમનામાં.

(2) દિકક સવકનામ
 દૂ રના કે પાસેના પદાથક દિાક વવા માટે જે િબ્દ નામને બદલે વપરાય છે તે દિકક સવકનામ છે . ‘આ’, ‘એ’, ‘તે’, ‘પેલ’ં ુ – એ દિકક
સવકનામ છે .
 પાસેના કે પ્રત્યક્ષ પદાથકના નામ માટે ‘આ’ કે ‘એ’. દૂ રના કે પરોક્ષ પદાથકનાં નામ માટે ‘પેલ’ં ુ વપરાય છે .
 શિક્ષકે ઇંગ્લૅન્સડના વડાપ્રધાન ચચચિલની છબી બતાવતાં કહ્ું : ‘આ રહ્યા ઇંગ્લૅન્સડના એક યિ્વી વડાપ્રધાન.’


‘તમને કઈ સાડી ગમે છે ? આ કે પેલી ?’



જુઓ ! જુઓ પેલો નાસી જાય છે .

(3) સાપેક્ષ સવકનામ :
 જે સવકનામને બીજા િબ્દની અપેક્ષા રહે છે , એટલે જેના પછી બીજો કોઈ િબ્દ વાપરવો જ પડે છે તે સાપેક્ષ સવકનામ કહેવાય છે .


‘જે-તે’, ‘જેવુ-તેવ’ંુ , ‘જેને-તેને’, આવાં સવકનામ છે . જેમ કે –

 જે સાધના કરે તે શસદ્ધિ પામે.

 જેવું કરે તેવ ંુ પામે.

 જેવું કાયક કરો તેવ ંુ ફળ પામો .

(4) પ્રશ્નવાચક સવકનામ : નામ (સંજ્ઞા)ને બદલે વપરાતાં અને પ્રશ્ન પ ૂછવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતાં પદોને પ્રશ્નવાચક સવકનામ કહે 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 ઓરડામાં કોર્ ફરે છે ?

 બારણું કોર્ે ઠોક્ું ?

 કોર્ આવ્યું છે ?

 તમારે શું જોઈએ છે ?

 તમે કયું ગીત પસંદ કરિો ?

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 7
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(5) અશનશશ્વત સવકનામ : જે સવકનામમાંથી ચોક્કસ વ્યક્તત કે પદાથકનો અથક સ ૂચવાતો નથી અથાક ત જેનો શનદે િ અશનશશ્વત રહે છે તે અશનશશ્વત સવકનામ
કહેવાય છે . ‘કોઈ’, ‘કાંઈક’, ‘કં ઈક’, ‘હરે ક’, ‘દરે ક’, ‘પ્રત્યેક’, ‘અમુક’, ‘ફલાર્ો’, ‘સવક’, ‘સહુ’, ‘બહુ’, ‘બધુ’ં , ‘અન્સય’, ‘ઇતર’, ‘બીજુ ં’,
‘કેટલુક
ં ’, - વગે રે અશનશશ્વત સવકનામ છે . જેમ કે –
 તમે કાંઈ કહેિો ?

 તેં કં ઈક ગુમાવ્યું હોય એમ લાગે છે .

 તેને કાંઈ થયું નથી.

(6) ્વવાચક સવકનામ : જે સવકનામ પુરુષવાચક સવકનામની સાથે વપરાઈને તેને પોતાને ઓળખાવે છે એ ્વવાચક સવકનામ કહેવાય છે . ‘પોતે’ ્વવાચક
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સવકનામ છે . જેમ કે –


મેં પોતે આ કામ કયુું છે .



તમે પોતે એને ફટવ્યો છે .



એર્ે પોતે એનો ગુનો કબ ૂલ્યો છે .



તમે ખુદ ત્યાં હાજર રહેજો

શવિેષર્
શવિેષર્ એટલે શું ?
 જે િબ્દ પ્રાર્ી કે પદાથકના ગુર્ કે ક્રિયાને વર્કવી તેના અથકમાં વધારો કરે છે તેને શવિેષર્ કહેવાય જેમ કે –
 રાતી ગાય સૌથી આગળ જાય છે .

 આકાિમાં ઝગમગતા તારા પ્રકાિે છે .

 આ વગક માં પચાસ શવદ્યાથી બેઠા છે .

 તાજમહાલ સુદ
ં ર ઇમારત છે .

 મુબ
ં ઈ મોટંુ િહેર છે .

 ઉપરના વાક્યોમાં અધોરે ચખત િબ્દો અનુિમે ‘રાતી’, ‘પચાસ’, ઝગમગતા’, ‘સુદ
ં ર’ અને ‘મોટંુ ’ િબ્દો અનુિમે ‘ગાય’, ‘શવદ્યાથી’,
‘તારા’, ‘ઇમારત’ અને ‘િહેર’ િબ્દોના ગુર્ કે ક્રિયા બતાવી તેમના અથકમાં વધારો કરે છે માટે એ િબ્દોને શવિેષર્ કહેવાય.

શવિેષર્ અને શવિેષ્ય :
 જે શ્બ્દ નામ એટલે કે સંજ્ઞાના અથકમાં વધારો કરે છે તેને ‘શવિેષર્’ કહેવાય છે અને શવિેષર્ જેનો ગુર્ કે ક્રિયા દિાક વે છે તેને
‘શવિેષ્ય’ કહેવાય છે . જેમ કે ‘ચતુર પુરુષ’ માં ‘ચતુર’ એ શવિેષર્ છે જે ‘પુરુષ’ શવિેષ્યના ગુર્ને દિાક વે છે .
 શિયાળ લુચ્ચું હોય છે . (શિયાળ - શવિેષ્ય, શવિેષર્ - લુચ્ચુ)ં

શવિેષર્ના પ્રકાર :્વરૂપની રીતે શવિેષર્ના પ્રકાર
(A)શવકારી શવિેષર્ :– [શવકાર – ફેરફાર થાય]
 જે શવિેષર્ના રૂપમાં શવિેષ્યના જાશત અને વચનના ફેરફારને કારર્ે શવકાર આવે છે તે શવકારી શવિેષર્ છે જેમે કે –
 સારો માર્સ સૌને ગમે.
(નરજાશત,પુક્લ્લિંગ)

 સારં ુ કામ દીપી ઊઠે.(નાન્સયતરજાશત,
નપુસ
ં કચલિંગ)

 આમ સારો – સારા – સારં ુ , નઠારો – નઠારી – નઠારં ુ ,

 સારા માર્સ રે ઢા નથી પડયા.
(બહુવચન)

 મીઠો – મીઠી – મીઠું, સુવ
ં ાળો – સુવ
ં ાળી – સુવ
ં ાળં ,
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(B) અશવકારી શવિેષર્ : જે શવિેષર્ના રૂપમાં શવિેષ્યના જાશત-વચનને કારર્ે કોઈ ફેરફાર થતો નથી, શવકાર આવતો નથી તેને અશવકારી શવિેષર્
કહેવાય. જેમ કે
 હોશિયાર છોકરો બેઠા છે .

 હોશિયાર છોકરા ઓછા મળે છે .

(નરજાશત, એ.વ.)

(નરજાશત, બહુ)

હોશિયાર છોકરી સૌને વ્હાલી
લાગે.(નારીજાશત,એ.વ.)

 એ જ રીતે- કઠોર, કઠર્, સામાન્સય, શવિેષ, શનયમસર, સુદ
ં ર
 એ બધાં એવાં અશવકારી શવિેષર્ો છે જે શવિેષ્યના જાશત-વચનમાં શવકાર આવે છતાં એ શવિેષર્ો અશવકારી રહે છે .

અથકપ્રમાર્ે શવિેષર્ના પ્રકાર :ગુર્વાચક શવિેષર્ :-
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 જે શવિેષર્ પ્રાર્ી કે પદાથકનો ગુર્ બતાવે છે તેને ગુર્વાચક શવિેષર્ કહેવાય છે .
 મને રં ગીન ફૂલ ગમે છે .

 જાડો માર્સ દોડી િકતો નથી.

સંખ્યાવાચક શવિેષર્ : સંખ્યાવાચક શવિેષર્માંન ંુ શવિેષર્ સંખ્યા બતાવી શવિેષ્યના અથકમાં વધારો કરે છે . જેમ કે –
 અમારી ઓક્રફસમાં પચાસ કમકચારી છે .

 મારા કુ ટંુ બમાં સાત સભ્ય છે .

 થોડું, ઘણુ,ં પુષ્કળ, સઘળં , બધુ,ં વત્ુ,ં ઓછં, અલ્પ, જરા, બાકીનુ,ં અન્સય, કં ઈક, કોઈ, અમુક વગેરે અશનશશ્વત સંખ્યા દિાક વતાં
શવિેષર્ો છે .

પક્રરમાર્વાચક શવિેષર્ – માપવાચક શવિેષર્ : પક્રરમાર્વાચક શવિેષર્ પદાથકનાં માપ એ જથ્થો દિાક વી શવિેષ્યના અથકમાં વધારો કરે છે
 થોડું દૂ ધ આપો.

 વધારે ઘી નાખી િીરો બનાવો.

 ખોબો પાર્ી પીધુ.ં

 જરા મીઠું વધારે નાખો.

 પયાલો દૂ ધ આપુ.ં

 મર્ બાજરી લીધી.

દિકક શવિેષર્ : દિકક સવકનામ જયારે શવિેષર્ તરીકે વપરાય ત્યારે તેને દિકક શવિેષર્ કહેવામાં આવે છે . વ્યક્તત કે પદાથકને દિાક વવાની
કામગીરી કરે છે .
 આ ચચત્ર જુઓ.

 તે છોકરો વાંચે છે .

 એ િાક લાવિો નહીં.

 પેલ ં ુ ઝાડ ઘણું ઊંચું
છે .

 ઉપરના ઉદાહરર્ોમાંના ‘આ’, ‘એ’, ‘તે’, ‘પેલ’ં ુ મ ૂળભ ૂત રીતે સવકનામ છે . પર્ વાક્યોમાં એ નામના અથકમાં વધારો કરે છે તેથી
અહીં તે દિકક શવિેષર્ બને છે .

પ્રશ્નવાચક શવિેષર્ : જયારે શવિેષર્નો ઉપયોગ પ્રશ્ન પ ૂછવા માટે કરવામાં આવે ત્યારે એ પ્રશ્નવાચક શવિેષર્ બને છે જેમ કે –
 કેવી વાત કરો છો ?

 તમારો િો જવાબ છે
?

 કયો માર્સ આવ્યો
હતો ?

 તમે કયાં જવાના છો
?

 ઉપરના ઉદાહરર્ોમાં ‘કેવી’, ‘િો’, ‘કયો’, જેવા િબ્દ પ્રશ્ન પ ૂછવા માટે વપરાય છે તેથી તે પ્રશ્નવાચક શવિેષર્ બને છે .
સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 9
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સાપેક્ષ શવિેષર્ : ઘર્ી વાર સાપેક્ષ સવકનામ સાપેક્ષ શવિેષર્ બને છે . સાપેક્ષ સવકનામ એટલે એવા સવકનામ જે એકબીજાની અપેક્ષાએ વપરાતાં
હોય છે .
 જેવું વાવિો તેવ ંુ લર્િો.

 જેવાં બી વાવિો તેવાં ફળ મેળવિો.

 જે કામ કરો તે જોઈ શવચારીને કરજો.

અનુવાદ્ય શવિેષર્ : જયારે શવિેષર્ને શવિેષ્યની આગળ મ ૂકવામાં આવે ત્યારે અનુવાદ્ય શવિેષર્ બને છે .

પેલ ં ુ સુદ
ં ર ફૂલ લાવો.

શવધેય શવિેષર્ :-
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 જયારે શવિેષર્ને શવિેષ્ય પછી મ ૂકવામાં આવે એટલે શવધેય શવિેષર્ બને છે .

પેલ ં ુ ફૂલ સુદ
ં ર છે .

ક્રિયાપદ
આપેલ વાક્યમાં જે િબ્દ ક્રિયા દિાક વે તે િબ્દ / પદને ક્રિયાપદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
ઉદા.
 હું ધીમે ધીમે જમુ છં.



તે રમત રમે છે .

 ગાય ચરવા જાય છે .

 તેઓ કાલે આવિે.

 જેમ ક્રિયાપદનાં કાળનાં રૂપો જુદાં હોય છે તેમ ક્રિયાપદના અથકના મુખ્ય પાંચ પ્રકાર છે .
1.

શનદે િાથક



શનદે િાથકમાં મુખ્યત્વે ક્રિયા થવાનો શનદે િ હોય છે . શનદે િાથકમાં ક્રિયાપદ ક્રિયા વતકમાનકાળમાં થતી હોવાનો, ભ ૂતકાળમાં થઈ
હોવાનો કે ભશવષ્યમાં થવાની હોવાનો શનદે િ કરે છે . જેમ કે -

 કાલે વરસાદ પડયો હતો.

તે ખાય છે ,

રોક્રહત ત્યાં જિે નહીં.

તેર્ે ખાધુ,ં

તે ખાિે.

હું કાલે વડોદર જઈિ.

2.

આજ્ઞાથક



જે ક્રિયાપદનાં રૂપમાંથી આજ્ઞા, હુકમ,આજીજી, પ્રાથકના, ઉપદે િ જેવા અથક સ ૂચવાય છે તે આજ્ઞાથક છે આજ્ઞા માટે વતકમાનકાળ
અને ભશવષ્યકાળમાં જ શનદે િ થઈ િકે આજ્ઞા હકાર નકારમાં હોઈ િકે.
જેમ કે -

 સવારે વહેલો ઊઠજે. (ભશવષ્ય આજ્ઞાથક)

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

 આ પોિાક પહેરી લો. (વતકમાન આજ્ઞાથક)

 કૃપા કરી મને તમારી મોટરમાં લઈ જજો (શવનંતી)

 તમે બરાબર વાંચજો. (ભશવષ્ય આજ્ઞાથક – કહાર)
3.

શવધ્યથક



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

 હંમેિાં સત્ય બોલવુ.ં

 વડીલોને આદર આપવો જોઈએ.

 કડવી વાર્ી ન બોલવી.

 મહેમાનને આવકારાઅપવો જોઈએ.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 10
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4.
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

સંભાવનાથક
જે ક્રિયાપદ દ્વારા ક્રિયા થવાની િક્યતા કે સંભાવના દિાક વાય છે તે સંભાવનાથકને વ્યતત કરે છે . જેમકે -

 હું કદાચ કાલે ત્યાં હોઈિ.

 હું કદાચ તમને મળં .

 શિકારી હરર્ને આંબી જિે.

 ક્રદલીપા આવ્યો હોય.

5.

ક્રિયાશતપત્યથકના



ક્રિયાશતપત્યથકના ક્રિયાપદમાં જે થયું નથી એની સંભાવના કરવામાં આવે છે .

 ગયે વરસે વરસાદ પડયો હોય તો પાક સારો થાત.

 એર્ે જર્ાવ્યું હોત તો જરૂર મદદ કરત.

 એર્ે મધુર સંગીત છે ડ્ું હોત તો હું રાજી થાત.

 તમે સમયસર નીકળ્યા હોત તો ગાડી મળત.

ક્રિયા શવિેષર્
 જે પદો (િબ્દો) ક્રિયાપદની સાથે આવીને ક્રિયાના અથકમાં વધારો કરે છે . તેને ક્રિયાશવિેષર્ કહે છે .
1.

્થળવાચક ક્રિયાશવિેષર્

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાનું ્થળ દિાક વે છે . ‘ત્યાં’ ‘ક્યાં’, ‘અહીં’, ‘એમ’, ‘સવકત્ર’, ‘ઉપર’, ‘નીચે’, ‘ઊંચે’, ‘હેઠળ’, ‘હેઠે’, ‘આઘે’, ‘છે ટે’,
‘દૂ ર’, ‘પાસે’, ‘નજીક’, ‘લગોલગ’, ‘આગળ’, ‘પાછળ’ આવાં ક્રિયાશવિેષર્ છે . દા. ત.,
 ગાડી ત્યાં ઊભી છે .
2.

 શનરીક્ષકે આસપાસ જોયુ.ં

કાળવાચક ક્રિયાશવિેષર્

 આ ક્રિયાશવિેષર્ો ક્રિયાનો કાળ એટલે કે સમય બતાવે છે .’ ત્યારે ’, ‘ક્યારે ’, ‘હમર્ા’, ‘સદા’, ‘સવકદા’, ‘શનત્ય’, ‘તુરંત’, ‘હવે’, ‘હાલ’,
‘ઓર્’, ‘પોર’, ‘રોજ’ જેવાં ક્રિયાશવિેષર્ આ પ્રકારનાં છે . દા. ત.,
 એ ક્યારે સ ૂએ છે ?
3.

 એ રોજ ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરે છે .

 તે કચેરીમાં હમર્ાં આવ્યો.

રીશતવાચક ક્રિયાશવિેષર્

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા કે વી રીતે થઈ એટલે કે ક્રિયાની રીત દિાક વે છે . ‘આમ’, ‘એમ’, ‘જેમ’, ‘તેમ’, ‘માંડ’, ‘ચ ૂપચાપ’ વગેરે.
‘એકદમ’, ‘જલદી’, ‘ઝટ’, ‘તરત’, ‘તાબડતોબ’, ‘એકાએક’, ‘અડોઅડ’, ‘ઘટકઘટક’, ‘તરતોતરત’ શવગે રે દ્ધદ્વરુતત િબ્દો પર્
રીશતવાચક ક્રિયાશવિેષર્ જ બનાવે છે .
 કલ્પેિ ચ ૂપચાપ બેઠો છે .
4.

 પંખી ફડફડ ઊડી ગયુ.ં

 રાચગર્ી બેઠી બેઠી ગાય છે .

પક્રરમાર્વાચક ક્રિયાશવિેષર્

 આવાં ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાનું પ્રમાર્ – માપ એટલે કે પક્રરમાર્ દિાક વે છે . ‘ઘણુ’, ‘ઓછં’, ‘જરા’, ‘લગીર’, ‘ચબલકુ લ’, ‘તદ્દન’, ‘છે ક’,
‘ખ ૂબ’, ‘અશતિય’ વગે રે જેમ કે
 સાકેત ઘણું રાડયો.

 મનોજને થોડું દુ:ખે છે .

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 11
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │
5.

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

િમવાચક ક્રિયાશવિેષર્

 આવાં ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાનો િમ દિાક વે છે . ‘આગળ’, ‘પાછળ’, ‘અગાઉ’, ‘પછી’ વગે રે આવાં ક્રિયાશવિેષર્ છે જેમ કે  ક્રદલીપ પહેલો આવ્યો.
6.

 હીના છે લ્લી આવી.

શનશ્વયવાચક ક્રિયાશવિેષર્

 આવાં ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા જરૂર બનિે કે બની એવા શનશ્વયનો બનાવે છે . ‘જરૂર’, ‘ખરે ખર’, ‘અવશ્ય’, ‘ખચીત’ વગેરે આવાં
ક્રિયાશવિેષર્ છે . દા. ત.
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 તે આ કામ જરૂર કરિે

7.

 ગીતા આ ગીત ચોક્કસ ગાિે.

 આપર્ા શપ્રય નેતા અવશ્ય પધારિે

્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 સુધારાને અમલમાં મ ૂક્યો તે
સારં ુ કયુ.ું

8.

નકારવાચક ક્રિયાશવિેષર્

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા નકારવાના અથકમાં વપરાય છે ‘નહીં’, ‘મા’, ‘ન’ આવાં ક્રિયાશવિેષર્ છે . દા. ત.
 તે જમવા ગયો નક્રહ.
9.

 વડીલોની આજ્ઞા લોપિો મા.

 અસભ્ય ન બોલિો.

સંભાવનાવાચક ક્રિયાશવિેષર્

 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયા બની છે કે બનિે એવી સંભાવનાનો અથક દિાક વે છે . ‘કદાચ’, ‘રખે’, ‘જાર્ે’ વગેરે આવાં ક્રિયાશવિેષર્ છે
જેમકે  જાર્ે કુ દરતનો કોપ ઊતયો હોય એવું લાગે છે .

 તેઓ કદાચ આવતી કાલે મુબ
ં ઈ આવિે.

10. સંખ્યાવાચક ક્રિયાશવિેષર્
 આ ક્રિયાશવિેષર્ ક્રિયાની સંખ્યા એટલે કે ક્રિયા કે ટલી વાર થઈ છે દિાક વે છે . ‘વારં વાર’, ‘એક વાર’, ‘અનેક વાર’, ‘બહુ વાર’ આ
િબ્દસમ ૂહો સંખ્યાવાચક ક્રિયાશવિેષર્નો અથક દિાક વે છે . જેમકે તમને વારં વાર કહ્ું પર્ તમારા મનમાં ઊતરતું જ નથી.
 એક વાર મારી વાત સાંભળિો ખરા?

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

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

સંયોજક


જે પદ બે િબ્દોને, બે િબ્દ સમ ૂહોને કે બે વાક્યોને જોડવાનું કામ કરે છે તેને સંયોજક કહે છે . સંયોજકને પરં પરાગત રીતે ‘ઉભયાન્સવયી અવ્યય’
પર્ કહે છે . ‘ઉભય’ એટલે બે અને ‘અન્સવય’ એટલે જોડવુ.ં
1. સમુચ્ચયવાચક



‘ને’, ‘અને’, ‘તથા’, ‘તેમ જ’, ‘વળી’ ‘ઉપરાંત’ જેવાં સંયોજક બે િબ્દો કે વાક્યોના સમુચ્ચયનો એટલે કે એકઠા પર્ાના અથકને દિાકવે છે . જેમ કે -



રામ, સીતા અને લક્ષ્મર્ વનમાં ગયાં.
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2.



ત્યાં આવજો તથા જમજો.

શવકલ્પવાચક



બેમાંથી એકની પસંદગી કે શવકલ્પનો અથક સ ૂચવવા માટે ‘અથવા’, ‘અથવાં-તો’, ‘કે ’ જેવા સંયોજક વપરાય છે . જેમ કે -



તમે આ સાડી લો કે પેલી લો.
3.



ચાહો યા શતર્કારો.

શવરોધવાચક



જોકે , ‘તોપર્’, ‘છતાં’, ‘છતાં પર્’, ‘ઊલટંુ ’, ‘બલકે ’ જેવાં સંયોજક વાક્યોના અથકને પર્પર શવરોધમાં આપે છે જેમકે -



ગઢ જીત્યો પર્ શસિંહ ગયો.
4.



હું આવ્યો પર્ તમે ન મળ્યા.

અનુમાનવાચક



‘તેથી’, ‘એટલે’, ‘માટે ’, ‘એથી’ જેવા સંયોજક અનુમાનરૂપ હકીકતનું કથન અને પાયારૂપ હકીકતનું કથન એ બંને પ્રકારનાં વાક્યને જોડે છે .



તે લગ્નમાં ગયો હિે તેથી કચેરીમાં આવ્યો નહીં હોય.
5.

સહસંબધ
ં વાચક



‘જો-તો’, ‘જ્યારે -ત્યારે ’, ‘જેમ-તેમ’, ‘જ્યાં-ત્યાં’ આ જોડકા સંયોજકો વડે િરત, સમય, ્થળ વગે રેથી જોડાયેલાં વાક્યો બને છે . જેમકે -



જો તમે ગાિો તો હું ગાઈિ.
6.



જ્યારે તમે આવિો ત્યારે હું ખાઈિ.

પક્રરર્ામવાચક



‘એટલે’, ‘તેથી’, ‘એથી’, ‘માટે ’, ‘ત્યાં’ જેવાં સંયોજક પાછળના વાક્યમાં પક્રરર્ામ દિાકવે છે જેમ કે -



રાતક્રદવસ મહેનત કરી એટલે પાસ થયો.
7.



ઈન્સટરવ્યુમાં સારો દે ખાવ કયો તેથી નોકરી મળી.

કારર્ વાચક



‘કારર્ કે ’, ‘કે મ કે ’ જેવા સંયોજક પાછાળના વાક્યમાં કારર્ દિાકવે છે . જેમ કે -



તે જમી ન િક્યો કારર્ કે તેને દાંતમાં દુ:ખાવો હતો.
8.



તે મ ૃત્યુ પામ્યો કે મ કે તેને કે ન્સસરનો રોગ હતો.

દ્વષ્ટાંતવાચક



‘જેમકે ’ જેવા સંયોજક પાછળના વાક્યમાં ઉદાહરર્ દિાકવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે . જેમ કે -



અચભમાન શવનાિને નોંતરે છે , જેમ કે રાવર્.
9.

પયાકયવાચક



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



સમપકર્ એટલે બચલદાન શવના શસદ્ધિ નથી.
10.



આહ્વાન એટલે કે પડકાર.

અવતરર્વાચક



‘કે ’ સંયોજક પાછળના વાક્યમાં અવતરર્ રજૂ કરનાર સંયોજક છે . જેમક-



ભગવાન બુિે ઉપદે િ આપયો છે કે અક્રહિંસાનું પાલન કરો



બાઈબલમાં જર્ાવ્યું છે કે ત ંુ તારા પડોિીને પ્રેમ કર.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 13

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

શનપાત
 ગુજરાતીમાં કે ટલાક ઘટકો એવા છે કે સંજ્ઞા, શવિેષર્, ક્રિયાશવિેષર્ કે ક્રિયાપદ જેમ જુદા જુદા પ્રકારના પદોની સાથે કે એમની
આગળ પાછળ આવે છે અને ભાર વગેરે જુદી જુદી અથકછાયાઓ દિાક વે છે , એમને ‘શનપાત’ તરીકે ઓળખી િકાય ગુજરાતીમાં
‘જે’, ‘તો’, ‘ને’, ‘ય’, ‘પર્’, ‘સુધ્ધા’, ‘ફતત-માત્ર-કેવળ’, ‘જી’, ‘ખરુ-ખરો’ જેવા શનપાત મળે છે જે જુદા જુદા નીચે પ્રમાર્ેના અથો
દિાક વે છે .
 સાદા અથકમાં કહીએ તો વાક્યમાં આવતો એવો િબ્દ કે જેને કાઢી નાખવાથી વાક્યના અથકમાં ફેર પડે નક્રહિં માત્ર વાક્યનો ભાર
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ઓછો થાય.


શનપાત દ્વારા સ ૂચવાતા અથક

1.

‘જ’--- આ શનપાત ભારપ ૂવકકનું કથન કરવા માટે વપરાય છે . જે પદ (િબ્દ)ની સાથે આવે છે તેન ંુ ભારપ ૂવકકનું કથન થાય છે . ‘આ
જ અને અન્સય નહીં’ એવો એનો અથક હોય છે . દા. ત.

 તમે સારં ુ જ કયુું (ખરે ખર સારં ુ )
 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 દિાક વે છે અને જ્યારે એ વાક્યમાં
ક્રિયાપદની સાથે આવે છે ત્યારે ‘ખરં ુ ’નું 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 દિાક વે
છે જેમ કે -

 બેસો ને. (આગ્રહ)
4.

 તમે આવિો ને. (ખાતરી)

 આ તમારા ભાઈને. (ખારતી)

‘ય’ ‘પર્’, સુધ્ધાં’ ----- આ ત્રર્ે શનપાત અન્સતભાક વનો એટલે કે બીજા સાથે આનો પર્ સમાવેિ થવાનો અથક દિાક વે છે . જેમ કે -

 એર્ે મનેય /પર્/સુધ્ધાં બોલાવ્યો. (બીજોને બોલાવ્યા તેમ)
 એનું કામ ધીમુય
ં ખરં ુ .
5.

 એનું કામ ધીમું સુધ્ધાં હોય છે .

‘જી’ ---- આ શનપાત આદર કે શવનયવાચક છે તે અમુક સંજ્ઞા અને ક્રિયાપદની સાથે આવે છે . જેમ કે -

 બહેનજી મને થોડા પૈસા આપો. (શવનયવાચક)
 કાગળનો જવાબ જરૂર લખિોજી. (આદરવચક)
6.

ફતત/માત્રક.કે વળ ----- આ શનપાત પદની (િબ્દની) પહેલાં આવીને ‘આ શસવાય બીજુ ં નહીં’ અથક દિાક વે છે જેમ કે -

 ફતત હું હાજર રહ્ુ હતો. (મારા શસવાય કોઈ નહીં)
 મારે માત્ર બોલવાનું છે . (બીજુ ં કઈ કરવાનું નથી)
 એનું કામ કે વળ વાંચવાનું છે . (બીજુ ં કં ઈ કરવાનું નથી)

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 14

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ
મો.7575 072 872
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કૃદન્સત
 જે પદ(િબ્દ) ક્રિયા બતાવે છે પર્ ક્રિયાપદની જેમ વાક્ય બનાવી અથક પ ૂરો કરી િકતાં નથી તે કૃદન્સત કહેવાય છે .
1.

વતકમાન કૃદન્સત

4.

શવધ્યથક અથવા સામાન્સય કૃદન્સત



ધાતુને 'ત' પ્રત્યય લાગીને વતકમાન કૃદન્સત બને છે . આ કૃદન્સત



ધાતુને ‘વ’ પ્રત્યય લાગીને શવધ્યથક કૃદન્સત બને છે . આ કૃદન્સત
શવકારી છે . મુખ્યત્વે એ ક્રિયાની શવશધ-કતકવ્યતા કે કે વળ િયા

અવ્થા દિાક વે છે . આ કૃદંત ક્રિયાપદ, અને ક્રિયાશવિેષર્

થવાનો ભાવ દિાક વે છે . એ ક્રિયાપદ તરીકે સંજ્ઞા વપરાય છે .

તરીકે વપરાય છે . જેમ કે -

દા. ત.

તે રોજ મારે ત્યાં આવતો. (ક્રિયાપદ તરીકે ) [આવવું ક્રિયાપદ



તમારે બરાબર નવ વાગ્યે આવી જવું (ક્રિયાપદ તરીકે )

છે ]



એને પરીક્ષામાં પાસ થવું છે . (ક્રિયાપદ તરીકે )



હસતું મોઢું રાખજો. (શવિેષર્ તરીકે ) [હસવું ક્રિયાપદ છે ]



દવા ખાવી કોને ગમે? (સંજ્ઞા તરીકે )



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

 આ કૃદન્સત કોઈ ચોક્કસ કાળના અથકને સ ૂચવતું નથી. તેથી જ
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શવકારી કૃદન્સત છે . એ મુખ્યત્વે ક્રિયાની કોઈ પર્ કાળની ચાલુ

તેને સામાન્સય કૃદન્સત કહે છે . ‘કર’ ધાતુ ઉપરથી આટલા

છે ]
2.

ભ ૂત કૃદન્સત



ધાતુને ‘ય’ અથવા ‘ય+એલ’ પ્રત્યય લાગીને ભ ૂતકૃદન્સત બને
છે . એ શવકારી અને અશવકારી બંને રૂપે મળે છે મુખ્યત્વે આ

સામાન્સય કૃદન્સત બની િકે. કરવુ,ં કરવી, કરવો, કરવા, કરવાં.
5.

સંબધ
ં ક ભ ૂતકૃદન્સત



ધાતુને ‘ઈ/ઈને’ પ્રત્યય લાગીને સંબધ
ં ક ભ ૂતકૃદંત બને છે . આ

કૃદન્સત ક્રિયાની કોઈ પર્ કાળની પ ૂર્ક અવ્થા દિાક વે છે . આ

કૃદન્સત દ્વારા કોઈ પર્ કાળની મુખ્ય ક્રિયાની પ ૂવકવતી ક્રિયા

કૃદન્સત ક્રિયાપદ તરીકે , પ ૂર્ક ક્રિયાવાચક શવિેષર્ તરીકે તેમ જ

સ ૂચવાય છે . મુખ્યત્વે આ કૃદન્સત ક્રિયાશવિેષર્ની કામગીરી કરે

ક્રિયાશવિેષર્ અને સંજ્ઞા તરીકે પ્રયોજાય છે . જેમ કે -

છે . જેમ કે -



કરમાયેલાં ફૂલનો ઢગલો પડયો છે . (ક્રિયાપદ તરીકે )



તમે મારે ત્યાં જમીને આવજો. (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે )



એનો પડયો બોલ ચઝલાય છે . (શવિેષર્ તરીકે)



આ પીને હું નીકળ્યો છં. (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે )



ઝાડ પરથી પડેલ ં ુ ફળ કોર્ે લીધુ.ં (શવિેષર્ તરીકે)

 અહીં પ્રથમ ઉદાહરર્માં મુખ્ય ક્રિયા ‘આવજો’ની પહેલાંની ક્રિયા



રમેિ પથારીમાં પડયો પડયો વાંચે છે . (ક્રિયાશવિેષર્ તરીકે )

3.

ભશવષ્ય કૃદન્સત



ધાતુને ‘-નાર-’ પ્રત્યય લાગીને ભશવષ્ય કૃદંત બને છે . એ
શવકારી-અશવકારી કૃદન્સત છે . મુખ્યત્વે આ કૃદન્સત કોઈ પર્
કાળની અપેચક્ષત ક્રિયા દિાક વે છે . આ કૃદન્સત તરીકે, શવિેષર્
ૃક ાચક સંજ્ઞા તરીકે આવે છે . જેમ કે તરીકે તેમજ કતવ



એ આજે મુબ
ં ઈથી આવનાર હતો. (ક્રિયાપદ તરીકે )



આવનારાં બધાં આવી ગયાં. (શવિેષર્ તરીકે )



હૉ્ટે લમાં રહેનારને પ્રથમ પ્રવેિ મળિે. (સંજ્ઞા તરીકે)

‘જમીને’ દ્વારા સ ૂચવાય છે . તેથી ‘જમીને’ સંબધ
ં ક ભ ૂત કૃદન્સત
છે .

વતકમાન કૃદન્સત

'ત'

ભ ૂત કૃદન્સત

‘ય’ અથવા
‘ય+એલ’

ભશવષ્ય કૃદન્સત

નાર

શવધ્યથક અથવા સામાન્સય

‘વ’

કૃદન્સત
સંબધ
ં ક ભ ૂતકૃદન્સત

‘ઈ/ઈને’
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શવભક્તત



વાક્યમાં એક પદને બીજા પદ સાથે જોડવાની કામગીરી કરનાર રૂપોને શવભક્તત પ્રત્યયથી ઓળખવામાં આવે છે .



વાક્યમાં કતાક, કમક વગે રે જુદા જુદા પ્રકારના સંબધ
ં ો દિાકવવાનું કાયક કરે છે . આવા સંબધ
ં ો દિાકવનાર ઘટકોને સં્કૃત વ્યાકરર્ી ભાષામાં
‘શવભક્તત પ્રત્યયો’થી અને ‘કતાક’, ‘કમક’, ‘કરર્’, ‘સંપ્રદાન’, ‘અપાદાન’, સંબધ
ં ક વગે રે જે જુદા જુદા પ્રકારના સંબધ
ં ો હોય છે તેને ‘શવભક્તત સંબધ
ં ’
અથવા તો ‘શવભક્તતઓ’થી ઓળખવામાં આવે છે . ગુજરાતી વ્યાકરર્માં આવા સંબધ
ં દિાકવનાર ઘટકો એ,ને,થી,થકી, વડે, માં, ઉપર, નો, ની, નુ,ં
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તરફથી વગે રેને નામયોગીથી ઓળખવામાં આવે છે .
િમ

શવભક્તત

કારક

પ્રત્યય

ઉદાહરર્

1.

પ્રથમ

કતાક

એ

સામતે કહ્ું

2.

દ્ધદ્વતીયા

કમક

ને

મન ગમત ુ – મનને ગમતુ

3.

ત ૃતીયા

કરર્

થી,થકી,વડે,દ્વારા

હ્તચલચખત-હાથ વડે ચલચખત

4.

ુ ી
ચતથ

સંપ્રદાન

ને,માટે ,ની પ્રત્યે,સારુ

રં ગભ ૂશમ – રં ગ માટે ભ ૂશમ

5.

પંચમી

અપાદાન

થી,માંથી,ઉપરથી,ને લીધે

ભયમુક્તત – ભયથી મુતત

6.

ષષ્ઠી

સંબધ
ં ક

નો,ની,નુ,ં ના

નમકદાકાંઠે – નમકદાના કાંઠે

7.

સપતમી

અશધકરર્

માં,અંદર,બહાર,ઉપર,તરફ

વનવાસ-વનમાં વાસ

8.

અષ્ટમી

સંબોધન

હે ! અરે !

હે ! રામ

3.

ત ૃતીયા શવભક્તત (કરર્ શવભક્તત) :-

1.

પ્રથમા શવભક્તત (કતાક શવભક્તત) પ્રત્યય : એ,



ક્રિયાનો કરનાર તે કતાક.



કોઈપર્ પદ જ્યારે ક્રિયાના કરનારને દિાકવે ત્યારે એ કતાક શવભક્તત

ક્રિયાનું સાધન, રીત કે કારર્ દિાકવે છે , ત્યારે તે કરર્ શવભક્તતમાં

છે એમ કહેવામાં આવે છે .

છે એમ કહેવાય.

પ્રત્યય : થી, થકી, વડે, દ્વારા


કરર્ એટલે સાધન ક્રિયા કરવામાં જેનો ઉપયોગ થાય તે પદ જ્યારે



સામત સફરજન ખાય છે .



દાદા, સાપ કાનથી સાંભળે ?



સીતા સરસ ગાય છે .



કોમલે કાંસકીથી વાળ ઓળ્યા.



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



કોમલે નોટબુક પર પેક્ન્સસલ વડે લીટા કયાક.

ગાવાની ક્રિયા કરે છે , તેથી સીતા કતાક છે .



રાજેિ ગચર્તના દાખલા મોઢેથી ગર્ી િકે છે .



દાદાજી લાકડીના ટે કા દ્વારા ચાલે છે .



અહીં કાનથી, કાંસકીથી, પેક્ન્સસલ વડે, મોઢેથી, ટે કા દ્વારા વગે રે આ

2.

દ્ધદ્વતીયા શવભતત (કમક શવભક્તત) :- પ્રત્યય : ને



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

કરર્ શવભક્તતના પદો છે .

પ્રાપત કરવા ઈચ્છે તે કમક.


ક્રિયાને શવષય કે ક્રિયાનું લક્ષ્ય હોય તે બતાવનાર પદને કમક

4.

કહેવાય.

ચતુથી શવભક્તત (સંપ્રદાન શવભક્તત) :પ્રત્યય : ને, માટે , ની પ્રત્યે. સારં ુ



કોમલ રસોઈ કરે છે .



ક્રિયાનું ફળ જેને પ્રાપત થાય તે સંપ્રદાન.



રમેિ પુ્તક વાંચે છે .



છોકરાઓ માટે દાદાજી ચોપડી લાવ્યા.



અહીં કોમલ કતાક છે અને રસોઈ કમક છે .



રમેિ કતાક છે અને પુ્તક કમક છે .

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 16

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ
મો.7575 072 872

5.
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પંચમી શવભક્તત (અપાદાન શવભક્તત)
પ્રત્યય : થી, માંથી, પાસેથી, ઉપરથી, ને લીધે.



વાક્યમાં જ્યારે છૂટા પડવાનો ભાવ (અથક) પ્રગટ કરવો હોય ત્યારે
અપાદાન શવભક્તત પ્રયોજાય છે .



અપાદાન એટલે એકનું બીજાથી છૂટંુ પડવું તે.



ઝાડ પરથી ફળ પડ્ુ.ં



સપતમી શવભક્તત (અશધકરર્ શવભક્તત)
પ્રત્યય : અંદર, બહાર, ઉપર, નીચે, પાસે, તરફ, સામે, પછી, સુધી



ક્રિયાનું ્થાન કે ક્રિયાનો સમય બતાવનાર પદો અશધકરર્
શવભક્તતમાં છે એમ કહેવાય.



ક્રિયાના જે આધાર હોય તે અશધકરર્.

હું અમદાવાદથી સાંજે નીકળ્યો છં.





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

નમકદાના કાંઠા પર શિવજીનું મંક્રદર છે .





અમદાવાદથી નીકળ્યો એટલે અમદાવાદથી છૂટા પડવાની ક્રિયા થઈ

કોમલ ઘરમાં છે .



હોય તેમ દિાકવે છે .

હું સાત ક્રદવસ સુધી રજા ઉપર છં.



રમેિનું ઘર મંક્રદર સામે આવેલ છે .

ષષ્ઠી શવભક્તત (સંબધ
ં શવભક્તત)

8.

અષ્ટમી શવભક્તત (સંબોધન)

6.
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7.

પ્રત્યય : નો, ની, નુ,ં ના


જે નામપદ બીજા નામપદ સાથેનો સંબધ
ં પ્રગટ કરે તે સંબધ
ં

પ્રત્યય : હે ! અરે


શવભક્તતમાં છે .




વાક્યમાં કોઈને સંબોધન આવ્યું હોય તો એ પા સંબોધન શવભક્તતમાં
છે એમ કહેવાય.

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



દસ શસક્કા.

હે ! રામ, હે ! ઈશ્વર.



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

બહેન, મારે તમારી ક્ષમા માગવાની છે .



અહીં હે ! બહેન વગે રે પસ સંબોધન રૂપે પ્રયોજાયાં છે .
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │
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સંશધ

સંશધના ત્રર્ પ્રકાર છે .



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

1.

્વરસંશધ. 2. વ્યંજનસંશધ. 3. શવસગકસશં ધ



અ+ઓ=ઔ

ઉષ્ર્ + ઓદન = ઉષ્ર્ૌદન

1.

્વરસંશધ :-



અ+ઔ=ઔ

વન + ઔષશધ = વનૌષશધ



આ+ઓ=ઔ

ગંગા + ઓધ = ગંગૌધ



આ+ઔ=ઔ

મહા + ઔષશધ = મહૌષશધ

સજાતીય :હ્વ કે દીધક અ,ઈ,ઋ પછી તેનો તે હ્વ કે દીધક ્વર આવે તો
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બંનેને બદલે તેનો દીધક ્વર થાય.

‘ઋ’ પછી શવજાતીય ્વર આવે તો ‘ઋ’ નો ‘ર્ ’ થાય છે
શપત ૃ + આજ્ઞા = શપત્રાજ્ઞા



અ+અ=આ

્થળ + અંત = ્થાળાંતર



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

ભાનુ + ઉદય = ભાન ૂદય



ઉ+ઊ=ઊ

શસિંધ ુ + ઊશમિ = શસિંધ ૂશમિ





ઊ+ઉ=ઊ

વધુ + ઉલ્લાસ = વધ ૂલ્લાસ

ઉ+અ=વ્+અ

સુ + અચ્છ = ્વચ્છ





ઊ+ઊ=ઊ

વધ ૂ + ઊશમિ = વધ ૂશમિ

ઉ+આ=વ્+આ

ગુરુ + આજ્ઞા = ગુવાકજ્ઞા

2.

વ્યંજનસંશધ :-



બે વ્યંજનો કે વ્યંજન અને ્વરનું જોડાર્ થાય તેને વ્યંજનસંશધ કહે

શવજાતીય :-



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


ઈ+અ=ય્+અ

પ્રશત + અક્ષ = પ્રત્યક્ષ



ઈ+એ=ય્+એ

પ્રશત + એક = પ્રત્યેક્ષ



ઈ+આ=ય્=આ

ઈશત + આક્રદ = ઈત્યાક્રદ



ઈ+ઉ=ય્+ઉ

શવ + ઉત્પન્સન = વ્યુત્પન્સન

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

અ કે આ પછી હ્વ કે દીિક ઈ,ઉ,ઋ આવે તો સામસામે આવેલા
્વરો મળી જઈ પછીના ્વરના ગુણ ુ ્વરૂપે મુકાય છે .


અ+ઇ=એ

દે વ + ઈન્સદ્ર = દે વેન્સદ્ર



અ+ઈ=એ

પરમ + ઈશ્વર = પરમેશ્વર



આ+ઇ=એ

મહા + ઈચ્છા = મહેચ્છા



આ+ઈ=એ

ઉમા + ઈિ = ઉમેિ



અ+ઉ=ઓ

ચંદ્ર + ઉદય = ચંદ્રોદય



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 બંને મળે ને “ઐ” થાય છે .



અ+એ=ઐ

શવશ્વા + એતતા = શવશ્વૈકતા



આ+એ=ઐ

સદા + એવા = સદૈ વ



અ+ઐ=ઐ

પરમ + ઐશ્વયક = પરમૈશ્વયક



આ+ઐ=ઐ

મહા + ઐશ્વયક = મહૈશ્વયક

છે .
1.

પદને છે ડે મ્ પછી કોઈ વગીય વ્યંજન આવે તો મ્ નો અનુ્વાદ
થાય છે .
સમ્+કલ્પ=સંકલ્પ
ક્રકમ્+ચચત=ક્રકિંચચત

2.

પદને છે ડે મ્ પછી અવગીય વ્યંજન ઓ તો (ય્, ર્ , લ્,વ્, શ્, ષ્, સ્,
હ્) નો અનુ્વાર થાય છે .
સમ્+વેદન = સંવેદન
સમ્+યોગ = સંયોગ

3.

પદને છે ડે મ્ પછી ્વર આવે તો તે ્વર ‘મ્’ની સાથે ભળી જાય છે .
સમ્+ઈક્ષા=સમીક્ષા
સમ્+ઋિ=સમ ૃિ

4.

અનુનાશસક શસવાય કોઈ વગીય વ્યંજન પછી મ ૃદુ (ઘોષ) વ્યંજન કે
્વર આવે તો આગલા વ્યંજનની જગ્યાએ તેના જ વગક નો ત્રીજો
વ્યંજન આવે છે .
સત્+બુદ્ધિ=સદ્ +બુદ્ધિ=સદ્બુદ્ધિ
ષટ્ +આનન=ષડાનન
ચચત્+આનંદ = ચચદાનંદ
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રૂપાંતક્રરત થતા વ્યંજનો.

મન: + હર = મનોહર

સ્+ત્ = ષ્, ટ્ સ્ નો ષ
સ્ ,ત્ = શ્, ચ્

ત્ નો ટ્
સ્ નો શ્

તેજસ્ +વધ = તેજોવધ તપ: + ધન = તપોધન
ત્ નો ચ્

સત્+ચક્રરત્ર = સચ્ચક્રરત્ર

6.

મનસ્+ભાવ=મનોભાવ
2.

શનશ્+ચચિંત = શનશશ્વત

શન: + ગમન = શનગકમન

શનશ્+શ્વલ = શનશ્વલ

શન: + અથકક = શનરથકક

ત્, થ્, દ્ , ધ્, પછી જો ‘શ્’ આવે તો ત્, થ્, દ્ , ધ્ નો ‘ચ’ થાય છે

શન: + ઉપયોગી = શનરુપયોગી

અને ‘િ’ નો ‘છ’ થાય છે .

દુ: + ગશત = દુગકશત
3.
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શવસગકનો ‘ર’ થયા પછી બીજો ‘ર્ ’ આવે તો પહેલો ‘ર્ ’ ઊડી જાય છે
અને તેના પહેલા હ્વ હોય તો તે દીધક બને છે .

ઉદ્ +શખ
ં ૃ લ = ઉચ્છંખલ



શન : + રવ = શનર્ + રવ = નીરવ

ક્, ખ્, ગ્, ઘ્, ચ્, છ્ , ઝ્ , ટ્ , ઠ્ , ડ્ , ઢ્ , ત્, થ્, દ્ , ધ્, ન્, પ્, ફ્, બ્, ભ્,



શન : + રોગી = શનર્ + રોગી = નીરોગી

વ્યંજન પછી અનુનાશસક આવે તો તેના વગકનો અનુનાશસક મુકાય છે . 

શન : + રજ = શનર્ + રજ = નીરજ

ચચત્+મય=ચચન્સમય



શન : + રસ = શનર્ + રસ = નીરસ

ત્ વગકના વ્યંજન પછી લ્ આવે તો ત્ વગકના વ્યંજનને બદલે લ્

4.

શવસગકની પછી ત્ કે થ્ આવે તો શવસગકનો ‘સ્’ થાય છે .

થાય છે .



શન : + તેજ = શનસ્ + તેજ = શન્તેજ

તત્+લીન = તલ્લીન

8.

શવસગકની પ ૂવક ઇ,ઈ,ઉ, ઊ હોય અને શવસગક પછી ્વર કે મ ૃદુ વ્યંજન
આવે તો શવસગકનો ‘ર્ ’ થાય છે .

અધ્+િેર =અચ્છે ર

7.

છંદ : + બિ = છંદોબિ

ઉત્+ચાર =ઉચ્ચાર

ઉદ્ +શ્વાસ = ઉચ્છવાસ



અધ: + ગશત = અધોગશત



ઉત્+લાસ = ઉલ્લાસ

શન : + તલ = શનસ્ +તલ = શન્તલ

5.

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

ઉદ્ +લેખ = ઉલ્લેખ



શન : + ચલ = શનશ્ + ચલ = શનશ્વલ

‘હ્’ ની પહેલા અનનાશસક શસવાય ગમે તે વ્યંજન આવે તો “હ્” નો



શન : + ચચિંત = શનશ્ + ચચિંત = શનશશ્વત

6.

શવસગકની પહેલા ઈ કે ઉ હોય અને શવસગક પછી ક્, ખ્, પ્ કે ફ્ આવે

આગલા વ્યંજનના વગકનો ચોથો વ્યંજન થાય. જ્યારે આગલો
વ્યંજન પોતાના વગકનો ત્રીજો વ્યંજન બને છે .
ઉત્+હા=ઉદ્ +ધાર=ઉિાર

9.

તો શવસગકનો ‘ષ્’ થાય છે .

પદ્ +હશત=પદ+ધશત=પિશત



સ્ ની પહેલા અ કે આ શસવાયનો કોઈ પર્ ્વર આવે તો ‘સ્’ નો’ષ્’

શનસ્ + કામ = શનષ્ +કામ = શનષ્કામ



શનસ્ + પક્ષ = શનષ્ + પક્ષ = શનષ્પક્ષ

થાય છે .

7.

શવસગકની પછી િ, ષ, કે સ્ આવે તો શવસગક કાયમ રહે છે .

શવ+સન = શવષમ



શન : + શ્વાસ = શન:શ્વાસ

સુ+સુપત = સુષપુ ત



શન : + ્વાથક = શન:્વાથક



શન : + િંક = શન:િંક

8.

‘સ્’ કે ‘ર્ ’ પહેલા અ આવે અને પછી કઠોર વ્યંજન આવે તો ‘સ્’ કે

અચભ+સેક=અચભષેક
10. ઋ, ર્ કષ્ પછી ન આવે તો ન નો ણ્ થાય છે .

‘ર્ ’નો શવસગક થાય છે .

શનર્ +નય = શનર્કય



કૃષ+
્ ના = કૃષ્ર્ા

અંતર + કરર્ = અંત:કરર્



પ્રાતર્ + કાળ = પ્રાપત:કાળ

ઋ + ન = ઋર્



અધસ્ + પાત = અધ:પાત

3.

શવસગકસશં ધ :-



પદના અંતે ‘ર’ પછી મ ૃદુ વ્યંજન કે ્વર આવે તો ‘ર્ ’ કાયમ રહે છે .

1.

શવસગક પહેલા ‘અ’ અને શવસગક ની પછી ઘોષ વ્યંજન આવે તો



પુનર્ + જન્સમ = પુનર્જન્સમ



અંતર્ + ગત = અંતગકત



અંતર્ + યામી = અંતયાકમી

શવસગકનો ‘ઉ’ થાય છે . પછી આગ;આ ્વરમાં ઉ મળતા બંનેનો ‘ઓ’
થાય છે .
મન: + રથ = મનોરથ

શિર : +મચર્ = શિરોમચર્

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 19

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

અ + અ = આ, અ + આ=આ, આ + અ = આ, આ + આ = આ
દે વાસુર = દે વ + આસુર

શવદ્યાલય = શવદ્યા + આલય

દે વાલય = દે વ + આલય

ભાવાંજચલ = ભાવ + અંજચલ

ગોળાકાર = ગોળ + આકાર

મહાિય = મહા + આિય

ભાષાંતર = ભાષા + અંતર

દે િાંતર = દે િ + અંતર

દે િાચભમાન = દે િ + અચભમાન

સચરાચર = સચર + અચર

જળાિય = જળ + આિય

શવદ્યાભ્યાસ = શવદ્યા + અભ્યાસ

હઠાગ્રહ = હઠ + આગ્રહ

્વાધ્યાય = ્વ + અધ્યાય

કુ લાંગર = કુ લ + અંગાર

રૂપાંતર = રૂપ + અંતર

દે વાનંદ = દે વ + આનંદ

શિવાલય = શિવ + આલય

સુરાસુર = સુર + અસુર

અધમાધમ = અધમ + અધમ

ભાવાવેિ = ભાવ + આવેિ

શુભાશુભ = શુભ + અશુભ

મહાનલ = મહા + અનલ

્વાથક = ્વ + અથક

્વાનુભવ = ્વ + અનુભવ

વાતાકલાપ = વાતાક + આલપ

સાપેક્ષ = સ + અપેક્ષ

સારાસાર = સાર + અસાર

સાથકક = સ + અથકક

અનેકાનેક = અનેક + અનેક

સાકાર = સ + આકાર

પરમાથક = પરમ + અથક

્વાપકર્ = ્વ + અપકર્

વ ૃિાશ્રમ = વ ૃિ + આશ્રમ

એકાકાર = એક + આકાર

વજાસુર = વજ + અસુર

પ્રેમાલાપ = પ્રેમ + આલાપ

શ્રિાંજચલ = શ્રિા + અંજચલ

Download From 247naukri.blogspot.in

ઈ + ઈ, ઇ + ઇ, ઈ + ઇ, ઇ +ઈ = ઈ
હક્રર + ઇિ = હરીિ

જ્યોશત + ઇન્સદ્ર = જ્યોતીન્સદ્ર

હક્રર + ઇચ્છા = હરીચ્છા

દે વી + ઇચ્છા = દે વીચ્છા

કશવ + ઈશ્વર = કવીશ્વર

નારી + ઈશ્વર = નારીશ્વર

ચગક્રર + ઇિ = ચગરીિ

યોગી + ઇન્સદ્ર = યોગીન્સદ્ર

શ ૂલપાચર્ + ઇશ્વર =

પક્રર + ઇક્ષા = પરીક્ષા

કશવ + ઇન્સદ્ર = કવીન્સદ્ર

લક્ષ્મી + ઇશ્વર = લક્ષ્મીશ્વર

િિી + ઇન્સદ્ર = િિીન્સદ્ર

શ ૂલપાર્ીશ્વર

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
સુ + ઉક્તત = સ ૂક્રકત

ભાનુ + ઉદય = ભાન ૂદય

શસિંધ ુ + ઊશમિ = શસિંધ ૂશમિ

વધ ૂ + ઉત્કષક = વધ ૂત્કષક

વધ ૂ + ઉલ્લાસ = વધ ૂલ્લાસ

વધ ૂ + ઊશમિ = વધ ૂશમિ

ભ ૂ + ઊજર્જત = ભ ૂજર્જત

બહુ + ઊધ્વક = હબ ૂધ્વક

ચમ ૂ + ઉલ્લાસ = ચમ ૂલ્લાસ

અ + ઇ = એ, અ + ઈ = એ, આ + ઇ = એ, આ + ઈ = એ
ઉપ + ઇક્ષા = ઉપેક્ષા

દે વ + ઇન્સદ્ર = દે વેન્સદ્ર

રાજા + ઇધ = રાજેિ

ઉમા + ઇિ = ઉમેિ

યથા + ઇષ્ટ = યથેષ્ટ

ધમક = ઇન્સદ્ર = ધમેન્સદ્ર

સુર + ઇિ = સુરેિ

રમા + ઇિ = રમેિ

માનવ + ઇન્સદ્ર = માનવેન્સદ્ર

પરમ + ઇશ્વર = પરમેશ્વર

મહા + ઇિ = મહેિ

મહા + ઇન્સદ્ર = મહેન્સદ્ર

યોગ + ઇિ = યોગેિ

મહા + ઇશ્વર = મહેશ્વર

મહા + ઇચ્છા = પહેચ્છાળ

વન + ઇન્સદુ = વેનેન્સદુ

ઉપ + ઇન્સદ્ર = ઉપેન્સદ્ર

માનવ + ઇિ = માનવેિ

ક્રહત + ઇચ્છક = ક્રહતેચ્છક

અ + ઉ = ઓ, અ + ઊ = ઓ, આ + ઉ = ઓ,
સ ૂયક + ઉદય = સ ૂયોદય

મહા + ઊશમિ = મહોશમિ

આ+ઊ=ઓ

શવદ્યા + ઉપાસના =

મંગલ + ઉત્સવ =

શવદ્યોપાસના

મંગલોત્સવ

ભાગ્ય + ઉદય = ભાગ્યોદય

જીર્ક + ઉિાર = જીર્ોિાર

કલા + ઊશમિ = કલોશમિ

મરર્ + ઉન્સમુખ = મરર્ોન્સમુખ

ચંદ્ર + ઉદય = ચંદ્રોદય

નવ + ઊઢા = નવોઢા

પુરુષ + ઉત્તમ = પુરુષોત્તમ

કલ્પના + ઉતેજક = કલ્પનોત્તેજક

પર + ઉપકાર = પરોપકાર

સવક + ઉત્તમ = સવોત્તમ

વીર + ઉચચત = વીરોચચત

મહા + ઉત્સવ = મહોત્સવ

શવદ્યા + ઊશમિ = શવદ્યોશમિ

પંચ + ઉપાખ્યાન =

મંત્ર + ઉચ્ચાર = મંત્રોચ્ચાર

મરર્ + ઉત્તર = મરર્ોત્તર

િાળા + ઉપયોગી =

અન્સય + ઉક્તત = અન્સયોક્તત

પંચોપાખ્યાન
આનંદ + ઊશમિ = આનંદોશમિ

ઉત્તર + ઉત્તર = ઉત્તરોત્તર

ગંગા + ઉદક = ગંગોદક

િાળોપયોગી
િીત + ઉષ્ર્ = િીતોષ્ર્

લગ્ન + ઉત્સવ = લગ્નોત્સવ

સવક + ઉદય = સવોદય

પ્રર્ય + ઊશમિ = પ્રર્યોશમિ

વ ૃક + ઉદર = વ ૃકોદર

અ + ઋ = અર્
રાજા + ઋશષ = રાજશષિ

દે વ + ઋશષ = દે વશષિ

સપત + ઋશષ = સપતશષિ

મહા + ઋશષ = મહશષિ

બ્રહ્મ + ઋશષ = બ્રહ્મશષિ

અ + એ =ઐ, આ + એ = ઐ અ + ઐ + ઐ આ + ઐ = ઐ
એક + એક = અકૈ ક

પુત્ર + એષર્ા = પુત્રૈષર્ા

શવશ્વ + એકતા = શવશ્વૈકતા

લોક + એષર્ા = લોકૈ ષર્ા

સદા + એવ = સદૈ વ

મત + ઐકય = મતૈકય

હદય + ઐક્ય = હદયૈક્ય

મહા + ઐશ્વયક = મહૈશ્વયક

જનતા + ઐકય = જનતૈકય

તથા + એવ = તથૈવ

રસ +ઐકય = રસૈક્ય

દે વ + ઐશ્વયક = દે વૈશ્વયક

વન + ઔષશધ = વનૌષશધ

ગંગા + ઓધ = ગંગૌધ

અ+ઓ=ઔ, આ+ઓ =ઔ, અ+ઔ= ઔ આ+ઔ = ઔ
ઉષ્ર્ + ઓદન = ઉષ્ર્ૌદન

મહા + ઔદાયક = મહૌદાયક

દં ત + ઔષ્ઠય =
દં તૌષ્ઠય
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

મહા + ઔષશધ = મહૌષશધ

મહા + ઓજ્વી = મહૌજ્વી

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in
પરમ + ઔત્સુકય = પરમૌત્સુકય

શવદ્યા + ઔત્સુકય = શવદ્યૌત્સુકય

ઇ કે ઈ પછી શવજાતીય ્વર આવે તો ઇ કે ઈ નો ય્ થાય છે .
પ્રશત + અક્ષ = પ્રત્યક્ષ

શવ + ઉત્પન = વ્યુત્પન

શવ + અંગ – વ્યંગ

પ્રશત + અંગ = પ્રત્યંગ

શવ + અથક = વ્યથક

પક્રર + આવરર્ = પયાકવરર્

શન + ઊન = ન્સય ૂન

અચભ + ઉદય = અભ્યુદય

પ્રશત + એક = પ્રત્યેક

શવ + અવહાર = વ્યવહાર

પ્રશત + આઘાત = પ્રત્યાઘાત

પ્રીશત + અથક = પ્રીત્યથક

અચભ + આહત =

અશત + આચાર = અત્યાચાર

ઉપક્રર+ ઉતત = ઉપયુકતત

અભ્યાહત
કોક્રટ + અવશધ = કોટયવશધ

પક્રર + ઉપાસના = પયુકપાસના

ઇત + આક્રદ = ઇત્યાક્રદ

શવ + ઊહ = વ્ય ૂહ

શવ + આખ્યા = વ્યાખ્યા

અચભ + ઉત્થાન = અભ્યુત્થાન

પક્રર + અટન = પયકટન

પ્રશત + ઉત્તર = પ્રત્યુત્તર

અચભ + અંતર = અભ્યંતર

પક્રર + આલોચના =
પયાકલોચન

Download From 247naukri.blogspot.in

ઉ કે ઊ પછી શવજાતીય ્વર આવે તો ઉકે ઊ નો વ્ થાય છે .
અનુ + એષક = અન્સવેષક

પ ૃથુ + ઈ = પ ૃથ્વી

સુ + અક્્ત = ્વક્્ત

સુ + અચ્છ = ્વચ્છ

ગુરુ + આજ્ઞા = ગુવાકજ્ઞા

મનુ + અંતર = મન્સવંતર

અનુ + અથક = અન્સવથક

મનુ + આક્રદ = મન્સવાક્રદ

સુ + અ્થ = ્વ્થ

સુ + અલ્પ = ્વલ્પ

સુ + આગત = ્વાગત

અનુ + ઇત = અન્સવીત

અનુ + એષર્ =

મધુ + અક્રર = મધ્વક્રર

અન્સવેષર્
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

શ્રૌ + અન = શ્રાવર્

નૌ + ઇક = નાશવક

ઔ + અ = આવ
પૌ + અન = પાવન

પૌ + અક = પાવક

વ્યંજન સંશધ
િબ્દને છે ડે મ્ પછી કોઈ વગીય કે વગીય વ્યંજના આવે તો મ્ નો અનુ્વાર થાય છે
સમ્ + હાર = સંહાર

સમ્ + દે િ = સંદેિ

સમ્ + સ ૃશષ = સંસ ૃન્દ્ષ્ટ

સમ્ + િાન્સત = સંિાન્સત

સમ્ + તોષ = સંતોષ

સમ્ + હતાક = સંહતાક

સમ્ + યોગ = સંયોગ

સમ્ + સાર = સંસાર

સમ્ + તાપ = સંતાપ

સમ્ + લગ્ન = સંલગ્ન

િબ્દને છે ડે મ્ પછી ્વર આવે તો ્વર ‘મ્’ ની સાથે ભળી જાય છે
સમ્ + ઋિ = સમ ૃિ

સમ્ + ઇક્ષા = સમીક્ષા

અઘોષ વ્યંજન પછી ્વર અથવા અનુનાશસક શસવાયનો ઘોષ વ્યંજન આવે તો અઘોષ વ્યંજના વગકનો ત્રીજો વ્યંજન મ ૂકાય છે .
વાક્ + દાન = વાગ્દાન

તત્ + અશપ = તદશપ

સત્ + આચાર =

સત્ + બુદ્ધિ = સદબુદ્ધિ

ચચત્ + આનંદ = ચચદાનંદ

સદાચાર
ક્રદક્ + શવજય = ક્રદક્ગ્વજય

સત્ + ગુર્ = સદગુર્

સત્ + ગુરુ = સદગુરુ

ઘોષ વ્યંજન પછી અઘોય વ્યંજન આવે તો તે જ વગકનો પહેલો અઘોષ વ્યંજન મુકાય છે .
િરદ્ + કાલ = િરત્કાલ

સંપદ્ + શત = સંપશત્ત

ઉદ્ + કમક = સત્કમક

શવપદ્ + શત = શવપશત્ત

ઉદ્ + પશત્ત = અત્પશત્ત

કોઈપર્ વગકના પ્રથમ વ્યંજન પછી અનુનાશસક વ્યંજન આવે તોતે વગકનો અનુનાશસક મુકાય છે .
વાક્ + મય = વાડ્ડય

જગત્ + નાથ = હગનાથ

ષટ્ + માસ = ષણ્માસ

જગત્ + નાયક = જગનાયક

તત્ + મય = તન્સમય

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 21
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સત્ + માગક = સન્સમાગક

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

સત્ + મશત = સન્સમશત
સ્ ની પહેલાં અ કે આ શસવાયનો કોઈ ્વર આવતા શ્ નો ષ્ થાય છે

શવ + સમ = શવષમ

સુ + સુપત = સુષપુ ત

શન + ્નાત = શનષ્ર્ાત

ઉપશન + સદ = ઉપશનષદ

યુશધ + ક્્થર = યુશધન્દ્ષ્ઠર

અનુ + ્થાન = અનુષ્ઠાન

પ્રશત + સેધ = પ્રશતષેધ

શન + શસદ્ધિ = શનશષિ

અચભ + સેક = અચભષેક

ત્ કે દ્ પછી લ્, આવે તો ત્યાં લ મુકાય છે .
ઉત્ + લેખ = ઉલ્લેખ

તત્ + લીન = તલ્લીન

ઉત્ + લાસ = ઉલ્લાસ

શવદ્યુત ્ + લતા = શવદ્યુલ્લતા

ત્ કે દ્ પછી જ્ આવે ત્યાં જ્ મુકાય છે .
સત્ + જન = સજ્જન

ઉદ્ + જ્વલ = ઉજ્જવલ

ઉત્ + જડ = ઉજ્જડ

ત્ થ્ દ્ ધ પછી શ્ આવે તો ત્, થ્, દ્ , ધ્ નો ‘ચ્’ થાય છે . અને ‘શ્’ નો ‘છ’ થાય છે .
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ઉદ્ + ્વાસ = ઉચ્છ્ વાસ
(દ્ નો ચ્ શ્ નો છ્ )

અધ્ + િેર = અચ્છે ર
(ધ્ નો ચ્, શ્ નો છ્ )

ઉત્ + શિષ્ટ = ઉક્ચ્છષ્ટ
(ત્ નો ચ્, શ્ નો છ્ )

ઉદ્ + શૃખ
ં લ = ઉચ્છંખલ
(દ્ નો ચ્, શ્ નો છ્ )

હ્સ્વ ્વર પછી છ્ આવે ત્યાં ચ્છ મુકાય છે .
્વ + છંદ = ્વચ્છંદ

માત ૃ + છાયા = માત ૃચ્છાયા

શિર + છત્ર = શિરચ્છત્ર

પ્ર + છન = પ્રચ્છન

શવ + છે દ = શવચ્છે દ

શિર + છે દ = શિરચ્છે દ

શપત ૃ + છાયા = શપત્ ૃચ્છાયા

તરુ + છાયા = તરુચ્છાયા

પ્રશત + છાયા = પ્રશતચ્છાયા

પક્રર + છે દ = પક્રરચ્છે દ

ઋ , ર્ , કે ષ્ પછી ન્ નો ણ્ થાય છે .
ત ૃષ્ + ના = ત ૃષ્ર્ા

પક્રર + શનત = પક્રરચર્ત

ઋ + ન = ઋર્

પ્ર + શનપાત = પ્રચર્પાત

પ્રેક્ષ + અનીય = પ્રેક્ષર્ીય

શનર્ + નય = શનર્કય

પક્રર + નામ = પક્રરર્ામ

ભ્રમ્ +અન = ભ્રમર્

આિમ્ + અન = આિમર્

રમ્ + અન = રમર્

પ્ર + અન = પ્રાર્

રામ + અયન = રામાયર્

ભાષ્ + અન = ભાષર્

કૃષ્ + ન = કૃષ્ર્

પદાંત ર્ પછી મ ૂદું વ્યંજન કે ્વર આવે તો ર્ કાયમ રહે છે .
પુનર્ + લગ્ન = પુનલકગ્ન

પુનર્ + મ ૂલ્યાંકન = પુનમલ્ૂક યાંકન

પુનર્ + જન્સમ = પુનર્જન્સમ

પુનર્ + વસવાટ = પુનવકસવાટ

શવસગક સંશધ
શવસગકની પ ૂવક ‘અ’ પછી કોઈ ઘોષ વ્યંજન આવે તો શવસગકનો ‘ઉ’ થાય છે . અ અને ઉ બને ્વર મળતાં ‘ઓ’ થાય છે .
મન: + રથ = મનોરથ

અધ: + ગશત = અધોગશત

અધ: + ગત = અધોગત

રજ: + શનવ ૃશત = રજોશનવ ૃશત્ત

રજ: + ગુર્ = રજોગુર્

મન: + રાજ્ય = મનોરાજ્ય

અધ: + મુખ – અધોમુખ

સર:/ સરસ્ + વર = સરોવર

શવસગકની પહેલાં અ કે આ શસવાયનો ્વર હોય અને શવસગક પછી ્વર કે ઘોષ વ્યંજન આવે તો શવસગકનો ર થાય છે .
દુ: + ગશત = ક્રદગકશત

શન: + અથકક = શનરથકક

શન: + મળ = શનમકળ

દુ: + ઉપયોગ = દુરુપયોગ

શન: + ઉત્તર = શનરુત્તર

શન: + દય = શનદક ય
શવસગકની પહેલાં 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 ત્ કે થ્ આવે તો શવસગકનો સ્ થાય છે .
દુ: + તર = દુ્તર

શન: + તેજ = શન્તેજ

દુ: + તાજય = દુ્તાજ્ય

શવસગક પછી ચ્ કે છ્ આવે તો શવસગકનો શ્ થાય.
શન: + ચચન્સત = શનશશ્વિંત

શન: + ચલ = શનશ્વલ

શન: + ચેતન = શનશ્વેતન

અત: + ચક્ષુ = અંતશ્ર્વક્ષુ

સ્ કે ર્ ની પહેલાં અ આવે તો પછી કઠોર વ્યજ ંન આવે તો સ્ કે ર્ નો શવસગક થાય છે .
અંતર્ + કરર્ = અંત:કરર્

અંતર્ + કેન્સદ્ર = અંત:કેન્સદ્ર

અધસ્ + પાત =

અંતર્ + પ્રવાહ = અંત:પ્રવાહ

પુનર્ + કથન = પુન:કથન

અધ:પાત
સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 22
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

અધસ્ + પતન = અધ:પતન

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

અંતર્ + પ્રેરર્ા = અંત:પ્રેરર્ા

અંતર્ + પુર = અંત:પુર

અંતર્ + કોર્ = અંત:કોર્

શવસગક પછી ટ્ કે ઠ્ , ક્ ખ્ પ્ નો શવસગકનો ષ થાય છે
શન: + કામ = શનષ્કામ

શન: + કામ = શનષ્કામ

શન: + કપટ = શનષ્લપટ

દુ: + પક્રરર્ામ = દુષ્પક્રરર્ામ

શન: + કં ટક = શનષ્કટં ક

શન: + કલંક = શનષ્કલંક

શન: + પક્ષ = શનષ્પક્ષ

શન: + પ્રાર્ = શનષ્પ્રાર્

દુ: + ટ = દુષ્ટ

શન: પાપ = શનષ્પાપ

શન: + કારર્ = શનષ્કારર્

શન: + કં પ = શનષ્કં પ

શન: + પ્રયોજન =

શન: + શુલ્ક = શન:શુલ્ક

શનષ્પ્રયોજન
શવસગક પછી શ્, ષ કે સ્ આવે તો શવસગક કાયમ રહે છે .
શન: + િંક = શન:િંક

દુ: + સાહસ = દુ:સાહસ

શન: + ્વાથક = શન:્વાથક

દુ: + સાધ્ય = દુ:સાધ્ય

શન: + સંતાન = શન:સંતાન

શન: + ્તબ્ધ = શન:્તબ્ધ

શન: + સંદેહ = શન:સંદેહ

દુ: + ક્્થશત = દુ:ક્્થશત

દુ: + ્વપન = દુ:્વપન

શન: + િેષ = શન:િેષ

શન: + શ્વાસ = શન:શ્વાસ

શન: + સીમ = શન:સીમ
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નીચેના િબ્દોની સંશધ યાદ રાખો
શવદ્યા + ઉત્તજેક = શવદ્યોતેજક

ઉદ્ + જવલ = ઉજ્જવલ

મરર્ + ઉન્સમુખ = મરર્ોન્સમુખ

અન્ +અપ+ ઇક્ષા = અનપેક્ષા

ઉદ્ + શ્વાસ = ઉચ્છવાસ

દુસ્ + જન = દુર્જન

છંદ: + બિ = છંદોબિ

ક્રદક્ + અંબર = ક્રદગ્બંર

અશત + અંત = અત્યંત

જગત્ + જનની = જગજજનની

શનસ્ + આિા = શનરાિા

સુ + અચ્છ = ્વચ્છ

શન + શસિ = શનશષિ

ષષ્ + પદ = ષટ્પદ

તેજસ્ + વધ = તેજોવધ

પ્ર + ઈક્ષક = પ્રેક્ષક

કોક્રટ + અવશધ = કોટયવશધ

મહા + ઔષશધ = મહૌષશધ

ઉત્ + જડ = ઉજ્જડ

અશત + ઉત્તમ = અત્યુત્તમ

અનુ + ્થાન = અનુષ્ઠાન

આપદ્ + કાલ = આપત્કાલ

દુ: + ગશત = દુગકશત

ઉદ્ + પતન = ઉત્પતન

નૌ + ઇક = નાશવક

શપત ૃ + આજ્ઞા = શપત્રાજ્ઞા

િરદ્ + કાલ = િરત્કાલ

ગુરુ + ઉપદે િ = ગુરૂપદે િ

ઉપશન + સદ = ઉપશનષદ

વધ્ + તુ = વત્ુ

શન: + અથકક = શનરથકક

સત્ + માગક = સન્સમાગક

યોગ + ઇિ = યોગેિ

માત ૃ + આજ્ઞા = માત્રાજ્ઞા

ષટ્ + માસ = ષણ્માસ

વાક્ + બાર્ = વાગ્બાર્

શન + ્નાન = શનષ્ર્ાત

સત્ + મશત = સન્સમશત

શનસ્ + રજ = નીરજ

તત્ + રુપ = તદ્ર ુપ

ભગવત્ + ઇચ્છા = ભગવક્રદચ્છા

શવ + ઉત્પન = વ્યત્પન

ઉન્ + ડયન = ઉડ્ડયન

તત્ + શવદ્ = તદ્ધદ્વદ્

યુશધ + ક્્થર = યુશધન્દ્ષ્ઠર

જગત્ + નાયક = જગનાયક

શન: + તેજ = શન્તેજ

ચતુસ ્ + ઘાષ = ચતુષ્ઘાત

શ્રત્ + ધા = શ્રિા

સુ + અચ્છ = ્વચ્છ

વાક્ + દાન = વાગ્દાન

અંત: + તાપ = અંત્તાપ

રામ + અયન = રામાયર્

શવપદ્ + શત = શવપશત્ત

શન: + િંક = શન:િંક

સત્ + ચાક્રરત્ર્ય = સચ્ચાક્રરત્ર્ય

વાક્ + ઈશ્વર = વાગીશ્વર

સમ્ + કલ્પ = સંકલ્પ

પદ + છે દ = પદચ્છે દ

શનસ્ + ચય = શનશ્વય

પ્ર + અન = પ્રાર્

દુસ્ + આચાર = દુરાચાર

અંતર્ + કરર્ = અંત:કરર્

સમ્ + તાન = સંતાન

ક્રદશ્ + અંબર = ક્રદગંબર

ક્રકમ્ + ચચત્ = ક્રકિંચચત્

શિર + છત્ર = શિરચ્છત્ર

સમ્ + મુખ = સન્સમુખ

શનસ્ + ્વાથક = શન:્વાથક

વાક્ + વ્યાપાર = વાગ્યાપાર

પાતર્ + કાળ = પ્રાપત:કાળ

રમ્ + અન = રમન

ષષ્ + આનન = ષડાનન

ચચત્ + આનંદ = ચચદાનંદ

શવ + છે દ = શવચ્છે દ

પ્ર + નષ્ટ = પ્રનષ્ટ

શનસ્ + શ્વાસ = શન:શ્વાસ

શનસ્ + રોગી = નીરોગી

અંતર્ + ગત = અંતગકત

તદ્ + ક્રહત = તક્રદ્દત

ક્રદશ્ + ગજ = ક્રદગ્ગજ

ઉત્ + લાસ = ઉલ્લાસ

પક્રર + છે દ = પક્રરચ્છે દ

સમ્ + કર = સંકર

શનસ્ + રવ = નીરવ

સમ્ + યમ = સંયમ

હક્રર + ઇિ = હરીિ

સમ્ + વાદ = સંવાદ

મનસ્ + હર = મનોહર

સુ + સુપત = શસષુપત

શિર + છે દ = શિરચ્છે દ

પ્રે + અનીય = પ્રેક્ષર્ીય

ધનુસ ્ + ટં કાર = ધનુષ્ટં કાર

સમ્ + હાર = સંહાર

શન + ઊનતા = ન્સય ૂનતા

પ્ર + શનપાત = પ્રચર્પાત

સરસ્ + જ = સરોજ

અચભ + સેક = અચભષેક

માત ૃ + છાયા = માત ૃચ્છાયા

અધ્ + િેર = અચ્છે ર

વાક્ + મય = વાડમય

પ્ર + શનપાત = પ્રચર્પાત

સ + અન્સત = સાન્સત

શન + શસિ = શનશષિ

શનસ્ + આકાર = શનરાકાર

કૃષ + ના = કૃષ્ર્ા

સમ્ + તોષ = સંતોષ

તત્ + અશપ = તદશપ

દુસ્ + કર = ક્રદષ્કર

ગો + અક્ષ = ગવાક્ષ

પ્રર્ય + ઊશમિ = પ્રર્યોશમિ

ચચત્ + આનંદ = ચચદાનંદ

શનસ્ + ગમન = શનગકમન

પ્ર + ઊઢ = પ્રૌઢ

વીર + ઉચચત + વીરોચચત

પ્રશ્ર્વાત્ + તાપ = પશ્ર્વાત્તાપ

શપત ૃ + અથક = શપત્રથક

ઋ + ન = ઋર્

ગૈ + અન = ગાયન

શન: + અભ્માની = શનરચભમાની

કલા + ઇન્સદુ = કલેન્સદુ

સદા + એવ = સદૈ વ

શવ + સમ = શવષમ

ઉપ + ઇક્ષા = ઉપેક્ષા

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 23

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

Download From 247naukri.blogspot.in

મો.7575 072 872

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

દુ: + કાળ = દુષ્કાળ

અશત + આનંદ = અત્યાનંદ

પ્રશત + સેધ = પ્રશતષેધ

શન: + પાપ = શનષ્પાપ

પ્રીશત + અથક = પ્રીત્યથક

પ્રશત + ઉત્તર = પ્રત્યુત્તર

દષ્ટ + અંત = દષ્ટાંત

પ્રશત + ્થા = પ્રશતષ્ઠા

ભો + અન = ભવન

ગૌ + અક = ગાયક

સમ્ + યુતત = સંયતુ ત

સમ્ + યોગ = સંયોગ

પરમ + ઔત્સુક્ય = પરમૌત્સક્ય

પૌ + અક = પાવક

સ + અંગ + ઉપાંગ = સાંગોપાંગ

સમ્ + વેદન = સંવેદન

શવ + આખ્યા = વ્યાખ્યા

મહા + ઈશ્વર = મહેશ્વર

શ્રો + અન = શ્રવર્

શવદ્યુત ્ + લેતા = શવદ્યલ્લતા

દુ: + ગંધ = દુગુંધ

મધુ + અક્રર = મધ્વક્રર

િીત + ઉષ્ર્ = િીતોષ્ર્

સરસ્ + વર = સરોવર

ઉપક્રર + ઉતત = ઉપયુકતત

જલ + ઓધ = જલૌધ

શનસ્ + અક્ષર = શનરક્ષર

સત્ + જન = સજ્જન

શવદ્યા + ઊશમિ = શવદ્યોશમિ

મનુ + અંતર = મન્સવંતર

એક + અગ્ર = એકાગ્ર

રમા + ઈિ = રમેિ

અનુ + અથક = અન્સવથક

પ ૃથુ + ઈ = પ ૃથ્વી

શ્રત્+ધા+અંજચલ= શ્રિાંજચલ

સ ૃજ્ + શત = સ ૃન્દ્ષ્ટ

રજની + ઇન્સદુ = રજનીન્સદુ

િે + અન = િયન

શવ + અ્ત = વ્ય્ત

પ્ર + ઉદ્ + સાહન = પ્રોત્સાહન

પક્રર + અટન = પયકટન

ભગવત + ગીતા = ભગવદગીતા

તત્ +અનુસાર = તદનુસાર

તત્ + મય = તન્સમય

કશપ + ઇિ = કપીિ

શનસ્ + ઉદ્યમ = શનરુધમ

પ્રેમ + અક્બ્ધ = પ્રેમાક્બ્ધ

આપદ્ + કાલ = આપત્કાલ

શવ + અંગ = વ્યંગ

ષષ્ + પદ = ષટપદ

હદય + ઇશ્વર = હદયેશ્વરી

પુત્ર + એષર્ = પુત્રૈષર્ા

શન: + કપટ = શનષ્કપટ

ક્રદક્ + મ ૂઢ = ક્રદડમ ૂઢ

્વગત + ઉક્તત = ્વગતોક્રકત

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 24

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

જોડર્ી

1.

જોડર્ીના શનયમો :આવ િબ્દોનું એક જૂથ ઉપસસગોનું બનેલ ંુ (ઉપસગકની આગળ



શવગતે ચચાક કરી છે .) પરં ત ુ સં્કૃત ઉપસગોમાં બધે જ ઈ-ઉ હ્વ છે .

Download From 247naukri.blogspot.in



કવચચત્ પછી ‘જ’ વપરાય તો ‘કવચચત જ’ એમ આખો ‘ત’ લખાય
છે .

અશત – અશતિય, અશતજ્ઞાન, અશતભાર, અશતચાર, અશતવ ૃન્દ્ષ્ટ,

3.

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

અશતક્રરતત.



વંદનીય, કમનીય, માનવીય, અવર્કનીય, પ ૂજનીય, કુ લીન, ગ્રામીર્,



અશધ – અશધકારી, અશધસ ૂચના, અશધશનયમ.

નવીન, પરાધીન, આત્મીય, પંચવષીય, રમર્ીય, ભારતીય,



અચભ – અચભમાન, અચભરુચચ, અચભમુખ, અચભનવ

રાજકીય, વૈદકીય.



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



અપવાદ : મચલન, પુચલન.

શનયંત્રર્, શન:્વાથક, શન:સંિય, શનમકલ, શનરુપાય, શનગુકર્, શનર્જન,

4.

‘અધીન’માં દીધક ‘ઈ’ આવે છે .

શનદોષ, શનદે િ, શનર્કય.



આજ્ઞાધીન, પરાધીન, ્નેહાધીન, ્વાધીન.

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

5.

ઈન્સદ્ર અને ઈિમાં દીધક ‘ઈ’ આવે છે .

પક્રરમલ, પક્રરસંવાદ.



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

પ્રશત – પ્રશતકાર, પ્રશતકૂળ, પ્રશતક્ષર્, પ્રશતક્રદન, પ્રશતશનશધ,



અપવાદ : અહશનિિ.

પ્રશતપાદન, પ્રશતબંધ, પ્રશતપાળ.

6.

ઈક્ષ-ઈક્ષામાં દીધક ‘ઈ’ હોય છે .

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



પરીક્ષક, પરીક્ષર્, પરીક્ષા, સમીક્ષા, સમીક્ષક.

શવયોગ, શવરતત, શવરોધ, શવિેષ, શવશ્રામ,

7.

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

અનુ – અનુકરર્, અનુયાયી, અનુભવ, અશનરૂપ, અનુકંપા,



સર્વતી, ભગવતી, કલાવતી, ચારુમતી, રૂપમતી.

અનુિીલન.

8.

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

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



ગ્લાશન, હાશન, પુન્દ્ષ્ટ, વ ૃન્દ્ષ્ટ, સ ૃન્દ્ષ્ટ.

ઉપદે િ, ઉપશનષદ, ઉપવીત, ઉપાધ્યક્ષ.

9.

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



ુ , સુલેખન, સુગધ
સુ- સુશવચાર, સુપત્ર
ં , સુરચક્ષત, સુવાસ.



કાલાતીત, કલ્પનાતીત.



ુ , કુ મશત, કુ સેવા.
કુ - કુ કમક, કુ તકક , કુ પાત્ર, કુ પત્ર

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



પુનર્ – શપનલકગ્ન, પુનરાગમન, પુનરાવતકન, પુનવાકચન.



દાદાગીરી, યાદગીરી, કામગીરી.



બક્રહ – બક્રહગોળ, બક્રહષ્કાર, બક્રહમુકખ.



અપવાદ : ‘ચગક્રર’ પવકતના અથકમાં હ્વ આવે છે .



ઉત્ – ઉત્િં ઠા, ઉિાર, ઉત્િાંશત, ઉત્તર, ઉત્સુગ
ં , ઉત્તેજન.



નીલચગક્રર, ક્રહમચગક્રર.



દુસ્ + દુસનો ઘર્ીવાર ‘દૂ ર’ થાય છે . તેમાં દુ હ્વ છે . દુરાગ્રહ,

11. ત્રર્ અક્ષના િબ્દના બીજા અક્ષરમાં હ્વ હોય તો પહેલાં અક્ષરનો











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

2.

ઈ / ઊ દીધક લખાય છે .

દુષ્કાળ, દુ:્વપન (દુસનો દુષ્ થાય છે તેમાં પર્ ‘દુ’ હ્વ છે .)



કૂતરં ુ , ભીલડી, નીલમ, દીકરો, કીટલી, સ ૂપડું, ચીભડું, ભ ૂસકો.

ગુજરાતી પ્રત્યય લેતા વ્યંજનાન્સત િબ્દો ખોડા ન લખવા પર્ આખા



અપવાદ : કુ લડી, કુ મળં , ગુટકો, ટુકડો, ટુચકો.

લખવા. સં્કૃત તત્સમ છંદના છે લ્લા વ્યંજનમાં ્વર ભળે લો હોતો

12. કરર્, ભવન કે કૃત, ભ ૂત પ્રત્યયોવાળા રૂપોમાં અનુિમે દીધક ‘ઈ’

નથી ત્યારે તે ખોડો લખાય છે , પર્ ગુજરાતીમાં તો તે છે લ્લા

અને ‘ઊ’ થાય છે .
એકીકરર્, વિીકરર્, વગીકરર્, દઢીભ ૂત, ગુર્ીભ ૂત, ધનીભ ૂત.

વ્યંજનો અકારાન્સત ગર્ીને આખા લખવા, જેમ કે ,





પક્રરષદ, જગત, વરદ, માનદ, વ ૃહદ.

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



અપવાદ :- અથાકત,્ પશ્વાત, સાક્ષાત, યથાવત, કદાચચત્, ક્રકિંચચત્,



આવા િબ્દો બીજા િબ્દોની સાથે સમાસમાં આવે ત્યારે વ્યંજનાન્સત

અનુમશત, અનુભ ૂશત, આકૃશત, અનુપક્્થશત, આપશત્ત, આવ ૃશત્ત, આહુશત,
પ્રતીશત, ઉન્સનશત, સંમશત.

લખાય છે .

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



ક્રકિંચચત્કર, પશ્વાતાપ, સાક્ષાત્કાર.





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

માનશસક, સામાજજક, ધાશમિક, ભૌગોચલક, વા્તશવક, અનુિમચર્કા,
માગકદશિિકા, શિચક્ષકા, પુક્્તકા, ્મરચર્કા.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 25

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ
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2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

15. શ્રેષ્ઠતાદિકક ‘ઈષ્ટ’ આવે ત્યારે ‘ઈ’ હ્વ હોય છે .


ગશવિષ્ટ, કશનષ્ટ, ધશમિષ્ટ.

4.

બે અક્ષરવાળા િબ્દોમાં પહેલા અક્ષરમાં ‘ઈ’ કે ‘ઉ’ દીધક આવે છે .



બીક, ભીલ, ઢીલ, ભીખ, ચીજ, ખીર, ગીધ, ગીચ, ભ ૂખ, ભ ૂત, કૂખ,
ભ ૂકી, જૂથ, દૂ ધ, ભ ૂરં ુ , સ ૂકું .

16. ઈષ્ટમાં પર્ ‘ઈ’ હ્વ હોય છે .


અશનષ્ટ, પક્રરશિષ્ટ, શવશિષ્ટ, શિષ્ટ.

5.

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


જ્યારે લઘુ અક્ષર પહેલાના ‘ઈ’ ‘ઉ’ હોય છે ,

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



ક્રકનારો, શમનારો, સુથાર, ખેડૂત, મજૂર, ખજૂર, તબ ૂચ, ચબલાડી,
ભીલડી, કૂતરં ુ , ધુતારો, નીલમ, દીકરો, કીચડ, કીટલી, ચીભડું, સ ૂપડું

રેં ક્રટયો.

ભ ૂસકો, કૂકડો, કૂતરો.

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


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

6.

ચાર કે વધુ અક્ષરવાળા િબ્દમાં પ્રથમ ‘ઈ’ ‘ઉ’ હ્વ હોય છે .



અપવાદ : નીલ અને િીલ = સુિીલ અને નીલકમલ



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

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


Download From 247naukri.blogspot.in

ત્રર્ અક્ષરના િબ્દોમાં ગુરુ અક્ષર પહેલા હ્વ ‘ઈ’ ‘ઉ’ હોય છે ,

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

ક્રકલક્રકલાટ, હુલામણુ.ં
7.

20. નામોમાં છે ડેનો ‘ઉ’ પર્ હ્વ હોય છે .


ધેન,ુ રઘુ, શવષ્ણુ



અપવાદ : વધ ૂ

શવિેષર્ પરથી બનતા નામમાં પહેલો અક્ષર દીધક હોય ત્યાં બીજો
અક્ષર પર્ દીધક રહે છે .



ઢીલુ-ં ઢીલાિ, ચીકણુ-ં ચીકાિ, ફીકું -ફીકાિ, જૂઠું-જૂઠાણુ,ં મીઠું-મીઠાઈમીઠાિ.

21. િબ્દમાં જોડાક્ષર પહેલાના ઈ, ઉ હ્વ હોય છે .

8.

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



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



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



તદભવ જોડર્ીના શનયમો :-

1.

જોડાક્ષરમાં પાછળના અક્ષર પ્રમાર્ે આગળનો અક્ષર કરવો.

9.

કે ટલા િબ્દો બોલતા ભાર આવે ત્યાં દીધક ‘ઈ’ ‘ઉ’ આવે છે .



પથ્થર, ચોખ્ખુ,ં સુધ્ધાં



દાગીનો, ઝેરીલો, નતીજો, અંગ ૂઠો, નમ ૂનો, અરડૂસો.



અપવાદ : અચ્છે ર, અચ્છં, પચ્છમ.

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

2.

એકાક્ષરી િબ્દોમાં દીધક ‘ઈ’, ‘ઊ’ આવ છે .





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

ચક્રડયાતુ,ં વાચર્યો, િામચળયો, રચળયામણુ,ં રે ક્રઢયાળ, પક્રડયો, તચળયુ,ં

3.

અનુ્વાર સાથેના એકાક્ષરમાં હ્વ ‘ઉ’ આવે છે .

ચબયારર્, તેલીચબયાં.



હું, શુ,ં ત ંુ

ખાચલ્તાન, ખુલ્લુ,ં લુચ્ચુ,ં મુક્કો, જુ્સો, ડુક્કર, હુલ્લડ.

પાચર્યારી, મોશતયો, દારૂક્રડયો, ચોક્રકયાત, શિયાળો, હોશમયોપથી,
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કદી
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લ ૂગડું
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સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 26
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મો.7575 072 872

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in
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હુનર

વાયરલેસ

્પેશિયલ

તીથક

ટુકડી

દીવાસળી

પુનરુિાર

્થાશનક

ક્રહતૈષી

શવટાશમન

હાઈ્કલ
ૂ

તેલીચબયાં

ટુકડો

દૂ ધ

પ ૂજા

્થાયી

હીર્પત

વૅજજટે બલ

હામોશનયમ

વોડક

ક્રહ્ટીક્રરયા
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │
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સમાસ
સમાસ(સમ+આસ)
(સમ = સરખુ અને આસ = ગોઠવર્ી)
સવકપદ પ્રધાન

એકપદ પ્રધાન

અન્સયપદ પ્રધાન

દ્વન્સદ્વ

દ્ધદ્વગુ

બહુવ્રીક્રહ

ઉપપદ
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મધ્યમપદલોપી
કમકધારય
તત્પુરુષ
અવ્યયીભાવ

18.
દ્વન્સદ્વ

એક બે

એક કે બે

દ્વન્સદ્વ

19.

અ્ત અને વ્ય્ત

દ્વન્સદ્વ

એકલું અટુલ ંુ

એકલું અને અટુલ ંુ

દ્વન્સદ્વ

20.

અંદર બહાર

અંદર અને બહાર

દ્વન્સદ્વ

કાળં ધોળં

કાળં કે ધોળં

દ્વન્સદ્વ

21.

આગળ

આગળ કે પાછળ

દ્વન્સદ્વ

કૂવો હવાડો

કૂવો કે હવાડો

દ્વન્સદ્વ

22.

ખટ મધુરો

ખટ (ખાડો) અને મધુરો

દ્વન્સદ્વ

23.

1.

અન્સનજળ

અન્સન અને જળ

2.

અ્ત વ્ય્ત

3.
4.

પાછળ
5.

આજકાલ

આજ અને કાલ

દ્વન્સદ્વ

ખરં ુ ખોટંુ

ખરં ુ અને ખોટંુ

દ્વન્સદ્વ

24.

6.

આઠ દસ

આઠ અને દસ

દ્વન્સદ્વ

ખાડા ટે કરા

ખાડા અને ટે કરા

દ્વન્સદ્વ

25.

7.

આદર સત્કાર

આદર અને સત્કાર

દ્વન્સદ્વ

ખાનપાન

ખાન અને પાન

દ્વન્સદ્વ

26.

8.

આબોહવા

આબ (પાર્ી) અને હવા

દ્વન્સદ્વ

ખાવા પીવા

ખાવા અને પીવા

દ્વન્સદ્વ

27.

9.

આભધરતી

આભ અને ધરતી

દ્વન્સદ્વ

ગલીકૂંચી

ગલી અને ગલી

દ્વન્સદ્વ

28.

10.

આવ-જા

આવ અને જાવ

દ્વન્સદ્વ

ગાદી તક્રકયો

ગાદી અને તક્રકયો

દ્વન્સદ્વ

29.

11.

આવતા જતાં

આવતા અને જતાં

દ્વન્સદ્વ

ગુરૂશિષ્ય

ગુરૂ અને શિષ્ય

દ્વન્સદ્વ

30.

12.

ઉઘાડવાસ

ઉઘાડ અને વાસ

દ્વન્સદ્વ

ગે ડીદડા

ગે ડી અને દડા

દ્વન્સદ્વ

31.

13.

ઉત્તર દચક્ષર્

ઉત્તર અને દચક્ષર્

દ્વન્સદ્વ

ઘરખોરડાં

ઘર અને ખોરડું

દ્વન્સદ્વ

32.

14.

ઉત્તરોત્તર

ઉત્તર અને ઉત્તર

દ્વન્સદ્વ

ઘરબાર

ઘર અને બાર

દ્વન્સદ્વ

33.

15.

ઉદય અ્ત

ઉદય અને અ્ત

દ્વન્સદ્વ

ચડતી

ચડતી અને પડતી

દ્વન્સદ્વ

34.

16.

ઊઠવું બેસવું

ઊઠવું અને બેસવું

દ્વન્સદ્વ

ચરાચર

ચર અને અચર

દ્વન્સદ્વ

35.

17.

ઊંડી ઊંડી

ઊંડી અને ઊંડી

દ્વન્સદ્વ

ચાપાર્ી

ચા અને પાર્ી

દ્વન્સદ્વ
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36.
37.

ચારપાંચ
ચાંદ તારા

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │
ચાર કે પાંચ
ચાંદ અને તારા

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

દ્વન્સદ્વ

78.

બાવીસ

વીસ અને બે

દ્વન્સદ્વ

દ્વન્સદ્વ

79.

બાળબચ્ચાં

બાળ અને બચ્ચાં

દ્વન્સદ્વ

બ ૂટ મોંજા

બ ૂટ અને મોંજા

દ્વન્સદ્વ

38.

ચોરબોર

ચોર અને ચોર જેવી

દ્વન્સદ્વ

80.

39.

શછન્સન ચભન્સન

શછન્સન અને ચભન્સન

દ્વન્સદ્વ

81.

બે ચાર

બે અને ચાર

દ્વન્સદ્વ

40.

જમીન

જમીન અને આસમાન

દ્વન્સદ્વ

82.

બોલબેટ

બોલ અને બેટ

દ્વન્સદ્વ

83.

ભર્વું ગર્વું

ભર્વું અને ગર્વું

દ્વન્સદ્વ

84.

ભર્ીગર્ી

ભર્ી અને ગર્ી

દ્વન્સદ્વ

85.

ભરતી ઓટ

ભરતી અને ઓટ

દ્વન્સદ્વ

આસમાન 41.

જમીન

જમીન અને જાગીર

દ્વન્સદ્વ
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જાગીર
42.

જય પરાજય

જય અને પરાજય

દ્વન્સદ્વ

86.

ભાઈબહેન

ભાઈ અને બહેન

દ્વન્સદ્વ

43.

જાત જકાત

જાત કે જકાત

દ્વન્સદ્વ

87.

ભ ૂલચ ૂક

ભ ૂલ અને ચ ૂક

દ્વન્સદ્વ

44.

જાતજાતના

જાતની અને જાતના

દ્વન્સદ્વ

88.

મનોમન

મન અને મન

દ્વન્સદ્વ

45.

જેમ તેમ

જેમ અને તેમ

દ્વન્સદ્વ

89.

માતાશપતા

માતા અને શપતા

દ્વન્સદ્વ

46.

જ્યારે ત્યારે

જ્યારે અને ત્યારે

દ્વન્સદ્વ

90.

માયામમતા

માયા અને મમતા

દ્વન્સદ્વ

47.

ઝાડપાન

ઝાડ અને પાન

દ્વન્સદ્વ

91.

મોજમજાક

મોજ, મજાક વગે રે

દ્વન્સદ્વ

48.

તડકો છાંયો

તડકો કે છાંયો

દ્વન્સદ્વ

92.

રમતગમત

રમત અને ગમત

દ્વન્સદ્વ

49.

તન મન ધન

તન, મન અને ધન

દ્વન્સદ્વ

93.

રમે જમે

રમે અને જમે

દ્વન્સદ્વ

50.

તમે અમે

તમે અને અમે

દ્વન્સદ્વ

94.

રાગદ્વેષ

રાગ અને દ્વેષ

દ્વન્સદ્વ

51.

તાર્ાવાર્ા

તાર્ા અને વાર્ા

દ્વન્સદ્વ

95.

રાજારાર્ી

રાજા અને રાર્ી

દ્વન્સદ્વ

52.

તારટપાલ

તાર અને ટપાલ

દ્વન્સદ્વ

96.

રાતક્રદવસ

રાત અને ક્રદવસ

દ્વન્સદ્વ

53.

તીર કામઠું

તીર અને કામઠું

દ્વન્સદ્વ

97.

રાધાકૃષ્ર્

રાધા અને કૃષ્ર્

દ્વન્સદ્વ

54.

ત ુ હું

ત ુ અને હું

દ્વન્સદ્વ

98.

રામલક્ષ્મર્

રામ અને લક્ષ્મર્

દ્વન્સદ્વ

55.

ત્રર્ ચાર

ત્રર્ કે ચાર

દ્વન્સદ્વ

99.

રાયરં ક

રાય કે રં ક

દ્વન્સદ્વ

56.

થોડું ઘણું

થોડું અને ઘણું

દ્વન્સદ્વ

100. રીતભાત

રીત અને ભાત

દ્વન્સદ્વ

57.

દસબાર

દસ કે બાર

દ્વન્સદ્વ

101. રીતક્રરવાજ

રીત અને ક્રરવાજ

દ્વન્સદ્વ

58.

દં ડ બેઠક

દં ડ અને બેઠક

દ્વન્સદ્વ

102. રૂપરં ગ

રૂપ અને રં ગ

દ્વન્સદ્વ

59.

દં પતી

પશત અને પત્ની

દ્વન્સદ્વ

103. રો કં કળ

રો (રડવુ)ં અને કકડવું

દ્વન્સદ્વ

60.

દાર્ોપાર્ી

દાર્ો અને પાર્ી

દ્વન્સદ્વ

104. રોજેરોજ

રોજ અને રોજ

દ્વન્સદ્વ

61.

દાનદચક્ષર્ા

દાન અને દચક્ષર્ા

દ્વન્સદ્વ

105. લવકુ િ

લવ અને કુ િ

દ્વન્સદ્વ

62.

દે વદાનવ

દે વ અને દાનવ

દ્વન્સદ્વ

106. લાગલગાટ

લાગટ અને લાગટ

દ્વન્સદ્વ

63.

દે િશવદે િ

દે િ અને શવદે િ

દ્વન્સદ્વ

107. લાભાલાભ

લાભ અને અલાભ

દ્વન્સદ્વ

64.

ધર્ીધચર્યા

ધર્ી અને ધચર્યાર્ી

દ્વન્સદ્વ

108. લાલ પીળં

લાલ અને પીળં

દ્વન્સદ્વ

109. લ ૂખું – સ ૂકં ૂ

લ ૂખું અને સ ૂકું

દ્વન્સદ્વ

110. વખતોવખત

વખત અને વખતો

દ્વન્સદ્વ

ર્ી
65.

ધનુષ્યબાર્

ધનુષ્ય અને બાર્

દ્વન્સદ્વ

66.

ધરમ કરમ

ધરમ કે કરમ

દ્વન્સદ્વ

111. વધ્યું ઘટયું

વધ્યું અને ઘટયું

દ્વન્સદ્વ

67.

નફોતોટો

નફો કે તોટો

દ્વન્સદ્વ

112. વરવહુ

વર અને વહુ

દ્વન્સદ્વ

68.

નરનારી

નર અને નારી

દ્વન્સદ્વ

113. વહેલ ંુ મોડું

વહેલ ંુ કે મોડું

દ્વન્સદ્વ

69.

નાની મોટી

નાની અને મોટી

દ્વન્સદ્વ

114. વાચન-લેખન

વાચન અને લેખન

દ્વન્સદ્વ

70.

નામશનિાન

નામ અને શનિાન

દ્વન્સદ્વ

115. વાડીવજીફો

વાડી અને વજીફો

દ્વન્સદ્વ

71.

નાહ્યા ધોયા

નાહ્યા અને ધોયા

દ્વન્સદ્વ

116. વેરઝેર

વેર અને ઝેર

દ્વન્સદ્વ

72.

શનિક્રદન

શનિ અને ક્રદન

દ્વન્સદ્વ

117. વેિટે ક

વેિ અને ટે ક

દ્વન્સદ્વ

73.

પતંગ દોરી

પતંગ અને દોરી

દ્વન્સદ્વ

118. િત્રુ શમત્ર

િત્રુ કે શમત્ર

દ્વન્સદ્વ

74.

પળે પળ

પળ અને પળ

દ્વન્સદ્વ

119. િાકભાજી

િાક અને ભાજી

દ્વન્સદ્વ

75.

પાપપુણ્ય

પાપ અને પુણ્ય

દ્વન્સદ્વ

120. શિવપાવકતી

શિવ અને પાવકતી

દ્વન્સદ્વ

76.

પ ૂવકપશશ્વમ

પ ૂવક અને પશશ્વમ

દ્વન્સદ્વ

121. શુભાશુભ

શુભ અને અશુભ

દ્વન્સદ્વ

77.

ફૂલ ફળ

ફૂલ અને ફળ

દ્વન્સદ્વ
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122. િેઠિાહુકાર
123. િોધાિોધ
124. શ્વાસોશ્વાસ

િેઠ અને િાહુકાર
િોધ અને િોધ
શ્વાસ અને ઉચ્છવાસ

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

દ્વન્સદ્વ

166. દોઢડાહ્ું

દ્વન્સદ્વ

167. દ્ધદ્વગુ

દ્વન્સદ્વ

168. નવશનશધ

નવ શનશધનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

દોઢ ડાહ્ું

દ્ધદ્વગુ

બે ગાયો

દ્ધદ્વગુ

125. શ્વેતશ્યામ

શ્વેત અને શ્યામ

દ્વન્સદ્વ

169. નવરસ

નવરસનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

126. સગાસંબધ
ં ી

સગા અને સંબધ
ં ી

દ્વન્સદ્વ

170. નવરાત

નવ રાશત્રનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

દ્વન્સદ્વ

171. નવરાત્રી

નવ રાત્રીનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

પંદર ક્રદવસનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

127. સજીધજી

Download From 247naukri.blogspot.in

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

સજી અને ધજીને

128. સવાર સાંજ

સવાર અને સાંજ

દ્વન્સદ્વ

172. પખવાક્રડયું

129. સસરો જમાઈ

સસરો અને જમાઈ

દ્વન્સદ્વ

173. પંચપાત્ર

પાંચ પાત્રનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

130. સાચેસાચું

સાચું અને સાચું

દ્વન્સદ્વ

174. પંચરાત્રી

પાંચ રાશત્રનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

દ્વંદ્વ

175. પંચવટી

પાંચ વડનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

પાંચ િેરનો સમ ૂહ (કાટલુ)ં

દ્ધદ્વગુ

131. સાધુસત
ં ો

સાધુઓ અને સંતો

132. સારં ુ નરસું

સારં ુ કે નરસું

દ્વન્સદ્વ

176. પંચિેરી

133. સીતારામ

સીતા અને રામ

દ્વન્સદ્વ

177. પંચાંગ

પાંચ અંગનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

134. સુખ દુ:ખ

સુખ અને દુ:ખ

દ્વન્સદ્વ

178. પાંચિેરી

પાંચ િેરનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

179. િતાબ્દી

િત (સો) અબ્દ (વષક)નો

દ્ધદ્વગુ

135. સુખિાંશત

સુખ અને િાંશત

દ્વન્સદ્વ

136. સુરઅસુર

સુર અને અસુર

દ્વન્સદ્વ

137. સ ૂયક ચંદ્ર

સ ૂયક અને ચંદ્ર

દ્વન્સદ્વ

180. ષડક્રરપું

ષડ્ (છ) ક્રરપુ (દુશ્મન) સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

138. સેવા પ ૂજા

સેવા અને પ ૂજા

દ્વન્સદ્વ

181. સપતપદી

સાત પગલા

દ્ધદ્વગુ

139. સોનું રૂપું

સોનું અને રૂપું

દ્વન્સદ્વ

182. સપતશષિ

સાત ઋશષઓનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

સાત ક્રદવસનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

સમ ૂહ

140. સોય દોરો

સોય અને દોરો

દ્વન્સદ્વ

183. સપતાહ

141. સૌમ્યરૌિ

સૌમ્ય અને રૌિ

દ્વન્સદ્વ

184. સવાિેર

સવા િેર

દ્ધદ્વગુ

142. સ્ત્રી પુરુષ

સ્ત્રી અને પુરુષ

દ્વન્સદ્વ

185. અગ્રજ

આગળથી જન્સમનાર

ઉપપદ

143. ્નાનપાન

્નાન અને પાન

દ્વંદ્વ

186. અગ્રેસર

આગળ રહેનાર

ઉપપદ

ન જાર્નાર

ઉપપદ

144. ્નેહિૌયક

્નેહ અને િૌયક

દ્વન્સદ્વ

187. અજ્ઞ

145. ્લેટ પેન

્લેટ અને પેન

દ્વન્સદ્વ

188. અનુજ

પાછળથી જન્સમનાર

ઉપપદ

146. હવાપાર્ી

હવા, પાર્ી વગે રે

દ્વન્સદ્વ

189. અપસરા

અપમાં (પાર્ીમાં) સરા

ઉપપદ

147. હાથપગ

હાથ અને પગ

દ્વન્સદ્વ

148. હારજીત

હાર અને જીત

(સરકનારી)

દ્વન્સદ્વ

190. અભયદા

અભયને આપનાર

ઉપપદ

ઈશતહાસ કરનાર

ઉપપદ

149. હેતપ્રીત

હેત અને પ્રીત

દ્વન્સદ્વ

191. ઈશતહાસકાર

150. અચ્છે ર

અડધો િેર

દ્ધદ્વગુ

192. ઉભયાન્સવયી

ઉભયને જોડનાર

ઉપપદ

151. અઠવાક્રડયું

સાત ક્રદવસનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

193. ઓછાબોલી

ઓછં બોલનાર

ઉપપદ

દ્ધદ્વગુ

194. કતકરુપ્રયોગ

કતાકમાં પ્રયોગ

ઉપપદ

કમકમાં પ્રયોગ

ઉપપદ

કં ઠે (મોઢે આવડે તેવ)ંુ માં

ઉપપદ

152. અષ્ટાધ્યાયી

અષ્ટ અધ્યાયવાળં

153. એકાવલી

એક આવલુ (સેર)નો ક્ષર

દ્ધદ્વગુ

195. કમકચર્પ્રયોગ

154. ખટરસ

છ રસનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

196. કં ઠ્થ

155. ચતમ
ુ ાકસ

ચાર માસનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

156. ચતવ
ુ ેદ

ચાર વેદનો સમ ૂહ

ક્્થર કરનાર

દ્ધદ્વગુ

197. કાનઝાલ્યું

કાનને ઝાલનાર

ઉપપદ

(કાયક) કાર કુ ન (કરનાર)

ઉપપદ

157. ચોઘક્રડયું

ચાર ઘડીઓનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

198. કારકુ ન

158. ચોમાસુ

ચાર માસનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

199. કારીગર

કામ કરનાર

ઉપપદ

159. ચોસઠકલા

ચોસઠકલાનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

200. કાયકકર

કાયક કરનાર

ઉપપદ

દ્ધદ્વગુ

201. કીશતિદા

કીશતિને આપનાર

ઉપપદ

કુ િ વાઢનાર

ઉપપદ

160. શત્રકાળ

ત્રર્ કાળનો સમ ૂહ

161. શત્રપદ

ત્રર્ પદનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

202. કુ િળ

162. શત્રભુવન

ત્રર્ ભ ૂવનનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

203. કુ ળબોળં

કુ ળની આબરૂને બોળનાર

ઉપપદ

163. શત્રલોક

ત્રર્ લોકનો સમ ૂહ

દ્ધદ્વગુ

204. કું ભકાર

કું ભનો કરનાર (બનાવનાર)

ઉપપદ

દ્ધદ્વગુ

205. કૃતઘ્ન

કૃતને ભ ૂલનાર

ઉપપદ

દ્ધદ્વગુ

206. કૃતજ્ઞ

કૃત(ઉપકાર) કરનાર

ઉપપદ

207. કૃતધ્ન

અપકાર કરનાર

ઉપપદ

164. દીદિ
165. દુપટ્ટો

દી (બે) દિ (ક્રદિાનો સમ ૂહ)
દુ (બે) પટ્ટો (લ ૂગડાનો કટકો)
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208. કૃશષકાર
209. ચક્ષશતજ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │
કૃશષ (ખેતી)ને કરનાર
ચક્ષશતએ જન્સમનાર

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ઉપપદ

249. ધુરંધર

ધુર (ધરા) ને ધરનાર

ઉપપદ

ઉપપદ

250. નમકદા

નમક (આનંદ) આપનારી

ઉપપદ

નમક (આનંદ) આપનાર

ઉપપદ

210. ખગ

આકાિમાં ગશત કરનાર

ઉપપદ

251. નમકદા

211. ખબરદાર

ખબર રાખનાર

ઉપપદ

252. શનદ્રાવિ

શનદ્રાને વિ થનાર

ઉપપદ

212. ખેચર

આકાિમાં ચરનાર

ઉપપદ

253. શનિાચર

રાત્રીમાં રખડનાર

ઉપપદ

ઉપપદ

254. પગરખાં

પગની રક્ષા કરનાર

ઉપપદ

પથ્થરને ફોડનાર

ઉપપદ

213. ગગનભેદક

ગગન (આકાિ)ને ભેદનાર

214. ગળાડૂબ

ગળં ડૂબે તેટલું

ઉપપદ

255. પથ્થરફોડ

215. ગળે પડું

ગળે પડનાર

ઉપપદ

256. પંકજ

પંક (કાદવ)માં જન્સમનાર

ઉપપદ

216. ગંગાધર

ગંગાને ધારર્ કરનાર

ઉપપદ

257. પાકીટમાર

પાકીટને મારનાર

ઉપપદ

ઉપપદ

258. પાર્ીકળો

પાર્ીને કળનાર (િોધનાર)

ઉપપદ

259. પાનખર

પાન ખરે જેમાં

ઉપપદ

217. ચગક્રરધર

ચગક્રર (પવકત)ને ધારર્
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કરનાર
218. ગ ૃહ્થ

ઘરમાં રહેનાર

ઉપપદ

260. પાનીઢં ક

પગની પાનીને ઢાંકનાર

ઉપપદ

219. ગોપાલ

ગો (ગાય)નો પાલનહાર

ઉપપદ

261. પાપડતોડ

પાપડને તોડનાર

ઉપપદ

220. ગોશવિંદ

ગો (ઈન્દ્ન્સદ્રયો)ને જાર્નાર

ઉપપદ

262. પાપાચારી

પાપને આચરનાર

ઉપપદ

221. ગ્રંથકાર

ગ્રથોનો કરનાર, ગ્રંથોને

ઉપપદ

263. પુરાર્કાર

પુરાર્ કરનાર (રચનાર)

ઉપપદ

264. પ ૂવકજ

પ ૂવે જન્સમનાર

ઉપપદ

265. પેગબ
ં ર

પૈગામ લાવનાર

ઉપપદ

266. શપ્રયંવદા

શપ્રય બોલનાર

ઉપપદ

267. ભયંકર

ભય ઉત્પન્સન કરનાર

ઉપપદ

268. ભશવ પ્રયોગ

ભવમાં પ્રયોગ

ઉપપદ

269. ભુધર

પ ૃથ્વી (ભુ)ને ધારર્ કરનાર

ઉપપદ

રચનાર
222. ગ્રંથપાલ

ગ્રંથોને પાળનાર (સંભાળ

ઉપપદ

લેનાર)
223. ચચઠીનવીસ

ચચઠી (નાનો કાગળ) નવીસ

ઉપપદ

(લખનાર)
224. ચચત્તભેદક

ચચત્તને ભેદનાર

ઉપપદ

225. ચીલાચાલ

ચીલા પર ચાલનાર

ઉપપદ

226. છાતીકઢું

છાતી કાઢનાર (બહાદુર)

ઉપપદ

227. છાતીફાટ

છાતી ફાટી જાય તેવ ંુ રડનાર

ઉપપદ

228. જડબાતોડ

જડબું તોડી નાંખનાર

ઉપપદ

229. જિોદા

જિ આપનાર

ઉપપદ

230. જળચર

જળમાં રખડનાર

ઉપપદ

231. જાદુગર

જાદુ કરનાર

ઉપપદ

232. જીવરખું

જીવને રાખનાર

ઉપપદ

233. જ્ઞાનદા

જ્ઞાનને આપનાર

ઉપપદ

234. ડોળઘાલું

ડોળ કરનાર

ઉપપદ

235. તટ્થ

તટ પર ક્્થર રહેનાર

ઉપપદ

236. તનતોડ

તનને તોડનાર

ઉપપદ

237. તીરં દાજ

તીરને અંદાજનાર

ઉપપદ

238. ત્રાસદાયક

ત્રાસ આપનાર

239. દગાબાજ
240. ક્રદનકર

270. મખ્ખીચ ૂસ

માખી ચ ૂસનાર

ઉપપદ

271. મચર્ધર

મચર્ને ધારર્ કરનાર

ઉપપદ

272. મતદાતા

મત આપનાર

ઉપપદ

273. મનભર

મનને ભરનાર

ઉપપદ

274. મનશસજ

મનસમાંથી જન્સમનાર

ઉપપદ

275. મનશસજ

મનમાં જન્સમેલો

ઉપપદ

276. મનોહર

મનને આનંદ અપનાર

ઉપપદ

277. મમકજ્ઞ

મમકને જાર્નાર

ઉપપદ

278. માથાડૂબ

માથું બ ૂડે એટલું ડૂબનાર

ઉપપદ

279. માથાબોળ

માથું બોળાય તેટલું

ઉપપદ

280. માગકદિકક

માગકને દિાકવનાર

ઉપપદ

281. મુઠીભર

મુક્રઠ ભરાય તેટલું લેનાર /

ઉપપદ

આપનાર

ઉપપદ

282. મોક્ષદા

મોક્ષ આપનાર

ઉપપદ

દગો કરનાર

ઉપપદ

283. મોહક

મોહ કરનાર / પમાડનાર

ઉપપદ

ક્રદવસ (ક્રદન) કરનાર – સ ૂયક

ઉપપદ

284. યિોદા

યિને આપનાર

ઉપપદ

241. ક્રદવંગત

ક્રદવ (પરલોક)માં ગત

ઉપપદ

242. દુ:ખદ

દુ:ખ આપનાર

285. યિોધરા

યિને ધારર્ કરનાર

ઉપપદ

ઉપપદ

243. દુ:ખદાયક

દુ:ખ દે નાર

286. યિોધરા

યિને ધારર્ કરનાર

ઉપપદ

ઉપપદ

244. દુકાનદાર

દુકાન રાખનાર

287. યુશધન્દ્ષ્ઠર

યુિમાં ક્્થર (અલુક તત્પુરુષ)

ઉપપદ

ઉપપદ

288. રર્છોડ

રર્ છોડનાર (યુિનું મેદાન

ઉપપદ

245. ધનુધકર

ધનુને ધરનાર

ઉપપદ

246. ધમકજ્ઞ

ધમકને જાર્નાર

ઉપપદ

247. ધાડપાડું

ધાડ પાડનાર

ઉપપદ

રુમાલ

248. ધુરંધર

ધુરા ધારર્ કરનાર

ઉપપદ

290. રોચક

છોડી જનાર શ્રી કૃષ્ર્ માટે )
289. રૂમાલ /

મોઢું લ ૂછનાર

ઉપપદ

રૂચચ હોય તેવ ંુ કરનાર

ઉપપદ

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 31

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ
મો.7575 072 872

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

291. રોમાંચક

રોમાંચ કરનાર

292. લક્કડખોદ

લાકડું ખોદનાર

293. લખલટૂં

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ઉપપદ

332. કાચઘર

કાચમાંથી બનેલ ંુ ઘર

મધ્યમપદલોપી

લાખ લટૂં ાવાય તેવ ંુ

ઉપપદ

333. કારકુ ન

(કાયક) કાર કુ ન (કરનાર)

મધ્યમપદલોપી

294. લમર્ાફોડ

લમણું ફાડી નાંખનાર

ઉપપદ

334. કારીગર

કામ કરનાર

મધ્યમપદલોપી

295. વટે માગુક

માગકને વટાવનાર

ઉપપદ

335. કાયકકર

કાયક કરનાર

મધ્યમપદલોપી

ઉપપદ

336. કુ ળબોળં

કુ ળની આબરૂને બોળનાર

મધ્યમપદલોપી

ગુલાબ રાખવાની દાની

મધ્યમપદલોપી

296. વનચર

વનમાં રખડનાર

297. વસુધા

વસુ (પ ૃથ્વી)ને ધારર્ કરનાર

ઉપપદ

337. ગુલાબદાની

298. વંિજ

વંિને આગળ વધારનાર

ઉપપદ

338. ગોળધાર્ા

ગોળ શમશશ્રત ધાર્ા

મધ્યમપદલોપી

339. ઘરજમાઈ

ઘરે રહેતો જમાઈ

મધ્યમપદલોપી

ઘરમાં કરે લ ંુ દે રાસર

મધ્યમપદલોપી

ઘોડા વડે ચાલતી ગાડી

મધ્યમપદલોપી

અથવા રાખનાર
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વ ૃક્ષ

ઉપપદ

299. શવશ્વભર

શવશ્વને ભરનાર

ઉપપદ

340. ઘરદે રાસર

300. વ્યાજખાઉ

વ્યાજનો ખાનાર

ઉપપદ

341. ઘોડાગાડી

301. િંકર

શુભ કરનાર

ઉપપદ

342. ચચઠીનવીસ

302. િંત્રજ્
ુ ય

િત્રુને જજતનાર

ઉપપદ

303. િાસ્ત્રકાર

િાસ્ત્ર રચનાર

ઉપપદ

343. ચીલાચાલ

ચીલા પર ચાલનાર

મધ્યમપદલોપી

જળમાં રખડનાર

મધ્યમપદલોપી

ચચઠી (નાનો કાગળ) નવીસ

મધ્યમપદલોપી

(લખનાર)

304. િાંશતકર

િાંશતને કરનાર

ઉપપદ

344. જળચર

305. શુભક
ં ર

શુભ (સારં ુ ) કરનાર

ઉપપદ

345. જાદુગર

જાદુ કરનાર

મધ્યમપદલોપી

306. સત્યવાદી

સત્ય વદનાર (બોલનાર)

ઉપપદ

346. જીર્ોધ્ધાર

જીર્ક થયેલ મંક્રદરનો ઉિાર

મધ્યમપદલોપી

307. સરોજ

(સરોવર) સરમાં જન્સમનાર

ઉપપદ

347. જીવનશવદ્યા

જીવન બનાવતી શવદ્યા

મધ્યમપદલોપી

ટપાલ સાચવવાની પેટી

મધ્યમપદલોપી

308. સવકજ્ઞ

સવકને જાર્નાર

ઉપપદ

348. ટપાલપેટી

309. સવકજ્ઞ

બધી બાબતો જાર્નાર

ઉપપદ

349. ડોળઘાલું

ડોળ કરનાર

મધ્યમપદલોપી

310. સહાધ્યાયી

સાથે અભ્યાસ કરનાર

ઉપપદ

350. તીરં દાજ

તીરને અંદાજનાર

મધ્યમપદલોપી

311. સહાયક

સહાય કરનાર

ઉપપદ

351. દગાબાજ

દગો કરનાર

મધ્યમપદલોપી

દહીંમાં ભેળવેલા વડા

મધ્યમપદલોપી

312. સુખદ

સુખ આપનાર

ઉપપદ

352. દહીંવડા

313. સુધારક

સુધા (અમ ૃત) જેવું કરનાર

ઉપપદ

353. ક્રદકં ગત

ક્રદવ (પરલોક)માં ગત

મધ્યમપદલોપી

314. સુવર્કકાર

સુવર્કને કરનાર

ઉપપદ

354. દીવાદાંડી

દીવો સ ૂચવતી દાંડી

મધ્યમપદલોપી

315. ્પષ્ટવતતા

્પષ્ટ બોલનાર

ઉપપદ

355. દુકાનદાર

દુકાન રાખનાર

મધ્યમપદલોપી

દૂ ધ શમશશ્રત પૌંઆ

મધ્યમપદલોપી

316. ્પષ્ટવતતા

્પષ્ટ કહેનાર

ઉપપદ

356. દૂ ધપૌંઆ

317. ્વપન્થ

્વપનમાં ક્્થર

ઉપપદ

357. ધમકજ્ઞ

ધમકને જાર્નાર

મધ્યમપદલોપી

318. ્વગક્થ

્વગકમાં રહેનાર

ઉપપદ

358. ધાડપાડું

ધાડ પાડનાર

મધ્યમપદલોપી

319. ્વ્થ

પોતાનામાં (મ્ત) રહેનાર

ઉપપદ

359. ન્સયાયિાસ્ત્ર

ન્સયાય માટે ન ંુ િાસ્ત્ર

મધ્યમપદલોપી

ન્સયાય આપનારી સભા

મધ્યમપદલોપી

320. હદયભેદક

હદયને ભેદનાર

ઉપપદ

360. ન્સયાયસભા

321. હદય્થ

હદયમાં ક્્થર રહેનાર /

ઉપપદ

361. પથ્થરફોડ

પથ્થરને ફોડનાર

મધ્યમપદલોપી

362. પેગબ
ં ર

પૈગામ લાવનાર

મધ્યમપદલોપી

વસનાર
322. હરામખોર

હરામનું ખાનાર

ઉપપદ

363. શપ્રયંવદા

શપ્રય બોલનાર

મધ્યમપદલોપી

323. હષકદ

હષક આપનાર

ઉપપદ

364. ભશવ પ્રયોગ

ભવમાં પ્રયોગ

મધ્યમપદલોપી

324. હાથછડ

હાથથી છડવામાં આવનાર

ઉપપદ

365. મતદાતા

મત આપનાર

મધ્યમપદલોપી

366. મનશસજ

મનમાં જન્સમેલો

મધ્યમપદલોપી

(ચોખા)
325. હૈયાફાટ

હૈય ુ ફાટી જાય તેવ ંુ રડનાર

ઉપપદ

367. મ ૃગજળ

મ ૃગને દે ખાતું જળ

મધ્યમપદલોપી

326. અગ્રેસર

આગળ ચાલનાર

મધ્યમપદલોપી

368. લક્કડખોદ

લાકડું ખોદનાર

મધ્યમપદલોપી

327. અપસરા

અપમાં (પાર્ીમાં) સરા

મધ્યમપદલોપી

369. વનચર

વનમાં રખડનાર

મધ્યમપદલોપી

370. વરાળયંત્ર

(સરકનારી)

વરાળ વડે ચાલતું યંત્ર

મધ્યમપદલોપી

328. આગગાડી

આગથી ચાલતી ગાડી

મધ્યમપદલોપી

371. શવશ્વભર

શવશ્વને ભરનાર

મધ્યમપદલોપી

329. કતકક્રરપ્રયોગ

કતાકમાં પ્રયોગ

મધ્યમપદલોપી

372. િંકર

શુભ કરનાર

મધ્યમપદલોપી

330. કમકચર્પ્રયોગ

કમકમાં પ્રયોગ

મધ્યમપદલોપી

કલ્પ- શવચારથી ફળ આપત ંુ

373. િંત્રજ્
ુ ય

િત્રુને જજતનાર

મધ્યમપદલોપી

331. કલ્પવ ૃક્ષ

મધ્યમપદલોપી
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374. શિલાલેખ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │
શિલા પર લખવામાં /

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

મધ્યમપદલોપી
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કોતરે લો લેખ

417. જગમાલર્ી

જગત રૂપી માલર્ી

કમકધારય

418. જીવનખેડ

જીવન રૂપી ખેડ

કમકધારય

વન રૂપી જીવન

કમકધારય

375. સત્યવાદી

સત્ય વદનાર (બોલનાર)

મધ્યમપદલોપી

419. જીવનવન

376. સંગીતશિક્ષક

સંગીત િીખવતા શિક્ષક

મધ્યમપદલોપી

420. જીવનસુદ
ં રી

જીવનરૂપી સુદ
ં રી

કમકધારય

377. શસિંહાસન

શસિંહની આકૃશતવાળં આસન

મધ્યમપદલોપી

421. જ્ઞાનઘોડો

જ્ઞાન એ જ ઘોડો

કમકધારય

378. સીમારે ખા

સીમા સ ૂચવતી રે ખા

મધ્યમપદલોપી

422. જ્ઞાનદીપ

જ્ઞાનરૂપી દીપ

કમકધારય

379. ્પષ્ટવતતા

્પષ્ટ કહેનાર

મધ્યમપદલોપી

423. જ્ઞાનમાત્ર

માત્ર જ્ઞાન

કમકધારય

380. હષકદ

હષક આપનાર

મધ્યમપદલોપી

424. ટોળાભરમાં

ભયાક ટોળામાં

કમકધારય

381. હાથરૂમાલ

હાથમાં રાખવાનો રૂમાલ

મધ્યમપદલોપી

425. તડકાકું પળ

તડકારૂપી કું પળ

કમકધારય

382. અશતિયોક્તત

વધારે ઉક્તત

કમકધારય

426. દિધાર

દિ ધારાઓ

કમકધારય

383. અધખુલ્લી

અધી ખુલ્લી

કમકધારય

427. દીધકદ્રન્દ્ષ્ટ

લાંબી દ્રન્દ્ષ્ટ

કમકધારય

384. અન્સનદે વ

અન્સનરૂપી દે વ

કમકધારય

428. દુશનયાભર

ભરી દુશનયા

કમકધારય

385. અધકચદ્ર
ં ાકૃશત

અધકચદ્ર
ં વાળી કૃશત

કમકધારય

429. દે િાવર

અવર (બીજો) દે િ

કમકધારય

386. અધકજાગ ૃત

અધક જાગ ૃત

કમકધારય

430. દે િાંતર

અન્સય દે િ

કમકધારય

387. આડવાત

આડી વાત

કમકધારય

431. દે હલતા

લતા રૂપી દે હ

કમકધારય

388. આક્રદમજાશત

આક્રદમ એવી જાશત

કમકધારય

432. દોઢડાહ્ું

દોઢ ડાહ્ું

કમકધારય ,

389. આનંદધન

આનંદરૂપી ધન

કમકધારય

390. આિાવેલ

આિારૂપી વેલ

કમકધારય

433. ધમકઢાલ

ધમક એ જ ઢાલ

કમકધારય

ધમક રૂપી ધજા

કમકધારય

દ્ધદ્વગુ

391. ઉષારાર્ી

ઉષા રૂપી રાર્ી

કમકધારય

434. ધમકધજા

392. એકત્રીસ

ત્રીસ અને એક

કમકધારય

435. ધ્રુવશનશ્વય

ધ્રુવ (ક્્થર) શનશ્વય

કમકધારય

393. એકમાત્ર

માત્ર એક

કમકધારય

436. નયનકમળ

નયન રૂપી કમળ

કમકધારય

394. કમલનયન

કમળ જેવું નયન

કમકધારય

437. નરકે સરી

કે સરી (શસિંહ) જેવો નર

કમકધારય

શસિંહ જેવો નર

કમકધારય

395. કમલનેત્ર

કમળ જેવું નેત્ર

કમકધારય

438. નરશસિંહ

396. કાગળકાયા

કાગળ જેવી કાયા

કમકધારય

439. નરોત્તમ

ઉત્તમ નર

કમકધારય

397. કાજળકાળી

કાજળ જેવી કાળી

કમકધારય

440. નવદં પતી

નવા દં પતી

કમકધારય

398. કાજળકાળં

કાજળ જેવું કાળં

કમકધારય

441. નવયુગ

નવો યુગ

કમકધારય

399. કાપુરુષ

કા (અધમ) પુરુષ

કમકધારય

442. નવવધ ૂ

નવી વહુ

કમકધારય

400. કાયકશવિેષ

શવિેષ કાયક

કમકધારય

443. શનજપદ

પોતાનું પદ (તત્પુરુષ)

કમકધારય

401. કાવ્યામ ૃત

કાવ્યરૂપી અમ ૃત

કમકધારય

444. શનત્યનવું

શનત્ય નવું

કમકધારય

402. કાળાબજાર

કાળા બજાર

કમકધારય

445. શનશમષમાત્ર

શનશમષ (પર્) માત્ર

કમકધારય

નીલ (આસમાની) કમળ

કમકધારય

403. કાળં મેિ

મેિ જેવું કાળં

કમકધારય

446. નીલકમલ

404. ક્રકરર્પુષ્પ

ક્રકરર્રૂપી પુષ્પ

કમકધારય

447. પરગામ

બીજુ (શવિેષર્) ગામ (નામ)

કમકધારય

405. કીશતિગાથા

કીશતિ રૂપી ગાથા

કમકધારય

448. પરદે િ

બીજો દે િ

કમકધારય

કમકધારય

449. પરમ મંગલ

પરમ (ઉત્તમ) મંગલ

કમકધારય

પરમ આત્મા

કમકધારય

406. કુ વચન

ખરાબ વચન

407. કુ શવચારપત્ર

ખરાબ શવચારવાળં

કમકધારય

450. પરમાત્મા

408. કૃષ્ર્પક્ષ

કૃષ્ર્ (શ્યામ) પક્ષ

કમકધારય

451. પરમાનંદ

પરમ આનંદ

કમકધારય

409. ક્ષર્ેક

એક ક્ષર્

કમકધારય

452. પરમેશ્વર

પરમ ઈશ્વર

કમકધારય

કમકધારય

453. પાર્ીપોચું

પાર્ી જેવું પોચું

કમકધારય

પીળં વસ્ત્ર

કમકધારય

410. ગોપીજનો

ગોપીના જનો

411. ગ્રામાન્સતર

અન્સય ગ્રામ

કમકધારય

454. પીતાંબર

412. ઘનશ્યામ

ધન જેવું શ્યામ

કમકધારય

455. પુરુષવ્યાધ્ર

વ્યાધ્ર જેવો પુરુષ

કમકધારય

413. ઘોઘાબાપા

ઘોઘા (નાગ) રૂપી બાપા

કમકધારય

456. પુરુષશસિંહ

શસિંહ જેવો પુરુષ

કમકધારય

કમકધારય

457. પ્રર્યમારુત

પ્રર્યરૂપ મારુત

કમકધારય

બીજી આકૃશત

કમકધારય

સામો પ્રશ્ન

કમકધારય

414. ચરર્કમળ

કમળ જેવા ચરર્

415. ચંદ્રમુખ

ચન્સદ્ર જેવું મુખ

કમકધારય

458. પ્રશતકૃશત

416. જગચોક

જગરૂપી ચોક

કમકધારય

459. પ્રશતપ્રશ્ન
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460. પ્રધાનમંત્રી
461. પ્રસંગ

પ્રધાન મંત્રી
શવિેષ પ્રસંગ

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

કમકધારય

જેવું લાલ

કમકધારય

504. લેિમાત્ર

માત્ર લેિ

કમકધારય

અમ ૃત જેવા વચન

કમકધારય

462. પ્રેમ સાગર

પ્રેમ રૂપી સાગર

કમકધારય

505. વચનામ ૃત

463. પ્રેમપ્રલાર્

પ્રેમ રૂપી પલાર્

કમકધારય

506. વજમુઠી

વજ એ જ મુઠી

કમકધારય

464. બદનામ

બદ (ક્રહન) નામ (કીશતિ)

કમકધારય

507. વજહૈયા

વજ જેવા હૈયા

કમકધારય

કમકધારય

508. વજ્ર્દે હ

વજ્ર જેવો દે હ

કમકધારય

વડ (મોટા) સાસું

કમકધારય

465. બાસઠ

સાંઠ અને બે

466. બાળરાજા

બાળક જેવો રાજા

કમકધારય

509. વડસાસુ

467. બાળવય

બાળક જેવી વય

કમકધારય

510. વદનકમળ

કમળ જેવું વદન

કમકધારય

468. બેભાનાવ્થા

બેભાન જેવી અવ્થા

કમકધારય

511. વદનસુધારક

સુધાકર જેવું વદન

કમકધારય

કમકધારય

512.

વન એ જ ઘર

કમકધારય

વર (ઉત્તમ) દાન

કમકધારય

469. ભડભાદર
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

ભાદર નદી જેવું ભડ

વનઘર

470. ભરચોમાસ

ભયાક ચોમાસે

કમકધારય

513. વરદાન

471. ભવસાગર

ભવ રૂપી સાગર

કમકધારય

514. વગાકન્સતર

અન્સય વગક

કમકધારય

472. ભવાટવી

ભવરૂપી અટવી

કમકધારય

515. વંિવ ૃક્ષ

વંિરૂપી વ ૃક્ષ

કમકધારય

કમકધારય

516. વંિવેલો

વેલારૂપી વંિ

કમકધારય

વાક્ (વાર્ી) રૂપી બાર્

કમકધારય

473. ભાષાંતર

અન્સય ભાષા

474. ભ્રષ્ટાચાર

ભ્રષ્ટ આચાર

કમકધારય

517. વાગ્બાર્

475. મધમીઠું

મધ જેવું મીઠું

કમકધારય

518. વાયુવેગ

વાયુના જેવો વેગ

કમકધારય

476. મનમંક્રદર

મન રૂપી મંક્રદર

કમકધારય

519. શવચારતરં ગ

તરં ગરૂપી શવચાર

કમકધારય

કમકધારય

520. શવજયઘોષ

શવજય રૂપી ઘોષ

કમકધારય

શવભુ એ જ રાયા

કમકધારય

477. મનમોર

મન રૂપી મોર

478. મહશષિ

મહાન ઋશષ

કમકધારય

521. શવભુરાયા

479. મહાદે વ

મોટા દે વ

કમકધારય

522. વ ૃિાવ્થા

વ ૃિ જેવી અવ્થા

કમકધારય

480. મહામુશ્કે લ

મોટી મુશ્કે લી

કમકધારય

523. વ્યક્તત

શવિેષ વ્યક્તત

કમકધારય

481. મહામ ૃત્યુ

મોટંુ મ ૃત્યુ

કમકધારય

િિી જેવો મુખવાળી

કમકધારય

શવિેષ

482. મહામ ૃત્યુ

મહાન મ ૃત્યુ

કમકધારય

524. િિીમુખી

483. મહારાજ

મોટા રાજા

કમકધારય

525. શુકલપક્ષ

શુકલ (સફેદ) પક્ષ

કમકધારય

484. મહારાજા

મહાન રાજા

કમકધારય

526. િોકસાગર

સાગર જેટલો િોક

કમકધારય

485. મહારુદ્ર

મહાન રુદ્ર

કમકધારય

527. શ્યામવર્ક

શ્યામ જેવો વર્ક

કમકધારય

સત્ (સારો)જન

કમકધારય

486. મહાવીર

મોતી વીર

કમકધારય

528. સજ્જન

487. મહાસપક

મોટો સપક (સાપ)

કમકધારય

529. સત્કાયક

સારં ુ કાયક

કમકધારય

488. મહાસેન

મહા (મોટી) સેના

કમકધારય

530. સત્યનારાયર્

સત્ય રૂપી નારાયર્

કમકધારય

489. મહોત્સવ

મહાન ઉત્સવ

કમકધારય

531. સત્સંગ

સારો સંત્ગ

કમકધારય

સારી ગશત

કમકધારય

490. મંદાક્ગ્ન

મંદ પડી ગયેલો અક્ગ્ન

કમકધારય

532. સદગશત

491. માનવપ્રાર્ી

માનવરૂપી પ્રાર્ી

કમકધારય

533. સદાચાર

સારો આચાર

કમકધારય

492. માયકાંગલા

માય (માં) જેવા કાંગલા

કમકધારય

534. સન્સમાગક

સારો માગક

કમકધારય

કમકધારય

535. સમતાપ

સરખો તાપ

કમકધારય

સરખો ભાવ

કમકધારય

493. શમષ્ટાન્સન

શમષ્ટ એવું અન્સન

494. મુખકમળ

કમળરૂપી મુખ

કમકધારય

536. સમભાવ

495. મ ૃત્યુ ઘેલો

ઘેલ ંુ મ ૃત્યુ

કમકધારય

537. સંસારસાગર

સંસારરૂપી સાગર

કમકધારય

496. મેઘગંભીર

મેઘ જેવું ગંબીર

કમકધારય

538. સંસારસાગર

સંસાર રૂપી સાગર

કમકધારય

કમકધારય

539. શસિપુરુષ

શસિ એવા પુરુષ

કમકધારય

સારી ગંધ

કમકધારય

497. યમરાજ

યમદે વ રૂપી રાજા

498. રાજશષિ

ઋશષ જેવા રાજા

કમકધારય

540. સુગધ
ં

499. રામર્દીવો

રામર્ (લટકતો) દીવો

કમકધારય

541. સ ૂયકદેવ

સ ૂયક રૂપી દે વ

કમકધારય

500. રૂપાંતર

અન્સય રૂપ

કમકધારય

542. ્વજન

પોતાનો (્વ) માર્સ

કમકધારય

કમકધારય

543. ્વમાન

પોતાનું માન

કમકધારય

સુ (સારં ુ ) આગત (આવેલ)ંુ

કમકધારય

્વને અથક

કમકધારય

501. રૌપટ ઘંટા

રૌપટ રૂપી ઘંટા

502. લંબચોરસ

લંબ (લાંબો)ચોરસ

કમકધારય

544. ્વાગત

503. લાલચોળ

ચોળ (એક વન્પશતનું મ ૂળ)

કમકધારય

545. ્વાથક

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 34

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

હા્ય રૂપી અસ્ત્ર

કમકધારય

590. રસભીનું

રસ વડે ભીનું

તત્પુરુષ

547. ક્રહમિીતલ

ક્રહમ જેવું િીતલ

કમકધારય

591. િોકગ્ર્ત

િોક વડે ગ્ર્ત

તત્પુરુષ

પ્રેમથી વિ

તત્પુરુષ

548. ક્રહમશુભ્ર

ક્રહમ જેવું સફેદ

કમકધારય

592. પ્રેમવિ

549. હીનકમક

ખરાબ કમક

કમકધારય

593. ઉત્સવઘેલા

ઉત્સવથી ઘેલા

તત્પુરુષ

550. હૃદયકમળ

કમળ જેવું હૃદય

કમકધારય

594. ગૌરવભયાક

ગૌરવથી ભરે લા

તત્પુરુષ

551. હૃદયમુકુર

હૃદય રૂપી મુકુર

કમકધારય

595. રત્નજડીત

રત્નોથી જડેલ ંુ

તત્પુરુષ

િોક વડે આતુર

તત્પુરુષ

552. હૈયાસગડી

હૈયા રૂપી સગડી

કમકધારય

596. િોકાતુર

553. પ્રેમવિ

પ્રેમને વિ

તત્પુરુષ

597. શવશધશનશમિત

શવશધથી શનશમિત

તત્પુરુષ

554. હ્તગત

હ્તને ગયેલ ંુ તે

તત્પુરુષ

598. ક્ષુધાતુર

ક્ષુધાથી આતુર

તત્પુરુષ

555. સમશશ્રત

હ્તને ગયેલ ંુ તે

તત્પુરુષ

599. શનદ્રવિ

શનિંદ્રાથી વિ

તત્પુરુષ

556. સમશશ્રત

સમને આશશ્રત

તત્પુરુષ

600. ભયત્ર્ત

ભયથી ત્ર્ત

તત્પુરુષ

557. મરર્િરર્

મરર્ને િરર્

તત્પુરુષ

601. દયાભીની

558. ્વાધીન

્વને અધીન

તત્પુરુષ

602. મંત્રમુગ્ધ

મંત્રથી મુગ્ધ

તત્પુરુષ

559. સજાપાત્ર

સજાને પાત્ર

તત્પુરુષ

603. ચચિંતાતુર

ચચિંતા વડે આતુર

તત્પુરુષ

560. દે વાધીન

દે વને અધીન

તત્પુરુષ

604. ધનાઢય

ધન વડે આઢય

તત્પુરુષ

561. મનગમત ંુ

મનને ગમત ંુ

તત્પુરુષ

605. હ્તચલચખત

હ્ત વડે ચલચખત

તત્પુરુષ

562. કમાકધીન

કમકને અધીન

તત્પુરુષ

606. યોગાયુતત

યોગ વડે યુતત

તત્પુરુષ

563. ગામસીમાડે

ગામને સીમાડે

તત્પુરુષ

607. હષકઘેલા

હષક વડે ઘેલા

તત્પુરુષ

564. લાગર્ીવિ

લાગર્ીને વિ

તત્પુરુષ

608. કાળભયાક

કાળથી ભરે લાં

તત્પુરુષ

565. દયાપાત્ર

દયાને પાત્ર

તત્પુરુષ

609. શવષભયાક

શવષથી ભરે લાં

તત્પુરુષ

566. કૃપાપાત્ર

કૃપાને પાત્ર

તત્પુરુષ

610. દદક ભયુું

દદક થી ભયુું

તત્પુરુષ

567. પરાધીન

પરને અધીન

તત્પુરુષ

611. યિપ ૂર્ક

યિથી પ ૂર્ક

તત્પુરુષ

568. દક્રરયાપાર

દક્રરયાને પાર

તત્પુરુષ

612. કપોલકક્લ્પત

કપોલ વડે કક્લ્પત

તત્પુરુષ

569. શનિંદ્રાધીન

શનદ્રાને અધીન

તત્પુરુષ

613. તુલસીકૃત

તુલસીદાસેકૃત

તત્પુરુષ

570. ભતતાધીન

ભતતને અધીન

તત્પુરુષ

614. ઈશ્વરદત્ત

ઈશ્વરે આપેલ ંુ

તત્પુરુષ

571. દે વનાં શપ્રય

દે વોને શપ્રય

તત્પુરુષ

615. માસપ ૂવક

માસથી પ ૂવક

તત્પુરુષ

572. સંજોગોવિ

સંજોગોને વિ

તત્પુરુષ

616. શ્રીયુત

શ્રી (લક્ષ્મી) થી યુત

તત્પુરુષ

573. શનદ્રવિ

શનિંદ્રાને વિ

તત્પુરુષ

617. મનમાન્સયુ

574. ભાગ્યવિ

ભાગ્યને વિ

તત્પુરુષ

618. શવશધશનશમિત

શવશધ વડે શનશમિત

તત્પુરુષ

575. ભાગ્યાધીન

ભાગ્યને અધીન

તત્પુરુષ

619. િસ્ત્રવર્

િસ્ત્રથી વર્

તત્પુરુષ

576. આદરપાત્ર

આદરને પાત્ર

તત્પુરુષ

620. વક્કલહુ

વાક્ થી કલહુ (વાર્ીથી

તત્પુરુષ

577. હડતાલ

હાટ (દુકાન) ને તાળા

તત્પુરુષ

578. મનોગત

મનને ગયેલ ંુ

તત્પુરુષ

621. આિાભયુું

આિાથી ભયુું

તત્પુરુષ

579. ક્ષેત્રગત

ક્ષેત્રને ગયેલ ંુ

તત્પુરુષ

622. દયાદ્રક

દયા વડે આદ્રક

તત્પુરુષ

તત્પુરુષ

623. મદાંધ

મદથી અંધ

તત્પુરુષ

580. ્વગકગત

્વગકને ગયેલ ંુ

દયાથી ભીની

મનથી માન્સયુ

તત્પુરુષ

તત્પુરુષ

તકરાર)

581. દુ:ખ પશતત

દુ:ખને પશતત

તત્પુરુષ

624. મોં માંગ્યુ

મોંથી માંગ્યુ

તત્પુરુષ

582. દે િગત

દે િને ગયેલ ંુ

તત્પુરુષ

625. હીરાજડીત

હીરાથી જડીત

તત્પુરુષ

583. આપદગત

આપદને ગયેલ ંુ

તત્પુરુષ

626. મતમાતા

મતથી માતા

તત્પુરુષ

584. ગ્રામગત

ગ્રામને ગયેલ ંુ

તત્પુરુષ

627. સાકરશમશશ્રત

સાકર સાથે શમશશ્રત

તત્પુરુષ

585. સુખાપન્સન

સુખને આપન્સન (પામેલ)ંુ

તત્પુરુષ

628. માત ૃસદિ

માં સદિ (જેવા)

તત્પુરુષ

586. કલ્પનાતીત

કલ્પનાને અતીત

તત્પુરુષ

629. ભાત ૃસમ

ભાઈ જેવો

તત્પુરુષ

587. ત ૃષાર

ત ૃષાથી આતુર

તત્પુરુષ

630. શપત ૃતલ્પ

શપતા જેવા

તત્પુરુષ

588. ્થાનયુતત

્થાનથી યુતત

તત્પુરુષ

631. કષ્ટસાધ્ય

કષ્ટ વડે સાધ્ય

તત્પુરુષ

589. પ્રશતભસંપન્સન

પ્રશતભાથી સંપન્સન

તત્પુરુષ

632. કાકબચલ

કાક માટે બચલ

તત્પુરુષ

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 35
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2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

633. દે િદાઝ

દે િ માટે ઉદય

તત્પુરુષ

675. શમટ્ટીકર્

634. ચરર્ોદય

ચરર્ માટે ઉદય

તત્પુરુષ

676. ચંદ્રચબિંબ

ચંદ્રનું ચબિંબ

તત્પુરુષ

635. રં ગભ ૂશમ

રં ગ માટે ભ ૂશમ

તત્પુરુષ

677. સમાજસેવક

સમાજનો સેવક

તત્પુરુષ

636. કન્સયાિાળા

કન્સયા માટે િાળા

તત્પુરુષ

678. આત્મઘાતક

આત્મનો ઘાતક

તત્પુરુષ

637. શવકાસગ ૃહ

શવકાસ માટે ગ ૃહ

તત્પુરુષ

679. ફૂલહાર

ફૂલનો હાર

તત્પુરુષ

638. ગુરૂદચક્ષર્ા

ગ ૂરૂ માટે ની દચક્ષર્ા

તત્પુરુષ

680. પ્રજાપશત

પ્રજાનો પશત

તત્પુરુષ

639. ખીસાઘક્રડયા

ખીસા માટે ન ંુ ઘક્રડયાળ

તત્પુરુષ

681. નદીક્રકનારો

નદીનો ક્રકનારો

તત્પુરુષ

682. દયાસાગર

દયાનો સાગર

તત્પુરુષ
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ળ

શમટ્ટીના કર્

તત્પુરુષ

640. શવદ્યાપીઠ

શવદ્યા માટે ની પીઠ

તત્પુરુષ

683. ્પિકસખ
ુ

્પિકન ંુ સુખ

તત્પુરુષ

641. હાથીખાનું

હાથી માટે ન ંુ ખાનું

તત્પુરુષ

684. વાનરસેના

વાનીરોની સેના

તત્પુરુષ

642. દ્ધદ્વજાથક

દ્ધદ્વજ માટે ન ંુ અથે

તત્પુરુષ

685. શવશ્વાસઘાત

શવશ્વાસનો ઘાત

તત્પુરુષ

643. દે વબચલ

દે વો માટે બચલ

તત્પુરુષ

686. ચગક્રરશગ
ંૃ

ચગક્રરનું શગ
ંૃ

તત્પુરુષ

644. દે િક્રહત

દે િ માટે ક્રહત

તત્પુરુષ

687. રઘુવિ
ં

રઘુનો વંિ

તત્પુરુષ

645. વરમાળા

વર માટે માળા

તત્પુરુષ

688. સુરેિ

સુર (દે વો)નો ઈિ

તત્પુરુષ

646. તોપખાનું

તોપ માટે ખાનું

તત્પુરુષ

689. શવશ્વાધાર

શવશ્વનો આધાર

તત્પુરુષ

647. યજ્ઞવેદી

યજ્ઞ માટે વેદી

તત્પુરુષ

690. વાતાકલાપ

વાતાકનો આલાપ

તત્પુરુષ

648. યુિસજ્જ

યુિ માટે સજ્જ

તત્પુરુષ

691. તંદુર્તી

તનની દુર્તી

તત્પુરુષ

લગ્ન માટે વેદી

તત્પુરુષ

692. ન ૂરજહાં

જહાંન ંુ ન ૂર

તત્પુરુષ

650. આદરયોગ્ય

આદર માટે યોગ્ય

તત્પુરુષ

693. િાહજાદો

િાહનો જાદો

તત્પુરુષ

651. સાક્રહત્યરુચચ

સાક્રહત્ય માટે ની રુચચ

તત્પુરુષ

694. અહમદાબાદ

અહમદનું નગર

તત્પુરુષ

652. હાથકડી

હાથ માટે ની કડી

તત્પુરુષ

695. ઔરં ગાબાદ

ઔરં ગઝેબનું નગર

તત્પુરુષ

653. દવાખાનું

દવા માટે ન ંુ ખાનું

તત્પુરુષ

696. મહેમદાવાદ

ુ નું નગર
મહેમદ

તત્પુરુષ

654. કે દખાનું

કે દી માટે ન ંુ ખાનું

તત્પુરુષ

697. તત્પુરુષ

તેનો પુરુષ

તત્પુરુષ

655. વચર્ગથે

વચર્ક માટે અથે

તત્પુરુષ

698. ગુલજાર

ગુલની વાડી

તત્પુરુષ

656. લોકક્રહત

લોકો માટે ક્રહત

તત્પુરુષ

699. િાહઆલમ

આલમનો િાહ

તત્પુરુષ

657. જનક્રહત

લોકો માટે ક્રહત

તત્પુરુષ

700. રાજહંસ

હંસોનો રાજા

તત્પુરુષ

658. રાજક્રહત

રાજા માટે ક્રહત

તત્પુરુષ

701. હુકમનામું

હુકમનો પત્ર

તત્પુરુષ

659. બાલક્રહત

બાળક માટે ક્રહત

તત્પુરુષ

702. કૃષ્ર્ાવતાર

કૃષ્ર્નો અવતાર

તત્પુરુષ

660. તપોવન

તપ માટે વન

તત્પુરુષ

703. પાથકસારશથ

પાથકનો સારશથ

તત્પુરુષ

661. વ્યાખ્યાનખંડ

વ્યાખ્યાન માટે ખંડ

તત્પુરુષ

704. ન ૃપશત

ન ૃ (લોકો)નો પશત (રાજા)

તત્પુરુષ

662. ધ્વજ્થંભ

ધ્વજ માટે ્થંભ

તત્પુરુષ

705. ગોકુ ળ

ગો (ગાયો)નું (કુ ળ) ટોળં

તત્પુરુષ

663. હવન

હવન માટે ની સામગ્રી

તત્પુરુષ

706. બજારભાવ

બજારનો ભાવ

તત્પુરુષ

707. વ ૃક્ષારોપર્

વ ૃક્ષનું રોપર્

તત્પુરુષ

તત્પુરુષ

708. સેનાનાયક

સેનાનો નાયક

તત્પુરુષ

આત્મની કથા

તત્પુરુષ

649. લગ્નવેદી

સામ્રગી
664. દે િભક્તત

દે િ માટે ભક્તત

665. રસોઈઘર

રસોઈ માટે ઘર

તત્પુરુષ

709. આત્મકથા

666. રોકડવહી

રોતડ માટે ની વહી (ચોપડી)

તત્પુરુષ

710. આપબળ

પોતાનું બળ

તત્પુરુષ

667. ઘરખચક

ઘર માટે ન ંુ ખચક

તત્પુરુષ

711. ક્રહિંદુ્તાન

ક્રહિંદુઓનું ્થાન

તત્પુરુષ

668. ઘોડેિાળા

ઘોડા માટે ની િાળા

તત્પુરુષ

712. વાતાવરર્

વાત (હવા)નું આવરર્

તત્પુરુષ

669. શવદ્યાલય

શવદ્યાનું આલય

તત્પુરુષ

713. બુદ્ધિવધકક

બુદ્ધિશન વધકક

તત્પુરુષ

670. પ્રભુપ્રીશત

પ્રભુશન પ્રીશત

તત્પુરુષ

714. પ્રમાર્ભાન

વાચસ્ (વાર્ી)નો પશત

તત્પુરુષ

671. નંદકું વર

નંદનો કું વર

તત્પુરુષ

715. અટક્થાન

અટકવાનું ્થાન

તત્પુરુષ

672. ક્રહમાલય

ક્રહમનું આલય

તત્પુરુષ

716. કીશતિગાથા

કીશતિની ગાથા

તત્પુરુષ

673. નૌકાહરર્

નૌકાનું હરર્

તત્પુરુષ

717. યિગાથા

યિની ગાથા

તત્પુરુષ

674. સુરાત્મજા

સુરોની આત્મજા

તત્પુરુષ

718. રાજદરબાર

રાજાનો દરબાર

તત્પુરુષ
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719. રાષ્ટ્રપ્રેમ

રાષ્ટ્રનો પ્રેમ

તત્પુરુષ

761. જનવદ
ંૃ

જનનું વદ
ંૃ

તત્પુરુષ

720. દે િદાઝ

દે િની દાઝ

તત્પુરુષ

762. પ્રાગડવેળા

પ્રાગડની વેળા

તત્પુરુષ

721. આપબુદ્ધિ

પોતાની બુદ્ધિ

તત્પુરુષ

763. લગ્નજીવન

લગ્નનું જીવન

તત્પુરુષ

722. હાથ ચાલાકી

હાથની ચાલાકી

તત્પુરુષ

764. હદયનાથ

હદયના નાથ

તત્પુરુષ

723. આંખ

આંખના મીચામર્ાં

તત્પુરુષ

765. રાજમુગટ

રાજાનો મુગટ

તત્પુરુષ

766. રાજમહેલ

રાજાનો મહેલ

તત્પુરુષ

રાજાની આજ્ઞા

તત્પુરુષ

Download From 247naukri.blogspot.in

મીંચામર્ાં 724. ઈન્સદ્રધનુષ

ઈન્સદ્રનું ધનુષ

તત્પુરુષ

767. રાજાજ્ઞા

725. ગ ૃહવ્યવ્થા

ગ ૃહની વ્યવ્થા

તત્પુરુષ

768. કન્સયાદાન

કન્સયાનું દાન

તત્પુરુષ

726. શવદ્યાથી શપ્રય

શવદ્યાથીઓના શપ્રય

તત્પુરુષ

769. પંખીટહુકા

પંખીના ટહુકા

તત્પુરુષ

727. લોકશપ્રય

લોકોના શપ્રય

તત્પુરુષ

770. મોરશપિંચ્છ

મોરના શપચ્છ

તત્પુરુષ

728. અરુર્ોદય

અરુર્ોનો ઉદય

તત્પુરુષ

771. પુત્રજન્સમ

પુત્રનો જન્સમ

તત્પુરુષ

729. પાદપ્રહાર

પાદ (પગ)નો પ્રહાર

તત્પુરુષ

772. કન્સયિાળા

કન્સયાઓની િાળા

તત્પુરુષ

730. મકાનભાડું

મકાનનું ભાડું

તત્પુરુષ

773. રાજહત્યા

રાજાની હત્યા

તત્પુરુષ

731. કલાપારખું

કલાનો પારખું

તત્પુરુષ

774. પુણ્યપ્રભાવ

પુણ્યનો પ્રભાવ

તત્પુરુષ

732. પ્રભુપ્રાથકના

પ્રભુની પ્રાથકના

તત્પુરુષ

775. વદ
ં ૃ ાવન

વદ
ં ૃ ોનું વન

તત્પુરુષ

733. અન્સનદાતા

અન્સનના દાતા

તત્પુરુષ

776. પ્રભુભક્તત

પ્રભુની ભક્તત

તત્પુરુષ

734. શપત ૃભતત

શપત ૃનો ભતત

તત્પુરુષ

777. ચરર્રજ

ચરર્ની રજ

તત્પુરુષ

735. પ્રભુભતત

પ્રભુનો ભતત

તત્પુરુષ

778. તુલસીદલ

તુલસીના દલ (પાંદડા)

તત્પુરુષ

736. દે વભતત

દે વનો ભતત

તત્પુરુષ

779. પેટગુજારો

પેટ ગુજારો

તત્પુરુષ

737. માત ૃભતત

માતાનો ભતત

તત્પુરુષ

780. ઘરવ્યવહાર

ઘરનો વ્યવહાર

તત્પુરુષ

738. માડીજાયો

માડીનો જાયો (પુત્ર)

તત્પુરુષ

781. શમલમજૂર

શમલનો મજૂર

તત્પુરુષ

739. સ ૂયકતેજ

સ ૂયકન ંુ તેજ

તત્પુરુષ

782. વાચર્જ્ય

વાચર્જ્યની શવદ્યા

તત્પુરુષ

740. આંબાવાક્રડયું

આંબાનું વાક્રડયું

તત્પુરુષ

શવદ્યા

741. ચગક્રરશગ
ંૃ

ચગક્રર (પવકત)નું શગ
ંૃ

તત્પુરુષ

783. શવદ્યાભ્યાસ

શવદ્યાનો અભ્યાસ

તત્પુરુષ

742. વજપાત

વજનો પ્રહાર (પાત)

તત્પુરુષ

784. સત્યાગ્રહ

સત્યનો આગ્રહ

તત્પુરુષ

743. સપકદંિ

સપકનો દં િ

તત્પુરુષ

785. કક્રટલંક

કક્રટનો લંક (વળાંક)

તત્પુરુષ

744. સંસારસેવક

સંસારનો સેવક

તત્પુરુષ

786. નટવર

નટોમાં શ્રષ્ઠ (વર)

તત્પુરુષ

745. શનત્યશનયમ

શનત્યનો શનયમ

તત્પુરુષ

787. કશવવર

કશવઓમાં શ્રેષ્ઠ

તત્પુરુષ

746. શનત્યિમ

શનત્યનો િમ

તત્પુરુષ

788. ઘોડેસવાર

ઘોડા ઉપર સવાર

તત્પુરુષ

747. માનવજાત

માનવીની જાત

તત્પુરુષ

789. શવદ્યાથીશપ્રય

શવદ્યાથીઓમાં શપ્રય

તત્પુરુષ

748. ચરર્રજ

ચરર્ની રજ

તત્પુરુષ

790. લોકશપ્રય

લોકોમાં શપ્રય

તત્પુરુષ

749. ગદાપ્રહાર

ગદાનો પ્રહાર

તત્પુરુષ

791. એકાંતવાસ

એકાંતમાં વાસ

તત્પુરુષ

750. પ ૃથ્વીવલ્લભ

પ ૃથ્વીનો વલ્લભ (માચલક)

તત્પુરુષ

792. મોહાંધ

મોહમાં અંધ

તત્પુરુષ

751. આત્મહત્યા

આત્મની હત્યા

તત્પુરુષ

793. વનવાસ

વનમાં વાસ

તત્પુરુષ

752. જલસમ ૃદ્ધિ

જળની સમ ૃદ્ધિ

તત્પુરુષ

794. કાયકદક્ષ

કાયકમાં દક્ષ

તત્પુરુષ

753. બ્રહ્મનાદ

બ્રહ્મનો નાદ

તત્પુરુષ

795. શવચારમગ્ન

શવચારોમાં મગ્ન

તત્પુરુષ

754. મનખાદે હ

મનખાનો દે હ

તત્પુરુષ

796. અરણ્યવાસ

અરણ્યમાં વાસ

તત્પુરુષ

755. ખાતાવહી

ખાતાની વહી

તત્પુરુષ

797. કાયકકુિળ

કાયકમાં કુ િળ

તત્પુરુષ

756. આબરૂ

મોઢાનું તેજ

તત્પુરુષ

798. ધમકશ્રિા

ધમકમાં શ્રિા

તત્પુરુષ

757. કાવ્યસંગ્રહ

કાવ્યનો સંગ્રહ

તત્પુરુષ

799. ધમકશનષ્ઠા

ધમકમાં શનષ્ઠા

તત્પુરુષ

758. નવચલકાસંગ્ર

નવચલકાનો સંગ્રહ

તત્પુરુષ

800. જગશવખ્યાત

જગમાં શવખ્યાત

તત્પુરુષ

801. બાળવત્સલ

બાળકો ઉપર વત્સલ

તત્પુરુષ

નૌકામાં શવહાર

તત્પુરુષ

સાસરામાં વાસ

તત્પુરુષ

હ
759. વાતાકસગ્ર
ં હ

વાતાકનો સંગ્રહ

તત્પુરુષ

802. નૌકાશવહાર

760. ખીર્પ્રદે િ

ખીર્નો પ્રદે િ

તત્પુરુષ

803. સાસરવાસ
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804. પ્રભુશનષ્ઠા
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પ્રભુમાં શનષ્ઠા

તત્પુરુષ

847. અગમપંથી

જેનો પંથ અગમ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

જેની બુદ્ધિ આગળ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

જે ચચલત થતો નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

નભમાં શવહાર

તત્પુરુષ

848. અગમબુદ્ધિ

806. મુશનવર

મુશનઓમાં વર

તત્પુરુષ

849. અચલ

807. વહુઘેલો

વહ ૂ પ્રત્યે ઘેલો

તત્પુરુષ

808. દે િડં કો

દે િમાં ડં કો

તત્પુરુષ

850. અર્દીઠ

ન દીઠેલ ંુ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

809. િાસ્ત્રશનપુર્

ુ
િાસ્ત્રમાં નુપર્

તત્પુરુષ

851. અર્નમ

જે નમતો નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

810. રર્વીર

રર્માં વીર

તત્પુરુષ

852. અદ્ધદ્વતીય

જેનું કોઈ દ્ધદ્વતીય નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

811. જળક્રિયા

જળમાં ક્રિયા

તત્પુરુષ

853. અનંત

જેનો અંત નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

812. કાનભંભેરર્ી

કાનમાં ભંભેરર્ી

તત્પુરુષ

854. અનુપમ

જેની ઉપમા નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

813. આનંદમગ્ન

આનંદમાં મગ્ન

તત્પુરુષ

855. અબળા

જેનામાં બળ નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

814. રસમગ્ન

રસમાં મગ્ન

તત્પુરુષ

856. અભય

જેને ભય નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

815. ક્રદક્ગ્વજય

ક્રદગમાં શવજય (ક્રદિાઓમાં)

તત્પુરુષ

857. અમ ૂલ્ય

જે અમ ૂલ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

816. આપવીતી

આપ પર વીતી

તત્પુરુષ

858. અક્રહિંસા

જેમાં ક્રહિંસા નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

817. મનમોજી

મનમાં મોજી

તત્પુરુષ

859. આપાદ

જે પગથી માથા સુધી સુડોળ

બહુવ્રીક્રહ

818. દીનદયાળં

દીન (ગરીબ) ઉપર દયાળં

તત્પુરુષ

805. નભોશવહાર
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(ક્રહમાલય)

મ્તક

છે તે

819. આ વષક

વષક સુધી

અવ્યયીભાવ

860. એકધારં ુ

820. આજીવન

જીવન સુધી

અવ્યયીભાવ

861. એકમત

જેમનો મત એકસરખો છે તે

બહુવ્રીક્રહ

821. બાલવ ૃિ

બાળકથી માંડી વ ૃિ સુધી

અવ્યયીભાવ

862. કશપધ્ધજ

કશપ છે ધ્વજમાં જેના એવા

બહુવ્રીક્રહ

અવ્યયીભાવ

863. કમનસીબ

જેનું નસીબ ખરાબ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

864. કમળનયન

કમળ સમાન છે નયન જેનાં

બહુવ્રીક્રહ

822. આમરર્

મરર્ સુધી

જે એકસરખું છે તેવ ંુ

બહુવ્રીક્રહ

823. ખંડેખડ
ં

દરે ક ખંડ

અવ્યયીભાવ

824. ખ ૂર્ેખ ૂર્ો

દરે ક ખ ૂર્ો

અવ્યયીભાવ

825. ગામેગામ

દરે ક ગામ

અવ્યયીભાવ

865. કાળમુખ ંુ

જેનું મુખ કાળ જેવું છે તે

બહુવ્રીક્રહ

826. દે િેદેિ

દરે ક દે િ

અવ્યયીભાવ

866. કાળમુખો

કાળ જેવું જેનું મુખ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

કુ (ખરાબ) છે કમક જેનું તે

બહુવ્રીક્રહ

એવો

827. પરીક્ષ

આંખોથી દૂ ર

અવ્યયીભાવ

867. કુ કમક

828. પરોક્ષ

અચક્ષથી દૂ ર

અવ્યયીભાવ

868. કૃતાથક

જેનો અથક કૃત (સંપ ૂર્ક) છે તે

બહુવ્રીક્રહ

829. પળે પળ

દરે ક પળ

અવ્યયીભાવ

869. કે ડભાંગલું

જેની કે ડ ભાંગી છે તે

બહુવ્રીક્રહ

830. પ્રશતક્રદન

દરે ક ક્રદવસ

અવ્યયીભાવ

870. કે સરઘોળ્યા

જેને કે સર ઘોળ્યા છે તે

બહુવ્રીક્રહ

જેનો શમજાજ આનંદી છે તે

બહુવ્રીક્રહ

831. પ્રશતવષક

દરે ક વષક

અવ્યયીભાવ

871. ખુિશમજાજ

832. પ્રત્યક્ષ

આંખની સામે

અવ્યયીભાવ

872. ગોળાકાર

ગોળ છે આકાર જેનો તે

બહુવ્રીક્રહ

833. પ્રત્યેક

દર એક

અવ્યયીભાવ

873. ગૌમુખી

જે ગાયના મુખ વાળી છે તે

બહુવ્રીક્રહ

834. ભવોભવ

પ્રત્યેક ભવ

અવ્યયીભાવ

874. ગૌરવરણું

જેનો વર્ક ગૌર છે તે

બહુવ્રીક્રહ

875. ચિપાચર્

ચિ છે પાચર્ (હાથ)માં જેના

બહુવ્રીક્રહ

835. યથામશત

મશત પ્રમાર્ે

અવ્યયીભાવ

836. યથાયોગ્ય

યોગ્ય હોય તેમ

અવ્યયીભાવ

837. યથાયોગ્ય

હોય તે પ્રમાર્ે

અવ્યયીભાવ

838. યથાથક

અથક પ્રમાર્ે

અવ્યયીભાવ

839. યથાશવશધ

શવશધ પ્રમાર્ે

અવ્યયીભાવ

840. યથાિક્તત

િક્તત પ્રમાર્ે

અવ્યયીભાવ

841. યથેચ્છે

ઈચ્છા પ્રમાર્ે

અવ્યયીભાવ

842. યાવજ

જીવન ચાલે ત્યાં સુધી

અવ્યયીભાવ

879. ચોખંડું

જેમાં ચાર ખંડ છે તેવ ંુ

બહુવ્રીક્રહ

880. ચોપગું

જેને ચાર પગ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

881. જગપ્રેમ

જે સમગ્ર જગતને પ્રેમ કરે છે

બહુવ્રીક્રહ

જીવન
843. રોમે રોમ

દરે ક રોમ

અવ્યયીભાવ

844. સત્વર

ત્વરા સક્રહત

અવ્યયીભાવ

845. અકલપેટંુ

જે એકલું પેટ ભરે છે તેવ ંુ

બહુવ્રીક્રહ

846. અખ ૂટ

જે ખ ૂટે નક્રહિં તેવ ંુ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

એવા (શવષ્ણુ)
876. ચતુભજ
કુ

ચાર ભુજા છે જેને તે, ચાર છે

બહુવ્રીક્રહ

ભુજાઓ જેની તે
877. ચતુમખ
કુ

જેને ચાર મુખ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

878. ચંદ્રાકૃશત

ચંદ્રના જેવી જેની આકૃશત છે

બહુવ્રીક્રહ

તે

તે
882. તપોધન

તપ છે ધન જેનું તે

બહુવ્રીક્રહ

883. શત્રકાળજ્ઞાની

જેને ત્રર્ેય કાળનું જ્ઞાન છે તે

બહુવ્રીક્રહ

884. શત્રશ ૂળપાચર્

શત્રશ ૂલ છે જેના હાથમાં તે

બહુવ્રીક્રહ
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885. દિાનન

જેને દિ આનન છે તે

886. દામોદર

દામ (દોરડું) છે ઉદર પર

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

બહુવ્રીક્રહ

920. બડભાગી

જેનું નસીબ મોટંુ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

બહુવ્રીક્રહ

921. બહુવ્રીક્રહ

બહુ છે વ્રીક્રહ (ડાંગર) જેની

બહુવ્રીક્રહ

જેના તે

પાસે તે

887. દુગુકર્ી

દુષ્ટ છે ગુર્ જેનો એવો

બહુવ્રીક્રહ

922. બેપગું

જેને બે પગ છે તેવ ંુ

બહુવ્રીક્રહ

888. ધ ૂમકે ત ુ

ધ ૂમ (ધ ૂમાડો) એ જ જેનો કે ત ુ

બહુવ્રીક્રહ

923. બેક્રફકર

જતી રહી છે ક્રફકર જેમાંથી તે

બહુવ્રીક્રહ

924. બેહોિ

જેના હોિ ઉડી ગયા છે તે

બહુવ્રીક્રહ

જેના પગ ભારે છે તે

બહુવ્રીક્રહ
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(વાવટો) છે તે
889. ન બાપો

જેનો શપતા નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

925. ભારે પગી

890. નફકરો

નથી ક્રફકર જેને તે

બહુવ્રીક્રહ

926. મહાબાહુ

જેના બાહુ મોટા છે તેવા

બહુવ્રીક્રહ

891. નમાયાં

જેને માતા નથી તેવા

બહુવ્રીક્રહ

927. માથાફરે લ

જેનું માથું ફરે લ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

892. નમાયો

નથી માતા જેની તે

બહુવ્રીક્રહ

928. મીઠાબોલો

જેના બોલ મીઠા છે તે

બહુવ્રીક્રહ

893. નવરં ગી

નવ રં ગ જેને છે તે

બહુવ્રીક્રહ

929. મ ૂિળધાર

જેની ધાર મ ૂિળ જેવી છે તે

બહુવ્રીક્રહ

894. નવસરો

જેમાં નવ સેર છે તેવો

બહુવ્રીક્રહ

930. મ ૃગનયની

જેના નયન હરર્ી જેવા છે તે

બહુવ્રીક્રહ

895. નાઉમેદ

નથી ઉમેદ જેનામાં તે

બહુવ્રીક્રહ

931. રતતવર્ી

જે લાલ રં ગની છે તે

બહુવ્રીક્રહ

896. નાખુિ

નથી ખુિ જે તે

બહુવ્રીક્રહ

932. રાર્ીછાપ

જેના પર રાર્ીની છાપ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

933. લોહપુરુષ

લોખંડ જેવું જેનું મનોબળ છે

બહુવ્રીક્રહ

897. નામદક

જે મદક નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

898. શન:્વાથક

જેમાંથી ્વાથક જતો રહ્યો છે

બહુવ્રીક્રહ

તે

તે
934. શવધમી

જેનો બીજો ધમક છે તે

બહુવ્રીક્રહ

899. શનરક્ષર

નથી અક્ષરનું જ્ઞાન જેને તે

બહુવ્રીક્રહ

935. શવશધશનશમિત

શવશધ વડે જે શનમાયેલ ંુ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

900. શનરપેક્ષ

જેને અપેક્ષા નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

936. શવફળ

જેમાં ફળ નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

901. શનરં કુિ

જેમાં અંકુ િ નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

937. શવમુખ

જેનું મુખ અવળં થયું છે તે

બહુવ્રીક્રહ

902. શનરાધાર

જેને કોઈ આધાર નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

938. વીર્ાપાચર્

વીર્ા છે પાચર્માં જેના તે

બહુવ્રીક્રહ

903. શનરુદ્યમી

નથી ઉદ્યમ જેનામાં તે

બહુવ્રીક્રહ

939. વીસનહોરી

જેને વીસ નહોર છે તેવ ંુ

બહુવ્રીક્રહ

904. શનદક ય

જેમંથી દયા જતી રહી છે તે

બહુવ્રીક્રહ

940. વ્યથક

જે નકામું છે તે

બહુવ્રીક્રહ

905. શનદોષ

નથી દોષ જેનામાં તે

બહુવ્રીક્રહ

941. વ્રજહદયી

વ્રજ જેવું જેનું હદય છે તે

બહુવ્રીક્રહ

906. શનધકન

શનગત (જતું રહેલ)ુ છે જેના

બહુવ્રીક્રહ

942. િતરં ગી

જેના િત (સો) રં ગ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

943. િાંશતશપ્રય

જેને િાંશત શપ્રય છે તે

બહુવ્રીક્રહ

એવા
907. શનમકળ

શનગકત છે મળ જેમાંથી તે

બહુવ્રીક્રહ

944. સકમકક

સાથે છે કમક જેની એવું

બહુવ્રીક્રહ

908. શનષ્પક્ષ

જેનો કોઈ પક્ષ નથી તે

બહુવ્રીક્રહ

945. સગોત્ર

સમાન છે ગોત્ર જેનું તે

બહુવ્રીક્રહ

909. નીડર

જેમાંથી ડર ચાલ્યો ગયો છે

બહુવ્રીક્રહ

946. સપત્નીક

સાથે છે પત્ની જેની તે

બહુવ્રીક્રહ

947. સવર્ક

જેનો વર્ક સરખો છે તે

બહુવ્રીક્રહ

તે
910. નીલકં ઠ

જેનું કં ઠ નીલા રં ગનું છે તે

બહુવ્રીક્રહ

948. સશવનય

શવનય છે જેની સાથે તે

બહુવ્રીક્રહ

911. નીલાંબર

નીલા રં ગનું અંબર

બહુવ્રીક્રહ

949. સહકુ ટંુ બ

કુ ટંુ બ છે જેની સાથે તે

બહુવ્રીક્રહ

912. પહ્મનાભ

પહ્મ છે નાચભમાં જેની તે

બહુવ્રીક્રહ

950. સહવાસી

સહ વાસ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

913. પંચરં ગી

જેના પાંચ રં ગ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

951. સહૃદયી

જેનાં હૃદય સરખાં છે તે

બહુવ્રીક્રહ

914. પાદત્રાર્

પગને અંદર રાખવામાં આવે

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. હૈયાસ ૂનું

જેનું હૈય ંુ સ ૂનું છે તેવ ંુ

બહુવ્રીક્રહ

છે તે સાધન
915. શપનાકપાચર્

શપનાક જેના હાથમાં છે તે

બહુવ્રીક્રહ

916. પીતાંબર

પીળં વસ્ત્ર જેનું છે તે

બહુવ્રીક્રહ

917. પુણ્ય્લોક

જેનું ્મરર્ કરવાથી પુણ્ય

બહુવ્રીક્રહ

મળે છે તે
918. પ્રજ્ઞાચક્ષુ

જેની બુદ્ધિરૂપી આંખો છે તે

બહુવ્રીક્રહ

919. પ્રતાપી

જેનો શવિેષ તાપ છે તે

બહુવ્રીક્રહ

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 39

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

અલંકાર



‘અલંકાર’નો સામાન્સય અથક િર્ગાર / આભ ૂષર્ એવો થાય છે .



અલંકાર અલમ્ + કાર એમ બે પદોના યોગથી બનેલો િબ્દ સમાસ છે .



મ ૂળ સં્કૃત િબ્દ અલમ્ + કૃ = અલમ એટલે પયાક પત અને કાર એટલે કરનાર એટલે કે, જે પછી કશું જ ઉમેરવાનું બાકી ન રહે
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તેવી પ ૂર્કત લાવે તે અલંકાર.


અલંકાર દ્વારા અસાધારર્ લાગર્ીને ટૂંકાર્માં, સચોટ રીતે રજુ કરી િકાય છે .



ભાષામાં વાર્ીની સજાવટ કરવાવાળા િોભાવાળા રૂપને ‘અલંકાર’ કહે છે .



અલંકારના બે પ્રકાર છે . (૧) િબ્દાલંકાર (૨) અથાક લક
ં ાર

1.

િબ્દાલંકાર :-

2.

અથાક લક
ં ાર :-

ુ ાસ કે વર્કસગાઈ
(૧) વર્ાક નપ્ર

(૧) ઉપમા

(૨) િબ્દાનુપ્રાસ (યમક)

(૩) ઉત્પ્રેક્ષા

(૨) રૂપક
(૪) વ્યશતરે ક

(૩) પ્રાસ સાકં ળી/આંતરપ્રાસ

(૫) અનન્સવય
(૬) શ્ર્લેષ

(૪) અંત્યાનું પ્રાસ/પ્રાસાનું પ્રાસ

(૭) વ્યાજ્તુશત
(૮) સજીવારોપર્
(૯) દષ્ટાંત
(૧૦) અશતિયોક્તત
(૧૧) અથાક ન્સતરન્સયાસ
(૧૨) શવરોધાભાસ
(૧૩) અપહનુશત
(૧૪) અન્સયોક્તત
(૧૫) ્વભાવોક્તત.

 શબ્દાલંકાર : જે અલંકાર દ્વારા કેવળ શબ્દને જ ચમત્કૃતિ ભર્ાા કે આકર્ાક બનાવવામાં આવે િેને શબ્દાલંકાર કહે છે .
1.

વર્ાકન ંુ પ્રાસ કે વર્કસગાઇ :-



વાક્યમાં કે પંક્તતમાં એકનો એક વર્ક (અક્ષર) િબ્દના આરં ભે બે કે
તેથી વધારે વખત આવે ત્યારે વર્ાકનપ્ર
ંુ ાસ વર્ાકનપ્ર
ંુ ાસ કે વર્કસગાઈ

2.

િબ્દાનુપ્રાસ (યમક):-



એકનો એક અક્ષર સમ ૂહ બીજી વખય આવતો હોય અને બંને
જગ્યાએ તેના જુદા જુદા અથક થતા હોય ત્યારે િબ્દનુપ્રાસ (યમક)

અલંકાર બને છે .


કાશમની કોકીલા કે ચલ કૂંજન કએ.



લેિ ન લીધો લચલત ઉરનો લ્હાવ જો !



કાળા કરમનો કાળો મોહન, કાળ એનું કામ !



નટવર શનરખ્યા નેન ! તેં, સુખ આવ્યુ,ં તુ જ ભાગ.



કાકાએ કાકીને કહ્ું કે કાચના કબાટમાંથી કાચી કે રીનું કચુમ્બર કાઢી
લાવ.

અલંકાર બને છે .


દીવાનથી દરબારમાં, દીવા નથી છે અંધારં ુ ઘોર.



અખાડામાં જવાના મે ઘર્ી વાર અખાડા કયાક છે .



માયાની છાયામાંથી કાયાને મુતત કરવા ગોશવિંદરાયજી માયા કરો.



હળવે હળવે હળવે હરજી માર્ એ મંક્રદરે આવો રે !



રે હસી હસીને રડી, ચડી પડી પડી ત ુ બાકી.



આશ્વયક છે તું જગતનુ,ં જે જગતમાં તાજ, ને છે તાજ જેવા કૈં ક કે , ત ુ
તો પરં ત ુ તાજનોય તાજ છે , એ તાજની બેતાજ ત ુ મુમતાઝ છે .

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 40

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

3.

પ્રાસ સાંકળી / આંતરપ્રાસ :-



પહેલા ચરર્ના છે લ્લા િબ્દ અને બીજા ચરર્ના પહેલા િબ્દ વચ્ચે
પ્રાસ રચાય ત્યારે પ્રાસ સાંકળી કે આંતરપ્રાસ અલંકાર બને છે .



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



ઘરે પધાયાક હક્રરગુર્ ગાતા, વાતા તાલને િંખ મ ૃદં ગ



ગોપીનાથ, ગોશવિંદ, ગોપાળ અનાથવંધ દીનદયાળ,
ભયની કાયાને ભુજા નથી, નથી વળી સંિયને પાંખ.



બાપુજી મંક્રદરે આવ્યા, લાવ્યા પ્રસાદને કયો ઓચ્છય.



પ્રેમ પદારથ અમે પામીએ, વામીએ જન્સમ મરર્ જ ંજાળ.

અંત્યાનુપ્રાસ / પ્રાસનુપ્ર
ં ાસ :-



જ્યારે પંક્તતના અંતે પ્રાસ મળે તેને અંત્યાનુપ્ર
ં ાસ અલંકાર બને છે .
કોઈ પંક્તતમાં મધ્યમાં પ્રાસ મળે ત્યારે પ્રાસનું પ્રાસ અલંકાર બને છે .

સેવકની લેજો સંભાળ, મોસાળં કરજો તત્કાળ.


4.



જો જો રે મોટાના બોલ, ઉજ્જડ ખેડે બાજ્યો ઢોલ.



જેની જિોદા માવલડી, ચરાવે ગોકુ ળ ગાવલડી.



જામી ગઈ તરત ઘોર, કરાત વાત,
લાગી બધે પ્રસરવા પુર માંક્રહ વાત.



પાને પાને પોઢી રાત, તળાવ જ ંપયું કહેતા વાત.



ુ
થોડી પુજી
ં , દે ખાવે મ ૂજી, ્વભાવે રમ ૂજી, ધંધે પંતજી



પવકતને નામે પથ્થર, દક્રરયાને નામે પાર્ી,
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ઈિાકદ આપર્ે તો, ઈશ્વરને નામે વાર્ી.

અથાકલક
ં ાર :

જે અલંકાર દ્વારા અથકને ચમત્કૃશત ભયાક કે આકષકક બનાવવામાં આવે તેને અથાકલક
ં ાર કહે છે .



એક િબ્દને ્થાને જ અથકચમત્કૃશત ધરાવતો બીજા િબ્દ મુકવાથી યથાવત રહે છે તેને અથાકલક
ં ાર કહે છે .



િબ્દના અથકને આધારે અલંકારની ચમત્કૃશત સધાય ત્યારે અથાકલક
ં ાર બને છે .

1.

ઉપમા :-



ુ વચ્ચે કોઈ એક ખાસ ગુર્ અંગે સરખામર્ી
બે જુદી જુદી વ્તઓ
કરવામાં આવે અથવા ઉપમેયની ઉપમાન સાથે સરખામર્ી કરવામાં

3.

ઉત્પ્રેક્ષા :-



ઉપમેય જાર્ે ઉપમાન હોય તેવો તકક -સંભાવના કરવામાં આવે ત્યારે

આવે ત્યરે ઉપમા અલંકાર બને છે .


ઉપમા સુચક િબ્દો :- જેવુ,ં જેવો, જેવી, સરખો, સમાન, જેમ, સમોવડું,
પેઠે, િી, માફક, તલ્ુ ય, સમુ વગે રે.

ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર બને છે .


એક વ્તુ બીજી વ્તુ હોવાની કલ્પના કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા
અલંકાર બને છે .



હાથ કઠર્ લાકડા જેવા છે .



શસતાનું મુખ ચંદ્ર જેવું છે .



બળતા અંગાર સમી આંખો તેર્ે ક્્થર કરી.



પાવકતીનું મુખ જાર્ે પ ૂનમનો ચંદ્ર !



નાગરવેલીના જેવી નાજુકડી નાર વાંકી.



હૈય ંુ જાર્ે ક્રહમાલય.



અશનલ િી ઝટ ઊપડી ઘોડી.



વાદળની વેલ્યને ફૂટલાં રે ફૂલડા જાર્ે અનંગનો બાગ.



શપ્રયજનની પગલીઓ જાર્ે વનફૂલની ઢગલીઓ.



હોડી જાર્ે આરબ ઘોડી.

એટલે કે બંનેની વચ્ચે સાધારાન ધમક જેવું હોતું નથી ત્યારે રૂપક

4.

વ્યશતરે ક :-

અલંકાર બને છે .



ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ચક્રઢયાત ંુ બતાવવામાં આવે ત્યારે

2.

રૂપક :-



ઉપમેય અને ઉપમાનને એકરૂપ એકરૂપ બતાવવામાં આવ્યા હોય

સંભાવના સ ૂચક િબ્દો :- જાર્ે, રખે, િકે , શુ,ં વગે રે



બપોર એ મોટંુ શિકારી કૂતરં ુ છે .

વ્યક્તતરે ક અલંકાર બને છે .



વદન સુધાકરને રહું શનહાળી.

વ્યશતરે ક એટલે શ્રેષ્ઠતા.



છકડો પાર્ી પંથો ઘોડો થઈ ગયો.



રમેિની વાર્ી તો અમ ૃત થીયે મીઠી છે .



અમે રે સ ૂકા રૂનું પ ૂમડું, તમે અત્તર રં ગીલા રસદાર.



કમળ થકી કોમળં રે બહેની ! અંગ છે એનું



તટના િાંત એકાંત વાળીને બેઠી સોક્રડયુ,ં



તું ચંદ્રથી ચારુ સુહાશસની હે !

શવધવા, સમાજના જીર્ક વ ૃક્ષનું શુષ્ક છોક્રડયુ.ં



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

જૂન ંુ તો થયું રે દે વળ જૂન ંુ તો થયુ,ં



જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ.

મારો હંસલો નાનો ને દે વળ જૂન ંુ તો થયુ.ં



મીઠું તો મોંઘુ મોતી થકી, ને સોંધામાં સોંધુ સદા.





તે રાજા શસિંહ છે .



આ નભ ઝક્ું તે કાનજી ને ચાંદની તે રાધા રે .

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 41
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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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

5.

અનન્સવય :-

9.

દષ્ટાંત



ઉપમેયની સરખામર્ી ઉપમેય સાથે જ કરવામાં આવે ત્યારે



એક વ્તુની બીજી વ્તુ સાથે ચબિંબ-પ્રશતચબિંબથી આબેહબ
ૂ તુલના કરવામાં

અનન્સવય અલંકાર બને છે .


મા તે મા



ગાંધીજી એટલે ગાંધીજી



ક્રહમાલય તે ક્રહમાલય



ચગરનાર તો ચગરનાર



નમકદા તો નમકદા



રાજા એટલે રાજા

6.

શ્ર્લેષ:-



Download From 247naukri.blogspot.in





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 જડે, અકમીને પહાર્.

10. અશતિયોક્તત :

ઉપમેય ઉપમાનમાં સમાઈ જાય ત્યારે અશતિયોક્તત અલંકાર બને છે .

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



જ્યારે ઉપમેયનો ઉલ્લેખ જ કરવામાં ન આવે અને ઉપમાન જ ઉપમેય હોય

તમે પસંદ કરે લ ંુ પાત્ર પાર્ી શવનાનું છે . (પાત્ર = વ્યક્તત, વાસર્)



આકાિ ધરા ત્યાં કં પયા, ડોલ્યા, ડોલ્યા ચૌદ બ્રહ્માંડ.



ધ્રુજે ધ્રુવ ને મેરુ ડચગયો, ખળભચળયાં પાતાળ.



તે તો ચંદ્ર છે .



અમે ખોબો ભરીને એટલુ હ્યાં કે, કૂવો ભરીને રોઈ પડયા.



રમેિની આંખોમાંથી શ્રાવર્-ભાદરવો વહેવા લાગ્યા.

(પાર્ી = જળ, તાકાત)


જવાની તો જવાની (જવાની = યૌવન, જવાનુ)ં



રશવને પોતાનો તડકો ન ગમે તો ક્યાં જાય ? (રશવ = સ ૂયક, રશવ =
વ્યક્તતનું નામ)



આવે છે . એક વાક્યની શવગતોનું પ્રશતચબિંબ બીજા વાક્યમાં પડે છે .

દીવા નથી દરબારમાં છે અંધારં ુ ઘોર
(દીવાન થી = દીવડા, દીપક – દીવાન = જ્ઞાની, તત્વજ્ઞ)



હું માનવી માનવ થાઉં તો ઘણુ.ં

7.

વ્યાજ્તુશત :-



શનિંદા દ્વારા વખાર્ અને વખાર્ દ્વારા શનિંદાના રૂપમાં હોય ત્યારે વ્યાજ્તુશત
અલંકાર બને છે .



શું તમારી બહાદુરી ! ઉંદર જોઈને નાઠા.



વેવાઈનું રૂપ જુઓ રે બાઈ ! કં દપક સરીખો લાગે રે .



ચોરની સંગે િીખી તું ચોરવા હો વાંસલડી !
વ્હાલે માખર્ ચોયુું ને તે મન રે હો વાંસલડી !

ત્યારે અશતિયોક્તત અલંકાર બને છે .

11. અથાકન્સતરન્સયાસ :

જ્યારે કોઈ સામાન્સય હકીકતનું શવિેષ હકીકતથી સમથકન કરવામાં આવે ત્યારે
અથાકન્સતરન્સયાસ અલંકાર બને છે .



પ્રભુથી સહુ કાંઈ થાય છે , અમથી થાય ન કં ઈ,
રાઈનો પવકત કરે , પવકત બાગની માંહી.



ઉત્તમ વ્તુ અશધકાર શવના મળે , તદપી અથક નવ સરે ,
મત્્યભોગી બગલો, મુતતાફળ દે ખી ચંચ ુ ના ભરે .



અસલી વ્તુને કેવળ હોય છે વળગાડ કષ્ટોનુ,ં
કદી નકલી ગુલાબોમાં અમે કાંટા નથી જોયા.

12. શવરોધાભાસ :

દે ખીતી રીતે સત્ય ન લાગે પર્ િબ્દોમાં કોઈ રીતે કોઈ સત્ય છપાયેલ ંુ હોય
તેવી વાત શવરોધભાસી રીતે રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે આ અલંકાર બને છે .



ગાંધીજી ક્રહિંસા અને અસત્યના કટ્ટર વેરી હતા.



સજીવારોપર્ :-

હે શસિંધ ૂ ! તુ ખારો છે , છતાં અમીરસ ભયો છે .

8.





જ્યારે શનજીવમાં સજીવનું આરોપર્ કરવામાં આવે છે ત્યારે સજીવારોપર્

જે પોષતું તે મારતું એવો ક્રદસે િમ કુ દરતી.



અલંકાર બને છે .

તરર્ા ઓથે ડુંગર રે , ડુંગર કોઈ દે ખે નહીં.



માનવ ્વભાવનું આરોપર્ શનજીવ પદાથોમાં થાય ત્યારે સજીવારોપર્

મને એ સમજાતું નથી કે આવું િાને થાય છે .



ફૂલડાં ડૂબી જાય છે ને પથ્થર તરી જાય છે .



અલંકાર બને છે .

13. અપહનુશત :-



દૂ રના ડુંગરો સાદ કરીને બોલતા નથી.



ુ ે રમ્ય રચી રં ગોળી.
ક્રકરર્ તર્ી કોમળ અંગુલય



ઘક્રડયાળના કાંટા ઉપર હાંફયા કરે સમય.





સુરની છાયા હેઠળ કરે ગોઠડી તડકાના ચાંદરર્ા.

ન હોય એ અભ્ર, એ તો ગરવો ચગરનાર છે .





સડક પર્ પડખું ફરીને સ ૂઈ ગઈ.

શિક્ષકને મન િાળા એ િાળા નક્રહિં પર્ ્વગક છે .





પથ્થર થરથર ધ્રુજે.

ન રાજગાદી, પંથ કં ટકોનો





રાતોરાત વનપટ પડખું બદલી નાંખે છે .

આ ન િહેર, માત્ર ધ્રુમના ધ ૂવાં.





સ ૂરજ વાદળાની પાછળ સંતાકૂકડી રમવા લાગ્યો.

ન િહેર આ, શવરાટ કો વ્યાથ.



વ ૃક્ષો ડોલતાં ડોલતાં માથું હલાવી નકારે .



જ્યારે ઉપમેયનો શનષેધ કયાક પછી ઉપમાનનું અંદર આરોપર્ થાય ત્યારે
અપગનુશત અલંકાર બને છે .

14. અન્સયોક્તત :

મુખ્ય મુદ્દા કે વાતને છપાવી રાખી આડકતરી વાત કરવામાં આવે અને
આડકતરી વાત દ્વારા જ મુખ્ય વાતનો બોધ કરાય ત્યારે અન્સયોક્તત અલંકાર
બને છે .

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 42

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટેના ્થળ
મો.7575 072 872

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │



તરર્ાં ઓથે ડુંગર રે , ડુંગર કોઈ દે ખે નક્રહિં.



ઘુવડ સો વષક જીવે પર્ એને ક્રદવસની ગમ ન પડે.



ભુખે મરે પર્ શસિંહ ઘાસ ન ખાય.

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in


જ્યારે કોઈ વ્તુન ંુ પ્રાકૃશતક દશ્યનુ,ં ્થળનું કે માનવવતકનનું વા્તશવક કે
આબેહબ
ૂ વર્કન કરવામાં આવે ત્યારે ્વભાવોક્તત અલંકાર બને છે .



ઊંચે બધા શિખર શ્વેત થયાં જર્ાય,
નીચે નદી વહનમાં તરુઓ તર્ાય.

15. ્વભાવોક્તત :-



પાડે તાળી, વગાડે ગાલ, આંતરી વળે ઉચ્છખલ બાળ.

A. શબ્દાલંકાર :અલંકાર

મુખ્ય ઓળખ

ઉદાહરર્

ુ ાસ / વર્કસગાઇ અલંકાર
વર્ાકનપ્ર

એકનો એક વર્ક પુનરાવતકન પામે.

માર્સાનો મુખી માયો શમરખાનજીએ.

િબ્દાનુપ્ર
ં ાસ / યમક અલંકાર

પંક્તત/વાક્યમાં એકસરખા ઉચ્ચારવાળા િબ્દો

ગાયક ન લાયક તુ ફોગટ ફૂલાર્ો છે .

પ્રાંસસાંકળી / આંતરપ્રાસ અલંકાર

પ્રથમ ચરર્ના છે લ્લા િબ્દ અને બીજા ચરર્ના પ્રથમ િબ્દ વચ્ચે

મહેતાજી શનિાએ આવ્યા, લાવ્યા પ્રસાદ

પ્રાસ રચાય છે .

ને કયો ઓચ્છવ.

બે પંક્તતઓના અંતે સમાન ઉચ્ચારવાળા િબ્દો.

તમને મળવાનું છે એવું મન

અંત્યાનુપ્રાસ / પ્રાસાનુપ્રાસ અલંકાર
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કે મળવાને એક કરુ ધરતી-ગગન.

B.

અર્ાાલકં ાર :અલંકાર

ઉપમા અલંકાર

મુખ્ય ઓળખ
ઉપમેયની ઉપમાન સાથે સરખામર્ી

ઉદાહરર્
દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જેવું છે .

જેવુ,ં જેવી, જેવો, સમાન, સરખો, િો, જેમ, સમોવડું, પેઠે, િી,
સદે િ, તુલ્ય, સમું
ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર

ઉપમેય જાર્ે ઉપમાન હોય, તેવો તકક હોય.

દમયંતીનું મુખ જાર્ે પ ૂનમનો ચંદ્ર.

જાર્ે, રખે, િકે , શુ.ં
રૂપક અલંકાર

ઉપમેય અને ઉપમાનને એકરૂપ બતાવાવમાં આવ્યા હોય, અથાકત ્

બપોર એ મોટંુ શિકારી કૂતરં ુ છે .

બંને વચ્ચે સાધારર્ ધમક જેવું કઈ નક્રહિં.
અનન્સવય અલંકાર

ઉપમેયની સરખામર્ી ઉપમેય સાથે જ કરવામાં આવી હોય.

મા તે મા

શ્ર્લેષ અલંકાર

આપેલા વાક્યમાં એક જ િબ્દના બે અથવા વધારે અથકથાય ત્યારે

રશવને પોતનો તડકો ન ગમે તો ક્યાં જાય ?

શ્ર્લેષ અલંકાર બને છે .

આ રમર્ીનો રાગ કોને મુગ્ધ ન કરે ?

જ્યારે વાક્યમાં શનિંદા દ્વારા વખાર્ કરવામાં આવ્યા હોય ત્યારે .

શું તમારી બહાદૂ રી ! ઉંદર જોઈને નાઠા.

જ્યારે ઉપમેય < ઉપમાન ઉપમેયને ઉપમાન કરતાં ચક્રઢયાતું

સુદામાના વૈભવ આગળ કુ બેર તે કોર્માત્ર.

બતાવવામાં આવે ત્યારે વ્યશતરે ક અલંકાર બને છે .

વરસે ઘડીક વ્યોમ વાદળી બારે માસ રે ,

સજીવારોપર્

શનજીવમાં સજીવનું આરોપર્ અથવા શનજીવમાં માનવ ્વભાવનું

રામને સીતાજી માટે શવલાપ કરતા જોઈને પથ્થરો પર્

અલંકાર

આરોપર્.

રડી ઉઠયા.

અશતિયોક્તત

વા્તશવતતાની હદ વટાવીને જ્યારે અિક્ય વ્તુની રજૂઆત

ખોબો ભરીને અમે એટલું હ્યા કૂવો ભરીને રોઈ પડયા.

અલંકાર

કરવામાં આવે. અથવા ઉપમાન એ ઉમેયને ગળી જાય.

વ્યાહ્તશુ ત
અલંકાર
વ્યશતરે ક અલંકાર

ઉપમાન < ઉપમેય
દષ્ટાંત અલંકાર

એક પંક્તતને સમજાવવા મોટી બીજી પંક્તતમાં દષ્ટાંત અથાકત ્

મા શવના સ ૂનો સંસાર, ગોળ શવના મોળો કં સાર.

ઉદાહરર્ આપવામાં આવે.
્વભાશવક્તત

વ્ત ુ જેવી હોય તેવ ંુ જ વા્તશવક ચચત્ર આપયું હોય તે અલંકારાને

ઊંચે બધા શિખર શ્વેત થયા જર્ાય, નીચે નદી વહનમાં

અલંકાર

્વભાશવક્તત કહે છે .

તરુઓ તર્ાય.

અથાકન્સતરન્સયાસ

જ્યારે કોઈ સામાન્સય હકીકતનું શવિેષ હકીકતનું હકીકતથી સમથકન

સ ૂતેલા શસિંહના મુખે પ્રવેિે મ ૃહ ના કદી.

અલંકાર

કરવામાં આવે છે ત્યારે અથાકન્સતરન્સયાસ અલંકાર.

અન્સયોક્તત અલંકાર

મ ૂખ્ય મુદ્દાને છૂપાવીને આડકતરી વાત દ્વારા મુખ્ય મુદ્દાને રજૂ

ઉજ્જડગામમાં એરં ડો પ્રધાન.

કરવામાં આવે ત્યારે અન્સયોક્તત અલંકાર બને છે .
અપહ્ુશત અલંકાર

ઉપમેયનો શનષેધ અથાકત ્ નકાર કયાક પછી ઉપમાનનું આરોપર્

જે પોષતું તે મારત ંુ એવો િમ દીસે કુ દરતી.

થાય ત્યારે અપહ્ુશત અલંકાર બને છે .
સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 43

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

છંદ


કશવતામાં માધુયક સર્જવા માટે દરે ક પંક્તતમાં અક્ષરોની ચોક્કસ પ્રકારની ગોઠવર્ી કરવામાં આવે તેને છંદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .



સં્કૃતમાં છંદોને વ ૃત અને જાશત એવા બે પ્રકારમાં વહેંચવામાં આવે છે . ગુજરાતીમાં વ ૃત ને અક્ષર મેળ છંદ અને જાશત ને માત્રામેળ છં દ તરીકે
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ઓળખવામાં આવે છે .


માધુયક સર્જવા માટે પંક્તતમાં અક્ષરોની ચોક્કસ પ્રકારની ગોઠવર્ી એટલે છંદ.



છંદોનું બંધારર્ સમજવા માટે લઘુ, ગુરુ, માત્રા, યશત વગે રે સમજવા જરૂરી છે .



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



લઘુઅક્ષર :-



છંદ િાસ્ત્રમાં ‘હ્વ’ ને લઘુ કહે છે .



ઉદાહરર્ :- અ.ઈ.ઉ, ક, ક્રક, કુ , કૃ, વગે રે લઘુ (∪) કહેવાય છે .



દા.ત. :- વસુધ
ં રા, પંકજ, ગંગા વગે રે.



અક્ષરમેળ છંદમાં લઘુની શનિાની ‘∪’ છે .



વસુધ
ં રા િબ્દમાં બીજો અક્ષર અનુ્વાર છે . તેથી તે લઘુ હોવા છતાં



માત્રામેળ છંદમાં લઘુની શનિાની ‘૧’ છે .



ગુરુઅક્ષર :-



છંદ િાસ્ત્રમાં ‘દીધક’ ને ગુરુ કહે છે .



ઉદાહરર્ :- અ, આ, ઈ, ઊ, ઐ, ઓ, ઔ, આ ્વરોવાળા વર્ક અને



અક્ષર ગુરુ ગર્ાય છે .

ગુરુ બને છે .


જે અક્ષર તીવ્ર અનુ્વાર ધરાવતો હોય તે હ્વ અક્ષર લઘુ હોવા
છતાં ગુરુ ગર્ાય છે .



લઘુ અક્ષર પછી સંયતુ ત (જોડાક્ષર) અક્ષર આવે તો લઘુને ગુરુ
ગર્ાય છે . અથાકત ્ જોડાક્ષરનો આગળનો અક્ષર લઘુ હોવા છતાં ગુરુ

એ ્વરો જે વ્યંજનો ને લાગ્યા હોય તે વ્યંજનોને ગુરુઅક્ષર કહેવાય
છે .

કોઈપર્ અક્ષર પર અનુ્વાર અથવા અનુનાશસક હોય ત્યારે તે

બને છે .


ઉદાહરર્ :- શનષ્ફળ.



શન – લઘુ અક્ષર છે . પરં ત ુ ‘ષ્ફ’ જોડાક્ષર હોવાથી તેનો આગળનો



ગુરુઅક્ષર :- કા, કે , કી, કૂ, કો, ગુરુ અક્ષર કહેવાય.



અક્ષર મેળ છંદમાં ગુરુની શનિાની ‘-‘ છે .



અક્ષરમેળ છંદમાં ગુરુની શનિાની ‘ર’ છે .



યશત :-



છંદની પંક્તત ગાતા અમુક અંતરે સહેજ અટકવું પડે છે . તે અટક્થાનને યશત કહેવાય છે .



છંદમાં રચાયેલી પદ્યપંક્તત વાંચતા ચોક્કસ વર્કસખ્
ં યા કે માત્રાની વચ્ચે થોડો સમય ્વાભાશવક શવરામ લઈએ તે ક્રિયાને ‘યશત’ કહે છે .



યશતભંગ :-



છંદના બંધારર્માં જ્યાં યશત આવતો હોય ત્યાં યશત િબ્દો પુરો થવો જોઈએ. અમુક પંક્તતઓમાં ‘યશત’ ને કારર્ે િબ્દને તોડીને ઉચ્ચારવો પડે

અક્ષર ‘શન’ ગુરુ અક્ષર બને છે .

છે . આમ થાય ત્યારે ‘યશતભંગ’ થયો છે એમ કહેવાય.


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



ઉપરોતત પંક્તતમાં ‘બં’ પાસે યશત ્થાન હોવાથી િબ્દને તોડીને ‘બં’ પાસે થોડું અટકીને ઉચ્ચાર કરવો પડે છે .



તાલ :-



છંદમાં અમુક અમુક અંતરે ભાર મુકાય છે તેને ‘તાલ’ કહે છે .



વર્ક લઘુ હોય તો એક તાલ અને વર્ક ગુરુ હોય તો બે તાલ ગર્ાય.



ચરર્ અથવા પાદ :-



છંદની પુરેપરુ ા માપવાળી એક લીટીને ‘ચરર્’ કે ‘પાદ’ કહે છે .



ચરર્ સામાન્સય રીતે એક અલગ પંક્તત રૂપે લખાય છે .



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



શ્ર ૃશતભંગ :-



એક ગુરુ અક્ષરને ્થાને બે લઘુ અક્ષર આવે તેને શ્ર ૃશતભંગ કહે છે .



કડી કે ્લોક :-



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



ત્રર્ અક્ષરોના જુથને ‘ગર્’ કહેવામાં આવે છે .



સુત્ર :- ય મા તા રા જ ભા ન સ લ ગા
િમ

ગર્

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ુ ુ
લઘુગર

ઉદા.

ચચહન

અક્ષર (લઘુ – ગુરુ)
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બંધારર્
1.

ય

યમાતા

યિોદા

∪__

લઘુ – ગુરુ - ગુરુ

2.

મા

માતારા

આકાંક્ષા

___

ગુરુ – ગુરુ – ગુરુ

3.

તા

તારાજ

આકાિ

__∪

ગુરુ – ગુરુ – લઘુ

4.

રા

રાજભા

માનવી

_∪_

ગુરુ – લઘુ – ગુરુ

5.

જ

જભાન

સંદેવ

∪_∪

લઘુ – ગુરુ – લઘુ

6.

ભા

ભાનસ

વૈભવ

_ ∪∪

7.

ન

નસલ

જમર્

∪∪∪

ગુરુ – લઘુ – લઘુ

8.

વલભો

∪∪ -

સ

સલગા

9.

લ

લઘું

__

∪

10.

ગા

ગુરં ુ

__

_

લઘુ – લઘુ – લઘુ
લઘુ – લઘુ – ગુરુ
લઘુ
ગુરુ

અક્ષરમેળ
છંદનું નામ

અક્ષર

બંધારર્

યશત

ઈન્સદ્ર વજ્રા

11

ત ત જ ગા ગા

ઉપેન્સદ્ર વજ્રા

11

જ ત જ ગા ગા

ઉપજાશત

11

ભુજ ંગી

12

યયયય

તોટક / તુટક

12

સસસસ

વંિ્થ

12

જતજર

વસંતશતલકા

14

ત ભ જ જ ગા ગા

8 માં અક્ષરે

માચલની

15

નનમયય

8 માં અક્ષરે

મંદાિાન્સતા

મ

17 (1 2 3) - - -

મ ભ ન ત ત ગા ગા

4 અને 10માં અક્ષરે

શિખરર્ી

શિ

17 (4 5 6) - - -

ય મ ન સ ભ લ ગા

6 માં અક્ષરે

હક્રરર્ી

હા

17 (7 8 9) - - -

ન સ મ ર સ લ ગા

6 અને 10 માં અક્ષરે

પ ૃથ્વી

પ ૃથ્વી

17 ઉપરની જોડ ન હોય

જ સ જ સ ય લ ગા

8 માં અક્ષરે

િાદૂક લશવિીક્રડત

19

મ સ જ સ ત ત ગા

12 માં અક્ષરે

સ્ત્રગ્ધરા

21

મરભનયયય

7 અને 14 માં અક્ષરે

મનહર

31 (16+15)

અનુષ્ટુપ

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

માત્રામેળ
છંદનું નામ

માત્રા

ચરર્

ચોપાઈ

15

4

દોહરા

24

4

હક્રરગીત

28

સવૈયા

31 / 32

ઝલર્ા

37

16
4

16
10, 20 અને 30
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

1.

ઈન્સદ્રવજા :-

5.

તોટક :-



અક્ષર :- ૧૧



અક્ષર :- ૧૨



બંધારર્ :- ત ત જ ગા ગા



બંધારર્ :- સ સ સ સ



યશત :- ૫ અને ૧૧ અક્ષરે



યશત :- ૩,૬,૯ અને ૧૨ માં અક્ષરે



ઉદાહરર્ :-



ઉદાહરર્ :-

__∪

__∪

∪_∪

__

∪∪_

∪∪_

∪∪_

∪∪_

ડી બી જ

ઈનેધ

ન અંધ

કારે

પ્ર ભી જી

વ ન દે

હ જુ જી

વ ન દે

ત

ત

જ

ગા ગા

સ

સ

સ

સ



િીતે ધ્રુજી સ ૃન્દ્ષ્ટ સમ્ત ત્યારે



સંસાર ને સાગર ને ક્રકનારે



ઈલા ક્રદવાળી ક્રદવડા કરીશું



કીધો હતો સાસરવાસ કાલે



ઉરથી ઉરમેં વાવીને વસતાં.


વનકં ટકથી તન રતત ઝરે ,
પર્ તોય ન અશ્રુ કદાશપ ખરે .
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રસગું જગનો ઠશવયો કરતાં,

શિરમાં ઉરમાં મુખમાં, કરમાં,

2.

ઉપન્સદ્રવજા :-



અક્ષર :- ૧૧



બંધારર્ :- જ ત જ ગા ગા



યશત :- ૫ અને ૧૧માં અક્ષરે

6.

ઉદાહરર્ :-

વસંતશતલકા :-





અક્ષર : ૧૪

શવભુ વાસ વસો મુજ અંતરમાં.


મુજ દે હ શવષે, વળ ઈ આત્મ શવષે
જડ ચેતનમાં પ્રભુ વાસ વસે.

∪_∪

__∪

∪_∪

__



અપ ૂવક

બંધારર્ : ત ભ જ જ ગા ગા

બે આપ

ર્ અક્ગ્ન

હોત્રી



યશત :- ૮માં અક્ષરે અને ચરર્ના અંતે.

જ

ત

જ

ગા ગા



ઉદાહરર્ :-



સદા વળી જીવન નીશત ધારો

__∪

_ ∪∪

∪-∪

∪-∪



સમન્દ્ષ્ટના સત્યનું હું ય રક્શ્મ

રીઅચખ

લશવશ્વ

તર્ીજ

નેતા



દયા હતીના, નક્રહ કોઈ િાસ્ત્ર

શવશ્વંભ
ત

ભ

જ

જ

ગા ગા


3.

ઉપજાશત :- ૧૧

સ ૂતો રશવ અલશધિં માંક્રહ લયાઈ રાતો





ઉદાહરર્ :-

િબ્દો શવના ભટકતો રહું અથક જેવો





જે જે થતો પ્રાપત ઉપાશધયોગ – ઈન્સદ્રવજા

અશ્રુ હત ંુ હદયમાં, નયર્ે ન આવ્યું



ત્યાં ધ ૂળ દૂ ર નજરે ઉડતી પડે છે .

પશત પ્રશતજ્ઞાય સદા પ્રમાર્ી – ઉપેન્સદ્રવજા

7.

માચલની :-



અક્ષર :- ૧૫

4.

ભુજ ંગી :-



બંધારર્ :- ન ન મ ય ય



અક્ષર :- ૧૨



યશત :- ૮માં અક્ષરે



બંધારર્ :- ય ય ય ય



ઉદાહરર્ :-



યશત :- ૬ – ૬ અક્ષરે



ઉદાહરર્ :-

બને રહ્યો તે જ સમાશધયોગ – ઉપેન્સદ્રવજા


સીતા સમાર્ી સતી કોર્ ચાલી ? – ઈન્સદ્રવજા

∪_ _

∪__

∪__

∪__

સ ૂરાલ

યસજ

વો અહીં

કે ગમે

ય

ય

ય

ય



ઘણું ખાધુ પીધું ઘર્ા ભોગ કીધા



ઘર્ા રાયરાર્ા જજતી દં ડ લીધા



પુરી એક અંધેક્રર ને ગુડ
ં ારાજા, ટકે િેર ભાજી ટકે િેર ખાજા



ભર્ાવી ગર્ાવી કીધો ભાગ્યિાળી, તથા તુચ્છ જેવી બ ૂરી ટે વ ટાળે



ગયો ગુર્જરી ભ ૂશમનો આજ હીરો

__

∪∪∪

∪∪∪

___

∪__

∪__

સબળ

હદય

ઈચ્છે યા

શપને પ્રે

મ પા વા

ન

મ

મ

ય

ય



ભવતું ! ભવતું ! દે વી શવશ્વ છોને શવસારે



પર્ સુરગર્ તારી શનત્ય કીશતિ ઉચારે



નયન પર છવાતાં અશ્રુન ંુ એક ચબન્સદુ

8.

મંદાિાંતા :-



અક્ષર :- ૧૭



બંધારર્ :- મ ભ ન ત ત ગા ગા



યશત :- ૪ અને ૧૦ અક્ષરે
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

ઉદાહરર્ :-

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

___

_∪∪

∪∪∪

__∪

__∪

__

રે પંખી

ડા સખ

થી ચર્

જો ગીત

વા કાંઈ

ગાજો

મ

ભ

ન

ત

ત

ગા ગા



ક્રદન ક્રદન જતાં માસો વીત્યા અને વરસો વહ્યા.



શતશમર ટપકે પર્ે પર્ે ભીનું વન આ બધુ.ં

11. પ ૃથ્વી :

અક્ષર :- ૧૭



બંધારર્ :- જ સ જ સ ય લ ગા



યશત :- ૮ અક્ષરે



ઉદાહરર્ :-



હા ! પ્તાવો શવપુલ ઝરણું ્વગક થી ઊતયુું છે .



બેસી ખાટે શપયર ઘરમાં જજિંદગી જોઈ સારી.



સક
ં ૂ ાં પર્ો વન ગજવતાં િાંત લીલાં સદાયે.



હા ! પ્તાવો શવપુર ઝરણું ્વગક થી ઊતયુું છે .



ધીમે ધીમે શિશથલ કર ને, નેત્રની પાસ રાખી.



છે કો મારં ુ અચખલ જગમાં ? બ ૂમ મેં એક પાડી.



ઝાંખાભ ૂ રાંચગક્રર ઉપર નાં એક થી એક સગ
ંૃ .



બેઠી ખાટે ફક્રરવચળ બધે મેક્રડયો ઓરડામાં.



મને શિશુ તર્ે ગમે સરળ સ ૃન્દ્ષ્ટ ્નેહે ભરી.



તારા લાગે ધશધર, વીજળી પ ૂછવા દે જ ક્યાં ?



છતાંય ક્રદલ તો ચહેતન યુવાનની તાજગી.



હૈયાં વાસો નક્રહિં શું વસતા કૈં હિે ્નેહભીના ?



ુ લટે ધરં ુ ધવલ ્વચ્છ આ મોગરો.
શપ્રય તજ



મને શિશુ તર્ી ગમે સરળ સ ૃન્દ્ષ્ટ ્નેહે ભરી.



ઘણુક
ં ઘણું ભાગવુ,ં ઘર્ ઉઠાવ મારી ભુજા !

∪_∪

∪∪_

∪_∪

∪∪_

∪__

∪_

ભમોભ

રતખં

ડમાંસ

કળભો

મખદૂં ી

વળ્યા

જ

સ

જ

સ

ય

લ ગા

9.

શિખક્રરર્ી :-





અક્ષર :- ૧૭

નહીં શનકટ એશથ પસકહક આ સમે માહરો.





બંધારર્ :- ય મ ન સ ભ લ ગા

ઘણુક
ં ઘણું તોડવુ,ં તું ફટકાર ઘા, એ ભુજા !



યશત :- ૬ અને ૧૨ અક્ષરે

નસીબ શવફરે , ચલયે નયન લોક આડા કરી,







ઉદાહરર્ :-

બુરા દુખદ હાલને સક્રહ રહં ૂ ક્યેમ એકલો.

∪__

___

∪∪∪

∪∪_

_∪∪

∪_

અસત્યો

ે ી
માંહથ

પ્રભુપ

રમસ

ુ
ત્યેતલ

ય

મ

ન

સ

ભ

12. િાદૂક લશવિીક્રડત :

અક્ષર :- ૧૯

ઈજા



બંધારર્ :- મ સ જ સ ત ત ગા

લ ગા



યશત :- ૧૨ અક્ષરે



ઉદાહરર્ :-



હજી તારી કાયા, મુજ નયન સામે ઝળહળે .



વહી ચાલી સંધ્યા, ગગન મક્રહ ના કો ધન દીસે

___

∪∪ _

∪_∪

∪ ∪_

__∪

__∪

_



પરોઢે આવેલા, સપન સમ આવ્યા શપયુ તમે.

તુજ ભે

ટ બચક્ષ

સ ન વા

તારીકૃ

પાજોઈ

એ



પ્રભો અંતયાકમી, જીવન જીવના દીન િરર્ા.

ના



વહી ચાલી સંધ્યા, ગગન મહી ના કો ધન દીસે.

જ

સ

ત

ત

ગા



કદી મારી પાસે, વન વન તર્ાં હોત કુ સ ૂમો

સ





ઠરી મારી આંખો, કબીરવડ તુને શનરખીને.

ઊગે છે નભ સ ૂયક ગાઢ જગના અંધારને ભેદવા.





હર્ો ના પાપીને, દ્ધદ્વગુર્ બનિે પાપ જગના.

ભ ૂરં ુ છે નભ ્વચ્છ દીસશત એકે નથી વાદળી



મને એ ચક્ષુમાં, પ્રભુ ! જગત તીથોત્તમ મળ્યુ.ં

રાજાના દરબારમાં રશસક ડી મે બીન છે ડી અને





ફયોતા રી સાથે, શપ્રયત મસખે, સૌમ્યવ યના.

આંસુના પડદા વતી નયન તો મારાં થયા આંધળાં





ઊગે છે સુરખી ભરી રશવ મ ૃદુ હેમન્સતનો પ ૂવકમાં ભ ૂલોની જ પરં પરા



શપતા માતા બંધ ુ અનુપમ સખા ક્રહતકરર્ા.

મારે
મ

જગત આ, એવું દીસે છે શપતા

10. હક્રરર્ી :

અક્ષર :- ૧૭



બંધારર્ :- ન સ મ ર સ લ ગા



યશત :- ૬ અને ૧૦ અક્ષરે



ઉદાહરર્ :-



મીઠો છે રસ ભાઈ ! િેરડી તર્ો એવું દયાથી કહી



પુત્રો પાનખરે ખરી જયમ પડે તે રીત દાદાતર્ાં



વેઠે અઠેઠ વનવાસના શવકટ હા ! કષ્ટો િરીરે અશત,
ને હું મહેલ શવષે વસું સુખ થકી, એ યોગ્ય ભાસે નક્રહિં.

13. સ્ત્રગ્ધરા :-

∪∪∪



∪∪_

___

_∪_

∪∪ _

∪_

અક્ષર :- ૨૧



પવન

ઝડપે

પાર્ીડા

લ્યાંનદી

મલકી

પડી

બંધારર્ :- મ ર ભ ન ય ય ય



ન

સ

મ

ર

સ

લ ગા

યશત :- ૭, ૧૪ અને ૨૧ અક્ષરે



ઉદાહરર્ :-



મુખ મરકત ંુ માનું જેના ્વરે ઘર ગુજ
ં તુ.ં



િરદ રજની ધીરે ધીરે ગળાઈ ચળાઈને.

___

_∪_

_ ∪∪

∪∪∪

∪_ _

∪__

∪__

ધીમેધી

મેછટા

થીકુ સ ુ

મરજ

લઈડો

લતોવા

યુવાયે

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 47

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in



ઊઠી વ્હેલાં પ્રભાતે ઝટ ઘર વખરી ગોઠવે વાચળ ઝાડી.



ું ગોળી ફીર્ઊ ચેઘસ મસઘ સતાચં ડમોજા ચર્ાવે

15. અનુષ્ટુપ :-



રે આ સાફલ્યયણું યુગયુગ પલટે તોય પાછં ન આવે.



અક્ષર :- ૧૬ + ૧૬



ુ નહી રહ્યા અપકવા અંજલીથી
વેર્ીમાં ગથ
ં ૂ વાં’તા કુ સમ



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



રે આ સાફલ્યટાણું યુગયુગ પલટે તોય પાછં ન આવે.



યશત :-



દરે ક ચરર્માં પાંચમો અક્ષર લઘુ અને છઠો ગુરુ.

14. મનહર :

અક્ષર :- ૩૧ (૧૬ + ૧૫)



પહેલા અને ત્રીજા ચરર્માં સાતમો અક્ષર ગુરુ.



બંધારર્ :- બે પંક્તતઓ પ્રથમ પંક્તતમાં-૧૬, બીજી પંક્તતમાં-૧૫



બીજા અને ચોથા ચરર્માં સાતમો અક્ષઅ લઘુ.

અક્ષર.



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



યશત :- ૮, ૧૬ અને ૨૪ અક્ષરે

૧૨૩



ઉદાહરર્ :-



ઊંટ કહે આ સભામાં વાંકા અંગવાળા ભડ
ં ૂ ા – ૧૬



ભ ૂતળમાં પશુઓને પક્ષીઓ અપાર છે – ૧૫


Download From 247naukri.blogspot.in

અન્સયનું તો એક વાંકુ આપના અઢાર છે .









નાગરવેલીના જેવી નાજુકડી નારવાંકી – ૧૬
વાંકો એનો અંબોડો ને વાંકા એના વેર્ છે – ૧૫

૩

૪ ૫ ૬

૭૮

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

રહી જગ ફરી પાછો, છટો થાય િરીરથી
્નેહગવક નથી જેને, ્નેહિોક ન એ ધરે ,
વસે શું શવદ્યમાં આવી, સત્ય ધમક પ્રસારતી,
અમોલ માનવી સત્તા, સવકલોક પ્રતારતી.



જાર્ે બધું તથાશપ કૈ , કહેવાની રજા નહીં



સાંભળી શિયાળ બોલ્યું દોખે દલપતરામ,



માત્રામેળ છંદ :-



માત્રામેળ છંદ અક્ષરોની નહીં, પરં ત ુ માત્રાની ગર્તરી કરવામાં અવે છે . લઘુ (∪)ની ૧ માત્રા અને ગુરુ (-) ની ૨ માત્રા ગર્ાય છે .



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

1.

દોહરો (દુહો) :-



અક્ષર :- ૨૪



ચરર્ :- ૪



યશત :- ૧૩મી માત્રાએ



બંધારર્ :- ૧ અને ૩ ચરર્માં – ૧૩ માત્રા ૨ અને ૪ ચરર્માં –
૧૧ માત્રા



છે લ્લા બે અક્ષર અનુિમે ગુરુ અને લઘુ



દીપકના બે ક્રદકરા, કાજળ ને અજવાિ
૨૧૧૨



૨ ૨૧૨

૧૧૨૨

એક કપ ૂત કાળં કરે , બીજો ક્રદયે પ્રકાિ
૨૧ ૧૨૧ ૨૧ ૧૨



૨૧૧ ૨
૨૨ ૧૨

૧૨૧

ભર્તાં પંક્રડત નીપજે, લખતાં લહોયો થાય
ચાર ચાર ગઉ ચાલતાં, લાંબો પંથ કં પાય



ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને, મોટંુ છે તુજ નામ
ગુર્ તારા શનત ગાઈએ, થાય અમારા કામ



નમતાથી સૌ કો રીઝે, નમતાને બહુમાન
સાગરને નદીઓ ભજે, છોડી ઊંચા ્થાન



૭ ૮

ત ૂટતા આભને ઝીલી, લેવાની િક્તત એ ઉરે .

કહે દલપતરામ રાજ અશધરાજ સુર્ો – ૧૬
રૂડી ગુજરાતી વાર્ી રાર્ીનો વકીલ છં – ૧૫

૧૨૩૪૫૬૭૮

શપ્રયે ! ્પિક કરં ુ શું હું ?, અશધકાર જરા નથી.

પોલું છે તે બોલ્યું તેમા કરી તેિી કારીગરી ? – ૧૬
સાંબેલ ંુ વગાડે તો હું જાણું કે તું િાર્ો છે – ૧૫

૭૮

દે વો ના ધા મ ના જે વુ,ં હૈ ડું જા ર્ે ક્રહ મા લ ય
૧ ૨



૪ ૫૬

િમાવી ન િકે તેથી, મુઝ
ં ાય મનની મહી.

2.

ચોપાઇ :-



અક્ષર :- ૧૫ + ૧૫ = ૩૦



ચરર્ :- ૪



યશત :- ૧૫મી માત્રા પછી



બંધારર્ :- દરે ક ચરર્માં ૧૫ માત્રા છે લ્લા બે અક્ષર અનુિમે ગુરુ
અને લઘુ.



લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માંદો 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 જ ંપયુ કહેતાં વાત



જો જોરે મોટાના બોલ, ઊજડ ખેડે બાજ્યું ઢોલ



એક મ ૂરખને એવી ટે વ, પથ્થર એટલા પજે
ં ૂ દે વ
પાર્ી દે ખી કરે ્નાન, તુલસી દે ખી તોડે પાન



કાળી ઘોળી રાતી ગાય, પીએ પાર્ી ચરવા જાય,
ચાર પગોને આંચળ ચાર, પછ
ં ૂ ડાથી ઉડાડે માંખ

કરતો જાળ કરોચળયો, ભોય પડી પછડાય
વર્ ત ૂટે લ તાંતર્ે, ઉપર ચડવા જાય
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3.

સવૈયા



જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે , યાદી ભરી ત્યાં આપની



અક્ષર :- ૩૧ અથવા ૩૨



ભ ૂલો ભલે બીજુ ં બધુ,ં મા-બાપને ભ ૂલિો નક્રહિં



ચરર્ :- ૪



આ પ્રેમ સંસારી તર્ો, તુજ તેજ જેવો છે નકી.



યશત :- ૧૬મી માત્રા પછી



આ મોક્ષથી મોંઘુ અને સાકર થકી વધતું ગળ્યુ,ં



બંધારર્ :- ચરર્ના અંતે ગુરુ – લઘુ આવશ્યક છે . છે લ્લો અક્ષર ગુરુ
હોય તો ૩૨ માત્રા થાય.







તુજ બાર્માં સંપાતથી પંચતવ આ સમયે મળ્યું
5.

ઝલર્ાં :-

ઝેર ગયા ને વેર ગયા, વળી કાળા કે ર ગયા કરનાર – ૩૧ માત્રા



અક્ષર :- ૩૭

૨૧ ૧૨ ૨ ૨૧ ૧૨



ચરર્ :- ૪

અંતરની એરર્ પર કોની પડે હથોડી ચેતન રૂપ ?



યશત :- ૧૦, ૨૦ અને ૩૦ માત્રાએ

કાળ તર્ી ધરતીમાં ખોદી કોર્ કોર્ રહ્ું જીવનના કૂંપ ?



ઉદાહરર્ :-

પુષ્પ તર્ી પાંદડીએ બેસી કરત ંુ કોર્ ચચરં તન હાસ ?



જાગને જાદવા કૃષ્ર્ ગોવાચળયા,

૨૨ ૨૨

૨૧ ૧૨ ૧૧૨૧

પ ૃથ્વી ઉરથી ઊઠે કોનો સુચભત પુલકશત મુખક્રરસ શ્વાસ ?

Download From 247naukri.blogspot.in



આ સ ૂની સ ૂની રાત મહીં કોઈ ઢોલક હજી બજાવે છે ,

તુજ શવના ઘેનમાં કોર્ જાિે ?


ને ઉજ્જડતાના ફચળયામાં એ સ ૂતાં પ્રેત જગાવે છે .


અલક મલક આ તરતો તડકો ચો તરફથી આયોજી,

તેજ હું તેજ હું િબ્દ બોલે.


ગોરીના બે ગાલમહીં એ તસતસતો પથરાયોજી.
હક્રરગીત :-



અક્ષર :- ૨૮



ચરર્ :- ૪



યશત :- ૧૬ મી માત્રા પછી (છે લ્લો અક્ષર ગુરુ હોય છે )



જે પોષત ંુ તે મારતું શું એ નથી િમ કુ દરતી ?

કાશમની કોક્રકલા કે ચલ કૂંજન કરે
સાગરે ભાસતી ભવ્ય ભારતી


4.

શનરખને ગગનમાં કોન ઘ ૂમી રહ્યો

જાગીને જોઉં તો જગત દીસે નહીં
ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે.



પ્રેમરસ પાને તું મોરના શપચ્છઘર
તત્વનું ટૂપણું તુચ્છ લાગે .
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સમાનાથી િબ્દો :

42.

અનુગ્રહ

કૃપા, ઉપકાર, મહેરબાની

43.

અનુપમ

અપ ૂવક, અનન્સય, અનોખુ,ં બેનમ ૂન, અજોડ,
શવલક્ષર્, અસાધારર્, અનેરં ુ

1.

અક્કલ

બુદ્ધદ્વ, મશત, પ્રજ્ઞા, મેઘા, ધી

2.

અક્ષત

અખંડ, સુરચક્ષત

3.

અચખલ

સમગ્ર, સઘળં , સમ્ત, સકલ, સવક, આખુ,ં પ ૂરં ુ

4.

અગમ્ય

ગ ૂઢ, ગે બી, રહ્યમય, ભેદી

5.

અક્ગ્ન

આગ, પાવક, અનલ, દે વતા, હુતાસન, વદ્ધિ

6.

અચરજ

નવાઈ, હેરત, શવ્મય, અચંબો, આશ્વયક

7.

અચાનક

ઓચચિંત,ંુ અર્ધાયુું, એકાએક, એકદમ

8.

અજ

બકરો

9.

અજપાળ

ભરવાડ

10.

અજલ

સ ૂકું

11.

અજ ંપો

અિાંશત

12.

અજાઝડ

અડાબીડ, ગીચ, ગાઢ

13.

અજાયબી

આશ્વયક

14.

અજ્ઞ

અજાર્, અનચભજ્ઞ

15.

અટળક

અનુમાન, ધારર્ા

16.

અટાર

ધ ૂળ

17.

અટીકટી

કટ્ટી

18.

અડગ

દ્રઢ, મજબ ૂત

19.

અર્છ

કં ટાળો

20.

અર્સર્

ઉપવાસ

21.

અણ્ર્ા

મોટાભાઈ

22.

અતલ

તચળયું

61.

અવાફ

મૌન

23.

અશત

ઘણું

62.

અિય

અિતત, અસમથક

24.

અશતશથ

મહેમાન, પરોર્ો, અભ્યાગત

63.

અિરફી

સોનામહોર, ગીની

25.

અતીત

ભ ૂતકાળ

64.

અશ્વ

ઘોડો, હય, તુરંગ, વાજી, સૈંધવ,

26.

અદીઠો

ન જોયેલો

65.

નીચ, હલકું

અમાપ, પુષ્કળ, અઢળક

27.

અધમ

અસીમ

66.

અશધકાર

અમલ, સતા, હક્ક

અસ ૂયા

ઈષ્યાક

28.

67.

અહોશનિ

ક્રદનરાત, હંમેિા

29.

અધીન

વિ, તાબેદાર,

68.

અંજલી

ખોબો, ખોબલો, પોિ

30.

અધ્યયન

અભ્યાસ, ભર્તર

69.

પુષ્કળ

શિષ્ય

31.

અનગળ

અંતેવાસી

70.

અજોડ,બેનમુન, અનેરં ુ , અસાધરર્

શતશમર, અંધારં ુ , તમસ, તમ, તાશમસ્ર, ધ્વાન્સત

32.

અનન્સય

અંધકાર

71.

અનભે

શનભકય

અંબાર

ભંડાર, કોષ, કોઠાર, ઢગલો

33.

72.

34.

અનગક ળ

અપાર, પુષ્પક, અનરાધાર અપરં પાર

આકાિ

આભ, નભ, ગગન, વ્યોમ, આસમાન, અંબર, ખ,

35.

અનહદ

અસીમ, અપાર

36.

અનાદર

અવજ્ઞા, અવહેલના, અપમાન, અવમાનના,
શતર્કાર,

44.

અનુ્યુત

સંકચલત, જોડાયેલ ંુ

45.

અફસોસ

પ્તાવો

46.

અચભજાત

ખાનદાન, કુ ળવાન

47.

અચભમાન

અહંકાર, ગવક, ઘમડ, અહં, દપક

48.

અભ્ર

મેઘ, વાદળ

49.

અમાનુષી

ૂર, ઘાતકી, શનદક ય, શનષ્ઠુર,

50.

અમી

અમ ૃત, પીય ૂષ, સુધા

51.

અમ ૃત

પીયુષ, સુધા

52.

અય્યાસી

એિઆરામી

53.

અરજ

શવનંતી, પ્રાથકના, શવનવર્ી, શવજ્ઞક્પત, અનુનય

54.

અજુ કન

ક્રકરીટી, પાથક

55.

અલ્પ

થોડું, નજીવુ,ં જરાક, સહેજ, ક્ષુલ્લ્ક, જરા

56.

અવકાિ

સમય

57.

અવની

ક્ષશત, ધરા, પ ૃથ્વી, ધરતી, ધરર્ી, ભોમ, મહી,
વસુધા, વસુમતી, શવશ્વંભરા

58.

અવર

બીજુ ં, અન્સય

59.

અવસાન

મ ૃત્યુ, શનધન, મરર્, મોત, અંતકાળ, દે હાંત,
કાળધમક

60.

અવાજ

ધ્વશન, નાદ, ઘોષ, ઘાંટો, સાદ, રવ, ્વર,
પોકાર,બ ૂમ

અભ્ર,
73.

આક્કા

મોટીબહેન

74.

આચાર

વતકન

75.

37.

અનાયાસ

સહજ, સુગમ

આતિ

અક્ગ્ન

76.

38.

અનાયક

અસભ્ય

આત્મશ્ર્લાધા

્વપ્રિંસા

અશનલ

વાયુ, પવન, સમીર, વાયરો, મારુત, વાત, વા

77.

39.

આનંદ

ઉલ્લાસ, હષક, ઉમંગ, હોંિ, ખુિી

અનુકંપા

દયા, કરુર્ા, અનુગ્રહ, મહેરબાની,

78.

40.

આબ

પાર્ી, વાક્રર

અનુકંપા

દયા, કરુર્ા

79.

41.

આભ ૂષર્

આભરર્, અલંકાર, ભ ૂષર્, દાગીનો, ઘરે ણંુ
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80.

આમંત્રર્

શનમંત્રર્

123.

ઓળો

છાયા, પડછાયો

81.

આરોપ

તહોમત, આળ. આક્ષેપ

124.

ઔષશધ

દવા

82.

આતક

દુખી

125.

કઢં ગંુ

બેડોળ, કદરૂપું

83.

ૂ ંુ
આલુઢ
ં લ

આંટાફેરા, સેવાચાકરી

126.

કદરૂપો

બેડોળ

84.

આવક

ઉપજ, મળતર, શનપજ, પેદાિ

127.

કપરં ુ

અઘરં ુ , કક્રઠન, મુશ્કેલ

85.

આવરદા

આયુષ્ય

128.

કબ ૂલ

મંજુર, માન્સય, ્વીકાયક, ્વીકૃત,

86.

આશવભાકવ

આશવષ્કાર, પ્રાગટય

129.

ઈચ્છા, કામના, અચભલાષા, મનોરથ, વાંછા, ્પ ૃહા,

સરોજ, પંકજ, ઉત્પલ, અંબુજ, અરશવિંદ, રાજીવ,

87.

આિા

કમળ

િતદલ, નચલન, સરશસજ, વાક્રરજ,

એષર્ા, આરત, મનીષા,

130.

કમળ

પહ્મ, સરોજ

88.

આસવ

અકક , રસ, સત્વ, અરક

131.

કમળ

પંકજ

89.

આળસું

એદી

132.

કરતાલ

કાંસીજોડા, ઝાંઝ

90.

આંખ

નેત્ર, નયન, ચક્ષુ, લોચન, નેર્, અક્ષ, દગ, ઈિ,

133.

કરાડ

ભેખડ

અચક્ષ

134.

કરાડ

ભેખડ

91.

આંચલ

પાલવ

135.

કરાલ

ભયંકર

92.

ઈચ્છા

અચભલાષા, કામના

136.

કમક

કાયક, ક્રિયા, પ્રવ ૃશત્ત, કામ,

93.

ઈનકાર

નામંજૂરી, અ્વીકાર, શનષેધ, મના,

137.

કં ગાલ

પામર, તુચ્છ

94.

ઈન્સદ્ર

પુરંદર, સુરપશત, દે વરાજ, િચચપશત, િચીિ,

138.

કં ચન

કનક, સોનુ,ં કું દન

95.

ઈલ્કાબ

ચખતાબ

139.

કં ચન

સોનુ,ં હેમ

96.

ઈિ

પરમાત્મા

140.

કં ઠ

ગળ, ડોક, ગ્રીવા

97.

ઈષ્ટ

ઈક્ચ્છત, મનગમતુ,ં શપ્રય

141.

કં ઠ

સ ૂર, અવાજ

98.

ઈંચગત

સ ૂચન, ઈિારો

142.

કાક

કાગડો

99.

ઈંતેજાર

આતુર, અધીરં ુ

143.

કાગડો

કાક, વાયસ

100.

ઉગમ

મ ૂળ

144.

કાપડ

વસ્ત્ર, વસન, અંબર, ચીર, કપડું

101.

ઉછંગ

ખોળો, ગોદ

145.

કાબુ

અંકુ િ, સત્તા

102.

ઉજમ

ક્રહરા

146.

કામદાર

મજુર, શ્રમજીવી, શ્રશમક, મજદુર

103.

ઉજ્જડ

શનર્જન, વેરાન

147.

ઊજળં દે દીપયમાન

મદન, માર, કં દપક, મન્સમથ, પુષ્પધન્સવા, અનંગ,

104.

ઉજ્જવળ

કામદે વ

105.

ઉત્કષક

ઉન્સનશત, ચડતી

106.

ઉત્કૃષ્ટ

શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમ

107.

ઉત્તાપ

સંતાપ

108.

ઉદક

નીર, જળ, પાર્ી

109.

ઉદય

ઉત્થાન

150.

કાયમ

સનાતન, િાશ્વત, ધ્રુવ, શનત્ય,

110.

ઉદાહરર્

દષ્ટાંત

151.

કાળ

સમય, વખત, જમાનો, વેળા

111.

ઉદ્વેગ

વ્યાકુ ળતા, ગભરાટ

152.

કાળજી

ચીવડ, તકેદારી, સાવચેતી, સંભાળ

112.

ઉનશત

શવકાસ, ઉત્કષક, અભ્યુદય, ચડતી, ઉત્થાન, પ્રગશત

153.

કાળં

કૃષ્ર્, શ્યામ, શ્યામલ, િામળં

113.

ઉપકાર

પાડ, એહસાન, કૃતજ્ઞતા, ઉપકૃશત, આભાર

154.

ક્રકનારો

કાંઠો, આરો, ઘાટ, તીર, ઓવારો, તટ, તીથક, પાર

114.

ઉપવસ્ત્ર

ઉત્તરીય

155.

ઉલ્લસ

આનંદ

ક્રકરર્

રક્શ્મ, અંશુ, મરીચચ

115.

156.

116.

ઊર્પ

અદૂ રય, ખામી

ક્રકરર્

અંશુ, રક્શ્મ

157.

117.

એખલાસ

દો્તી

ક્રકશતિ

ખ્યાશત, નામના, યિ, આબરૂ, પ્રશતષ્ઠા,

એતબાર

શવશ્વાસ, શ્રધ્ધા

158.

118.

ક્રકલ્લો

દુગક , કોટ

119.

એિીયાળી

લાચાર, પરવિ, દીન

159.

ક્રકલ્લોલ

આનંદ

ઐશ્વયક

િોભા, સમ ૃદ્ધિ

160.

120.

કુ ત ૂહલ

જજજ્ઞાસા, ઉત્કં ઠા, ઈન્સતેજારી, તાલાવેલી, અચરજ,

121.

ઓરતા

અચભલાષા

122.

ઓસડ

દવા, ઔષધ

ુ ાયુધ
પંચિર, રશતપશત, કુ સમ
148.

કામદે વ

અનંગ, મદન

149.

કામના

મનોરથ, અચભલાષા, આકાંક્ષા, અપેક્ષા, એષર્ા,
ચલપસા, વાંછના,

આશ્વયક
161.

કુ દરતી

પ્રાકૃશતક, સહજ, નૈસચગિક,
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162.

કુ હર

ગુફા

206.

ગ્રંથ

પુ્તક, ચોપડી

163.

કૂથલી

શનિંદા

207.

કૂંચી

ચાવી, કું ચચકા

ગ્રામીર્

ગામડાનું

164.

208.

કૃષ્ર્

મુરાક્રર, ચગક્રરધર

ઘમંડ

અહમ, અચભમાન

165.

209.

કેક્રફયત

હકીકત, દા્તાન

ઘાટો

કં ઠ, સાદ

166.

210.

ઘાસ

ખડ, ચાર

167.

કોપ

ખફગી

211.

ઘાંસ

ૂં , મુશ્કેલી
ગચ

168.

કોમળ

મ ૃદુ , સુકુમાર, મુલાયમ, નાજુક, કુ મળં ,

212.

ઘોડો

અશ્વ, તોખાર

169.

કોયલ

કોક્રકલ, શપક, કોક્રકલા, વનશપ્રય, સારં ગ, પરભ ૃતા

213.

ચકમક

કજજયો, ઝઘડો

170.

કોલ

વચન, વાયદો

214.

ચક્ષુ

આંખ, નયન

171.

કૌિલ

દક્ષતા, પટુતા, પ્રાવીણ્ય, ચતુરાઈ, શનપુર્તા

215.

ચતુર

શનપુર્, પ્રવીર્, કુ િલ, હોશિયાર, દક્ષ, અચભજ્ઞ

172.

િાંશત

દીક્પત, તેજ

216.

ચતુર

બુદ્ધિિાળી

173.

ૂર

ઘાતકી, શનદક ય, શનષ્ઠુર, કઠોર

217.

ચમત્કાર

પરચો, પ્રભાવ

174.

િોધ

ગુ્સો, રોષ, આિોિ, અમષક,

218.

ચંગ ુ

્વચ્છ, રૂડું

ક્ષુદ્ર

હલકું , પામર, તુચ્છ

219.

175.

ચંદ્ર

સુધારક, મયંક, ઈન્સદુ, સોમ, િિી, ક્રહમાંશ,ુ િીતાંશ,ુ

176.

ખચચત

મઢેલ,ંુ જેડેલ ંુ

177.

ખટકો

ચાનક

178.

ખપ

179.

િિાંક, મયંક
220.

ચાનક

જાગ ૃશત, કાળજી

ઉપયોગ

221.

ચારુતા

રમર્ીયતા, સુદ
ં રતા, લાવણ્ય, લાચલત્ય, ખ ૂબસ ૂરતી

ખરખરો

િોક

222.

ચાંદની

ચંક્રદ્રકા, જ્યોત્સના, કૌમુદી,ચંદ્ર્પ્પ્રભા, ઈન્સદુમતી, િકા

180.

ખલીતો

પરબીક્રડયુ,ં લખોટો

223.

ચેતના

ચૈતન્સય, જીવનિક્તત

181.

ખલેલ

શવધ્ન, હરકત, શવક્ષેપ

224.

કુ લીનતા, સં્કાક્રરતા

નિો, કેફ

182.

ખાનદાની

છાક

225.

મત્સયક

છત્રી, છત્ર

183.

ખાર

છાતા

226.

ુ ા
સેવા, શુશ્રષ

શવદ્યાથી

184.

ચખદમત

છાત્ર

227.

ઉદાસ, ગમગીન, ક્રદલગીર

ગુપત, શવશ્રમ્ભ

185.

ચખન્સન

છાનું

228.

મ્તી, ગવક

કટક

186.

ખુમારી

છાવર્ી

229.

ગજાનન, શવનાયક, લંબોદર, ગર્ેિ

શવશ્વ, લોક, આલમ, દુશનયા, જહાં, જહાન, ખલક,

187.

ગર્પશત

જગત

188.

ગમગીન

ચખન, ઉદાસ, ઉદશવગ્ન, િોકમગ્ન, દુ: ખાતક

230.

જદભરત

મ ૂખક, અર્સમજુ

189.

ગમાર

મ ૂઢ, બાધુ,ં બેવકુ ફ, બોઘું

231.

જનક

શપતા, જન્સમદાતા, તાત, બાપ,

190.

ગરલ

ઝેર, શવષ

232.

ગરહન

ગળં , ડોક

જરક

ઘરડું, વ ૃિ

191.

233.

ગક્રરમા

મહત્તા, મોટાઈ

જરઠ

વ ૃિ, ઘરડું, વયોવ ૃિ,

192.

234.

દીન, શનધકન, રં ક, દક્રરદ્ર, કં ગાલ, પામર, અક્રકિંચન

સચલલ, પાર્ી, નીર, વાક્રર, અંબુ, તોય, આપ, ઉદક

193.

ગરીબ

જળ

235.

ગતક

ખુમારી

જ ંગ

યુિ, લડાઈ, ઝઘડો, સંગ્રામ, સમર, શવગ્રહ

194.

ગહન

અકળ, ગ ૂઢ

236.

195.

જ ંગ

યુિ, લડાઈ

ગાય

ધેન,ુ સુરચભ

237.

196.

જ ંગલ

અરણ્ય, વન, કાનન, શવશપન

197.

ગાયબ

અદશ્ય

238.

જજગર

ક્રદલ, હૈય ંુ

198.

ગારુડી

મદરી

239.

જજિંદગી

જીવન, આયુષ્ય, આયખુ,ં આવરદા, જીવતર,

199.

ચગક્રર

પવકત

240.

જીભ

વાચા, વાર્ી

200.

ગુફા

ગુહા, કં દર, કં દરા, બખોલ, ગહવર

241.

જોબન

જુવાની, યૌવન

201.

ગુરૂ

મોટું, ભારે

242.

જોર

બળ, િક્તત, તાકાત, જોમ, કૌવત,

202.

ગુલામી

પરાધીનતા, પરતંત્રતા

243.

ઝટ

ઝડપ, ત્વરા

203.

ગ ૃહ

મકાન, ઘર, શનકેતન, સદન, આવાસ, ભવન,

244.

ઝંઝટ

પંચાત

245.

ઝાકળ

ઓિ, તુષાર, િબનમ

246.

ઝાખ

બટ્ટો, લાંછન

247.

ઝાડ

વ ૃક્ષ, તરુ, તરુવર, દ્ર ુમ, પાદપ

શનલય, ધામ, આલય, આગાર, શનવાસ, ્થાન
204.

ગોદ

ખોબો, ઉછંગ

205.

ગોન્દ્ષ્ઠ

વાતચીત, ગોઠડી

ભુવન, જગ, સ ૃન્દ્ષ્ટ

સામથ્યક
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248.

ટકોર

ઈિારો, સ ૂચના

292.

દાદુર

દે ડકો

249.

ટાણું

અવસર, વખત

293.

દાશમની

વીજળી, શવદ્યુત

250.

ટોર્ો

મહેણંુ

294.

દાવો

હક, અશધકાર

251.

ઠાવકું

ગંભીર

295.

ક્રદવસ

વાસર, અહન, ક્રદન, દહાડો

252.

ડખ્ખામારી

મગજમારી

296.

ક્રદવ્ય

દૈ વી, અલૌક્રકક

253.

ડરપોક

ભીરુ, બીકર્

297.

દીદાર

ચહેરો, ્વરૂપ

254.

ડાઘ

કલંક

298.

તટ

ક્રકનારો

દુ :ખ

કષ્ટ, સંતટ, આપદા, શવપશત્ત, આફત, વેદના,

255.
256.

્
તદ્દન

સાવ, ચબલકુ લ

299.

257.

તપોવન

વનવાસ

દુગાક

જગદં બા, જગજ્જનની

તરજુમો

ભાષાંતર, અનુવાદ

300.

258.

દુઘકષકતા

ઉગ્રતા

301.

259.

તરર્

હોડી

દુશ્મન

અક્રર, ક્રરપુ, િત્રુ, વૈરી, અશમત્ર

તરત

િીધ્ર, ત્વક્રરત, જલદી

302.

260.

દુષ્ટ

નીચ, અધમ, કુ ક્રટલ, ધ ૂતક, પાપી

તરં ગ

મોજુ ં

303.

261.

દે દીપયમાન

દીપતુ,ં ઝગમગતુ,ં

262.

તરુ

વ ૃક્ષ, ઝાડ

304.

દે માર

ઝપાટાભેર, તડામાર

263.

તલવાર

ખડ્ગ, તેગ, સમિેર, અશસ, સાયલ

305.

દે વ ંુ

કરજ, ઋર્

264.

તવંગર

ધશનક, શ્રીમંત, પૈસાદાર, અમીર, તાલેવાન,

306.

દે હ

િરીર, કાયા, તન, વપુ, બદન, કલેવર,

265.

તળાવ

સર, સરોવર, કાસાર, તટાગ, તડાગ

307.

દૈ ત્ય

દાનવ, અસુર, રાક્ષસ, શનિાચ, દનુજ,

266.

તંગ

તાર્ેલ,ંુ કસેલ ંુ

308.

દોરડું

રજ્જૂ, રાંઢવુ,ં રાિ, રસના

267.

તંદુર્ત

્વ્થ, શનરામય

309.

દોલત

પૈસો, ધન, સંપશત્ત, નાણુ,ં પજી
ં ૂ , શવત્ત, દ્રવ્ય,

268.

તંદ્રા

આળસ, ઘેન

310.

દોષ

ક્ષશત, ભ ૂલ

269.

તાક

નેમ, ચોટ

311.

દો્ત

શમત્ર, સખા

270.

તાકીદ

ઉતાવળ, આજ્ઞા

312.

દ્રવ્ય

સંપશત્ત, ધન, અથક

271.

તાત્પથક

ભાવાથક

313.

ધજા

ધ્વજ, પતાકા, વાવટો, કેતન,

272.

તાિીર

ક્્થશત

314.

ધન્સયવાદ

અચભનંદન

273.

તાસીર

્વભાવ, પ્રકૃશત

315.

ધરતી

પ ૃથ્વી, અવશન

274.

શતશતક્ષા

સહનિીલતા, ધૈયક

316.

ધમક

નીશત, પુણ્ય

275.

શતશમર

અંધારં ુ , અંધકાર

317.

ધવલ

સફેદ, શ્વેત

276.

તીર

બાર્, િર, સાયલ, સાયક, િલ્ય

318.

ધારા

પરં પર, હાર

277.

તીર

કાંઠો, ક્રકનારો

319.

ધી

ધ ૃત, હશવ, સશપિ, આજય

278.

તીર

ક્રકનારો, કાંઠો

320.

ધીખવું

ધગધગતું

279.

તુષાર

િબનમ, ઓસ

321.

ધ ૂત

જુગાર, જુગટું

280.

ત ૃષા

તરસ, શપયાસા

322.

ધ ૃષ્ટ

બેિરમ, ઉિત

281.

ત ૃષ્ર્ા

લાલસા, કામના, વાસના,

323.

ધૈયક

ધીરજ, ધ ૃશત

282.

તેજ

આભા, પ્રકાિ

324.

ધૌત

મ ૃર્ાચલની, શવશ્વાસ

283.

તેજ્વી

પ્રશતભાિાળી

325.

ધ્યેય

ઉદ્દે િ, લક્ષ્ય, હેત,ુ પ્રયોજન, આિય

284.

તોખાર

ઘોડો, અશ્વ

326.

ધ્રુમ્ર

ધુમાડો

285.

તોરો

કલગી, છોગું

327.

નજીક

શનકટ,સમીપ, પાસે,

286.

દક્ષતા

ચતુરાઈ, કુ િળતા

328.

નદી

સ્ત્રોતક્્વની, શનઝકરર્ી, સક્રરતા, તક્રટની, શનમ્નગા,

287.

દમામ

રૂઆબ, ભપકો

288.

દશયત

શપ્રય, વલ્લભ

329.

નમણું

સુદ
ં ર

289.

દક્રરત

ધન, દ્રવ્ય

330.

નમ્કાર

નમન, પ્રર્ામ, સલામ, અચભવાદન, વંદન,

290.

દક્રરદ્ર

શનધકન, અક્રકિંચન

દક્રરયો

સાગર, સમુદ્ર, શસિંધ,ુ ઉદશધ, અક્બ્ધ, રત્નાકર,

331.

જલશધ, સાયર, મહેરામર્

નયન

નૈર્

332.

નરે િ

રાજા, ન ૃપ

291.

યાતના, પીડા, વ્યથા,

દદક

આપત્રા, િૈવચલની, પયક્્વની

પ્રચર્પાત,
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333.

નવુ

નવીન, ન ૂતન, નવલુ,ં અચભનવ, નૌતમ

375.

પરાિમ

િૌયક, બહાદુરી, વીરતા, શ ૂરાતન,

334.

નાક

નાશસકા, આબરં ુ

376.

પરાર્ે

જબરજ્તીથી

335.

નાજુક

કોમળ, મુલાયમ, કુ મળં , મ ૃદુ

377.

પરાધીનતા

પરતંત્રતા, ગુલામી

336.

નાણું

સંપશત્ત, દ્રવ્ય, પૈસો, જર,

378.

પક્રરમલ

સુગંધ, સૌરભ, સુવાસ, ફોરમ, મહેંક, સુરચભ

337.

નામ

અચભધાન, સંજ્ઞા

379.

પક્રરશમત

અલ્પ, સીશમત

338.

નામના

આબરૂ, કીશતિ

380.

પક્રરવેિ

શવ્તાર, ક્ષેત્ર, વાતાવરર્

339.

નામાંક્રકત

પ્રખ્યાત, જાર્ીતું

381.

પક્રરવેિ

વાતાવરર્

340.

શન:્પ ૃહ

શનષ્કામ

382.

પર્જન્સય

વરસાદ

341.

શનગ ૂઢ

ગુપત, અગમ્ય

383.

પવકત

ચગક્રર, પહાડ, ડુંગર, િૈલ, અચલ, ભ ૂધર, નગ,

342.

શનગ ૂઢ

ઊંડી, અગમ્ય

343.

શનત્ય

સદા, હંમેિા, દરરોજ

384.

મરર્, મ ૃત્યુ

પળ, ક્ષર્

344.

શનધન

પલક

385.

પવન

અશનલ, વાયુ

345.

શનધાન

્થાન, ભંડાર

386.

અવાજ, ધ્વશન

પાવન, શુચચ, શુિ, પાક

346.

શનનાદ

પશવત્ર

387.

347.

શનમગ્ન

લીન

પશવત્રતા

શ ૂચચતા, શુદ્ધિ

388.

348.

શનશમત્ત

કારર્, બહાનુ

પશ્વાતાપ

પ્તાવો

389.

349.

શનયશત

નસીબ, ભાગ્ય

પહેલ

આરં ભ, પ્રારં ભ, િરૂઆત

શનયંત્રર્

અંકુ િ, શનયમન

390.

350.

પહ્મીની

ચતુરાઈ,ક્રદવેટ

391.

351.

શનરવશધ

અપાર

પંકજ

પહ્મ, કમળ, સરજ

392.

352.

શનરં તર

સતત, સહાય

પંક્તત

હાર, હરોળ

શનિા

રજની, રાશત્ર, િવકરી, યાશમની, શવભાવરી, ક્ષપા

393.

353.

પંખી

શવહગ, ખગ, પક્ષી, પંખીડું, શવહંગ,

શનિીથ

રાશત્ર

394.

354.

પંક્રડત

ધીમાન, પ્રજ્ઞ, શવદ્વાન, બુધ, કોશવદ,

355.

શનષ્ર્ાંત

પ્રવીર્, કાબેલ

395.

પંથ

ર્તો, માગક , રાહ, વાટ, પથ,

356.

શન્તબ્ધ

શનશ્વેષ્ટ, ક્્થર

396.

પંથક

વટેનાગુક, મુસાફર

357.

શનિંદા

કૂથલી, વગોણું

397.

પાદત્રાર્

પગરખા, ખાસડા

358.

નીરોગી

શનરામય, ્વ્થ

398.

પાદપ

તરુ, દ્ર ુમ

359.

નેડો

ચાહ

399.

પાન

પત્ર, પર્ક, પાંદડું, પલ્લવ, ક્રકસલય

360.

નેહ

્નેહ, પ્રેમ, અનુરાગ, પ્રીશત, પયાર

400.

પામર

તુચ્છ, રં ક

361.

નોકર

ચાકર, દાસ, પક્રરચારક, સેવક, અનુચર

401.

પાય

ચરર્, પગ

નોધારી

આધાર શવનાની

402.

362.

પારં ગત

હોશિયાર,શનષ્ર્ાંત

પડઘો

પ્રશતહવશન, પ્રશતઘોષ

403.

363.

પાવકતી

ઉમા, ગૌરી, િૈલસુતા, ચગક્રરજા, હેમવતી,

364.

પડતી

પતન, હાર, પરાજય, પીછે હઠ

404.

પાવક

અક્ગ્ન, અનલ

પર્છ

પ્રત્યંચા, મૌવી

405.

365.

પાિવી

જ ંગલી

પતાવટ

સમાધાન, સમજૂશત, મનમેળ, સુલેહ, સંશધ,

406.

366.

પાષાર્

પથ્થર, ઉપલ

407.

367.

પશત

કં થ ્ , ભરથાર, ધર્ી, ્વામી, નાથ, ધવ,

પાંગળં

અિતત

408.

ભતાક,વલ્લભ, પ્રીતમ, પ્રાર્પશત

પુત્ર

ક્રદકરો, આત્મજ, તનય, સુત, તનુજ

409.

પુત્રી

તનયા, દુક્રહતા, તનુજા, દીકરી, આત્મજા

ધરાધર

368.

પતીજ

શવશ્વાસ, ભરોસો

410.

ભાયાક, અધાુંગના, વલ્લભા, વધ ૂ, વહુ, શ્રીમતી,

પશવત્ર, પુણ્યિાળી

369.

પત્ની

પુશનત

411.

પુર

નગર, નગરી, પુરી

ગ ૃહલક્ષ્મી

412.

પુરાતન

પ્રાચીન, પુરાણુ,ં જૂન,ું જીર્ક, જર્જક્રરત

413.

પ ૂવકજ

વડવાઓ

414.

પ ૃશથવીવલ્લ

પ ૃથ્વીનો ્વામી

370.

પથ્થર

પાષાર્, શિલા, પાર્ો, પથરો,

371.

પદ્મ

કમળ, સરોજ

372.

પનોતા

મંગલકારી

373.

પય

દૂ ધ, ક્ષીર

415.

પ ૃષ્ઠ

પીડ, વાંસો

374.

પરચો

ચમત્કાર, પ્રભાવ

416.

પેચ

આંટો, વળ

417.

પેંતરો

દાવપેચ, યુક્તત

ભ
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418.

પોપટ

શુક, કીર

460.

ચબરાદર

ભાઈ, સાથી

419.

પૌરૂષ

પુરૂષાતન, મદાકનગી

461.

ચબ્તર

ચબછાનુ,ં પથારી

420.

પ્રકાર

ભેદ, જાત

462.

પ્રકાિ

તેજ, પ્રભા, આભા, દ્યુશત, અજવાળ, દીક્પત, ઉજાસ

ચબક્્મલ

ઘાયલ, િહીદ

421.

463.

ચબિંદુ

ટીપુ,ં ટપકું

422.

પ્રગશત

શવકાસ, ઉન્સનશત

464.

બીજ

ઓલાદ, વર્ક

423.

પ્રગલ્ભ

પ્રૌઢ, ગંભીર

465.

બુદ્ધિ

પ્રજ્ઞા, મશત

424.

પ્રગલ્ભતા

પાકટતા

466.

બુદ
ં

ક્રટિંપ,ંુ છાંટો

425.

પ્રર્ાચલકા

પરં પરા, રૂક્રઢિં, ક્રરવાજ, પ્રર્ાલી

467.

બ ૃદ્ધિ

પ્રજ્ઞા, મશત

426.

પ્રશતકાર

શવરોધ, સામનો

468.

બેત

નેતરની લાકડી

427.

પ્રશતકુ ળ

ઊલટું, અવળં , શવપરીત

469.

બ્રહ્મા

ુ
શવધાતા, પ્રજાપશત, શપતામહ, સ્રષ્ટા, ચતુમકખ

428.

પ્રશતધ્વશન

પડઘો

470.

ભગવાન

ઈશ્વર, પ્રભુ, હક્રર, પરમેશ્વર, પરમાત્મા, શવભુ, ઈિ,

429.

પ્રતીશત

ખાતરી, શવશ્વાસ

430.

પ્રત્યક્ષ,

રૂબરૂ, સમક્ષ, મોઢામોઢ, નજરોનજર

471.

ભમરો

અચલ, ભ્રમર, ભગ
ં ૃ , મધુકર, મધુપ, દ્ધદ્વરે ફ

431.

પ્રથમી

પ ૃથ્વી, ધરતી, ધરા

472.

છળ, કપટ, દગો

ઘોર, ભીષર્, ભીષ્મ, દારુર્, ભીમ

432.

પ્રપંચ

ભયંકર

473.

દે વ

પ્રભાત

પરોઢ, અરુર્ોદય, પો, પ્રાત:કાલ, સવાર, ભોર,

ભવર

433.

474.

ભાગ્ય

ક્રક્મત, નસીબ, તકદીર, દૈ વ, પ્રારબ્ધ, શનયશત,

અંતયાકમી

મળસકું

શવધાતા

434.

પ્રમત્ત

પ્રમાદી, આળસુ

475.

પ્રમાર્ભ ૂત

ભાલ

કપાળ, લલાટ

435.

શવશ્વાસપાત્ર

476.

ભાવશવભોર

ભાવમગ્ન

436.

પ્રયત્ન

કોશિશુ, પ્રયાસ

477.

ભા્કર

રશવ, સ ૂયક

437.

પ્રસંગ

અવસર

478.

ચભક્ષા

ભીખ

438.

ફકક

તફાવત

479.

ભીશત

ભય, બીક

439.

ફાયદો

લાભ, મળતર

480.

ભીરુ

બીકર્, ડરપોક

440.

ુલ

ુ , સુમન, પુષ્પ, પ્રસ ૂન, સુમ, ગુલ, બકુ લ,
કુ સમ

481.

ભુજા

બાહુ, હાથ

ફૂલડું

482.

ભ ૂખ્યું

બુક્ષચુ ક્ષત, ક્ષુશઘત

483.

ભ ૂતળ

પ ૃથ્વીની સપાટી

484.

ભ ૂલ

વાંક, ગુનો, ચ ૂક, દોષ, ખામી

485.

ભોરં ગ

નાગ

441.

ફેંસલો

શનકાલ, અંત

442.

ફોક

ફોગટ, રદ

443.

ફોગટ

વ્યથક, શમથ્યા

444.

ફોરમ

સુગંધ, સૌરભ

486.

ભ્રમ

સંદેહ, ભ્રાક્ન્સત,

445.

બકાલું

િાકભાજી

487.

ભ્રમર્ા

વહેમ, િંકા

446.

બચક્ષસ

ભેટ, ઉપહાર, ઈનામ, પુર્કાર, નજરાણું

488.

મગરૂર

ગશવિષ્ઠ, અચભમાન, ઘમંડી

447.

બશધર

બહેરં ુ

489.

મજલ

અંતર, છે ટું,

448.

બલા

આફત, મુસીબત

490.

મદ

ગવક, તોર

449.

બંડખોર

બળવાખોર

491.

મધુ

શમષ્ટ, ગળ્યુ,ં મધુર,

450.

બંદગી

પ્રાથકના, અચકના, ઉપાસના,

492.

મનીષા

ઈચ્છા, આકાંક્ષા

451.

બંદગી

પ્રાથકના

493.

મરુત

પવન, વાયુ

452.

બંદીજન

કેદી, બંદીવાન

494.

મમકર

અવાજ, ધ્વશન

453.

બાગ

વાડી, વાક્રટકા, બગીચો, ઉદ્યાન, ઉપવન

495.

મ્તક

શિર, માથુ,ં િીિ, શિષક,

454.

બાજી

યુક્તત, પ્રપંચ

496.

મહજબ

ધમક

455.

બાતલ

શનરથકક

497.

મહેર

કૃપા, દયા

456.

બાબત

શવષય, મુદ્દો

498.

મહેરામર્

સાગર, રત્નાકર

457.

બાવરં ુ

બેબાકળં , વ્યાકુ ળ

499.

મહેલ

રાજગ ૃહ, પ્રાસાદ

458.

બાળક

શિશુ, અભકક, િાવક, બચ્ચુ,ં અપત્ય, બાળ

500.

મંચઝલ

મકામ, મુકામ, માગક

459.

બાંધવ

ભાઈ, સહોદર, ભ્રાતા, બાંધવ

501.

માર્સ

માનવ, મનુજ, માનુષ, આદમી,

ઈસમ, જન
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502.

માતા

જનની, જનેતા, મા, માવડી, જન્સમદાત્રી,

543.

લગામ

રાિ

503.

માથું

મ્તક, શિર

544.

લજ્જા

લ્યાનત, િરમ

504.

માન

આબરૂ, પ્રશતષ્ઠા, સંમાન, મોટાઈ

545.

લચલત

રમર્ીય, સુદ
ં ર

505.

શમજાજ

્વભાવ, પ્રકૃશત

546.

લહેજત

મજા

506.

શમત્ર

ભેરુ, સાથી, ભાઈબંધ, દો્ત, સખા, સહચર, સુહ્યદ,

547.

લહેજો

પગ, ક્ષર્

548.

લાંઘર્

અનિન, ઉપવાસ
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અજીજ

549.

507.

મીન

માછલી

લેિ

જરાપર્, અલ્પ

550.

508.

મુતતા

મોતી, રત્ન

લોચન

આંખ

551.

509.

મુક્તત

મોક્ષ

વઓપાત

રોક્કળ, આિં દ

552.

510.

મુખ

વદન, ચહેરો, દીદાર, મોં, આનન, વકત્ર

વજ્જરસમા

અભદ્ય

511.

મુખોમુખ

મોઢોમોઢ

553.

મુદ્રા

વીટી, અંગ ૂઠી

વર્સવું

બગડવું

512.

554.

મુસાફર

પશથક, પંથી, રાહદારી, વટેમાગુક, પ્રવસી, યાશત્રક,

વલોપાત

આિં દ

513.

555.

વસમું

કક્રઠન, જક્રટલ

રાહી, સફરી

556.

વસુધ
ં રા

પ ૃથ્વી, ધરતી

ણું

514.

મ ૃગ

હરર્, સારં ગ, કુ રંગ, મ ૃગલુ,ં હક્રરર્

557.

વસ્ર

વસન, પટ, કાપડ, અંબર, પક્રરધાન

515.

મ ૃદુ

મુલાયમ, નરમ

558.

વહેમ

સંિય, સંદેહ

516.

મ ૃદુ લ

કોમળ

559.

વાઘ

વ્યાધ્ર, િાદૂક લ

517.

મેજબાન

યજમાન

560.

વાક્રટકા

કૂક્રટર

518.

મેરામર્

સમુદ્ર

561.

વાતાયન

બારી

519.

મેહુલો

મેઘ, વષાક, વરસાદ, મેહ,

562.

વાત્સલ્ય

્નેહ, પ્રીશત

520.

મોજ

આનંદ, ઉલ્લાસ

563.

વાદળ

અભ્ર, જલદ, મેઘ, ધન, વાક્રરદ, પર્જન્સય, નીરદ,

521.

મોજુ ં

ઊશમિ, વીચચ, તરં ગ

522.

મોર

મય ૂર, કલાપી, કલાધર, શ્રીખંડ, નીલકં ઠ

564.

વાન

રં ગ, વર્ક

523.

મોક્રહની

આકષકર્, ખેંચાર્, ભ ૂરકો

565.

વામા

સ્ત્રી, નારી

524.

યિ

પ્રશતષ્ઠા, કીશતિ, નામના, આબરૂ

566.

વાક્રરઆરો

પનઘટ, નદીઘાટ

યાશમની

રજની, શનિા

567.

525.

વાંધો

અવરોધ, અડચર્

યાયાવર

રખડેલ, રમશતયાળ

568.

526.

શવગશત

અધોગશત

યોગી

તપ્વીર, જોગી

569.

527.

શવચચ

મોજૂ, તરં ગ

રતત

લોહી, િોચર્ત

570.

528.

શવચ્છે દ

જુદાઈ, અલગતા

રજ

ધ ૂળ, કર્

571.

529.

શવજય

જીત

572.

530.

રજની

િવકરી, શવભાવરી

શવપદ

શવપશત્ત, મુશ્કેલી

573.

રસ

આસવ, અકક

શવપ્રયોગ

શવરહ, શવયોગ

531.

574.

રસમ

રીત, પ્રર્ાલી

શવભુ

દે વ, ભગવાન

532.

575.

રસશવભોર

રસમગ્ન

શવલાસી

કામાસકત

533.

576.

રં ગ

આનંદ, મ્તી

શવિદ

સરળ

534.

577.

રાગ

મોહ, મમતા

શવશ્રમ્ભ

ગુપત, ખાનગી

535.

578.

રાજગ ૃહ

મહેલ

શવષ

ઝેર, વખ

536.

579.

આશ્વયક, અચરજ

રાજા

રાજન, નરે િ, નરે ન્સદ્ર, ભ ૂપ, ભ ૂપશત, ન ૃપશત, ભ ૂપાલ,

શવ્મય

537.

580.

વીજળી

શવદ્યુત, સૌધાશમની

મહીપશત, નરપશત

581.

વીરતા

િૌયક, શ ૂરાતન, પરાિમ, બહાદુરી

અંબુદ

538.

ક્રરકતતા

શ ૂન્સયતા, ખાલીપણુ,ં ખાલીપો, શ ૂન્સયવકાિ

582.

વેળ

ભરતી

539.

ક્રરપુ

િત્રુ, દુશ્મન

583.

િક્તત

ગજુ, તાકાત

540.

રુગ્ર્

બીમાર, માંદુ

584.

િગ

વાટ, ક્રદવેટ

541.

રુદન

રોદણુ,ં શવલાપ, કં દન, આિં દ

585.

િબ

મડદું, મ ૃતદે હ

542.

રુશધર

લોહી

586.

િબોરોજ

રાતક્રદવસ, શનિક્રદન
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587.

િશમયાનો

મંડપ

633.

સાળ

ચોખા

588.

િરપાવ

ઈનામ, સન્સમાન

634.

સાળવી

વર્કર

589.

િહેર

પુર, પુરી, નગર, નગરી

635.

શસદ્ધિ

સાચબતી, ફલપ્રાક્પત

590.

િંકા

સંદેહ, વહેમ, સંિય

636.

શસફત

ખાશસયત

591.

િાર્પર્

ડહાપર્, ચાતુરી

637.

શસિંહ

વનરાજ, િેર, સાવજ, કેિરી, મ ૃગે ન્સદ્ર

592.

શિશથલ

ઢીલુ,ં શનબકળ

638.

સુધા

અમ ૃત, અમી

593.

શિવ

િંભ,ુ િંકર, રુદ્ર, ઉમાપશત

639.

સુધાકર

ચંદ્ર

594.

િીકર

છાંટ

640.

સુભન

સુદ
ં ર, રમર્ીય

595.

િીધ્ર

ત્વક્રરત, સત્વર

641.

સુવાસ

પક્રરમલ, સુરચભ

596.

િીિ

મ્તક, માથું

642.

સુદ
ં ર

કાંન્સત, રૂપાળં , ચારુ, નમણુ,ં મનોરમ, મનોહર

597.

શુભ્ર

શનમકળ

643.

સ ૂયક

ભાનુ, રશવ

598.

શ ૂન્સયતા

ખાલીપો, અભાવ

644.

સોડમ

સુગંધ, સૌરભ, ફોરમ

599.

શ ૂન્સયતા

ખાલીપો, અભાવ

645.

સોનું

હેમ, કનક, ક્રહરણ્ય, સુવર્ક, કં ચન, કું દન,

600.

શૃગ
ં

ટોચ

646.

બાળપર્

સાથી, શમત્ર

601.

િૈિવ

સોબતી

647.

પરાિમ, વીરતા

વશનતા, અબળા, વામા, નારી, ઓરત, મક્રહલા,

602.

િૌયક

સ્ત્રી

603.

શ્રમ

થાક, મહેનત

604.

શ્રુશત

વેદ, કાન

605.

શ્રેચર્

પંક્તત, હાર

606.

શ્વાસ

દમ, હાંફ

607.

ષટ

છ

608.

સદાવ્રત

અન્સનક્ષેત્ર

609.

સનાતન

િાશ્વત

610.

સફેદ

શ્વેત, ધવલ, શુકલ, ધોળં , ઊજળં , શસત, શુભ્ર

611.

સમાધાન

પતાવટ, શનવેડો

612.

સમુદ્ર

સાગર, દક્રરયો

613.

સમ ૂહ

વદ
ં ૃ , સમુદાય, ટોળ, ગર્

614.

સર્વતી

ચગરા, ભારતી

615.

સક્રરતા

તક્રટની, શનઝકક્રરર્ી

616.

સરોવર

સર, કાસાર

617.

સવકગ્રાહી

સમગ્રલક્ષી

618.

સક્રહષ્ણુતા

શતશતક્ષા, સહનિક્તત

619.

સંગશત

સહવાસ

620.

સંજ્ઞા

જ્ઞાન, ઈિારો

621.

સંતાપ

કલેિ, ચચિંતા

622.

સંમશત

સમથકન, અનુમોદન

623.

સંવાદ

વાતચીત, ચચાક

624.

સંિય

િંકા

625.

સંસક્તત

આસક્તત, વ્યસન

626.

સાખ

સાક્ષી

627.

સાદડ

જાહેર, સાવકજશનક, પરચ ૂરર્

628.

સાપ

અક્રહ, ભુજ ંગ, સપક, નાગ, શવષધર, પનગ

629.

સામથ્યક

ક્ષમતા

630.

સાયર

દક્રરયો

631.

સાર

સત્વ, ઉત્તમ

632.

સાથકક

સફળ, કૃતાથક

કાશમની, ભાશમની, રમર્ી
648.

સ્ત્રી

નારી, મક્રહલા

649.

્ફોટ

ખુલાસો

650.

્મ ૃશત

્મરર્, યાદ

651.

્મ ૃશતપડ

્મરર્

652.

હકૂમત

સત્તા, અશધકાર

653.

હડફેટ

અથડામર્

654.

હમદદી

ક્રદલસોજી, આશ્વાસન

655.

હય

અશ્વ, તોખાર

656.

હરર્

સારં ગ, કુ રંગ, મ ૃગ

657.

હક્રરત

લીલું

658.

હલાદ

આનંદ, ઉમંગ

659.

હવડ

અવાવરં ુ

660.

હાથી

ગજ, વારર્, કું જર, દ્ધદ્વપ, હક્્ત

661.

ક્રહરણ્ય

સોનું

662.

ક્રહલચાલ

ગૂ

663.

હૈય ંુ

હદય, ક્રદલ

664.

હોડી

નૌકા, વારર્
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ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

Download From 247naukri.blogspot.in

શવરુધ્ધાથી િબ્દો
અખંડ × ખંક્રડત

અથ× ઈશત

લઘુતા×ગુરુતા

દક્રરદ્ર× ધનવાન

અગવડ× સગવડ

અક્રકિંચન× શ્રીમંત

રૂપ×કુ રૂપ

દુગુકર્× સદગુર્

અગ્રજ× અનુજ

અદ્વૈત× દ્વૈત

સંકોચ× શન : સંકોચ

દુલકભ× સુલભ

અજ્ઞ× પ્રજ્ઞ (સુજ્ઞ)

અખત્યાર× ચબનઅખત્યાર

શવનીત× ઉિત

દુર્જન× સજ્જન

અશતવ ૃન્દ્ષ્ટ×અનાવ ૃન્દ્ષ્ટ

અતડું× મળતાવડું

શવભતત×અશવભતત

દે ર્દાર× લેર્દાર

અદ્યતન× પુરાંતન

આસતત × અનાસતત

મહાન× પામર

ધન્સયવાદ× શધક્કાર

અધમ્× ઉત્તર

આયક× અનાયક

મોંઘુ×ં સોંઘું

શનમકહલાલ×શનમકહરામ

અશધ× ન્સય ૂન

આક્રદ× અંત

મ્લાન× પ્રુલ્લ

શનમેષ× અશનમેષ

અધોગશત× ઊધ્વકગશત

આદર×અનાદર

મોટપ ×નાનપ

શનવ ૃત્ત×પ્રવ ૃત્ત

અધોચબિંદુ× શિરોચબિંદુ

સફળ×શનષ્ફળ

મુક્રદ્રત× અમુક્રદ્રત

શનિાકર×દીનકર

અનુકળ
ૂ × પ્રશતકળ
ૂ

અ્ત× ઉદય

શમતાહારી× અકરાંશતયું

શનિંદા× પ્રિંસા

અનુગામી× પુરોગામી

આદ્ય× અંત્ય

રક્ષક× ભક્ષક

નીરસ× રશસક

અચભમાની× શનરચભમાની

આળસુ× ઉદ્યમી

અવ્યવક્્થત×વ્યવક્્થત

નેકી× બદી

અમ ૃત× ઝેર (શવષ)

આહાર× અનાહાર

રચનાત્મક× ખંડનાત્મક

શનશશ્વિંત× અશનશશ્વિંત

અલ્પોક્તત× અત્યુક્તત

લૌક્રકક× પરલૌક્રકક

રં ક× રાય

પરતંત્ર× ્વતંત્ર

અંતરં ગ× બક્રહરં ગ

આક્્તક× નાક્્તક

રાજાિાહી× લોકિાહી

પાછોતર× આગોતર

અંતગોળ×બક્રહગોળ

અંતલાક શપકા× બહુલાક શપકા

રીઝ× ખીજ

પાશ્વાત્ય× પૌવાક ત્ય

અંધકાર× પ્રકાિ

અહંકારી× નમ્ર

લઘુતાગ્રંશથ× ગુરુતાગ્રંશથ

પુરુષાષક× પ્રારબ્ધ

આકષકર્× અપાકષકર્

અશનત્ય× શનત્ય

વૈયક્તતક× સામુદાશયક

પ ૂવકગ× અનુગ

આ્થા× અના્થા

અગમબુદ્ધિ× પચ્છમબુદ્ધિ

સાથકક× શનરથકક

પ્રશતબંધ× છૂટ

આશિષ× િાપ

અદ્વાવ્ય× દ્રાવ્ય

વ્યન્દ્ષ્ટ× સમન્દ્ષ્ટ

પ્રાચીન× અવાક ચીન

આયાત× શનકાસ

અમીર× ગરીબ

િાશ્વત× નિવર

પ્રત્યક્ષ× પરોક્ષ

આબાદી× બરબાદી

આકાિ× પાતાળ

શ્વેત× શ્યામ

પ ૂચર્િમા× અમાવા્યા

આત્મલક્ષી× પરલક્ષી

આચાર× અનાચાર

સકામ× શનષ્કામ

ફળદ્ર ુપ× વેરાન

આનંદી×ઉદાસીન

અલૌક્રકક× લૌક્રકક

સત્યવતતા× શમથ્યાભાષી

ફૂલવુ×ં સંકોચાવું

આઘાત× પ્રત્યાઘાત

એકાંગી× સવાું ગી

સત્યાગ્રહ× દુરાગ્રહ

ફરજીયાત× મરજીયાત

આબરૂ× બેઆબરૂ

અંત× આરં ભ

ધશનક× ગરીબ

બેવફા× વફાદાર

અક્રર× શમત્ર

એકદે િીય× સવકદેિીય

સદાચાર× દુરાચાર

બેસ ૂરં ુ × સુરીલું

આનંદ× િોક

આવડત× અનાઅવડત

અસભ્ય× સભ્ય

બેતાલ× તાલબિ

અદબ× બેઅદબ

શમલન× શવયોગ

તાલ× બેતાલ

બંશધયાર× વહેત ંુ

અનાથ× સનાથ

ભ ૂચર× ખેચર

ચભનરા× એકતા

ભલાઈ× બ ૂરાઈ

ભરતી× ઓટ

કશનષ્ઠ× ઉત્તમ

ચલ× અચલ

ગરજાળ× ચબનગરજાળ

સવેળા× કવેળા

કુ લીન× કુ લહીન

છૂત× અછૂત

ગરજવાન× ચબનગરજુ
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સંચક્ષપત× શવ્ત ૃત

કુ ક્રટલ× સરળ

છત× અછત

ગુનેગાર× શનદોષ

સહધમી× શવધમી

કામી× શનષ્કામી

છીછરં ુ ×

ગવક× નમ્રતા

સવધ× ગાફેલ

કોમળ× કઠોર

જિ× અપજિ

ગમન× આગમન

સુમશત× કુ મશત

કં કોત્રી× કાળોત્રી

જહનમ× જનત

ચંચળ× ક્્થર

્તુશત× શનિંદા

કીતી× અપકીતી

જ ંગમ× ્થાવર

ચચિંતાતુર× શનશશ્વત

સુદી× વદી

કઠર્× પોચું

જ્યેષ્ઠ× કશનષ્ઠ

ચેતન× જડ

્વોપાજર્જત× વડીલોપાજર્જત

કાળજી× બેકાળજી

ટોચ× તળે ક્રટ

ચાહત× ધ ૃર્ા

્વાથક× પરમાથક

કાયમી× હંગામી

દયાળ× ઘાતકી

કૃતજ્ઞ× કૃતઘ્ન

્થાવર× જ ંગમ

ખુિબો× બદબો

ઠરે લ× ઉછાંછળં

કૃપા× અવકૃપા

સુકાળ× દુકાળ

ખોફ× મહેર

તચળયુ×ં ટોચ

ુ
કદાવર× ક્રઠિંગજી

્થ ૂલ× સ ૂક્ષ્મ

ખ ૂબસ ૂરત× બદસ ૂરત

ત ૂટક× સળં ગ

કબ ૂલાત× ઈનકાર

્વાવલંબી× પરાવલંબી

ખાનગી× જાહેર

ૂર× દયાળ

કૌતુકશપ્રય× સૌષ્ઠવશપ્રય

સાકાર× શનરાકાર

ખરીદ× વેચાર્

કજાત× જાતવાન

કુ ળબોળં × કુ ળદીપક

અવાનુભાવરશસક×

ખંડન× મંડન

કદરદાન× બેકદર

હારામખોર× હલાલખોર

હષક × િોક

ગરીબ× તવંગર

ઘક્રટત× અઘક્રટત

કાયમી× કામચલાઉ

હેવાતન× રં ડાપો

ગ્રામીર્× િહેરી

ગૌર્× પ્રધાન

શવરાટ × વામન

ઊંડું

ુ ાવરશસક
સવાક નભ

બીજા કેટલાક અગત્યના શવરુિાથી િબ્દો

અક્રકિંચન

શ્રીમંત

અદ્વાવ્ય

દ્વાવ્ય

અપ ૂર્ક

પ ૂર્ક

અક્કલ

કમઅક્કલ

અધમાધમ

ઉત્તમોત્તમ

અપેક્ષ

અનપેક્ષ

અક્ષાંિ

રે ખાંિ

અશધક

ન્સય ૂન

અફળ

સફળ

અખત્યાર

ચબનઅખત્યાર

અશધકાર

અનશધકાર

અબાશધત

બાશધત

અખંડ

ખંક્રડત

અશધકૃત

અનશધકૃત

અબોલ

બોલકું

અગવડ

સગવડ

અધ ૂરી

પ ૂરી

અભદ્ર

ભદ્ર

અગ્રજ

અનુજ

અધોચબિંદુ

શિરોચબિંદુ

અચભપ્રેત

અનચભપ્રેત

અચ્યુત

ચ્યુત

અધ્યયન

અનધ્યયન

અચભમાની

શનરાચભમાની

અજવાચળયુ

અંધાક્રરયું

અનાથ

સનાથ

અભ્યાસ

અનભ્યાસ

અજ્ઞ

પ્રજ્ઞ

અનાદર

આદર

અમલી

ચબનઅમલી

અડધો

આખો

અનુકળ
ૂ

પ્રશતકૂળ

અમીર

મુફલીસ

અર્આવડત

આવડત

અનુકળ
ૂ તા

પ્રશતકૂળતા

અમીર

ગરીબ

અર્ીદાર

બ ૂઠું

અનુગ

પ ૂવકગ

અમ ૃત

શવષ

અતડું

મળતાવડું

અનુભવી

ચબનઅનુભવી

અક્રર

શમત્ર

અશતવ ૃન્દ્ષ્ટ

અનાવ ૃન્દ્ષ્ટ

અન્સય

અનન્સય

અચાકચીન

પ્રાચીન

અશતવ ૃન્દ્ષ્ટ

ઉિશત

અન્સયાયી

ન્સયાયી

અથક

અનથક

અત્યુક્તત

અલ્પોક્તત

અપકાર

ઉપકાર

અલૌક્રકક

પારલૌક્રકક

અદાલતી

ચબનઅદાલતી

અપરાધ

શનરપરાધ

અલ્પ

અનલ્પ

અદાહય

દહનિીલ

અપશવત્ર

પશવત્ર

અલ્પ

અત્યંત

અદ્યતન

પુરાતન

અપશુકન

શુકન

અલ્પોક્તત

અત્યુક્તત
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અવશધ

અનવશધ

આક્રદ

અનાક્રદ

ઈન્સકાર

એકરાર

અવર

જવર

આદ્ર

શુષ્ક

ઈન્સકાર

્વીકાર

અવ્થા

અનવ્થા

આધાર

શનરાધાર

ઈન્સદ્રલોક

પરલોક

અશવનયી

શવનયિીલ

આધ્યાજત્મક

આશધભૌશતક

ઈન્સસાશનયત

િેતાશનયત

અવેતન

સવેતન

આનંદ

કં ટાળો

ઈન્સસાશનયત

હેવાશનયત

અિતત

સિતત

આનંદ

િોક

ઈન્સસાફ

બેઈન્સસાફ

અિન

અનિન

આનંદી

ઉદાસીન

ઈક્પસત

અશનક્્પત

અશુભ

શુભ

આપ

લે

ઈમાન

બેઈમાન

અસલ

નકલ

આબરૂદાર

બેઆબરૂ

ઈમાનદાર

બેઈમાન

અસાધ્ય

સાધ્ય

આબાદી

બરબાદી

ઈમાની

બેઈમાની

અસ ૂયા

અનસ ૂયા

આભોદ્વાર

પરોદ્વાર

ઈરાદો

બદઈરાદો

અ્ત

ઉદય

આમ

ખાસ

ઈલાજ

નાઈલાજ

અ્પ ૃશ્ય

્પ ૃશ્ય

આમદાની

ખચક

ઈિ

અનીિ

અહંકાર

નમ્ર

આયાત

શનકા

ઈષ્ટ

અશનષ્ટ

અહંકારી

શનરહંકારી

આયાત

શનકાસ

ઈષ્ટ

આદર

અહીં

તહીં

આયાસ

અનાયાસ

ઈહલોક

પરલોક

અંગત

ચબનઅંગત

આયોજજત

અનાયોજજત

ઉકાળવું

ઠારવું

અંત

અનંત

આરં ભ

અંત

ઉખર

ફળદ્ર ુપ

અંતરં ગ

બક્રહરં ગ

આરોગ્ય

અનારોગ્ય

ઉગમર્ી

આથમર્ી

અંતગોળ

બક્રહગોળ

આરોહ

અવરોહ

ઉગ્ર

સૌમ્ય

અંતલાકશવક

બક્રહલાકશવક

આરોહર્

અવરોહર્

ઉચચત

અનુચચત

અંદર

બહાર

આટક ુ

શુષ્ક

ઉજળં

મેલ ંુ

અંિ

છે દ

આશથિક

અનાશથિક

ઉતરાર્

ચઢાર્

આકરા

નરમ

આયક

અનાયક

ઉતાર

ચઢાવ

આકષકક

અનાકષકક

આવક

જાવક

ઉત્કષક

અપકષક

આકષકર્

અપાકષકર્

આવકાયક

અનાવકાયક

ઉત્િમ

વ્યત્િમ

આકાિ

પાતાળ

આવડત

અર્આવડત

ઉત્તમ

અધમ

આિં દ

ઉલ્લાસ

આવડત

અનાવડત

ઉત્તર

અનુત્તર

આગમન

ગમન

આવડત

ચબનઆવડત

ઉત્તરાયર્

દચક્ષર્ાયન

આગવું

સક્રહયાળં

આવતકક

અનાવતકક

ઉત્તીર્ક

અનુત્તીર્ક

આગળ

પાછળ

આવશ્યક

અનાવશ્યક

ઉત્થાન

પતન

આગે કચ
ૂ

પીછે હઠ

આશવભાકવ

શનરોભાવ

ઉત્પાદક

અનુત્પાદક

આગ્રહ

અનાગ્રહ

આશવભાકવ

શતરોભાવ

ઉદય

અ્ત

આઘાત

પ્રત્યાઘાત

આશિષ

િાપ

ઉદાત્ત

અનુદાત્ત

આચાર
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અચભસાક્રરકા

26.

જાનમાં વરરાજાની પાસે રહેતો અંગત શમત્ર

અર્વર

60.

પહેલાં કદી ન બન્સયું હોય તેવ ંુ

અભ ૂતપ ૂવક

27.

કોઈપર્ જાતની ખોડખાંપર્ શવનાનું પ ૂરે પ ૂરં ુ

અર્ીશુિ

61.

પહેલાં કદી ન બન્સયું હોય તેવ ંુ

અભ ૂતપ ૂવક

62.

ભેદી ન િકાય તેવ ંુ

અભેદ્ય

63.

અમલદારોના અચભપ્રાય અનુસાર અને તેમનો

અમલદારિાહી

શુિ
28.

શતશથ નક્કી કયાક શવના આવનાર

અશતશથ

29.

વધારીને વાત કરવી તે

અશતિયોક્તત

30.

ઈન્દ્ન્સદ્રયોથી જેનો અનુભવ ન થઈ િકે

અતીન્દ્ન્સદ્રય

31.

ુ ના ન થઈ િકે
જેની તલ

અતુલ

32.

થાક લાગ્યા શસવાય

અથાક

33.

દાબી િકાય નક્રહ તેવ ંુ

અદમ્ય

34.

જીવાત્મા અને પરમાત્મા એકજ છે એવો વાદ

અદ્વૈતવાદ

એકહથ્થુ સત્તાનો વહીવટ
અમીરોના અથવા સામંતોની મદદથી ચાલતો

અમીરિાહી,

વહીવટ

સામંતિાહી

65.

અમ ૃત જેવી મીઠી નજર

અમીદક ન્દ્ષ્ટ

66.

ક્રકિંમત ન કરી િકાય તેવ ંુ

અમ ૂલ્ય

64.

અમ ૂલખ,
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અર્મોલ

101. પોતાની જ હત્યા (શવનાિ) કરનાર

આત્મઘાતી

67.

જ ંગલમાં વસનાર લોકો

અરણ્યક

102. પોતાનીજાત પર આધાક્રરત

આત્મશનભકર

68.

ઘર્ો પોકાર હોવા છતાં કોઈ ન સાંભળે તેવ ંુ

અરણ્યરુદન

103. પોતાની જાતની છે તરશપિંડી

આત્મવંચના

69.

કોઈનીય મદદ શવના આડેધડે ચાલતો વહીવટ

અરાજકતા

104. પોતાનાં વખાર્ પોતે જ કરવાંતે

આત્મશ્લાઘા

70.

કરમથી ઉપરના ભાગનું ચચત્ર

અરુર્ચચત્ર

105. પોતાની જાત ઉપર કાબ ૂ રાખે તેવ ંુ

આત્મસંયમી

71.

દે ખાત ંુ બંધ થઈ જવું તે

અદક શ્ય

106. પોતાની જાત ઉપર આધાર રાખનારં ુ

આપકમી

72.

અધકચરા જ્ઞાનવાળો

અધકદગ્ધ

107. બાળકથી માંડીને વ ૃિ સુધી

આબાલવ ૃિ

73.

છ મક્રહને પ્રગટ થતું પત્ર

અધકવાશષિક

108. આંખ આગળ ખડું થઈ જાય તેવ ંુ

આબેહબ
ૂ , હબ
ૂ હૂ

74.

અઠવાક્રડયે બે વાર પ્રગટ થતું પત્ર

અધકસાપતાક્રહક

109. જેના પર તહોમત મ ૂકાયું હોય તે

આરોપી,

75.

આ લોકમાં મળે નક્રહતેવ ંુ

અલૌક્રકક

76.

બહુ ઓછં બોલનાર

અલ્પભાષી,

110. દરે ક વ્તુમાં સારં ુ પક્રરર્ામ જોનાર

આિાવાદી

શમતભાષી

111. વનમાં ઋશષમુશનઓનું શનવાસ્થાન

આશ્રમ

અવળવાર્ી

112. આિરો આપનાર

આશ્રયદાતા

113. નવાઈથી મુગ્ધ થયેલ ંુ

આશ્ર્વયકમગ્ુ ધ

77.

દે ખીતા અથકથી અવળો જ અથક સ ૂચવતી
વાર્ી

પ્રશતવાદી

78.

જેનો નાિ ન થાય તેવ ંુ

અશવનાિી

114. ઈશ્વરમાં અને પરલોકમાં માનનાર

આક્્તક

79.

િેષ રખ્યા શવના ભગાય નક્રહ તેવ ંુ

અશવભાજ્ય

115. સવક રાષ્ટ્રોને કે તેમના સંબધ
ં ને લગતું

આંતરરાષ્ટ્રીય

80.

પૈસા લીધા શસવાય કામ કરનાર

અવેતશનક

116. જડમ ૂળથી ઊખેડી નાખનાર

ઉચ્છે દક

81.

કરી િકાય નક્રહ તેવ ંુ

અિક્ય

117. આધાર વગરની તરં ગી વાત

ઉટં ગ

82.

સહન ન કરી િકનાર

અસક્રહષ્ણુ

118. નજર ચ ૂકવી પારકી વ્તુ ઉઠાવનાર

ઉઠાવગીર

83.

સહન ન કરી િકાય તેવ ંુ

અસહ્ય

119. જોઈએ તે કરતાં વધુ ખચક કરનાર

ઉડાઉ

84.

મેળે બેસે નક્રહ તેવ ંુ

અસંગત

120. પશતને મલવાને અત્યંત આતુર સ્ત્રી

ઉત્કં ક્રઠતા,

85.

કદી પર્ ન બની િકે તેવ ંુ

અસંભશવત,અિ
ક્ય

શવરહોત્કં ઠા
121. જેની પાછળ સ ૂયકચદ્ર
ં ાક્રદ ઊગે છે એવો કક્લ્પત

ઉદયાચળ

86.

જે રોગનો કોઈ ઈલાજ ન હોય

અસાધ્ય

પવકત

87.

છૂટંુ ફેંકવાનું હશથયાર

અસ્ત્ર

122. પહાડની તળે ક્રટની સમભ ૂશમ

ઉપત્પકા

88.

જેન ્પિક કરવાને લાયક ન હોય

અ્પશ્યક

123. લેખકે ધારર્ કરે લ ંુ બીજુ ં નામ

ઉપનામ,

89.

કોઈ કાયકન ંુ શવગતે વર્કન

અહેવાલ

90.

હાથીને કાબ ૂમાં રાખવા વપરાત ંુ સાધન

અંકુ િ

124. ઉપર જર્ાવ્યા મુજબ

ઉપયુતક ત

91.

ઈંડામાંથી ઉત્પન થનારં ુ

અંડજ

125. શનરાંતે નક્રહ બેઠેલ ંુ

ઉભડક, અધ ૂકડું

92.

અંતરમાં રહેલ ંુ જાર્નાર

અંતરજામી,

126. ઊંચે જવાની િીયા

ઊધ્વકગમન

અંતયાકમી

127. સત્યને ટકાવી રાખનાર દે વી

ઋતભ
ંુ રા

તખલ્લુસ

93.

પાસે રહેનારં ુ

અંતેવાસી

128. જાદુ-ટોર્ા કરનાર

ઐન્સદ્ર્પ્જાચલક

94.

આવક તથા ખચકનો અડસટ્ટો

અંદાજપત્ર

129. એકબીજામાં ભળી ગયેલ

ઓતપ્રોત

95.

સમજ્યા વગર ખોટી આ્થા હોવી તે

અંધશ્રિા

130. આ એ જ વ્યક્તત છે તેવ ંુ પ્રમાર્પત્ર

ઓળખપત્ર

96.

સાવ અસંભશવત વાત

ુ વત
આકાિકુ સમ

131. આંખના ખ ૂર્ામાંથી જોવાની મોહક રીત

કટાક્ષ

97.

જાંઘ સુધી જેના લાંબા હાથ હોય

આજાનબાહુ

132. ગરમી-ઠં ડી બતાવતા પ ૃથ્વીના પટ્ટા

કક્રટબંધ

98.

જીવન સુધીનું

આજીવન

133. િબને ઓઢાડવાનું લ ૂગડું

કફન

99.

હીંસક તોડફોડથી ભય ફેલાવનાર

આતંકવાદી

134. કમળ જેવી આંખોવાળી

કમલાક્ષી

આત્મકથા

135. જોઈએ એટલું જ વાપરનાર

કરકસક્રરયું

100. પોતાના હાથે જ લખાયેલ ંુ પોતાનું વ ૃત્તાંત
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136. પશત સામે કલહ કરી રૂસણું લઈ બેઠેલી સ્ત્રી

કલહાંતક્રરતા

137. જેની કલ્પના પર્ ન કરી િકાય

કલ્પનાતીત

169. ખજાનાની સંપશત્ત સાચવનાર

ખજાનચી

138. ઈચ્છા અનુસાર સઘળં આપનાર વ ૃક્ષ

કલ્પવ ૃક્ષ

170. છાપાંને ખબર મોકલનાર

ખબરપત્રી,

139. પાર્ીમાં ઘોળે લું અફીર્

કસુબ
ં ો

સંવાદદાત,

140. કહ્યા પ્રમાર્ે કરે તેવ ંુ

કહ્યાગરં ુ

વ ૃત્તાંતશનવેદક

141. શુભ સમાચારનો પત્ર

કં કોતરી,

171. ચોમાસુ પાક

ખરીફ

કં કુમપશત્રકા

172. પશત સપત્નીને ત્યાં જતાં મનમાં બળતી સ્ત્રી

ખંક્રડતા

142. જોઈતે તે કરતાં ઓછં વાપરનાર

કં જૂસ

173. ્મારક તરીકે ઊભો કરે લો પથ્થર

ખાંભી, પાચળયો

143. એક જ વાર ફળનારી સ્ત્રી

કાકવંધ્યા

174. જમીન ઉપર, થઈને જતો માગક

ખુિકી

144. કાગળ વેચનાર વેપારી

કાગદી

175. આકાિમાં ફરનાર

ખેચર

145. પશુપખ
ં ીની ભાષા સમજવાની શવદ્યા

કાગશવદ્યા

176. આકાિને ્પિે તેવ ંુ ઊંચું

ગગનચુબ
ં ી

146. મરર્ પાછળ રોવુ-ં કૂટવું તે

કાર્

177. હાથીના જેવી ચાલ ચાલનારી

ગજગાશમની

147. સોંપાયેલ ંુ કામ બરાબર ન કરનાર

કામચોર

178. જન્સમથી જ પૈસાદાર

ગભકશ્રીમંત

148. મોહક તેજની ભ ૂરકી

કામર્, મોક્રહની

179. ભારત બહાર સં્થાનોમાં લઈ જવાતા મજૂરોનું

ચગરમીટ

149. ઈચ્છે લ ંુ આપનારી ગાય

કામધેન ુ

150. વ ૃિને યુવાન બનાવનરી આયુવેક્રદક પ્રક્રિયા

કાયાકલ્પ

180. િેર-કસબામાં ભરાતું બજાર

ગુજરી

151. જે કલ્પનામાં જ અનુભવી િકાય તે

કાલ્પશનક

181. ગુર્ આપે (કરીઆપે) તેવ ંુ

ગુર્કારી

152. અશુભ સમાચારનો પત્ર

કાળોતરી

182. છૂપા વેિે ફરાનાર રાજ્યનો કમકચારી

ગુપતચર

153. પાર્ી લઈ જવાને બનાવેલી નીક

કાંસ

183. વેપારીએ રાખેલ વાર્ોતર

ગુમા્તો

154. શું કરવું તે સ ૂઝે નક્રહ તેવી અવ્થા

ક્રકિંકતવ્યમ ૂઢ

184. હું ચક્રઢયાતો છં એવો મનોભાવ

ગુરુતાગ્રંશથ

155. ઊંચા કુ ળમાં જન્સમેલો

કુ લીન

185. કયદાથી મના કરે લ ંુ

ગે રકાયદે

156. ખુબ તીવ્ર બુદ્ધિવાળો

કુ િાગ્રબુિ

186. ગાયોના ચાલવાથી ઊડતી ધ ૂળ

ગોરજ

157. પહેલી વાર પરર્નાર ઉમેદવાર

કું વારો

187. ગામનો વહીવટ કરનારી સં્થા

ગ્રામપંચાયત

158. ખ ૂબ સંકુચચત દક ન્દ્ષ્ટવાળ

કૂપમંડૂક

188. ચેતન અને જડ

ચરાચર

159. જહાજનો સઢ બાંધવા માટે નો વચ્ચેનો મુખ્ય

કૂવાથંભ

189. ચંદ્ર જેવા સુદ
ં ર મુખવાળી

ચંદ્રમુખી

190. ચંપાના ફૂલના રં ગની

ચંપકવરર્ી

કૃતઘ્ન, શનમક

191. દક્રરયાઈ લટૂં ારો

ચાંચચયો

હરામ,

192. લાંબા સમય સુધી યાદ રહે તેવ ંુ

ચચર્મરર્ીય

લ ૂર્હરામ

193. પહેલી જ બાળકના વાળ ઉતરાવવાની ક્રિયા

થાંભલો
160. ઉપકાર પર અપકાર કરનાર

161. કરે લા ઉપકારને જાર્નાર

કૃતજ્ઞ

162. કરે લો ઉપકાર ન ભ ૂલનારં ુ

કૃતજ્ઞ,
શનમકહલાલ

163. જેર્ે શનશ્ર્વય કયો છે તે

કૃતશનશ્ર્વયી

164. અશધકાર આગળ રજૂ કરવામાં આવતી હકીકત

કે ક્રફયત, બયાન

165. મધુર ગાઈ િકે તેવે

કોક્રકલકં ઠી

166. કૂવામાંથી પાર્ી કાઢવાનું ચામડાનું સાધન

કોસ

167. જરાવારમાં નાિ પામે તેવ ંુ

ુ
ક્ષર્ભંગર

168. આકાિ અને પ ૃથવી જ્યાં મળતાં દે ખાય છે તે

ચક્ષશતજ

રે ખા

કરારપત્ર

ચૌલકમક

194. ઓળારૂપે આલેખાયેલ ંુ ચચત્ર

છાયાચચત્ર

195. અન્સયના દોષ િોધવાનું વલર્

શછદ્રાન્સવેષીપણું

196. ઓજારને ધાર કાઢવા માટે વપરાતો પથ્થર

છીપર

197. વધારે પડતા મોજિોખ કરનાર

છે લબટાઉ

198. જગતનું શનયંત્રર્ કરનાર

જગતશનયંતા

199. ખાધેલ ંુ પચાવનારો જઠરનો અક્ગ્ન

જઠરાક્ગ્ન

200. બાઘા જેવું

જડભરત

201. જગતનું મ ૂળ ચેતન નક્રહ પર્ જડ છેં એવો

જડવાદ

વાદ
202. લોકો દ્વારા ચાલતી વાત

જનશ્રુશત

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 70
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │
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203. ઓઝલમાં રહેતો સ્ત્રીવગક

જનાનો

238. ચારે બાજુથી શવજય મેળવનાર

ક્રદક્ગ્વજયી

204. મહાન વ્યક્તતનો જન્સમક્રદવસ

જયંતી

239. ક્રદવસનો કાયકિમ

ક્રદનચયાક

205. કસબનું ભરતવાળં

જરકસી

240. કાયક કરવાની ક્રદિા ન સ ૂઝે તેવ ંુ

ક્રદમ ૂઢ

206. જળમાં ફરનાર

જળચર

241. દીવાવાળો બાંધેલો શમનારો

દીવાદાંડી

207. મ ૂલ્ય આપયા શવના જોવા લીધેલો માલ

જાંગડ

242. મુશ્કે લીથી મેળવી િકાય તેવ ંુ

દુષ્પ્રાપય

208. મ ૂલ્યા આપયા કે સોદો કયો શવના જોવા-

જાંગડ

243. ભાશવનો શવચાર પ્રથમથી કરી િકે તે

દૂ રંદેિી,

દે ખાડવા લીધેલ ંુ

દીઘકધિી

209. જૂનાં બાંધકામોનું સમારકામ

જીર્ોિાર

244. દરરોજ છપાત ંુ વતકમાનપત્ર

દૈ શનક

210. હાથે લખેલ ંુ જીવનનું વ ૃત્તાત

જીવનકથા

245. બે જર્ વચ્ચેન ંુ યુિ

દ્વંદ્વયુિ

211. પવનનો કે પવન સાથે પડતાં વરસાદનો

ઝંઝા

246. જેની ત્રર્ બાજુ પાર્ી હોય તેવી જમીન

દ્ધદ્વપકલ્પ

247. જીવાત્મા અને પરમાત્મા જુદા છે એવો વાદ

દ્વૈતવાદ

248. નખથી તે ઠેઠ શિખા સુધી

નખશિખ

249. ચડતા લોહીનું

નવલોક્રહયું

Download From 247naukri.blogspot.in

સુસવાટ
212. ગામને પાદર ભરવાડોનું ઘેટાંબકરાં રાખવાનું

ઝોકડું

ઠેકાણું
213. વહાર્નો મુખ્ય ખલાસી

ટં ડેલ

250. નવી પરર્ેલી સ્ત્રી

નવોઢા

ુ ે ગરમ કરી બીબામાં ઢાળવાની િીયા
214. ધાતન

ઢાળો

251. ખરાબ રીતે જાર્ીતો

નામચીન

215. મજબ ૂત કે ટકાઉ નહીં તેવ ંુ

તકલાદી

252. જેનું નામ માત્ર બાકી રહ્ું છે તે

નામિેષ

216. આવેલી તકનો ઉપયોગ કરી ્વાથક સાધનાર

તકસાધુ

253. બે જર્ને લડાવી મારવાનું કામ

નારદવેડા

217. તાકીદની સખત ઉઘરાર્ી

તકાજો

254. જગતમાં ઈશ્વર છે જ નક્રહ એમ માનનાર

નાક્્તક

218. સરકાર તરફથી ખેડૂતને ધીરવામાં આવતાં

તગાવી

255. રોગના મ ૂળકારર્ની તપાસ

શનદાન

256. જરા પર્ વાંચતાં-લખતાં આવદતું ન હોય

શનરક્ષર

નાર્ાં
219. જળ ઉપર થઈને જતો માગક

તરી

257. અથક વગરનું

શનરથકક

220. અર્ીના વખતે

તાકડે

258. દરે ક વ્તુમાં ખોટંુ પક્રરર્ામ જોનાર

શનરાિાવાદી

221. પ્રથમ નજરે થતો પ્રેમ

તારામૈત્રક

259. અક્્થરતામાંથી શનવેડો લાવે તેવ ંુ

શનર્કયાત્મક

222. સંકટ સમયે તાલી પાડી વેગળો રહે તેવો શમત્ર

તાલીશમત્ર

260. જેર્ે વસવાટ ગુમાવેલ છે તે

શનવાકશસત

223. સંકટ સમયે દૂ ર રહેનાર શમત્ર

તાળીશમત્ર

261. કોઈપર્ કામના વગરનું

શનષ્કામ

224. શિવનું ભયંકર ન ૃત્ય

તાંડવન ૃત્ય

262. રં ગભ ૂશમનો પડદો કે પાછળનો ભાગ

નેપથ્ય

225. કોઈ પશવત્ર કે યાત્રાની જગા

તીથક

263. ખાસ માનીતો મુખ્ય શિષ્ય

પટ્ટશિષ્ય

226. જૈન ધમકનો પ્રવતકક

તીથુંકર

264. આંખને છાવરી લેત ંુ પડ

પડળ

227. પશતએ ત્યજી દીધેલી સ્ત્રી

ત્યતતા

265. ્થાન પરથી હટાવી દીધેલ વ્યક્તત

પદચ્યુત

228. સાચવી રાખવા સોંપેલી વ્ત ુ

થાપર્

266. ્થાન પરથી હટાવી ક્રદધેલ વ્યક્તત

પદચ્યુત

229. ઘઉં વગે રેના ભરડેલા કકડા કે તેની વાની

થ ૂલી

267. સમાન અથકવાળો અન્સય ભાષાનો િબ્દ

પયાય

230. લોટને ચાળવાથી નીકળતો ભ ૂકો

થ ૂલું

268. પારકા પર જીવનારં ુ

પરજીવી,

231. ધાશમિક ક્રિયાને અંતે બ્રાહ્મર્ને અપાતું દાન

દચક્ષર્ા

232. દહીં વલોવવાની િીયા

દશધમંથન

269. અશનચ્છા અને વીરોધની ઉપરવટ થઈને

પરાર્ે

233. ઉદાર ક્રદલ રાખવું તે

દક્રરયાવક્રદલી,

270. લાગતા-વળગતાની જાર્ માટે ફેરવાતો પત્ર

પક્રરપત્ર

234. જ ંગલમાં બળતી આગ

દવ

271. કોઈપર્ શવજ્ઞાનની સાંકેશતક ભાષા

પક્રરભાષા

235. મુખ પરં પરાથી ચાલતી આવતી વાતાક

દં તકથા

272. જે હંમેિાં બદલાતું રહે છે

પક્રરવતકનિીલ

236. પશત-પત્નીનું લગ્નજીવન

દામ્પત્ય

273. પંચ સમક્ષ કરે લી તપાસર્ીની નોંધ

પંચનામું

237. બધી ક્રદિામાં શવજયને વરે લ ંુ

ક્રદક્ગ્વજયી

274. પંદર ક્રદવસે પ્રગટ થતું પત્ર

પાચક્ષક

પરાવલંબી
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275. કશવતાનાં ખ ૂટતાં પદ યોજવાં તે

પાદપ ૂશતિ

311. પક્રરર્ીત જીવનથી જે દૂ ર રહેનાર

બ્રહ્મચારી

276. ચિ્તી ધમકનો ઉપદે િક

પાદરી

312. ખેતરમાં ભાથું લઈને જનારી ખેડૂત સ્ત્રી

ભથવારી

277. પ્રર્ામ કરવાની શવશધ

પાયલાગર્

313. ભશવષ્યની આગાહી કરનારી વાર્ી

ભશવષ્યવાર્ી

278. એકની એક વાત વારં વાર કરવી

શપષ્ટપેષર્

314. વપરાિની ચીજોના સરકારે બાંધેલા ભાવ

ભાવશનયમ

279. લાંબો અને શવિાળ અનુભવ ધરાવનાર

પીઢ

315. િબ્દિ: નક્રહ પર્ મ ૂળના ભાવવાળો અનુવાદ

ભાવાનુવાદ

280. મરઘીનું બચ્ચું

પીલું

316. પ ૃથ્વીના પેટાળનું જ્ઞાન ધરાવનાર

ભ ૂગભકવેત્તા

281. પાપ કે અન્સયાય સામે ઉત્પન થતો િોધ

પુણ્યપ્રકોપ

317. પ ૃથ્વી (જમીન) ઉપર ફરનાર

ભ ૂચર

282. જેનું નામ લેવ ંુ પશવત્ર છે તે

પુણ્યશ્ર્લોક

318. દક્રરયાની અંદર ગયેલો જમીનનો ફાંટો

ભ ૂશિર

283. વારં વાર કહેવાયેલી વાત

પુનરુક્તત

319. મક્રદરા જેવી કોહક આંખોવાળી

મક્રદરક્ષી

284. પ્રાચીન ઈશતહાસનો જાર્કાર

પુરાતત્વવેત્તા

320. ક્રદવસનો મધ્ય ભાગ

મધ્યાિ

285. મહેનતમાં માની તે ઉપર આધાર રાખનાર

પુરુપાથકવાદી

321. મનને હરી લે તેવ ંુ

મનોહર

286. પહેલાં થઈ ગયેલ ંુ

પુરોગામી

322. દક્રરયામાંથી મોતી કાઢનાર

મરજીવા

287. પહેલાં થઈ ગયેલ ંુ

પુરોગામી

323. જીવ પર આવી ગયેલ ંુ

મરચર્યું

288. બપોરે પહેલાંનો સમય

પ ૂવાકિ

324. મમકને જાર્નાર

મરમી, મમકજ્ઞ

289. પીવાને યોગ્ય

પેય

325. પાર્ી વગરની રે તાળ જગ્યા

મરુભ ૂશમ

290. આિરો કે ઉત્તેજન આપનાર

પોશિિંટો

326. હૃદયનો કોમળ ભાગ

મમક્થળ

291. જ્ઞાનરૂપ નેત્રવાળી વ્યક્તત

પ્રજ્ઞાચક્ષુ

327. કોઈને ગર્કાયાક વગર જજિંદગી પસાર કરનાર

મ્ત

292. વળતો અવાજ

પ્રશતધ્વશન

328. તાંબાશપત્તળની ગાગર ઉપર હાથ ઠોકી કથા

માર્ભટ

293. ભરર્પોષર્ મેળવવા દે વ આગળ અનિન

પ્રશતિયન

કરે ધરણું લઈને સ ૂવું તે

કરનાર
329. ઘેર ઘેર ભીખ માગવી તે

માધુકરી

294. ત્રર્ કલાકનો સમયગાળો

પ્રહર

330. પગાર લીધા શવના સેવા ખાતર કામ કરનાર

માનાહક

295. નસીબ ઉપર આધાર રાખનાર

પ્રારબ્ધવાદી

331. માપ બાંધીને કરાતી વ્યવ્થા

માપબંધી

296. જોવામાં શપ્રય લાગે તેવ ંુ

શપ્રયદિી

332. મક્રહને પ્રગટ થતું પત્ર

માશસક

297. જોનાર માર્સો

પ્રેક્ષકગર્

333. લગ્નશવશધ કરવાનો મંડપ

માંહ્યરં ુ

298. જેની પત્ની પરગામ ગઈ હોય તેવો પુરુષ

પ્રોશષતપત્નીક

334. શનયશમતપર્ે પ્રમાર્સર ભોજન કરનાર

શમતાહારી

299. જેનો પશતપરદે િ ગયો હોય તેવી સ્ત્રી

પ્રોશષતભતકૃક ા

335. મીનના જેવાં નેત્રોવાલી

મીનાક્ષી

300. મોટી ઉંમરનાને અપાત ંુ શિક્ષર્

પ્રૌઢશિક્ષર્

336. ખડખડાટ હસવું તે

મુતતહા્ય

301. ્વાથક સાધવા સાધુતાનો ઢોંગ કરનાર

બગભગત

337. પોતાના તરફતી કામ કરવાની સત્તા

મુખત્યારનામું

302. બે બળવાન રાજ્યો વચ્ચેન ંુ નાનું તટ્થ

બરફ રાજ્ય

રાજ્ય

આપનારો પત્ર
338. રાજ્યની ખટપટોમાં રચ્યોપચ્યો રહેનાર

મુત્સદી

303. જેઘર્ાં રૂપ લે છે તે

બહુરૂપી

339. છપાઈને બહાર પડતું

મુક્રદ્રત

304. હવા-અજવાળા વગરનું

બંશધયાર

340. કશવઓનું સંમેલન

મુિાયરો

305. બાપની કમાર્ી ઉપર આધાર રાખનારં ુ

બાપકમી

341. બનાવટી દે ખાતું જળ

મ ૃગજળ

306. જેનો કોઈ વંિવારસ ન કોય તેવા

ચબનવારસી

342. લગભગ મરી ગયેલ ંુ

મ ૃતપ્રાય

307. કોઈ પર્ સંપ્રદાયોના ભેદભાવ શવનાનું

ચબનસાંપ્રદાશયક

343. કબર ઉપર મ ૂકે લ ંુ લખાર્

મ ૃત્યુલેખ

308. બીજી વાર પરર્નાર

બીજવર

344. જન્સમ અને મરર્માંથી છૂટકારો

મોક્ષ

309. દાઢી અને ગાલ ઉપર આવી રહે તેમ માથે

બુકાની

345. મુર નામના એક રાક્ષસને હર્નાર

મોરાક્રર

346. ઈ્લામનો ઉપદે િ કરનાર

મૌલવી

347. બની િકે ત્યાં સુધી

યથાસંભવ

કપડુ બાંધવું તે
310. બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી જીવનાર

બુદ્ધિજીવી
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348. અંદર અંદરની લડાઈ અને કતલ

યાદવા્થળી

379. અ્ખચલત વહેતી વાર્ી

વાગ્ધારા

349. સ ૂયક-ચંદ્ર હોય ત્યાં સુધી

યાવચ્ચંદ્રક્રદવાક

380. ભોજન પછી ડાબે પડખું સ ૂવું તે

વામકૂચક્ષ

રૌ

381. પ્રેમના આગમનની રાહ જોઈ વસ્ત્રાભ ૂષર્

વાસરિય્યા

350. દુશનયાને ઉનશતનો નવો માગક બતાવનાર

યુગપુરુષ

મહાપુરુષ

382. જેનું આચરર્ વ્યવહારમાં થઈ િકે તે

વા્તશવક

351. લોહીથી ખરડાયેલ ંુ

રતતરં જજત

383. રાશત્રને સમય ભોજન

વાળ

352. પચીસ વષક પ ૂરાં થયે ઊજવાતો ઉત્સવ

રજતમહોત્સવ

384. જેનો પશત મરી ગયો છે તેવી સ્ત્રી

શવધવા

353. રર્માં આવેલો લીલોતરીવાળો પ્રદે િ

રર્દ્વીપ

385. શનયમ તેમજ કાયદા અનુસાર

શવશધવત્

354. શિયાળ પાક

રવી

386. એક વ્તુ અપી બીજી વ્તુ લેવી તે

શવશનમય

355. નાટક ભજવવા માટે ન ંુ ્થાન

રં ગમંચ,

387. પ્રીતમે સંકેત ન સાચવ્યાથી શનરાિ થયેલી

શવપ્રલબ્ધા

રં ગભ ૂશમ
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પહેરી ઘર સજાવી તૈયાર થયેલી સ્ત્રી

સ્ત્રી

356. રાજાની મદદથી ચાલતો વહીવટ

રાજાિાહી

388. બાગી િકાય તેવ ંુ

શવભાજ્ય

357. સચોટ અસર ઉપજાવે તેવ ંુ

રામબાર્

389. પત્ની મરી ગઈ છે તે પુરુષ

શવરુધ

358. સચોટ અસર ઉપજાવે તેવ ંુ

રામબાર્

390. સારા-નરસાને પારખનારી િક્તત

શવવેકબુદ્ધિ

359. આખા દે િ માટે ની ભાષા

રાષ્ટ્રીભાષા

391. કોઈ શવષયનું શવિેષ જ્ઞાન ધરાવનાર

શવિેષજ્ઞ

360. પ્રજાની માચલકીનું કરવું તે

રાષ્ટ્રીયકર્

392. શવષય-વાસના અથવા કુ ટેવોમાં ફસાયેલો

શવષયાસકત

361. રૂક્રઢને ચુ્તપર્ે વળગી રહેનાર

રૂક્રઢચુ્ત

393. જેના હાથમાં વીર્ા છે તે

વીર્ાપાચર્

362. જેની નીચે લીટી દોરી હોય તેવ ંુ લખાર્

રે ખાંક્રકત

394. બનાવની હક્રકકતનો યથાતથ ખ્યાલ

વ ૃત્તાંત

363. બપોરનું ભોજન

રોઢોં

395. નદીની કાંકરાવાળી જાડી રે તી

વેકરો

364. િરીર ઉપરનાં રૂવાં ઊભાં થવાં તે

રોમાંચ

396. ચોપડીઓમાં જ મ્ત રહેનાર

વેક્રદયું

365. હું ઊતતરતો છં એવો મનોભાવ

લઘુતાગ્રંશથ

397. આકાિી પદાથોનું શનરીક્ષર્ કરનારી સં્થા

વેધિાળા

366. જેની પ્રશતષ્ઠા જામેલી છે તેવ ંુ

લબ્ધપ્રશતષ્ઠ

398. આકાિી પદાથોનું શનરીક્ષર્ કરનાર િાળા

વેધિાળા

367. ઝઘડાની પતાવટ માટે બંને પક્ષે ્વીકારે લ

લવાદ

399. ઉંમરલાયક થયેલ વ્યક્તત

વ્ય્ક

400. દે ખીતી ્તુશત મારફર શનિંદા કરવી તે

વ્યાજ્તશુ ત

શનષ્પક્ષ વ્યક્તત
368. લાભ કરે આપે તેવ ંુ

લાભદાયી

401. દે ખીતી શનિંદા મારફત ્તશુ ત કરવી તે

વ્યાજોક્તત

369. ઉત્પનમાંથી સરકારને આપવાનો ભાગ

લેવી

402. સો વષક પ ૂરાં થવાં તે

િતાબ્દી

370. લોકોના મત અને અચભપ્રાયથી ચાલતો

લોકિાહી

403. સો વષક પ ૂર થયે ઊજવાતો ઉત્સવ

િતાબ્દી ઉત્સવ

404. માત્ર િબ્દ (અવાજ) ને આધારે ધાયુું બાર્

િબ્દવેધી

વહીવટ
371. લોકોમાં કીતી મેળવવાની ઈચ્છા

લોકૈ ષર્

372. ભાષર્ આપનાર

વતતા

405. િબ્દોના વધુ પડતા ઉપયોગવાળં

િબ્દાળ

373. અમ ૃત સમાન વચનો

વચનાંમ ૃત

406. િરર્ે. આવેલો

િરર્ાગત

374. સમુદ્રમાં રહેલો અક્ગ્ન

વડનાવલ,

407. ધીરધારનો ધંધો કરનાર

િરાફ

વડવાક્ગ્ન

408. હાથથી પકડીને મારવાનું હશથયાર

િસ્ત્ર

વર્જારો

409. િસ્ત્રો રાખવાનું ્થળ

િસ્ત્રાગાર

410. ધમક કે દે િને ખાતર પોતાનું બચલદાન દે નાર

િહીદ

411. શવષ્ણુના પ્રતીક તરીકે પ ૂજાતો કાળો લીસો

િાચલગ્રામ

375. બળદોની પીઠ ઉપર માલ ભરી દે િ-પરદે િ
લઈ જનાર વેપારી
376. પચાસ વષક પ ૂરાં કરી એકાવનમા વષકમાં

વનપ્રવેિ

પ્રવેિવું તે

મારનાર

ગોળ પથ્થર

377. જાશતની ભેળસેળ

વર્કસક
ં રતા

412. સવારનો ના્તો

શિરામર્

378. મરર્ વખતનું ખતપત્ર

વશસયતનામું

413. પથ્થર ઉઅપર કોતરે લો લેખ

શિલાલેખ

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 73

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

Download From 247naukri.blogspot.in

મો.7575 072 872

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

414. વગર તૈયારીએ કશવતા રચનાર

િીઘ્રકશવ

415. હવાઈ ક્રકલ્લા બાંધનાર

િેખચલ્લી

416. પોતાના ધર્ીની બીજી પત્ની

િોક, સપત્ની

સૌભાગ્યવતી,

417. મહેનત કરીને જીવનાર

શ્રમજીવી

સધવા

418. શ્રીમંતોની મદદથી ચાલતો વહીવટ

શ્રીમંતિાહી

446. યાદગીરી માટે પ્રતીકાત્મક બાંધકામ

્મારક

419. સાંભળનાર માર્સો

શ્રોતાગર્

447. સ્ર્ત્ત્રીઓ પ્રત્યેની માનવ ૃશત્ત

સ્ર્ત્ત્રીદાચક્ષણ્ય

420. સાઠ વષક પ ૂરાં થવાં તે

ષન્દ્ષ્ટપ ૂશતિ

448. પોતાને જ ઉદે િીને બોલાયેલી ઉક્તત

્વગતોક્તત

421. આગળ જર્ાવેલ ંુ

સદર, સદરહુ,

449. જાતે રાંધી ખાનાર

્વયંપાકી

પ ૂવોતત

450. પોતાની મેળે પ્રગટ થનાર

્વયંભ ૂ

422. પાર્ીનાં મોજાં જેવી ચંચળ વ ૃશત્તવાળો

સપતરં ગી

451. પોતાની મેળે પશત પસંદ કરવો તે

્વયંવર

423. એક સમયમાં થઈ ગયેલ ંુ

સમકાલીન

452. પોતાની મેળે સેવા આપવા તત્પર

્વયંસેવક

424. સરખી ઉંમરનું

સમવય્ક

453. પશતને ્વાધીન રાખનારી સ્ત્રી

્વાધીનપશતકા

425. સરખે ભાગે ગરમ અને ઠં ડું

સમિીતોષ્ર્

454. પોતાની જાતને અપકર્ કરવું તે

્વાપકર્

426. કે વળ એક જ સત્તાધીિ દ્વારા પોતાની

સરમુખત્યારિા

455. કોઈની પર્ મદદ ન લેતે

્વાશ્રયી,

ઈચ્છાનુસાર તથા પ્રજાના અચભપ્રાયની

પાળવામાં આવતી આભડછે ટ
445. જેનો પશત જીવે છે તેવી સ્ત્રી

્વાવલંબી

હી

અવગર્ના કરી ચાલતો વહીવટ

સોહાગર્,

456. મરજી મુજબ ફરવું તે

્વૈરશવહાર

427. આખા વષકના ક્રહસાબનું તારર્

સરવૈય ંુ

457. પોતાની ઈચ્છા મુજબ આચરર્ કરનાર

્વૈરશવહારી

428. હજારો ધારાઓથી યુતત

સહસ્રધારા

458. સમુદ્વમાં ઊઠતું ઝંઝાવાતી તોફાન

હક્રરકે ન

429. હજાર હાથ જેને છે તે

સહસ્રબાહુ

459. હરર્ જેવાં નેત્રોવાળી

હક્રરર્ાક્ષી,

430. સાથે અભ્યાસ કરતા

સહાધ્યાયી

મ ૃગાક્ષી,

431. આવવા જવા પર પ્રશતબંધ

સંચારબંધી

મ ૃગનયની

432. વાશષિક મરર્શતશથ

સંવત્સરી

460. મીઠાઈ બનાવવાનું કામ કરનાર

હલવાઈ

433. જેમાં શનરં તર િંકાઓ જ રહેલી છે તે

સંિયાત્મા

461. હવામાં થઈને જતો માગક

હવાઈ

434. ગુનામાં મદદ કરનાર

સાગરીત

462. યંત્ર વગર હાથથી ચાલતો ઉદ્યોગ

હ્તઉદ્યોગ

435. દર અઠવાક્રડયા પ્રગટ થતું પત્ર

સાપતાક્રહક

463. બીજાના કાયકમાં દખલ કરવી

હ્તક્ષેપ

436. સમયે સમયે પ્રગટ થતું પત્ર

સામશયક

464. હાથથી લખેલ ંુ લખાર્

હ્તપ્રત

437. જેમાં બધા પ્રકારનો મેળ હોય

સામંજ્ય

465. હંસના જેવી ચાલ ચાલનારી

હંસગાશમની

438. બે મોટા સમુદ્રને જોડનારી ખાડી

સામુદ્રધુની

466. સાથે જોડવા પાડેલી મોટી બ ૂમ

હાકલ

439. લગ્ન કે એવા શુભપ્રસંગે ્વજનોને સામે લેવા

સામૈય ંુ

467. બોલાવવા માટે પાડેલી મોટી બ ૂમ

હાકલ

468. સાંભળતાંવેત જવાબ આપે તેવ ંુ

હાજરજવાબી

469. સાઠ વષક પ ૂરા થયે ઊજવાતો ઉત્સવ

હીરક(મચર્)

જવું તે
440. દર વષક આપતી રકમ

સાલીયાણું

441. આગળ વધતાં પહેલાં પાછળનું જોઈ લેવ ંુ તે

શસિંહાવલોકન

442. પચાસ વષક પ ૂરાં થયે ઊજવાતો ઉત્સવ

સુવર્કમહોત્સવ

443. વ્ત ુ સાથે શન્બત ધરાવે તેવ ંુ

સુસગ
ં ત

444. સગાસંબધ
ં ીમાં જન્સમ અને મરર્ વગે રેથી

સ ૂતક

મહોત્સવ
470. યજ્ઞમાં હોમ કરતાં બાકી રહેલો પ્રસાદીરૂપ

હુતિેષ

પદાથક
471. હ્યદયને ચીરી નાખે તેવ ંુ

હ્યદયશવદારક
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કહેવતો :
1.

અક્કરમીનો પક્રડયો કાર્ો

કમનસીબ ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે , પર્ શસદ્ધિ ન મળે .

2.

અશત લોભ તે પાપનું મ ૂળ

સવક અશનષ્ટોનું મ ૂળ લોભ છે .

3.

અધ ૂરો ઘડો છલકાય

અલ્પજ્ઞાની જ શવદ્વત્તાનો ડોળ કરે .

4.

આડી રાત તેની િી વાત

ભશવષ્યના પક્રરર્ામ શવષે અગાઉથી અનુમાન અયોગ્ય છે .

5.

આડે લાકડે આડો વાઢ

ખરાબ માર્સો સાથે ખરાબ જ વતાક વ હોવો ઘટે .

6.

આપ ભલા તો જગ ભલા

ભલા સાથે સૌ ભલું

7.

આપ સમાન બળ નક્રહ ને મેઘ સમાન જળ નક્રહ

જાતમહેનત સવકશ્રેષ્ઠ છે .

8.

આભ ફાટે ત્યારે થીંગડું દે વ ંુ

ખ ૂબ મ ૂશ્કેલીઓ આવી પડવી જેનુ6 શનવારન અિક્ય હોવુ.ં

9.

આંગળીથી નખ વેગળાં

પારકાં પોતાનાં ન બને.

10.

ઉજ્જડ ગામમાં એરં ડો પ્રધાન

બહુ સારી વ્તુ ન મળે ત્યાં ઓછી ખરાબ પર્ સારી ગર્ાય.

11.

ઉતાવળે આબાં ના પાકે

ઉતાવળ કરવાથી સારં ુ થાય નહીં.

12.

ઊજળં તેટલું દૂ ધ નક્રહ

બાહ્ય દે ખાવથી છે તરાવું નક્રહ.

13.

ઊલમાંથી ચ ૂલમાં પડવું

મુશ્કેલી દૂ ર કરવા જતાં વધારે મોટી મુશ્કેલીમાં મ ૂકાવુ.

14.

ઊંટે કયાક ઢેકા તો માર્સો કયાક કાઠા

એક જર્ મુશ્કેલી ઊભી કરે તો બીજો માર્સ તેનો ઉપાય િોધી કાઢે.

15.

એક કાંકરે બે પક્ષી મારવાં

એક પ્રયાસે બે કાયો શસિ થવાં

16.

એક પંથ દો કાજ

એક કામ કરતાં બે બાજુનો લાભ થવો.

17.

એક મ્યાનમાં બે તલવાર ન સમાય

બંને સમથો એક જ ્થાને ન રહી િકે.

18.

કજજયાનું મ ૂળ હાંસી ને રોગનું મ ૂળ ખાંસી

મશ્કરીમાંથી કજજયો થાય ને ઉધરસમાંથી રોગ થાય.

19.

કજજયાનું મોં કાળં

કં કાસથી દૂ ર રહેવ ંુ સારં ુ .

20.

કમાઉ દીકરો કુ ટંુ બને વહાલો

જે વ્યક્તત ઉદ્યમ કરી ધન મેળવે છે તે સૌને શપ્રય થઈ પડે છે .

21.

કયાં રાજા ભોજ ને કયા ગાંગો તેલી

બનેના ગુર્ો વચ્ચે સહેજ પર્ સરખામર્ી ન થઈ િકે.

22.

કરર્ી તેવી પાર ઉતરર્ી

કરે તેવ ંુ પામે ને વાવે તેવ ંુ લર્ે.

23.

કાગનું બેસવું ને ડાળનું પડવું

આકક્્મક સંજોગોનું પક્રરર્ામ.

24.

કામ જાય ને કહેર્ી રહે

અવસર પ્રમાર્ે ન વતકતાં પાછળથી કાયમ સાંભળવાનું થાય.

25.

કવ
ૂ ામાં હોય તો હવાડામાં આવે

ઘરમાં હોય તો બહાર આવે.

26.

કોલસાની દલાલીમાં હાથ કાળા

દુર્જન સાથે કામ કરવાથી કલંક લાગે છે .

27.

ખાલી ચર્ો વાગે ઘર્ો

અલ્પજ્ઞાની જ શવદ્વતાનો ડોળ કરે છે .

28.

ખાળે ડૂચા ને દરવાજા મોકળા

ુ ાઈ કરવી ને રૂશપયો વાપરતાં સહેજ પર્ ન
એક પૈસાની ચચિંગસ
અચકાવુ.ં

29.

ખોટો રૂશપયો વધારે ચળકે

ઓછો જ્ઞાની ભારે જ્ઞાની હોવાનો દે ખાવ કરે

30.

ગાજ્યા મેહ વરસે નક્રહ

બોલે તે કં ઈ ન કરે .

31.

ગામને મોંએ ગરણું ન દે વાય

લોકજીભ તો ગમે તે બોલે.

32.

ઘરના છોકરાં ઘંટી ચાટે ને ઉપાધ્યાયને આટો

પોતાનાંને ભ ૂખે મારવાં ને પારકાંને પોષવાં.
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33.

ઘાર્ીનો બળદ ઠેરનો ઠેર

પ્રગશત કયાક શવના, હતાં ત્યાં ને ત્યાં.

34.

ચમડી ત ૂટે પર્ દમડી ન છૂટે

દુ:ખ સહન કરે પર્ ધન ન વાપરે .

35.

ચળકે તેટલું સોનું નક્રહ

બાહ્ય દે ખાવથી છે તરાવું નક્રહ.

36.

ચાલતા બળદને આળ ખોસવી

કામ કરતા માર્સને ખોટી સતામર્ી કરવી.

37.

ચોર કોટવાળને દં ડે

િઠ (હરામી) માર્સ ન્સયાયની વાત કરે .

38.

ચોરની મા કોઠીમાં મોં ઘાલી હરે

પોતની ભ ૂલ સમજાતાં મનોમન પશ્વાતાપ અનુભવવો.

39.

જર, જમીન ને જોરુ, ત્રર્ે કજજયાના છોરં ુ

ઝવેરાત, જમીન ને પત્ની માટે જગતમાં મોટા સંઘષક થાય છે .

40.

જાગ્યા ત્યાંથી સવાર

દોષ સમજાય કે તરત છોડવો.

41.

જીવતો નર ભદ્રા પામે

જીવતો માર્સ ગમે ત્યારે પ્રગશત કરે .

42.

જે ગામ જવું નક્રહ તેની િી વાત ?

જે કામ ન કરવું તેની િી કથા ?

43.

જેર્ે મ ૂકી લાજ તેન ંુ નાનું સરખુ રાજ

લાજિરમ છોડનારનું કોઈ નામ ન લે.

44.

જેવી દક ન્દ્ષ્ટ તેવી સ ૃન્દ્ષ્ટ

જેવા પોતે તેવા બીજા

45.

દગો કોઈનો સગો નક્રહ

કપટ કરનારને નુકસાન થયા શવના રહેતો નથી.

46.

દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય

દીકરી અને ગાયને બીજાની ઈચ્છા મુજબ જ વતકવાનું હોય છે .

47.

દીવા પાછળ અંધારં ુ

વડીલ તેજ્વી અને વારસદાર નપાવટ

48.

દુ:ખનું ઓસડ દહાડા

િોક દૂ ર કરવાનો ઉત્તમ ઈલાજ ધીરજથી સમય પસાર કરવો તે છે .

49.

દુકાળમાં અશધક માસ

મુશ્કેલીમાં ઉમેરો થવો.

50.

દૂ ધનો દાઝયો છાિ ફૂં કીને પીએ

એક વાર કડવો અવુભવ થયા પછી ખ ૂબ સાવચેતીપ ૂવકક વતકવ.ંુ

51.

દોરડી બળે પર્ વળ ન મ ૂકે

ગમે તેટલી ઠોકર વાગે છતાં માર્સનો ્વભાવ બદલાતો નથી

52.

ધોબીનો કત
ૂ રો નહીં ઘરનો ને નહીં ઘાટનો

બંને પક્ષને સારં ુ લગાડવા જતાં સમ ૂળગા ફેંકાઈ જવુ.ં

53.

ન બોક્યામાં નવ ગુર્

બોલીને વધુ ઝઘડો થાય એના કરતાં ચ ૂપ રહેવ ંુ ક્રહતકર છે .

54.

નવરો નખોદ વાળે

નવરો માર્સ નુકસાન કરે .

55.

નાચવા જવું ને ઘઘ
ં ૂ ટો તાર્વો

જરૂરત હોય તો િરમ મ ૂકી દે વી.

56.

નાદાનની દો્તી જીવનું જોખમ

કમઅતતલ વ્યક્તત સાથેની શમત્રતા નુકિાનકારક છે .

57.

નેવાનાં પાર્ી મોભે ન ચઢે

અિક્ય કામ શસિ ન થઈ િકે.

58.

પાઘડીનો વળ છે ડે

કામના પક્રરર્ામથી જ કામ પરખાય.

59.

પાડાના વાંકે પખાલીને ડામ

જેનો વાંક હોય તેને બદલે બીજાને શિક્ષા કરવી.

60.

પાર્ી પહેલા પાળ બાંધવી

અગમચેતી વાપરવી.

61.

પાર્ીમાં રહેવ ંુ ને મગર સાથે વેર

જેની સત્તા હેઠળ રહેવ ંુ તેની સાથે દુશ્મનાવટ રાખવી.

62.

પારકી આિ સદા શનરાિ

બીજા ઉપરનો આધાર નકામો.

63.

પારકે ભાર્ે મોટા લાડુ

પોતાના કરતાં બીજાનું સારં ુ લાગવુ.ં

64.

પેટનો બળ્યો ગામ બાળે

પોતાના દુ:ખે સૌને દુ:ખમાં નાખે.

65.

પોથીમાંના રીંગર્ાં

શમથ્યા ઉપદે િ આપવો.

66.

પોદળો પડે તોય ધ ૂળ લીધા શવના ન રહે

ગમે તેવી પક્રરક્્થશતમાં પર્ લાભ િોધવો.

67.

પ્રાર્ અને પ્રકૃશત સાથે જાય

્વભાવ બદલવો મુશ્કેલ છે .
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68.

બચળયાના બે ભાગ

બળવાન વધુ લાભ મેળવે.

69.

બાપ તેવા બેટા ને વડ તેવા ટે ટા

વ્તુના મ ૂળ કારર્ના ને વ્તુના બંનેના ગુર્ સરવાળે તો સરખા

70.

બાપ તેવા બેટા ને વડ તેવા ટે ટા

પુત્રનાં લક્ષર્ પારર્ામાં.

71.

બાર ગાઉએ બોલી બદલાય

અમુક અંતરે ભાષામાં ફેરફાર જર્ાય.

72.

બે ઘરનો પરોર્ો ભ ૂખે 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

અનુભવ વગરનું માત્ર પુ્તક્રકયું જ્ઞાન

75.

ભસતો કત
ૂ રો ભાગ્યે જ કરડે

બહુ બોલબોલ કરનાર ભાગ્યે જ કં ઈ કરી િકે.

76.

ભાગ્યિાળીને ભ ૂત રળે

નસીબદાર ઓછી મહેનત કરે તો ય તેને સફળતા મળે .

77.

ભાવતું હતું તે વૈદ્યે કહ્ું

પોતાને ગમતું હોય તે જ ક્રહત કરનાર પર્ સ ૂચવે.

78.

ભેંસ આગળ ભાગવત

અર્સમજુને ઉપદે િ આપવો નકામાં છે .

79.

ભેંસ ભાગોળે , છાિ છાગોળે અને સોદો બજારમાં

અશનશશ્વત વ્તુની અગાઉથી આિા બાંધવી તે.

80.

મન ચંગા તો કથરોટમાં ગંગા

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 સઠ
ં ૂ ખાવી

તાકાત હોવી

83.

મુખમાં રામ અને બગલમાં છૂરી

દે ખાવે સારો પર્ ક્રદલમાં કપટી.

84.

મોરના ઈંડા ચીતરવાં ન પડે

મા-બાપનાં લક્ષર્ો બાળકમાં સહજ ઊતરે .

85.

રાત થોડીને વેિ ઝાઝા

સમય થોડોને કામ વધુ

86.

રામ રાખે તેને કોર્ ચાખે ?

પ્રભુ રક્ષે તેને કોઈ નુકસાન પહોંચાડી શ્લે નહીં.

87.

લખ્યા લેખ મીટે નક્રહ

નસીબમાં લખ્યું હોય તે થાય જ.

88.

લટૂં ાયા પછી ભો િો

બધું ગુમાવ્યા પછી ડરવું નકામુ.ં

89.

લોચભયા વસે ત્યાં ધુતારા ભ ૂખે ન મરે

લોભ કરનાર છે તરાય છે .

90.

વર મરો, કન્સયા મરો પર્ ગોરનું તરભાણું ભરો

બીજાનું જે થવાનું હોય તે થાય પર્ પોતાને તો લાભ થવો જ જોઈએ.

91.

વાડ શવના વેલો ન ચઢે

ઊંચું ્થાન મેળવવા કોઈ મોટાની ઓથ હોવી જોઈએ.

92.

શવનાિકાળે શવપરીત બુદ્ધિ

શવનાિ થવાનો હોય ત્યારે બુદ્ધિ બગડે.

93.

શિર સલામત તો પઘક્રડયાં બહોત

કોઈપર્ રીતે માનવી બચી જાય તો સાધન-સંપશત્ત ઘર્ી મળી આવે છે .

94.

સ્તુ ભાડું અને શસિપુરની જાત્રા

મયાક ક્રદત સાધનોથી સુદ
ં ર કામ કરવુ.ં

95.

સંપ ત્યાં જ ંપ

સંપથી િાંશત ને સુખ મળે છે .

96.

સુથારનું મન બાવચળયે

દરે ક વ્યક્તત પોતાના ક્રહતનું જ જુએ.

97.

સક
ં ૂ ા ભેગંુ લીલું બળે

હલકા માર્સોના સંગથી, સારા માર્સો પર્ આપશત્તનો ભોગ બને.

98.

સઠ
ં ૂ ને ગાંગડે ગાંધી ન થવાય

અલ્પ પ્રયત્નથી મોટી શસદ્ધિ પ્રાપત ન થાય.

99.

સો ઉંદર મારીને ચબલ્લીબાઈ પાટે બેઠાં છે .

ખ ૂબ પાપ કરીને સાધુતા આચરે છે .

100.

હસવું અને લોટ ફાકવો એ કેમ બને ?

એકી સાથે બે કામ ન થઈ િકે.

101.

હૈય ંુ બાળવા કરતાં હાથ બાળવા

કોઈની પાસે કામ કરાવી પ્તાવું એના કરતાં જાતે જ કરી લેવ ંુ સારં ુ .

102.

હોઠ સાજા તો ઉત્તર ઝાઝા

વાર્ી િક્તત હોય તો ગમે તેનો ઉપાય કરી િકાય.
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રૂઢીપ્રયોગ :

1.

અખાડા કરવા

જોયું ના જોયું કરવુ,ં લક્ષ્ય ન

24.

આંતરડી કકળવી

આપવુ.ં
2.

અગ્ત્યના વાયદા

મુદત કદી પ ૂરી ન હોવી, ખોટા

શનિાસા નાખવા.
25.
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વાયદા.
3.

અડ્ડો જમાવવો

કાયમી મુકામ કરી જવો.

4.

અનેક રં ગો જોવા

સુખ-દ:ખમાંથી પસાર થવુ.ં

5.

અવતાર ઉજાળવો

ગૌરવપ ૂવકજ જીવવુ.ં

6.

અંગારો પાકવો

કુ ળને કલંક લગાનાર પુત્ર
નીવડવો.

7.

અંજાઈ જવું

પ્રભાશવત થવુ.ં

8.

અંધારામાં રાખવું

જાર્ ન કરવી.

9.

આકાિ ત ૂટી પડવું

અચાનક મુશ્કેલી આવી પડવી.

10.

આકાિ પાતાળ

પુષ્કળ પક્રરશ્રમ કરવો.

એક કરવાં

ક્રદલમાં અસહ્ય વેદના થવી,

ઉતર- તળે થઈ

ખ ૂબ અધીરા બની જવુ.ં

જવું
26.

એક ઘા ને બે

ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહેવ.ંુ

કટકા
27.

એક લાકડીએ

બધાને સરખાં ગર્ીને વતકવ.ંુ

હાંકવું
28.

એકડો કાઢી

ગર્તરીમાંથી બાકાત કરવુ.ં

નાખવો
29.

એકના બે ના થવું

પોતાની વાત પર મક્કમ રહેવ,ંુ
હઠ ન છોડવી.

30.

એલાન આપવું

આદે િ આપવો.

31.

ઓછ આવવું

દુ:ખ થવુ.ં

11.

આગ લગાડવી

કં કાસ કરવો.

32.

કક્કો ખરો કરવો

પોતાની વાત પ્રત્યે અડગ રહેવ.ંુ

12.

આડા ઉતરવું

શવઘ્નરૂપ બનવુ.ં

33.

કડવો ઘટ
ં ૂ ડો ગળી

અપમાન સહન કરી લેવ.ંુ

13.

આંખ ઊઘડવી

સત્યનું ભાન થવુ.ં

14.

આંખ ફાટી જવી

આશ્વયકચક્રકત બનવુ.ં

15.

આંખ માળી જવી

ઉંઘ આવવી.

16.

આંખ માંડવી

એકાગ્રતાથી ધારી ધારીને જોવુ.ં

17.

આંખ મીંચાઈ જવી

મરર્ પામવુ.ં

18.

આંખનું ઊંડાર્

તાકાત શવિે ખ્યાલ બાંધવો

માપવું
19.

આંખમાં ધ ૂળ

છે તરવુ.ં

નાખવી
20.

આંખમાંથી શ્રાવર્

અશતિય રડયા કરવુ.ં

જવો
કડવો ઘટ
ં ૂ ડો

ન ગમતું કાયક દુ: ખપ ૂવકક સહન

હૈયામાં સમાવવો

કરવુ.ં

35.

કપાળ ધોવા જવું

નાહક શવલંબ કરવો

36.

કમર બેવડી વળી

ખ ૂબ મહેનત કરવી.

34.

જવી
37.

કરમ ફૂટે લા હોવાં

નસીબ સારં ુ ન હોવુ.ં

38.

કરમ બાંધવી

કઠીન કામ કરવા તૈયાર થવુ.ં

39.

કળ વળવી

શનરાંત થવી, ભાન આવવુ.ં

40.

કં કુનાં પગલાં

આગમનથી ઘરને સુખી કરવુ.ં

કરવાં

ભાદરવા વરસવા
21.

આંખે આંસુન ંુ

એકધારં ુ રડયા જ કરવુ.ં

તોરર્ બંધાઈ જવું
22.

આંખો ફાડીને જોઈ

તાકી તાકીને જોઈ રહેવ.ંુ

41.

કં ઠે ભુજાઓ રોપવી

ભાવભીનું ્વાગત કરવુ.ં

42.

કાગડા ઊડવા

કં ઈ બાકી ન રહેવ ંુ

43.

કાગની ડોળે રાહ

આતુરતાથી વાટ જોવી.

જોવી

રહેવ ંુ
23.

આંગણું ઘસી
નાંખવું

વારં વાર જવુ.ં

44.

કાગનો વાઘ કરવો

નાની વાતનું મોટંુ ્વરૂપ આપવુ.ં

45.

કાગળની નાવ

લાંબો વખત ન ટકે તેવી વ્તુ
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46.

કાચું સોનું

રસાળ જમીન

47.

કાદવ ઊડાડવો

ખરાબ ટીકા કરવી.

72.

કોઠુ ન આપવું

અંગત વાત જાર્વા ન દે વી.

48.

કાન કરડવા

ગુસપુસ વાત કરવી.

73.

કોઠે પડવું

માફક આવવુ,ં અનુકળ
ૂ આવવું

49.

કાન ું કવા

કાન ભંભેરર્ી કરવી.

74.

કોર્ીએ ગોળ

કામ કઢાવવા લાલચ આપવી.

50.

કાનબુટ્ટી પકડવી

પોતાની ભ ૂલ કબ ૂલ કરવી.

51.

કાનમાં ઝેર રે ડવું

ખોટી ઉશ્કે રર્ી કરવી.

52.

કાને ન ધરવું

53.

કાને વાત

લગાડવો
75.

કોથળામાં

બહારથી માર ન જર્ાય તેમ છૂપો

વાતમાં લક્ષ ન આપવુ.ં

પાંચિેરી ઘાલીને

માર મારવો.

બાતમી મળી જવી.

મારવી

પહોંચવી
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જવું

76.

ખડે પગે જોવું

અધીરાઈથી જોવુ.ં

54.

કાસળ કાઢવો

નાિ કરવો.

77.

ખબર લેવી

ખ ૂબ ઠપકો આપવો.

55.

કાળજુ ં કઠર્ કરવું

ક્રહિંમત ધારર્ કરવી.

78.

ખંખેરી નાખવું

ધમકાવવુ.ં

56.

કાળજુ ં કોરાવું

ખ ૂબ દુ:ખ થવુ.ં

79.

ખાઈ-પીને મંડવું

ખંતથી સતત કમમાં મગ્ન રહેવ.ંુ

57.

કાળજુ ં ભરાઈ

વેદનાથી રડવા જેવું થઈ જવુ.ં

80.

ખાટલે પડવું

માંદા પડવુ.ં

81.

ખાટંુ મોળં થવું

બગડી જવુ.ં

82.

ખાડામાં ઉતારવું

નુકસાન કરવુ.ં

83.

ખાવા ધાવું

ડર લાગે તેવ ંુ શનર્જન હોવુ.ં

84.

ખાસડાં ખાવા

અપમાન સહન કરવુ.ં

85.

ખાંડ ખાવી

શમથ્યાચભમાનમાં વ્યથક ુલાવુ.ં

86.

ખાંડાની ધારે

ખ ૂબ મુશ્કેલ ર્તે ચાલવુ.ં

આવવું
58.

કાળા અક્ષર કુ હાડે

અક્ષરજ્ઞાન શવનાનું હોવુ.ં

મારવા
59.

કાળા પાર્ીને

દે િશનકાલની સજા થવી.

કાઢવું
60.

કાળી ટીલી

અપજિ કે કલંક લાગવું

લાગવી

ચાલવું

61.

કાંટા વેરવા

દુશ્મનાવટ ઊભી કરવી.

87.

ખુલ્લા મને

હળવાિથી.

62.

કાંટો કાઢવો

દૂ ર કરવુ.ં

88.

ખો ભ ૂલી જવી

કુ ટેવ છૂટી જવી.

63.

કાંડા કાપી આપવાં

લેચખત કબ ૂલાત આપવી.

89.

ખોડો કાઢવો

મોટી હાશન પહોંચાડવી.

64.

કીડી પર કટક

નાના અને સામાન્સય કામ માટે

90.

ખોળો પાથરવો

કરગરવુ.ં

મોટો પ્રયાસ

91.

ગરજ સારવી

જરૂક્રરયાત પ ૂરી થવી.

કુ હાડીનો હાથો

પોતાનાને નુકસાન કરી બીજાને

92.

ગળામાં જીભ

બોલતું અટકવું

બનવું

મદદ કરવી.

66.

કખ
ૂ લજાવવી

માની આબરૂ ધ ૂળમાં મેળવી.

93.

ગળે પડવું

સામી વ્યક્તત પર આરોપ મ ૂકવો.

67.

કત
ૂ રા ચબલાડાનું

કં કાસવાળં જીવન

94.

ગંગા નાહ્યા

શનરાંત અનુભવવી.

95.

ગંધ આવવી

બાતમી મળવી.

96.

ગાડું ગબડવું

ભારે તકલીફથી જીવનવ્યવહાર

65.

જીવન
68.

કત
ૂ રાની ઊંઘ

સહેજ અવાજ થતાં જાગી જવાય

ઘાલવી

એવી ઊંઘ, સાવધ
69.

કવ
ૂ ામાંન ંુ દે ડકું

સંકુચચત મનોવ ૃશત્તવાળં .

70.

કવ
ૂ ો હવાડો કરવો

કમોતે મરવુ.ં

71.

કેસ ખલાસ થઈ

મરર્ પામવુ.ં

ચલાવવો.
97.

ગાલે તમાચો મારી

સુખી હોવાનો દે ખાવ કરવો

મોં લાલ રાખવું
98.

ગાંઠ કરવી

પૈસા ભેગા કરવા.
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ગાંઠનું ગોપીચંદન

પોતાના પૈસે પોતાને નુકિાન

કરવું

થવા દે વ ંુ

125. છળી મરવું

ડરથી ચમકી જવું .

પોતાના ધનમાંથી ખચક કરીને.

126. છાતી ુલાવવી

ગવક કરવો.

127. છાતી બેસી જવી

ક્રહિંમત ગુમાવવી.

128. છાતીએથી અળગા

પોતાની સાથે જ રાખવુ.ં

100. ગાંઠનો ખીચડો
ખાઈને
101. ગુ્સો પીવો

ખારોિી રાખવી.

102. ગ ૂડાં ભાંગી જવા

ક્રહિંમત જતી રહેવી.

103. ગોદમાં લેવ ંુ

સંભાળ કે રક્ષર્ તળે લેવ ંુ

129. છાપરે ચડવું

ખ ૂબ ુલાઈ જવુ.ં

104. ગોળના પાર્ીએ

છે તરાવું

130. છાપેલ ં ુ કાટલું

નામચીન હોવુ.ં

131. છૂટી જવું

પોતાનાથી જવાબદારીમાંથી મુતત

નાહવું
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કરાવવું

ન કરવું

105. ગોળનું ગાડું મળવું

વહાલું કે ઉપયોગી માર્સ મળવુ.ં

106. ઘડો ુટવો

વાત જાહેર થવી.

132. જડ કાઢવી

મ ૂળમાંથી નાબ ૂદ કરવુ.ં

107. ઘર પ ૂછતા આવવું

ગરજે મદદ ખોળતા આવવું

133. જાત ઘસી નાખવી

તનતોડ મહેનત કરવી.

108. ઘા પર મીઠું

દે :ખીને વધારે વધારે દે :ખી કરવા.

134. જીભ ન ઉપડવી

બોલવાની ક્રહિંમત ન રહેવી.

135. જીભ વધવી

જેમ ફાવે તેમ બોલવુ.ં

ભભરાવવું

થવુ.ં

109. ઘાર્ કાઢવો

સંહાર કરવો.

136. જીવ ઊંચો હોવો

ચચિંતા થવી.

110. ઘાસ કાપવું

નકામી મહેનત કરવી

137. જીવ ચકડોળે

મનમાં અનેક જાતના શવચારો પેદા

111. ઘીના ઠામમાં ઘી

ઉચચત કે સારાં વાનાં થવાં

હોમવું

ચઢવો

થવા.

138. જીવ ના ચાલવો

ક્રહિંમત ન ચાલવી.

139. જીવ પડીકે

ભારે ઉદ્વેગ થવો

112. ઘોળીને પી જવું

ન ગર્કારવુ.ં

113. ચકમચ ઝરવી

ઘષકર્ થવુ.ં

114. ચક્રકત થઈ જવું

ખ ૂબ આશ્વયક પામવું

140. જીવ બળી જવો

ઈષાક થી દુ:ખી દુ:ખી થઈ જવુ.ં

115. ચડયે ઘોડે આવવું

ઉતાવળ કરવી.

141. જીવતર ધ ૂળ હોવું

જીવનનો અથક ન હોવો.

116. ચાર દહાડાનું

થોડા સમયનું સુખ.

142. જીવતર ધ ૂળધાર્ી

જીવન બરબાદ થઈ જવુ.ં

ચાંદરણું
117. ચાર હાથવાળા

થઈ જવું
લગ્ન કરવાં.

થવું
118. ચાલતી ગાડીએ

બાંધવો

143. જીવતા મ ૂઓ જેવા

જીવન વ્યથક હોવુ.ં

હોવું
બહુમતીમાં જોડાઈ જવું

ચડી બેસવું

144. જોરિોરથી મંડી
પડવું

કોઈ કામ કરવામાં તમામ િક્તત
વાપરવી.

119. ચચત્ત ચચરાવું

ઊંડો આઘાત લાગવો.

145. ઝાટકી નાખવું

ખ ૂબ ઠપકો આપવો.

120. ચીનનો િાહુકાર

પાકો ગાઠીયો

146. ઝાળ ઊઠવી

ગુ્સાથી ધવ
ં ૂ ાપ ૂવાં થઈ જવુ.ં

121. ચીલો પાડવો

નવો ક્રરવાજ પાડવો.

147. ટાઢ-તડકો વેઠવો

મુશ્કેલીઓ સહન કરવી.

122. ચોટલી બાંધીને

અભ્યાસમાં તલ્લીન થઈ જવુ.ં

148. ટાઢા પહોરનું

મ ૂળ માથા શવનાનુ.ં

149. ટાપસી પ ૂરવી

ચાલતી વાતને ટે કો આપવો.

ભર્વું
123. છક્કા છટી જવા

ગભરાઈ જવુ.ં

150. ઠઠ જામવી

ટોળં ભેગંુ થવુ.ં

124. છઠીનું ધાવર્ યાદ

મરર્તોલ માર મારવો.

151. ઠં ડે પાર્ીએ નાહી

આિા છોડી દે વી.
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નાંખવું

હોવા

152. ડંકો વગાડવો

યિ્વી કાયક કરવુ.ં

178. ધુળ પડવી

શધક્કાર હોવો, વ્યથક જવું

153. ડાગળી ચસકવી

ગાંડા થવુ.ં

179. ધ ૂળધાર્ી કરવું

આબરૂનો નાિ કરવો, બરબાદ

154. ક્રડિંગ હાંકવી

ગપ મારવી.

155. ઢોલ વગાડવો

જાહેરાત થવી.

156. તરં ગે ચડી જવું

શવચારે ચડી જવુ.ં

157. તલવાર તાર્વી

સંઘષકમાં ઊતરવુ.ં

181. નજર બગાડવી

ખરાબ દાનત થવી

158. તાનમાં હોવું

આનંદમાં હોવુ.ં

182. નવ નેજા થવાં

મહામુશ્કેલી પડવી

159. તેલ કાઢવું

થાકી જાય એવી રીતે કામ લેવ.ંુ

183. નાક લઈ જવું

આબરૂ ધ ૂળમાં મેળવવી.

160. તેલ જોવુ,ં તેલની

પ ૂરી ચોતતસાઈ કરવી

184. નાકલીટી તાર્વી

અત્યંત દીન ભાવે િરર્ે જવું

185. નાકે દમ આવી

ખ ૂબ હેરાન પરીિાન થઈ જવો.

ધાર જોવી

કરવું
180. નખ પર દહાડા

અત્યંત આતુરતાપ ૂવકક રાહ જોવી.

ગર્વા

જજો

161. થક
ં ૂ ઉડાડવું

શનિંદા કરવી.

162. થક
ં ૂ ેલ ં ુ ગળવું

બોલેલા બોલ પાછા ખેંચી લેવા.

186. નામ કાઢવું

આબરૂ વધારવી.

163. દમ મારવો

ધમકાવવુ.ં

187. પગ ઉપર ઊભા

જાતે જીવન શનવાક હ કરવા

164. દહાડા ભરાઈ જવા

મોત નજીક રહેવ.ંુ

165. દહી-દૂ ધમાં પગ

બંને પક્ષમાં રહેવ.ંુ

રાખવો
166. દાઢીમાં હાથ

ગરજપ ૂવકક મદદ માગવી.

રહેવ ંુ
188. પગ ધોઈને પીવા

ઘર્ો ઉપકાર ્વીકારવો

189. પત રાખવી

ટે ક આબરૂ જાળવવી

190. પનારે પડવું

બીજાને સહારે જીવવાની ક્્થશત
ઊભી થવી.

ઘલાવો
167. દાઢીમાં હાથ

ગરજપ ૂવકક મદદ માંગવી

191. પાઘડી બંધાવવી

િાબાિી આપવી.

ઘાલવો
168. દાવ જોઈને

ઈનામ કે સરપાવ આપવો,

લાગ જોઈને કામ કરવું

સોગટી મારવી
169. દાળ ન ગળવી

અસર ન થવી.

170. દાંતે તરર્વું

લાચારી બતાવવા ફરજ પાડવી.

192. પાર્ી ફરી વળવું

નકામું જવુ,ં આબરૂનો નાિ કરવો.

193. પાર્ી વલોવવાં

ફોગટ ફાંફાં મારવા

194. પારોઠનાં પગલાં

પલાયન થઈ જવું

ભરવું
195. પાિેરામાં પહેલી

લેવડાવવું

િરૂયાત હોવી.

પ ૂર્ી

171. દાંતે મેલ આવવો

પૈસાદાર થવું

172. ક્રદલ ખોલવું

ખુલ્લા મનથી જર્ાવવું

196. પીઠ દે વી

જે તે ્થાનેથી ચાલ્યા જવુ.ં

173. ક્રદલ દઈને કામ

ઉમંગથી સારી રીતે કામ કરવુ.ં

197. પ ૃથ્વી રસાતલ

ભારે હાહાકાર મચી જવો.

જવી

કરવું
174. દૂ ધમાંથી પોરા

સારી વ્તુમાં અવગુર્ િોધવા.

કાઢવા
175. દૂ ધે ધોઈને આપવું

પ્રમાચર્કપ ૂવકક આદરભાવે આપવું

176. ધાડ મારવી

ભારે સાહસ કરવુ.ં

177. ધાવર્ના દાંત

બાળકના જેવું ચબનઅનુભવી

198. પેટ ન આપવું

મનની વાત પ્રગત ન કરવી.

199. પેટ પર પાટંુ

આજીશવકાનું સાધન છીનવી લેવ ંુ

મારવું
200. પેટનું પાર્ી ન

કિી અસર ન થવી.

હાલવું
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201. પેટમાં તેલ રે ડાવું

બળતરા થવી, ઈષ્યાક થવી.

202. પેટમાં પેસી

બીજાની છૂપી વાત જાર્ી લેવી.

નીકળવું
203. પેંગડમાં પગ

ની બાબતમાં બરોબરી કરવી

ઘાલવો
204. બગલો ઊંચી

દે વળં કાઢવું

કરવી
205. બળતામાં ઘી
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હોમવું

હુકમ ન માનવો
221. માથે ઝાડ ઊગવાં

ખ ૂબ જ દુ:ખ થવું

222. માથે લેવ ંુ

્વીકારવુ.ં

223. મોશતયા મરી જવા

નાસીપાસ થવું

224. રમર્ે ચડવું

મ્તીમાં આવી જવુ.ં

225. રે વડી દાર્ાદાર

ખ ૂબ જ. બેઆરૂ કરવું

કરવી
ચાલુ ઉશ્કેરર્ીમાં વધુ કારર્

226. લીલી સ ૂકી જોવી

સુખદુ:ખ જોવુ.ં

ઉમેરવું

227. લોઢાના ચર્ા

મુશ્કેલ કાયક કરવુ.ં

206. બાજી કથળવી

ક્્થશત પ્રશતકળ
ૂ થઈ જવી.

ચાવવા

207. બાજી ધ ૂળમાં

યોજના ઊંધી વાળી દે વી.

228. લોહીના આંસુ

મેળવવી

અશત દુ:ખ થવું

પાડવાં

208. બારમો ચંદ્રમા

શવરોધ કે િત્રુતા

229. લોહીનું પાર્ી કરવું

સખત મહેનત કરવી.

209. બીડું ઝડપવું

કપરં ુ કામ માથે લેવ.ંુ

230. વાદળ ત ૂટી પડવું

મુસીબતો સામટી આવી જવી.

210. બે આંગળ ્વગક

ગવકનો પાર ન હોવો

231. વારી જવું

ક્રફદા થઈ જવુ.ં

232. િરસંઘાન કરવું

લક્ષ્યને સાધવુ.ં

બાકી રહેવ ંુ
211. બે પાંદડે થવું

પૈસાદાર કે માલદાર થવુ.ં

233. િેર લોહી ચડવું

આનંક્રદત થવુ.ં

212. બેડો પાર થવો

સફળતા મળવી.

234. સગે વગે થઈ જવું

આઘાપાછા થઈ જવુ.ં

213. ભીંત ભ ૂલવી

માગક ચ ૂકવો, અવળે ર્તે ચડી

235. સાત ગળે ગાળવું

સારી પેઠે બધી બાજુએથી જોવું

જવુ.ં

236. સોડ તાર્ી સ ૂવું

મરી જવુ.ં

તપાસ શવલંબમાં નાંખવી કે

237. હજામત કરવી

નકામા કામ પાછળ સમય

214. ભીંનું સંકેલવું

આરોપીને મદદ થાય તેમ ઢીલાસ
રાખવી.
215. ભ ૂત ભરાવવું

ધ ૂન લાગવી/ધ ૂન વળગવી

216. ભેદ પામી જવો

વાતનો મમક સમજી જવો.

217. મગજમાં રાઈ

શમજાજ હોવો કે અચભમાન હોવો.

હોવી
218. મનમાં ગાંઠ પડી

મજબ ૂત માન્સયતા બંધાઈ જવી.

જવી

બગાડવો.
238. હથેળીમાં ચાંદ

છે તરવુ.ં

બતાવવો
239. હથેળીમાં ચાંદ

છે તરવું

બતાવવો
240. હાંલ્લાં હક્રડયું કરવાં

ખાવાના સાંસા પડવાં.

241. હૃદય ભરાઈ

િોકની લાગર્ીથી ડૂમો ભરાવો.

આવવું

219. માથું મારવું

દખલગીરી કરવી.

242.૦ હૈય ંુ ખાલી કરવું

મનનો ઊભરો ઠાલવવો.

220. માથે ચડી બેસવું

અશત લાડથી નફફટ થઈ જવુ,ં

243. હૈયે ટાઢક વળવી

ચચિંતામુતત થઈ જવુ.ં
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તળપદા િબ્દો
પદારથ – પદાથક

ભગત – ભતત

ખદ
ં ૂ વું – કરચવું

દોથો – ખોબો

અભેમાન – અચભમાન

ઓચ્છવ – ઉત્સવ

લાધવું – પ્રાપત થવું

પ્રથમી – પ ૃથ્વી

બ ૂતાં – તાકાત, િક્તત

નભરમું – અશુભ

ધન-ધન-

પ ૂરર્ – પ ૂર્ક

બૈરી – પત્ની

પ્રાગડ – સવાર,

કવેર્ – ખરાબ વચન, વાર્ી
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ધન્સયધન્સય

પ્રભાત

જનમી – જન્સમી

મ ૂરખ – મ ૂખક

અધમર્ – અધોમર્

હાલરં ુ – ટોળં

ધડકલી – ગોદડી

માંહી – માં

જોગી – યોગી

ભો – ભય

મોખ – અનુકળ
ૂ તા

છાક – નિો

બાપડા – ચબચારા

જગન – યજ્ઞ

વાંઢો – કું વારો

અતારે – અત્યારે

હેંડો – ચાલો

આવરદા –

તીરથ – તીથક

બરડો - પીઠ

પુનઈ – પુણ્ય

કડતલ – નકામી કથ
ૂ લી

શપયારં ુ – પારકું

વાસ – વસવાટ

ઝોળી – ઝલતી થેલી

જુક્તત – યુક્તત

મોખ – અનુકળ
ૂ તા

જેહ – જે

એકલડો – એકલો, જાતે

ઓંમ – આ રીતે

ચેહ – ચચતા

માડું – માર્સ

લાંક – મરોડ

જાતરા – જાત્રા,

સંતોરો – ઝંઝટ

આયુષ્ય

જ
તેહ – તે

ખાટ – ક્રહિંડોળાખાટ

યાત્રા
આળ – આરોપ

ઢબ – રીત

વરતવું – ઓળખવું

કળજગ – કચળયુગ

કે વારે ? – ક્યારે

અશતિે – અશતિય

ક્રહમારી – તમારી

બ ૂઢો – વ ૃિ

રખોંપુ – રક્ષર્

ગટકડ
ૂ ુ ં – નાની માટલી

દીઠું – જોયું

મ્હારા – મારા

આ્તે – ધીરે

લઠ્ઠ – લાઠી

ઓતર – ઉત્તર

ખટ – ષટ્

ઠારવું – ત ૃપત કરવું

મગતરાં – મચ્છર

વખ – શવષ, ઝેર

આબોકાર – આવકાર

કરમ – કમક

રૂડું – સારં ુ

રગ – નસ

વડેંરા – મોટે રાં

ગા – ગાય

નવાર્ – જળાિય

કાજ – કાયક

લ ૂઢકવું –ગબડવું

વાવડો – વાયરો,

પોરી – છોકરી

પવન
કહેય – કહે

માલેક – માચલક

બેત – નેતરની લાકડી

વરહ – વષક

ફોરણું – નસકોરં ુ

કયમ – કેમ

કાં – કે મ

રાસ – મેળ

વાલેિરી – ચાહક

પંગત – હાર

મુલક – પ્રદે િ

કો – કોઇ

જૂતી – ખાસડું

વાંહે – પાછળ

દુંદ – મોટંુ પેટ

નેન – નયન

કક્રરયાં – કયાક

ફકક – તફાવત

સરગ – ્વગક

પોક – બ ૂમ

લગન – લગની

શછપવું – સંતોષાવું

મુડદું – મડદુ, િબ

બવ – બહુ

ગવન – સાલ્લો

ભાગ – ભાગ્ય

ઝાઝા – પુષ્કળ

ભાય – ભાઇ

પા – બાજુ

બહેડો – કાદવકીચડ

કને – પાસે

પેઠે – જેમ

ભળકડે – સવારે

શનમાણું – લાચાર

સમિાન – ્મિાન

ધીખું – ધગધગું

સાંજુકાં – સાંજે

હટાણું – ખરીદી

તૈંર્ – ત્રર્

નો હર – ના રહે

ધ ૂમ – ધ ૂમાડો

દરિની – દિકનની

પડતપે – તડકામાં

દખર્ – દચક્ષર્

હરવર – ્મરર્

પાંગળં – પંગ ુ

અરધપરધા – અધુું

ટાઢ – ઠં ડી

ગલઢેરાં – ઘરડાં

વારી – િમ, વારો

ભરમાંડ – બ્રહ્માંડ

પરે – ઉપરે

ફોડ – ્પષ્ટતા

કુ ર્ – કોર્

પછવાડે – પાછળ

પો’ર – પ્રહર

પાય – પગ

સોંસરવું – આરપાર

ભોગાવો – ખાડી

દહાડા – ક્રદવસ
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પરમાર્ – પ્રમાર્

અનંભે – શનભકય

મૉર – આગળ

છણુવ
ં ણું – શછનચભન

જો્સો – જુ્સો

ફં દ – જાળ

રૂંવે – રૂંવાડે

માળં – વહાલમાં નામ

ચ ૂધડો – કં જૂસ

ઝાંઝક્રરયા – આભ ૂષર્

ભગશત – ભક્રકત

ઓળો – છાયા

માર્હ – માર્સ

ઓરં ુ – નજીક

કથ
ૂ લી – શનિંદા

સંકલપ – સંકલ્પ

દૂ ઝવું – ઝરવું

આર્ીપા – આ બાજુ

દોંગું – લુચ્ચું

નઠારી – અયોગ્ય

શવકલપ – શવકલ્પ

સમાણું – સરખું

ભાળે – જુએ

આ’પા – આ બાજુ

ખોળવું િોધવું

મેલ્યાં – મ ૂક્યાં

વા’લો – વહાલો

વટે – પસાર કરે

ઓરુ – નજીક

િેહ – છાપ, દાબ

હરખ – હષક

ગોપીઉં – ગોપીઓ

બકાલું – િાકભાજી

ચાગાચગ
ં ૂ ુ – બેવકફ
ૂ

વેળા – સમય

વીિવાસ –

જડાવવું – સજ્જડ

ડોહો – ડોસો

તંઇ – તો પછી

આગલું – આગળનું

શવપદ – શવપશત્ત

પરમાર્ે – પ્રમાર્ે

પ ૂગે – પહોંચે

નયણું – નેન

મેળે – જાતે

વચનું – વચનો

કે’જો – કહેજો

અડાળી – રકાબી

નકર – નક્રહ તો

શસકલ – ચહેરો

ઉતારર્ – ઉતારવું

વાઢવું – કાપવું

ભળકડે – સવારે

ગોજ – પાપ

ડોળી – ફળ

આર્વું – લાવવું

ખમવું – સહન કરવું

હડફ – એકાએક્

આબોકાર – આવકાર

છાંક – નિો

પેજ – ઘેંિ

નોધારી – શનરાધાર

વેળા – સમય

ઢૂંકડું – નજીક

છે ક – અંત

ઊની – ગરમ

પરાર્ે – માંડમાંડ

ફાંટ – ખોબો

શનમ – શનયમ

કરાડાકી – કટાક્ષ

કોરં ુ – સ ૂકું

લ ૂગડાં – કપડાં

બુન – બહેન

સંધાંય – બધાં

ભોંય – તળીયું

ભૈસાબ –

કમકમા – ધ્રુજારી

ુ – બધુય
સંધય
ં

ઘોડયે – ની જેમ

સાખે – સાક્ષીએ

હેંડો – ચાલો

ઠાઠમાઠ – વૈભવ

ભર્ી – તરફ

રત્નાગર - સાગર

રવરવતું – ચચરતું

અઢેલીને – અડીને

છાનું – ગુપત

આલ – આપ

તાકડે – અર્ીના

વેગળો – અલગ
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શવશ્વાસ

ભાઈસાહેબ

સમયે
તાનમાં – ગેલમાં

ચાંદો – ચંદ્ર

દન – ક્રદવસ

છોડી – છોકરી

સલવટ – કરચલી

અજુગતું –

કોક – કોઇક

મેજબાન – યજમાન

વેલેરા – વહેલા

હાપ – સાપ

પેઠી – પ્રવેિી

આઇ – મા

ભોડું – માથું

દાગધર – ડૉકટર

ગરવાઈ - ગૌરવ્

શનહાકો – શનસાસો

બાઇ – સ્ત્રી

મોખ – લાગ

મલક – મુલક

લોદોં – લોચો

અયોગ્ય

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 84

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

અનેકાથી િબ્દો
 અક્ષ – રમવાનો પાસો, માળાનો મર્કો, (ચિ કે પ ૃથ્વીની) ધરી, આંખ, ઘ્રાર્ેન્દ્ન્સદ્રય, શવષુવવ ૃત્તથી ઉત્તર દચક્ષર્ કોઈ પર્ ગોલીય
અંતર
 અક્ષર – અશવનાિી, વર્ક (ભાષા), હરફ કે બોલ, દ્તક, શવશધના લેખ, બ્રહ્મ
 અજ – રામના દાદા, બ્રહ્મા, કામદે વ, ચંદ્ર, ઈશ્વર, બકરો, અનાક્રદ, અક્રહ જન્સમેલ ં ુ
 અજન્સમા – જેને જન્સમ ન્સથી એવુ,ં ઇિવર, માયા, સીતા, લક્ષ્મી
 અટક – નડતર, મુશ્કેલી, િંકા, અટકર્, કાચી કેદ, સંકલ્પ, અડદ
 અટ્ટ – અટારી, અનાદર, શતર્કાર, પ્રહાર, રૂડું, સ ૂકું
 અડાવવું – ધમકાવવુ,ં ગપાટા મારવા, ઘણું ખાવુ,ં ઓઠવવું
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 અદા – અચભનય, નખરાં, પ ૂરં ુ કે ચ ૂકતે, અદાવત
 અનંત અપાર, શવષ્ણુ, રુદ્ર, બ્રહ્મા, િેષનાગ, બલરામ, આકાિ, જૈનોના ચૌદમા તીથુંકર
 અમલ – વહીવટનો ગાળો, સત્તા, અફીર્નો કે ફ, સમયનો શુમાર
 અથક – સમજૂતી, હેત,ુ પૈસો, ગરજ, ચાર પુરુષાથકમાંનો બીજા નંબરનો પુરુષાથક
 અંક – આંકો, આંકડો, ખોળો, નાટકનો શવભાગ, ચચહન, ટે ક, ડાઘો અથવા કલંક
 અંતર – મન, ભેદ, છે ટંુ , તફાવત, અંદરનુ,ં નજીકનું વચલો કાળ, સમાસને અંતે, બીજુ ં એવા અથકમાં (ઉદા રૂપાંતર)
 આડું – હઠીલુ,ં (ગાડાનું આડું, સીધું નક્રહ એવુ,ં ઊભું નક્રહ એવુ,ં વચ્ચે પડેલ,ં ુ વાંધાખોક્રરયુ,ં આડકતરં ુ , વાંકુ કે ખોટંુ , શવરુિ, આડી
બાજુએ મેલ,ં ુ ભ ૂત
 આરો – કાંઠો, પાર, ઉપાય, માગક છે ડો, પૈડાનો ભાગ, નક્કી સમય (જૈન), રે તી, ચ ૂનાના શમશ્રાર્ના કોલનો ખાડાવાળો ભાગ
 આંક – સંખ્યા, લેર્દે ર્ના ક્રહસાબનો કાગળ, છે ડેથી વાંકો સચળયો, માછલી પકડવાનો ગળ, (વીંછી ભમરી વગે રેનો) ડંખ, (મ ૂછનો)
વળ, વરને આપવાનો ચાંદ્લો
 આંટી – ગચ
ં ૂ , (સ ૂતરની) આંટી, પ્રપંચ, કોયડો, આબરૂ, કીનો
 ઇિ – ધર્ી, પરમેશ્વર, રાજા, મહાદે વ, અચગયારની સંજ્ઞા, ઇિાન ખ ૂર્ાના અશધપશત, આદાક નક્ષત્ર, એક ઉપશનષદ
 ઉત્તર – જવાબ, બાકીનુ,ં પછીનુ,ં ઉત્તર ક્રદિા, વચન, ડાબુ,ં બધારે , બચાવનું કથન
 ઉપાશધ – પીડા, જ ંજાળ, સંજ્ઞા, ચખતાબ, અટક, પદવી, ગુર્ધમક
 ઓજસ – િરીરની ધાતુ, પ્રકાિ, તેજ, બળ, પ્રશતભા, પરાિમ, ચૈતન્સય
 કડી – લોઢાનો આંકડો, કશવતાની પંક્તત, બેડી, હારબંધ, એક ઘરે ણ,ું બારર્ાની આડી સાંકળ
 કર – હાથ, વેરો. ક્રકરર્, સઢ
ં ૂ , લાગો, બેની સંજ્ઞા, કરવા માંડ.
 કળ – ચાવી, યુક્તત, પીડા, િાંશત, સમજ, કળર્ કે કાદવ
 કાટ – ધાતુનો મેલ, ઇમારતી લાકડું, સામો દાવ, નડતર ધ ૂતકજન
 કાંટો – શ ૂળ, નડતર, નાકનું ઘરે ણ,ું તોલવાનું યંત્ર, રોમાંચ, અંટસ, વહેમ, ટે ક, જુ્સો, પોપટના ગળાનો રોગ, (ઘક્રડયાળ, વીંછી,
માછલી કે યુરોપીય ઢબના ભોજન માટે નો) કાંટો
 કાંત (કાન્સત) મનગમતુ,ં અશનકળ
ૂ , મનોહર, પ્રીતમ, પશત, ઓસડ, મોર, ચન્સદ્ર, સ ૂયકકાન્સત કે એવો કીમતી પથ્થર, કે સર, કં કંુ , એક
પ્રકારનું લોઢું, કાંતવા લાગ.
 ગચ
ં ૂ વર્ભયુ,ું જૂઠું, ભંગાર, ઢગલો, શિખર, ન વંચાય કે ન સમજાય અવુ,ં ઠગાઇઇ કડાકટ
ૂ
 કોઠો – પેટ, િરીર, મન, ખાનુ,ં ઘર, મોટી કોઠી, મોટો કવ
ૂ ો, બુરજ, વ્ય ૂહરચના, કોષ્ટક, ઢોરનો ડબો
સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 85

ANGEL ACADEMY : GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક 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, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

 કોરુ – ભીનું નક્રહ, લખ્યા શવનાનુ,ં વાપયાક શવનાનુ,ં રાંધેલ ં ુ નક્રહ.


ખગ – પક્ષી, ગ્રહ, તારો, સ ૂયક, દે વ, નવની સંજ્ઞા



ખંડ – કકડો, સમ ૂહ, પ્રકરર્, ઓરડો, પ ૃથ્વીના ખંડમાંનો દરે ક, કાપડનો ટુકડો, શવભાગવાળં



ખાર્ – ખશનજ નીકળે છે તે જગા, અનાજનું ભોંયરં ુ , ઢોરનો ખોઆક, હશથયારની ધારમાં પડેલો ખચકો, ઉત્પશત્ત્થાન



ખાતર – ચાકરી, તરફદારી માટે , (ખેતરનુ)ં ખાતર, ચોરી, ચોરે પાડેલ ંુ બાકું



ખુલ્લું – જાહેર, ઉઘાડું, નાગુ,ં ્પષ્ટ, શનખાલસ, અર્ઘેરાયેલ ંુ



ખોળ – તપાસ, (તલનો) ખોળ, ખોળી, (ગોદડાની) ખોળ



ગત – ચાલ, ક્્થશત, િક્તત, સમજ, મરર્ પછીની, ક્્થશત, ગયેલ ંુ



ગશત – ચાલ, ઝડપ, પ્રવેિ, સમજ, િક્તત, ક્્થશત, ર્તો, મ ૂઆ પછીની હાલત



ગાળો – ફાંસો, મોસમ, અશમક સમય, એક વસ્ત્ર, શવ્તાર, (ઘંટી કે બંગડીનો) ગાળો, િરીરનો બાંધો, વટાન, કે ફેર, પહોળાઇ કે પનો



ગુર્ – ગુર્, માકક (દોકડા), ફાયદો, ઉપકાર, લક્ષર્, ત્રર્ની સંખ્યા (ગુર્ ત્રર્ છે માટે ), પર્છ, દોરી, (આકારમાં) ગોળ, એક ગળી વ્ત,ુ જથ્થો,
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ન્સયાયનો કન્સયાની લેવડદે વડનો શવભાગ


ઘટ – ઘટાડો, ખોટ, ઘટ્ટ, ઘડો, િરીર, હદય મન



ઘાટ - ઓવારો, આકાર, લાગ, પવકત, પવકતમાંનો ર્તો, િોભા, તજવીજ



ઘોસ – એક જનાવર, ફળ, મોટંુ પ ૂર, એક ઘરે ણ,ંુ લાકડાની મોટી ઘોડી



ઘોર – ચબહામણુ,ં કમકમાટી ઉપજાવે તેવ,ંુ ગાઢ, અવાજ, કબર, ઊંઘનો અવાજ



ચર – ચંચળ, જાસ ૂસ, ખાઇઇ, ચ ૂલ, કપડું ફાટવાનો અવાજ, હોમ શનશમત્તે રાંધેલ ંુ અન



છૂટ – મોકળાિ, ્વતંત્રતા, જતી કરે લી રકમ, પરવાનગી



જરા – લગીર, ઘડપર્, સાપની કાંચળી



ઝોક – શનકસાન, વલર્, આંખમાં ઝપટ વાગવી ઘેટાંબકરાંનો વાડો, ઝકે લી ચીજનો વળાંક



ટાઢું – વાસી, ધીમુ,ં ક્રઢલુ,ં મંદ, ઠં ડું



ડાંક્રડયો – ડાંડ આદમી, દાંડી પીટી રોન ફરનાર, નાનો પાતળો દં ડો



ઢોળાવ, ઢબ, સંબધ
ં , ગાવાનો ઢં ગ, પાકનો અંદાજ



તડ – નાતનું તડ, ફાટ, તરડ



તર – પૈસાદર, મ્ત, ધરાયેલ,ંુ તાજુ ં, નાની ખાડી, દૂ ધ દહીંની પોપડી, તરાપો



તરી – હોડી, મલાઇ, કાંપ, ઉપર તરતી પોપડી, જળમાગક, ત્રર્ ગણું (આંક)



તાલ – માથાની ટાલ, યુક્તત, કાંસીજોડ, તાડ, લાગ, મજા, ગાયનનું માપ



તેજ – પ્રકાિ, પ્રભાવ, ગરમ, જોવાની િક્તત, તીક્ષર્



દર – દરે ક, ભાવ, છીદ્ર, બારણું કે દરવાજો



દં ડ – દં ડો, શિક્ષા, એક કસરત, , કોર્ીથી કભા સુધીનો ભાગ



દાવ – યુક્તત, લાગ, પાસામાં પડતા દાર્ા, રમતનો વારો



દોર – અંકુ િ, જોહુકમી, દોરડું પતંગની દોરી, સત્તા, માગક બતાવ



દોષ – ભ ૂલ, ખોડખાંપર્, પાપ, ગુનો



નાડ – રગ, કમળની દાંડી, વલર્, લગામ, કાબ ૂ



નાળ – નળી, નેળ, નચળયુ,ં પરનાળ, બંદૂકની નળી



પક્ષ – તરફેર્, તડ, પક્ષપાત, પખવાક્રડયુ,ં પાંખ



પટ – ઝટ વસ્ત્ર, િેતરં જનું પાક્રટયુ,ં પડદો, નદીની પહોળાઇ, શવ્તાર, જમીનનો સાંકડો લાંબો પટો, ચીતરવાનું પાક્રટયુ,ં પાસ (પુટ), અસર



પડદો – આંતરો, કાનનો ઢોલમ ઓઝલ, ગુપત વાત



પત્ર – છાપુ,ં કાગળ, પાંદડું, હોડી



પાક - પાકું , પશવત્ર, પ્રામાચર્ક, પક્રરપકવતા, (ખેતીની કે અન્સય) નીપજ, ખાવાનો પૌન્દ્ષ્ટક પદાથક, રસોઈ

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 86
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in



પાટ – બાજઠ, તામ્રપત્ર, તાકો, જમીનનો લાંબો પટ, વાટમાં પથરાતાં લ ૂગડાં, ઊંચી બેઠક, નાની તલાવડી, લાટો, રાજગાદ



પાર્ી – જળ, ધાર, ટે ક, તેજ, શ ૂરતન, ડોળ



પાત્ર - લાયક, વાસર્, (નાટકનુ)ં પાત્ર, બે ક્રકનારા વચ્ચેનો ભાગ



પાનું – પ ૃષ્ઠ, પાંદડું, પત્ુ,ં રત્ન, (છરીનુ)ં પાનુ,ં (નસીબનુ)ં પાનું



પાયો – આધાર, ધોકાણુ,ં શત્રકોર્ની ઊભા રહેવાની બાજુ, આટ્કનો એક ઘક્રડયો, (સુખડીનો) પાયો, (ચર્તરનો) પાયો



પાર – બરર્ી, છે ડો, ભેદ, હદ, આિરો, મંક્રદરનું આંગણુ,ં કાંઠો



પોત – મ ૂળ ્વરૂપ, બાળક, વસ્ત્ર, સ્ત્રનો વર્ાટ, મછવો



પ્રકૃશત્ત – કુ દરત, ્વભાવ, તચબયત



ફેર – ચક્કર ચડવા તે, તફાવત, ગોળીબાર, ઘેરાવો



ફેરી – માલ વેચવા ફરવું તે, આંટો, વખતે



ભાત – રાંધેલા ચોખા, જુદાપણુ,ં છાપ



ભાર – વજન, ચોવીસ મર્, વીસ તોલા, અપચો, જવાબદારી, શવ્તાર, વક્કર કે વટ, આભાર, ગુજા
ં િ, સમ ૂહ



ભાવ – ક્રકિંમત, હેત, શવચાર, ગમો, ઇરાદો, અચભયન, પ્રકૃશત, આ્થા, હોવાપણુ,ં લાગર્ી, તાત્પયક



મત – મશત, અચભપ્રાય સંપ્રદાય, હઠ,મા કે નક્રહ



મધુ – ગળ્યુ,ં મધ, દારૂ, વસંત ઋતુ, અધોક વ ૃક્ષ, એક છંદ, ચૈત્ર માસ



મમક – મમક્થાન, રહ્ય, મહેણ,ંુ ભાવાથક



મંડળ – કૂંડાળં , ટોળં , પ્રદે િ, બાર રાજ્યોનો સમ ૂહ, ઋગ્વેદનો દરે ક ખંડ



માન – આબરૂ, આદર, અચભમાન, તોલ કે માપ



રાગ – મોહ, ગુ્સો, અવાજ, પર્પરનો મેળ, ગાવાની રીત



રામ – બળરામ, રામ, પરશુરામ, આત્મા, મરવુ,ં દોકડા, વ્યાજ



વરવું – પસંદ કરવુ,ં બેડોળમ નઠારં ુ



વળ – અંટસ, મમતા, આંટો, સંબધ
ં , યુક્તત, ગાંઠ



વા – પવન, તરં ગ, એક રોગ, શવચારનું મોજુ ં, અથવા



વાજ – વેગ, પીડા, સંગ્રામ, બળ, અન, ઘી, કં ટાળે લુ,ં તોબા, હારે લ,ંુ યજ્ઞ, બાર્નું પીંછં



વાટ – ર્તો, ક્રદવેટ, પતીક્ષા, (પૈડા પર ચઢાવાતી) વાટ



વાર – વખત, ફેરો, શવલંબ, એક માપ, અઠવાક્રડયાનો એક ક્રદવસ



શવગ્રહ – યુિ, િરીર, સમાસનાં પદ છૂટાં પાડવાં તે



શવશધ – બ્રહ્મા, ભાગ્યદે વતા, નસીબ, િાસ્ત્રજ્ઞા, સં્કાર ક્રિયા



વેન – વહેવ ંુ તે, (ડમચર્યા જેવુ)ં વાહન, લંગાર કે હાર, વભો, વેર્, હઠ, એક રાજા, મનુનો પૌત્ર



શ્રી – આરં ભનો મંગળ િબ્દ, શ્રીમાન-શ્રીમતી-શ્રીયુત વગે રેનો સંક્ષેઅ, એક રાગ, િોભા, લક્ષ્મી, ત્રર્ પુરુષાથક (ધમક, અથક, કામ)



શ્રુશત – સાંભળવું તે, કાન, ક્રકિંવદં શત, વેદ, અવાજ, નાદનો એક ભેદ



સુખી – સાહેલી, ઉદાર, દાની



સર – સરોવર, માળા, સાહેબ, િેર, વડો, પત્તાની રમતમાં હુકમ, તાબે, મુદ્દલ અને મુદ્દતનો ગુર્ાકાર



સાખ – ઝાડ ઉપર પાકે લ ંુ ફળ, બારણુ,ં આંગણુ,ં (બારર્ાની)સાખ,



સાન – ઈિારો, સમજર્, ્વમાન, છટા, ગીરે મુકવું તે



સારવું – વીંધ પાડવુ,ં શ્રાિ કરવુ,ં ખેરવવુ,ં પરોવવુ,ં આંજવુ,ં સરકાવવુ,ં િર્ગારવુ,ં પાર પાડવું



સારં ગ – એક રાગ, હરર્, ધનુષ્ય, શસિંહ, હાથી, હંસ, ચાતક મોર, કોક્રકલ, વીંછી, ભમરો, કમળ, િંખ, સારં ગી, મેઘ, ચંદન, કૂપર, સોનુ,ં રત્ન,
પ ૃથ્વી, પ્રકાિ, રાત, શવશવધ રં ગ, કામદે વ, વ ૃક્ષ, સાપ



હક્રર – શવષ્ણુ, કૃષ્ર્, ઘોડો, શસિંહ, વાંદરો, ચન્સદ્ર



હાર – એક ઘરે ણ,ંુ પરાજય, પંક્તત, ુલમાળ



હીર – સત્વ, રે િમ, ક્રહિંમત, પ્રેમ, તેજ

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 87
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

શવરામચચન્સહો


શવરામચચિોએ વાચનલેખનનો પ્રાર્ છે , તેના શસવાય ભાષા સમજવી અઘરી છે . જો શવરામચચિોનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કરવામાં
આવે તો અથકનો અનથક થવાનો સંભવ છે . જેમકે ,



કાયદાનું પાલન કરવું નહીં, કરનારને સજા કરવામાં આવિે. અહીં અલ્પશવરામ ખોટી જગ્યાએ મુકાયું છે . -



કાયદાનું પાલન કરવુ,ં નહીં કરનારને સજા કરવામાં આવિે. - સાચું વાકય છે .

ભાષામાં વપરાતાં શવચભન શવરામચચિો નીચે પ્રમાર્ે છે .
(1) પ ૂર્કશવરામ :- (.)

(4) કારર્ કે, કે મ કે, ની પહેલાં અલ્પશવરામ આવે.
પાક સ ૂકાઈ રહ્યો છે , કારર્ કે ખ ૂબ તાપ પડી રહ્યો છે .
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 વાક્યને અંતે પ ૂર્કશવરામ મ ૂકય છે .

5 અલબત્ત, ટૂંકમાં, જેમકે, એટલે કે િબ્દો પછી.

ગાંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની છે .
 િમસ ૂચક િબ્દો કે કક્કાવારીના િબ્દો કૌંસ વગર આવે ત્યારે
1.

નદી 2. પવકત 3. સમુદ્ર 4. જ ંગલ

ક. ગુજરાતી ખ. હીન્સદી ગ. અંગ્રેજી

ઘ. સં્કૃત

 સંચક્ષપત રૂપોમાં
ચચ. (ચચરં જીવી), ચલ. (ચલચખતંગ)
તા. ક. (તાજા કલમ)
 જો કે પ્રચચલત બનેલાં ટૂંકા રૂપો જેવા કે સેમી (સેન્દ્ન્સટમીટર)
ચોમી (ચોરસ મીટર), ક્રકમી (ક્રકલોમીટર), ચોક્રકમી (ચોરસ
ક્રકલોમીટર) વગેરેમાં પ ૂર્કક્રકરામનો ઉપયોગ થતો નથી.
 પ્રકરર્ કે પુ્તકના િીષકકમાં પ ૂર્કશવરામનો ઉપયોગ થતો
નથી.
સત્યના પ્રયોગો. (અશુિ) સત્યના પ્રયોગો (શુિ)

ટૂંકમાં, તમે પોલીસને જાર્ કરી હતી.
(6) અવતરર્ચચિ વાપરતાં પહેલાં અલ્પશવરામ આવે છે .
રાધાએ કહ્ુ,ં “શ્યામ શવના હુ જીવી નહીં િકું ”
(7) કે મ, જી, બેિક, હા, ના, વગેરે િબ્દો પછી અલ્પશવરામ આવે.
ના, હું ત્યાં નહીં આવુ.ં
બેિક, અમારો ઉમેદવાર ચટ
ં ૂ ર્ી જરૂર જીતિે.
(8) આજ્ઞાથક પછી જો કોઈ ઉપવાક્ય આવતું હોય તો આજ્ઞાથક પછી
અલ્પશવરામ આવે.
જુઓ, છોલરાઓ તોફાન કરે છે .
સાંભળો, કોઈક રડી રહ્ું છે .
(3)અધકશવરામ(;)


અટકવાનું થાય ત્યારે અધકશવરામ આવે છે . વાક્ય લાંબ ુ હોય

2) અલ્પશવરામ (,)


ત્યારે તેમાં આવતાં ્વતંત્ર ઉપવાક્યોને અંતે અધકશવરામ

જયાં થોડું અટકવાનું જરૂરી હોય ત્યાં અલ્પશવરામ આવે.

(1) જ્યારે એકીસાથે ઘર્ાં નામ, શવિેષર્ો કે ક્રિયાપદ આપેલ
હોય ત્યારે છે લ્લા શસવાય દરે કની પછી અલ્પશવરામ આવે છે .
શસધીર, સુરેિ, સુકેત અને સુદિકન બધા પાસ થયા.
રમવુ,ં રડવુ,ં કદ
ૂ વું અને અનુકરર્ કરવું એ બાળકનો ્વભાવ છે .
(2) સંબોધન પછી અલ્પશવરામ આવે,
માલતી, છાપું લાવ.
(3) પત્રલેખનમાં સંબોધા અને શવદાયવચન પછી અલ્પશવરામ
આવે.

અલ્પશવરામ કરતાં વધુ અને પ ૂર્કશવરામ કરતાં ઓછં

આવે છે .


રાજાએ અપરાધીને એકરાર સાંભળ્યો; તેની વાર્ીમાં
પશ્ર્વાતાપ જોયો અને રાજાએ તેને માફ કયો.

(4) ગુરુશવરામ (:)
(1) ગર્તરી કરવા ગુરુશવરામ ચચિ આવે છે .
પુરુષાષક ચાર છે : ધમક, અથક, કામ અને મોક્ષ
(2) અવતરર્ માતે ગુરુશવરામ ચચિ આવે છે .

પ ૂજ્ય બાપુજી, આપનો સહદયી,
સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 88
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ગાંધીજીએ કહ્ું : “ખરાબ અક્ષરો અધ ૂરી કેળવર્ીની

--- પુ્તકનું પ્રકરર્, ગ્રંથનામ કે િબ્દ પર ભાર મ ૂકવા

શનિાની છે ”

અવતરર્ચચિ વપરાય છે .

(3) મુખ્ય અને ગૌર્ િીષકક અલગ- કરવા માટે – ભારત : ભ ૂપ ૃષ્ઠ ‘ગ્રામ્યમાતા’ એક ખંડકાવ્ય છે .
અને રાજકીય.
(5)પ્રશ્નચચિ (?)

--- એકવડું અવરતર્ચચિ કે બેવડું અવતરર્ચચિ વાપરવું તે
સંબધ
ં ી કોઈ ચોક્કસ શનયમો નથી. પરં ત ુ બધી જગ્યાએ કાંતો
એકવડું અથવા બેવડું અવતરર્ચચિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

જયાં પ્રશ્ન પ ૂછવાનો હોય ત્યાં વાક્યને અંતે પ્રશ્નાથકચચિ આવે છે .
સાબરમતી ક્યાંથી નીકળે છે ?
શમશ્ર વાક્ય અને મુખ્યવાક્યમાં પ્રશ્ન હોય તોપર્ પ્રશ્નચચિ વાક્યને

Download From 247naukri.blogspot.in

અંતે મ ૂકાય છે .
મને કં ઈ ખબર હતી કે તમે અહીં જ હિો ?
સંયોજકથી જોડાયેલાં બે ઉપવાક્યોમાં પ્રશ્નનો ભાવ ન હોય તો
પ્રશ્નચચિ આવતું નથી.
તમે ત્યાં જઈને શું કરો છો એ મને ખબર છે .

(8) લઘુરેખા (-)
સામાશસક િબ્દોમાં જયાં ઘટકો અલગ કરવાની જરૂર હોય ત્યાં
લઘુરેખા આવે છે . જેમ કે, રાજા-પ્રધાન, ઊંચ-નીચ
(9) ગુરુરેખા (--)
વાક્યમાં ્પષ્ટતા કે ઉમેરર્ કરવા ગુરુરેખા આવે છે .

(6)આશ્વયકચચિ (!)

રાકેિભાઈ – આપર્ા ગચર્તશિક્ષક – આજે આવવાના નથી.

િોધ, આશ્વયક, શધક્કાર, પ્રિંસા, દુ:ખ, આનંદ જેવી લાગર્ીઓ

(10) લોપચચિ ( ‘ )

દિાક વવા માટે આશ્વયકચચિ આવે છે .
વાહ ! કે ટલું સરસ !
ધન્સય છે તારી જનેતાને !

(7) અવતરર્ ચચિ
(અ) એકવડું અવતરર્ચચિ (‘ ‘)
(બ) બેવડું અવતરર્ચચિ (“ “)
કોઈના બોલેલા િબ્દો દિાક વવા અવતરર્ચચિ વપરાય છે .
ગાંધીજીએ કહ્ું : “સત્યનો સદા જય થાય છે .”

લોપચચિ અલ્પશવરામ જેવું છે . અલ્પશવરામ િબ્દ પછી નીચેના
ભાગમાં લખાય છે ; લોકચચિ િબ્દ કે આંકડાની પહેલાં ઉપરના
ભાગમાં લખાય છે . િબ્દમાં કોઈ અક્ષરનો લોપ થયો હોય ત્યારે
આ ચચિ વપરાય છે . જેમ કે, સુભાષ ધ્યાનથી ભર્તો ન’તો,
(ન’તો = ન હતો)
(11) કાકપદચચિ ( ^ )
લેખનમાં રહી ગયેલ ં ુ ઉમેરવા કાકપદચચિ વપરાય છે . આને
કાકપદ ઘોડી પર્ કહે છે .
પ્રેમમાં અને યુિમાં ^

બધુય

ચાલે.
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │
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વાક્યના પ્રકારો
વાક્ય એટલે શુ?ં
એક કે વધારે પદો મળીને અથક ્પષ્ટ કરે તેવા સમ ૂહને આપર્ે વાક્ય કહીએ છીએ. વાક્યની રચના કરતી વખતે આપર્ે વાક્યમાંના પદોને
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ચોક્કસ િમમાં ગોઠવીએ છીએ.


સાદું વાક્ય



જે વાક્યમાં એક જ ક્રિયાપદ હોય છે એટલે કે જે વાક્ય એક ઉદ્દે શ્ય 

વાક્યમાં જે હકીકત રજૂ કરવાની હોય તે ભારપ ૂવકક – આજ્ઞારૂપેરજૂ

અને એક શવધેય ખંડનું બન્સયું હોય તેને સાદું વાક્ય કહેવાય છે .સાદું

થાય ત્યારે તે ‘આજ્ઞાથકવાક્ય’ બને છે જેમ કે .

વાક્ય એકજ હોય છે અને ્વતંત્ર હોય છે .







તમારી જવાબદારી મારા પર નહીં.



રમેિનું ભર્તર સારં ુ .



નારાયર્ હંમેિ સારા કામમાં શનમગ્ન રહે છે .



શવદ્વાનો સાથે વાતચીતથી પરમ સુખ પ્રાપત થાય છે .

તું આ પુ્તક વાંચ.




શમશ્ર વાક્ય



જે વાક્યમાં ઓછામાં ઓછા બે ્વતંત્ર વાક્ય હોય અને એ કોઈ

જે વાજ્યમાં હકીકત શવિે અચરજ કે આશ્વયક અથવા નવાઈ જેવી
લાગર્ીઓ કે પછી િોક. શવષાદ કે હષક-ઉલ્લાસની લાગર્ીઓ પ્રગટ



વાહ ! તે પુ્તક વાંચે છે !

સંયોજકથી જોડાયા હોય તેને શમશ્રવાક્ય કહેવાય છે .


મનુષ્ય ધારે છે કાંઈ અને થાય છે કાંઈ.



એ છોકરો બાળપોથી વાંચી િકે છે પર્ અક્ષરો બરાબર લખી
િકતો નથી.



એ આવ્યો ખરો/પર્/એર્ે ગાયું નહીં.



તમે મોટા/કે /એ મોટો ?



ક્યાં રાજા ભોજ/ને/ક્યાં ગાંગો તૈલી



સંકુલ વાક્ય



સંકુલ વાક્ય એક મુખ્ય વાક્ય અને એના ઉપર અવલંચબત – એનાં
વગે રે રૂપે કાયક કરતાં- બીજા વાક્યોથી

જોડાયેલ ંુ હોય છે .એમાં એક મુખ્ય વાક્ય હોય છે અને એક વધારે
ગૌર્ વાક્યો હોય છે .


તમે ખાતા હિો તે હું ખાઈિ.



જ્યારે કામ પડિે ત્યારે બોલાવી લઈિ.






શવધાન વાક્ય

વાક્યમાં જે હકીકતનું સીધું કથન કરવામાં આવેછે એટલે કે શનવદન
હોય છે ત્યારે તે વાક્ય પ્રકારને શવધાનવાક્ય પ્રકાર કહેવામાં આવે
છે .





દા. ત. તે પુ્તક વાંચે છે .



પ્રશ્નવાક્ય

શવશધવાક્ય

જે વાક્યમાં હકારનો ભાવ હોય તે શવશધવાક્ય છે જેમ કે .


આ પુ્તક હું મોકલવા ઈચ્છં છં.



તેને ઉદ્યાનમાં લઈ જજો.



શનષેધવાક્ય

 શવશધવાક્યમાંથી

શનષેધવાક્ય

‘ન’,

‘નહીં’

અથવા

‘મા’

નકારનો ભાવ હોય છે . એમાં ‘ન + અથી’ નું ‘નથી’ અને ‘ન + હતો’નું
નહોતો’ થાય છે . જેમ કે .


આ પુ્તકોને હું મોકલવા ઈચ્છતો નથી.



તેને ઉદ્યાનમાં ન લઈ જતાં
ક્રિયાપદ વગરનું વાક્ય

 ક્રિયાપદ વગરના વાક્યોમાં ક્રિયાપદની ગે રહાજરી હોવા છતાં તે
સંપ ૂર્ક અથક તો આપે જ છે એટલે એ વાક્ય જ છે પર્ એમાં
ક્રિયાપદનો ઉપયોગ જોવા મળતો નથી. જેમ કે .


તમારા શપતા ક્યાં ?



તમારી જવાબદારી ઉપર નહીં.



હે ઈશ્વર !

વાક્યમાં જ્યારે જે હકીકત રજૂ કરવાની હોય તેના શવિે પ્રશ્ન
કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે તે ‘પ્રશ્નવાક્ય’ બને છે . જેમ કે .


જેવા

નકારવાચક ઉમેરીને કરી િકાય છે . નકારવાચક વાક્યમાં શનષેધ-




ઉદગારવાક્ય

થાય ત્યારે તે વાક્ય ‘ઉદગારવાક્ય’ બને છે . જેમ કે .



શવિેષર્, ક્રિયાશવિેષર્

આજ્ઞાથકવાક્ય

શું તે પુ્તક વાંચે છે ?
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

સાદી વાક્યરચના



જ્યારે વાક્યમાં ક્રિયાપદનો કતાક પોતે જ ક્રિયાનું કતત્ૃક વ સંભાળે છે
ત્યારે સાદી વાક્યરચના બને છે .


સુરેિ રમે છે .



મુકેિ વાંચે છે .



કાનન દૂ ધ પીએ છે .



કમકચર્ વાક્યરચના

જે વાક્યમાં 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. =



તું તારી ફરજ બજાવતો નથી.

મારાથી નીલાને વાત કહેવાઈ.
=

તારાથી તારી ફરજ

બજાવાતી નથી.



કતકક્રર વાક્યરચના



જે વાક્યમાં કતાકની મુખ્યતા એટલે કે પ્રધાનતા હોય તે વાક્યને
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કતકક્રર વાક્યરચના કહેવામાં આવે છે . કતકક્રર વાક્યમાં કે ટલાંક 
ક્રિયાપદો કતાકને અનુસરે છે કે ટલાક કમકને અનુસરે છે અને આધારે
વાક્યરચના 2. કમકલક્ષી કતકક્રર વાક્યરચના.
=

કમકલક્ષી કતકક્રર

વાક્યરચના


હું તને પુ્તક આપુ છં .

=

મેં તને પુ્તક આપયુ.ં



ત ંુ મને પુ્તક આપે છે .

=

તેં મને પુ્તક આપયુ.ં

જ્યારે વાક્યમાં કમક ન હોય અને એને કારર્ે ક્રિયાભાવની મુખ્યતા
પ્રગટ થતી હોય અને કતાક ગૌર્ હોય અથવા હોય જ નહીં ત્યારે
ભાવે વાક્યરચના થતી હોય છે . જેમ કે .

બે પ્રકારની કતકક્રર વાક્યરચનાઓ મળે છે . 1. કતાકલક્ષી કતકક્રર
કતાકલક્ષી કતકક્રરઓ વાક્યરચના

ભાવે વાક્યરચના



મીનાક્ષીથી હવે દોડાિે.



તારાથી હસાયુ.ં

મારાથી જવાિે નહીં.



પ્રેરક વાક્યરચના

જ્યારે વાક્યમાં ક્રિયાપદનો કતાક બીજાની પ્રેરર્ાથી ક્રિયા કરે ત્યારે
પ્રેરક વાક્યરચના અક્્તત્વમાં આવે છે જેમ કે .


માતા કાનનને દૂ ધ પાય છે .



શપતા સુરેિને રમાડે છે .



શિક્ષક મુકેિને વંચાવે છે .
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

પરીક્ષામાં પુછાર્ેલા વ્ર્ાકરણના પ્રશ્નો
શબ્દસમ ૂહ
1.

‘બીજાના ઉપકાર સામે અપકાર કરનારું ’ શબ્દસમ ૂહ માટે નો એક શબ્દ કર્ો છે ?

(A)સહાર્કારી
2.
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(C)પારસમણી

(D)અક્ષયપાત્ર

(B)દ્વદ્વપકલ્પ

(C)મરુ ભ ૂતમ

(D)સંર્ોગીભ ૂતમ

(B)કૃતદન્સતની

(C)નમકહલાલ

(D)કૃિકૃત્ર્

(B)ગજરાજસ્ર્ળ

(C)કું ભ્થળ

(D)મમાસ્ર્ળ

(B)અભભજાિ

(C)ઈન્સાફ

(D)શનવ્યાકજ

(B)ચ ૂઆ

(C)લીલ

(D)અત્તર

(B)અસંખ્ર્

(C)અનુપમ

(D)અભભન્ન

(B)સાક્ષર

(C)આચાર્ા

(D)તજજ્ઞ

(C)શવધવા

(D)સધવા

(B)જજજ્ઞાસા

(C)સંકલ્પ

(D)અનુમાન

(C)આત્મશ્ર્લાધા

(D)આત્મારામ

(C)અરવિ

(D)હદકપાલ

પોિાના વખાણ પોિે જ કરવા – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
(B)આત્માનીસ્લાધા

હદશાઓમાં રક્ષણ કરિા કલ્લ્પિ હાર્ીઓ – શબ્દસમ ૂહ આપો.

(A)હદગ્વવજર્
18.

(D)આમાંર્ી એક પણ નહીં

િકા દ્વારા કોઈ વાિનો તનણાર્ કરવો િે – શબ્દસમ ૂહ આપો.

(A)આત્મવંચન
17.

(B)ભંડાર

(B)નવોઢા

(A)પંહડિાઈ
16.

(C)સઘળં

જેનો પતિ મ ૃત્યુ પામ્ર્ો હોર્ િેવી સ્ત્રી – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)સિી
15.

(B)નખતશખ

અમુક તવર્ર્ના તનષણાંિ તવદ્ધાન – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)પંહડિ
14.

(D)અહર

કોઈની સાર્ે સરખાવી શકાર્ નહહિં િેવ ું – શબ્દસમ ૂહ આપો.

(A)અલૌહકક
13.

(C)અજાતિત્રુ

પાણી સુગતં ધિ બનાવનાર એક વનસ્પતિ – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)વાળો
12.

(B)શત્રુહહન

બદલાની આશા તવનાનું – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)સજાપન
11.

(D)ભેટ

હાર્ીના માર્ા પર બે બાજુ ઉપસી આવેલા ભાગ – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)ધ્રુવસ્ર્ળ
10.

(C)અમાનિ

ઉપકાર ઉપર ઉપકાર કરનાર – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)કૃિજ્ઞી
9.

(B)થાપર્

રણમાં આવેલો લીલોિરીવાળો પ્રદે શ – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ કર્ો છે ?

(A)રર્દ્ધદ્વપ
8.

(D)બીજવર

જે માંર્ી વસ્ત ુ ખ ૂટે નહીં િેવ ું પાત્ર – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)કોઠાર
7.

(C)તવધવા

પગર્ી માંડીને માર્ા સુધી – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)પગરજ
6.

(B)ગંગાસ્વરૂપ

જેને કોઈ શત્રુ નર્ી િે – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ કર્ો છે ?

(A)અશત્રુ
5.

(D)નમકહરામ

સાચવી રાખવા સોંપેલી વસ્ત ુ – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)ઈનામ
4.

(C)નમકહલાલ

જેની પત્ની મ ૃત્યુ પામી હોર્ િેવો પુરુર્ – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ શોધો.

(A)શવધુર
3.

(B)પરગજુ

(B)ઐરાવત

રણમાં દે ખાત ું આભાર્ી જળ – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 92
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

(A)મ ૃગજળ
19.

(D)અમ ૃિ

(B)સ્વગાવાસ

(C)મોક્ષ

(D)મ ૃત્યુ

(B)તપ્રિી

(C)પ્રર્મપ્રેમ

(D)આમાંર્ી એકપણ નહીં

(C)લાડો

(D)વહુનો વર

પ્રર્મવાર પરણવા જનાર તપરૂર્ – શબ્દસમ ૂહ આપો.

(A)વરરાજા
22.

(C)મઘુજળ

પ્રણર્જનોની નજરોનું તમલન – શબ્દસમ ૂહ આપો.

(A)તારામૈત્રક
21.

(B)વાહર

જન્મ અને મ ૃત્યુમાંર્ી કાર્મી છૂટકારો – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)સ્વગીર્
20.

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(B)પંથવર

સરકાર િરફર્ી ખેડૂિને ધીરવામાં આવિા નાણાં – શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

(A)તગાવી

(B)અમાનિ

(C)ધીરાણ

(D)એકે ર્ નહીં

(C)તમજબાતન

(D)મીજબાતન

(B)તનવૈર્ગ્તિકિા

(C)તનવૈર્ક
ા િીકિા

(D)શનવૈયક્રકતકતા

(B)નીરીક્ષક

(C)નીહરક્ષક

(D)તનહરક્ષક

(B)ઊજળીર્ાિ

(C)ઉજચળયાત

(D)ઉજળીર્ાિ

(B)કીક્રડયારં ુ

(C)કોડીર્ારું

(D)કીડીઆરું

ુ ી
(B)સહાનુભિ

(C)સહાન ૂભુતિ

(D)સહાનુભ ૂિી

(C)કાહરગરી

(D)કારીગીરી

(C)શનરુપયોગી

(D)નીરુ પર્ોગી

(C)વીચીત્ર

(D)તનવ ૃત્ત

(C)તવદ્યાર્ીતન

(D)તવદ્યાર્ીની

(C)પરીગ્સ્ર્િી

(D)પરીગ્સ્ર્તિ

(C)મીલ્કિ

(D)મીલકિ

(C)પોઉરાણીક

(D)પૌરાણીક

(C)દીનપ્રતિહદન

(D)હદનપ્રતિદીન

જોડણી
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23.

આપેલ શબ્દોમાંર્ી સાભચ જોડણીવાળો શબ્દ શોધો.

(A)શમજબાની
24.

નીચેનામાંર્ી સાચી જોડણી કઈ છે ?

(A)નીવૈર્ગ્ા તિકિા
25.

નીચેના પૈકી કઈ જોડણી સાચી છે .

(A)શનરીક્ષક
26.

નીચેના પૈકી કઈ જોડણી સાચી છે .

(A)ઊજભળર્ાિ
27.

નીચેનામાંર્ી સાચી જોડણીવાળો તવકલ્પ પસંદ કરો.

(A)હકહડર્ારું
28.

નીચેનામાંર્ી કઈ જોડણી સાચી છે .

(A)સહાનુભ ૂશત
29.

નીચીનામાંર્ી સાચી જોડણી કઈ છે ?

(A)કારીભગરી
30.

(B)પવરાભણક

નીચેનામાંર્ી કઈ જોડણી સાચી છે . ?

(A)હદનપ્રિીહદન
37.

(B)શમલકત

નીચેનામાંર્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?

(A)પૌરાચર્ક
36.

(B)પક્રરક્્થશત

નીચેના પૈકી કઈ જોડણી સાચી છે ?

(A)તમલ્કિ
35.

(B)વીદ્યાર્ીની

નીચેનામાંર્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?

(A)પરીસ્ર્ીિી
34.

(B)કાકલ ૂદી

નીચેનામાંર્ી સાચી જોડણી કઈ છે ?

(A)શવદ્યાશથિની
33.

(B)તનરુ પર્ોભગ

ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ અલગ િારવો.

(A)ભ ૂતમકા
32.

(B)કાહરભગહર

નીચેના શબ્દોમાંર્ી સાચી જોડણી અલગ પાડો.

(A)તનરૂપર્ોગી
31.

(B)મીજબાની

(B)ક્રદનપ્રશતક્રદન

નીચેનામાંર્ી સાચી જોડણી શોધો.
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

(A)પક્રરક્્થશત
38.
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(D)અિીશર્ોહકિી

(B)વીજાતિર્

(C)તવજાતિર્

(D)તવજાતિર્

(B)વાંકંુ ચ ૂકું

ુ ુ
(C)વાકૂચક

ુ ંૂ
(D)વાંકૂચક

(B)વાલ્મીકી

(C)વાલ્લ્મકી

(D)વાલ્લ્મહક

(B)કવર્ીત્રી

(C)કવશયત્રી

(D)કવર્ીતત્ર

(B)સશમતી

(C)પહરગ્સ્ર્તિ

(D)સીતમિ

(C)હદલભગરી

(D)ક્રદલગીરી

(C)શિખક્રરર્ી

(D)મંદાક્રાન્િા

(C)મભનિિગા

(D)મસજસતતગા

નીચેનામાંર્ી ખોટી જોડણી શોધો.

(A)કીતિિ
45.

(C)અતિસયુકિી

(B)અતિસર્ોકિી

નીચેનામાંર્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?

(A)કવર્તત્ર
44.

(D)યુશનવશસિટી

નીચેનામાંર્ી કઈ જોડણી સાચી છે .

(A)વાલ્મીક્રક
43.

(C)યુનીવતસિટી

(B)યુતનવસીહટ

નીચેનામાંર્ી કઈ જોડણી સાચી છે .

ુ ૂ
(A)વાકુ ચક
42.

(D)પહરસ્ર્ીિી

નીચેનામાંર્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?

(A)શવજાતીય
41.

(C)પરીગ્સ્ર્તિ

નીચેનામાંર્ી કઈ જોડણી સાચી છે ?

(A)અશતિયોક્તત
40.

(B)પરીસ્ર્ીિી

નીચેના પૈકી કઈ જોડણી સાચી છે ?

(A)યુતનવસીટી
39.

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

નીચેના પૈકી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ કર્ો છે ?

(A)દીલભગહર

(B)દીલગીરી
::-છંદ::-

46.

‘તપિામાિા બંધ ુ અનુપમ સખા હહિકરણા’ કર્ો છંદ બને છે ?

(A)અનુષટુ પ
47.

નીચેનામાંર્ી ‘શાર્ૂા લ તવક્રીહડિ’ છંદનું બંધારણ કયું છે ?

(A)મરભનર્ર્ર્
48.

(B)તશખહરણી

(C)અનુષટુ પ

(D)દોહરો

(B)સવૈર્ા

(C)મનહર

(D)શિખક્રરર્ી

(B)વસંિતિલકા

(C)પ ૃથ્વી

(D)મંદાક્રાન્િા

(B)દોહરો

(C)હહરગીિ

(D)મનહર

(B)હહરગીિ

(C)મંદાિાન્સતા

(D)તશખહરણી

‘કહે દલપિરામ રાજ અતધિાજ સુણો, રૂડી ગુજરાિી વાણી રાણીનો વકીલ છં’ પંગ્તિનો છંદ કર્ો છે ?

(A)તશખહરણી
56.

(D)શિખક્રરર્ી

િે પંખીની ઉપર પર્રો ફેંકિા ફેંકી દીધો, આ પંગ્તિના છંદ કર્ો છે ?

(A)અનુષટુ પ
55.

(C)પ ૃથ્વી

કરિાં જાળ કરોભળર્ો, ભોર્ં પડી ગભરાર્, વણ ત ૂટે લે િાંિણે ઉપર ચઢવા જાર્, આ પંગ્તિ કર્ા છંદની છે ?

(A)તશખહરણી
54.

(B)અનુષટુ પ

ે ી પ્રભુ ! પરમ િેજે તું લઈજા’
આપેલ પંગ્તિનો છંદ ઓળખાવો. ‘અસત્ર્ો માંહર્

(A)શિખક્રરર્ી
53.

(D)સવૈર્ા

ુ ો, પંગ્તિનો છંદ દશાાવો.
કદી મારી પાસે વન વન િણાં હોિ કુ સમ

(A)ચોપાઈ
52.

(C)ઝલર્ા

સાંભળી તશર્ાળ બોલ્યુ,ં દાખે દલપિરામ, અન્ર્નું િોએક વાંકું, આપના અઢાર છે , પંગ્તિનો કર્ો છે ?

(A)મનહર
51.

(B)મનહર

ે ી પ્રભુ ! પરમ િેજે તુ લઈ જા’ પંગ્તિનો છંદ ઓળખાવો.
‘અસત્ર્ો માંહર્

(A)મંદક્રાન્િા
50.

(B)જસજસર્લગા

‘હું િને પ્રેમ કરિો રહ્યો, હે ધરા !’ રોજ બોલાવતું રહી ગયું આ ગગન, પંગ્તિ કર્ા છંદની છે ?

(A)હહરગીિ
49.

(B)પ ૃથ્વી

(B)હહરગીિ

(C)મનહર

(D)પ ૃથ્વી

‘સ ૂકાં પણો વન ગજવિાં શાંિ લીલા સદાર્ે’ પંગ્તિનો છંદ ઓળખાવો.
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

(A)હહરણી

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(B)મંદાિાન્સતા

(C)તશખહરણી

(D)પ ૃથ્વી

(C)તત્પુરૂષ

(D)કમાધારર્

(B)ઉપપદ

(C)દ્વન્દ્વ

(D)બહુતિહી

(B)દ્વદ્વગુ

(C)િત્પુરુર્

(D)ઉપપદ

(B)ઉપપદ

(C)મધ્ર્મપદલોપી

(D)દ્વદ્વગુ

(C)ઉપપદ

(D)દ્વન્દ્વ

(C)િત્પુરુર્

(D)બહુતિહી

(B)કમાધારર્

(C)દ્વદ્વગુ

(D)બહુશવ્રહી

(B)કમાધારર્

(C)મધ્યમપદલોપી

(D)ઉપપદ

(C)પંચપાત્ર

(D)તત્રભુવન

(C)િત્પુરુર્

(D)દ્વન્દ્વ

(C)દ્વદ્વગુ

(D)દ્વન્સદ્વ

(C)કમકધારય

(D)દ્વન્દ્વ

(C)દ્વન્દ્વ

(D)દ્વદ્વગુ

::- સમાસ -::
57.

‘નંદકુ ંવર’ શબ્દનો સમાસ કર્ો બને ?

(A)મધ્ર્મપદલોપી
58.

‘જશોદા’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

(A)કમાધારર્
59.

‘લાભાલાભા’ કર્ો સમાસ બને ?

(A)દ્વન્સદ્વ
60.

‘બાહબ
ુ ળ’ કર્ો સમાસ બને ?

(A)તત્પુરુષ
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61.

‘ભગહરધર’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

(A)મધ્ર્મપદલોપી
62.

સમાસ ઓળખાવો : આગગાડી

(A)દ્વન્દ્વ
65.

નીચેનામાંર્ી કયું ઉદાહરણ દ્વદ્વગુ સમાસનું નર્ી ?

(A)ત્રર્ચાર
66.

(B)ઉપપદ

‘જીવન સુદરી’
ં
શબ્દનો સમાસ દશાાવો.

(A)બહુતિહી
69.

(B)ઉપપદ

‘રાિ-હદવસ’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

(A)કમાધારર્
68.

(B)ર્ડરસ

‘ભગહરધર’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

(A)કમાધારર્
67.

(B)મધ્યમપદલોપી

‘વીણાપાભણ’ શબ્દનો સમાસ દશાાવો.

(A)મધ્ર્મપદલોપી
64.

(B)કમાધારર્

‘ઘોડાગાડી’ શબ્દનો કર્ો સમાસ બને છે ?

(A)કમાધારર્
63.

(B)દ્વન્દ્વ

(B)િત્પુરુર્

નીચેનામાંર્ી ‘તનભાર્’ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

(A)કમાધારર્

(B)બહુશવ્રહી

::- અલંકાર -::
70.

‘હાર્ી જાણે રમિો હોર્ િેમ સઢ
ં ૂ હલાવે છે ’ અલંકાર ઓળખાવો.

(A)રૂપક
71.

(C)વ્ર્ાજસ્તુતિ

(D)રૂપક

(B)અનન્સવય

(C)ઉપમા

(D)અર્ાાન્િરન્ર્ાસ

‘હસ્િકમળર્ી કાજળ હાયુ,ું જળમં કીધું ઘર, ઉદર્ દે ખી દમર્ંિીનું સુકાયું સરવર’ પંગ્તિનો અલંકાર ઓળખાવો.

(A)સ્વભાવોગ્તિ
74.

(B)ઉપમા

‘મા િે મા’ કર્ો અલંકાર છે ?

(A)રૂપક
73.

(D)સજીવારોપણ

‘પાણી માટે પ્રતવણ પાભણર્ારા પાસે પહોંચ્ર્ો’ કર્ો અલંકાર બને ?

ુ ાસ
(A)વર્ાકનપ્ર
72.

(C)ઉત્પ્રેક્ષા

(B)ઉપમા

(B)વ્યશતરે ક

મુસાફરો, અસંખ્ર્ આ મુસાફરો, શું ટ્રે નને ચડયો ન હોર્ આદરો !

(A)વ્ર્તિરે ફ

(B)ઉત્પ્રેક્ષા

(C)વ્ર્ાજસ્તુતિ

(D)ઉત્પ્રેક્ષા

પંગ્તિનો અલંકાર ઓળખાવો.
(C)રૂપક

(D)ઉપમા
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75.

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

‘આખરે દહરર્ો િે દહરર્ો જ’ અલંકાર ઓળખાવો.

(A)રૂપક
76.

(B)ઉપમા

(C)ઉત્પ્રેક્ષા

(D)અનન્સવય

ુ ાસ અલંકારનું ઉદાહરણ છે ?
નીચેનામાંર્ી કયું વણાાનપ્ર

(A)લેિ ન લીધો લચલત ઉરોનો લ્હાવ જો

(B)ધન્ર્ છે િમારી બહાર્ૂ રીને !

(C)મુવધ કન્ર્ા જેવી નદી

(D)િજઘાિ ર્ર્ો હોર્ એમ

!

ઊંદર જોઈને નાટા !

સ ૂર્ાપ્રકાશમાં સ્નાન કરિી હિી

અમરિકાકી ફસડાઈ પડયાં

77.

‘રૂપે અરુ ણ ઉદર્ સરખો’ કર્ો અલંકાર છે ?

(A)ઉત્પ્રેક્ષા
78.

(C)ઉપમા

(B)શબ્દાનુપ્રાસ

(D)રૂપક

અકળાઈ પડયો અવતન તવશે, જાણે ભંવર્ો ચંપાનો છોડ, કર્ો અલંકાર છે ?
(B)રૂપક

(C)ઉત્પેક્ષા

(D)ઉપમા

(A)શેઠની મોટી હવેલી ગામનું નાક

(B)કાળજે ઊંડા કળર્ છે , છટ્ટ

(C)હૈય ું જાણે હહમાલર્

(D)મેર રે ડગે ને જેના મન ના ડગે

કહેવાર્

જેવી જજિંદગી

(C)દાદાજી એટલે દાદાજી

(D)બગલું જાણી પાણી પર ઝબક્ું

ુ ાસ
(A)વણાાનપ્ર
79.
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80.

નીચેનામાંર્ી ઉપમા અલંકાર શોધો.

નીચેનામાંર્ી કઈ પંગ્તિ ઉપમા અલંકારની છે ?

(A)આ ગાંડા હીરાને છાિીએર્ી અળગો

(B)દીકરાઓ પાર્ીની પેઠે પૈસા

કરાિો નર્ી

વાપરે છે

81.

કાતમની કોહકલા કે ભલ કૂંજન કરે – પંગ્તિ કર્ા અલંકારની છે ?

(A)સજીવારોપણ
82.

છે

(B)અનન્વર્

(C)રૂપક

(D)વર્કસગાઈ

‘કંપ્યુ જળનું રે શમપોિ; હકરણ િો ઝંક્ ું ર્ઈ ક્યોિ’ પંગ્તિનો અલંકાર ઓળખાવો.

(A)શબ્દાનુપ્રાસ

(B)સજીવારોપર્

(C)વણાસગાઈ

(D)અંત્ર્ાનુપ્રાસ
ં

::- કહેવિ – રૂઢીપ્રર્ોગ -::
83.

નીચેનામાંર્ી કહેવિનો સાચો અર્ા શોધો. ‘ર્ુ ષકાળમાં અતધક માસ’

(A)મુશ્કે લીમાં વધારો થવો
84.

(B)વધારે ર્ુ :ખ હોવું

(C)ર્ુ ષકાળ વારં વાર પડવો

(D)આમાંર્ી એકપણ નહીં

(C)ધમાસ્ર્ળે લ ૂટફાટ ર્વી

(D)બીજાનું સારં ુ ઈચ્છવામાં ખુદને

‘ધરમ કરિા ધાડ પડવી’ કહેવિનો સાચો અર્ા કર્ો બને ?

(A)પુણ્ર્ કરિા નુકસાન ર્વું

(B)ધરમ કરિાં ચોરી ર્વી

નુકસાન થવું
85.

‘સ ૂઠને ગાંગડે ગાંધી’ કહેવિનો અર્ા શોધો.

(A)સઠના
ંૂ
વહેપારી બનવું

(B)અલ્પ પ્રયત્નથી મોટી શસદ્ધિ

(C)સઠં ૂ વેચી સુખ આવવું

(D)આમાંર્ી એકપણ નહીં

પ્રાપત ન થાય
86.

નીચેના પૈકી કઈ કહેવિો તવરોધી અર્ા દશાાવિી નર્ી ?

(A)નમ્યું િે ભગવાનને ગમ્યું – નીચી

(B)બભળર્ાના બે ભાગ – બુદ્વદ્ધ

(C)આપ ભલા િો જગ ભલા

(D)ઝાઝા હાથ રચળયામર્ાં – બે

બોરડી સૌ કોઈ ઝડે

આગળ બળ પાણી ભરે

– ભલાઈ કરિાં ભ ૂિ વળગે

હાથ વગર તાળી ન પડે

87.

જીવમાં જીવ આવવો કહેવિનો સાચો અર્ા કર્ો બને છે ?

(A)ઉત્સાહમાં વધારો ર્વો
88.

(B)િાંશત થવી

(C)મરે લ ું સજીવન ર્વું

(D)આશ્વર્ાનો અનુભવ ર્વો

(C)વાિને વળગી રહેવ ું

(D)એક કાન થઈ જવું

નીચેનામાંર્ી કઈ કહેવિ અલગ પડે છે ?

(A)કક્કો ખરો કરવો

(B)એકના બે ન ર્વું

::- સમાનાર્ી -::
89.

નીચેના તવકલ્પોમાંર્ી ‘રજની’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.

(A)ચંહિકા
90.

(B)ઉર્ા

(C)િવકરી

(D)રતવ

નીચેના તવકલ્પોમાંર્ી ‘સુધાકર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 96
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

(A)આકાશ
91.
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(D)એદી

(C)એકં દર

(D)વધઘટ

(C)તશર્ાળ

(D)તસિંહ

(C)આંબો

(D)મંજરી

(B)ધુતિ

(C)અંધકાર

(D)અજવાળં

(B)ગંજાવર

(C)ઉપજ

(D)અલ્પ

(B)ઉડાઉ

(C)લોભી

(D)ઉદાર

(C)પાવક

(D)હુિાશન

(C)ગજરાજ

(D)કે સરી

(C)હદવાકર

(D)રતવ

(C)ઝઘડો

(D)બળવો

(C)િિાંક

(D)હદનકર

(C)ચક્ષુ

(D)લોચન

(B)વાઘ

(B)કે રી

નીચેના શબ્દોમાંર્ી અર્ાની રીિે કર્ો શબ્દ જુ દો પડે છે ?
(B)અશનલ

નીચેના શબ્દોમાંર્ી કર્ો શબ્દ અલગ પડે છે ?
(B)શાર્ૂા લ

નીચેના શબ્દોમાંર્ી કર્ો સમાનાર્ી શબ્દ નર્ી ?
(B)સોમ

નીચેનામાંર્ી કર્ો શબ્દ સમાનાર્ી નર્ી ?
(B)હુલ્લડ

નીચેનામાંર્ી કર્ો શબ્દ બંધબેસિો નર્ી ?

(A)સતવિા
109.

(C)કે દી

(B)અળતસયું

‘કૃપલ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.

(A)રમખાણ
108.

(D)ગજ

‘મુસાફરી’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.

(A)આહદત્ર્
107.

(C)ચતુર

‘પ્રકાશ’ શબ્દ માટે કર્ો શબ્દ સમાનાર્ી નર્ી ?

(A)સાવજ
106.

(B)તુરંગ

‘આમ્ર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.

(A)અગ્વન
105.

(D)શવારી

નીચેના તવકલ્પોમાંર્ી ‘શર્ૂા લ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.

(A)કં જૂસ
104.

(C)વસુધ
ં રા

(B)હકનારો

(A)મજલ
103.

(B)ર્ાતમની

‘કુ લ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?

(A)િેજ
102.

(D)અંબુ

નીચેના તવકલ્પોમાંર્ી ‘આળસુ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શોધો.

(A)આંબલી
101.

(C)સરસી

(B)ઉદક

‘ઘોડા’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?

(A)શાહમ ૃગ
100.

(D)પ્રકાશ

નીચેનામાંર્ી ‘અવતન’ શબ્દના સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?

(A)િટ
99.

(C)સ ૂમસામ

નીચેના પૈકી કર્ો શબ્દ ‘પાણી’ નો પર્ાાર્ નર્ી ?

(A)માણસ
98.

(D)મહાદે વ

(B)પ્રસન્ન

(A)તવહંગ
97.

(C)નારાયર્

નીચેના શબ્દનો સાચો પર્ાાર્વાચી શબ્દ કર્ો છે ?

(A)સુધા
96.

(D)સુવણા

(B)ધ ૂર્જહર

(A)સભલલ
95.

(C)કથીર

આમાંર્ી ‘તશવ’ નો સમાનાર્ી કર્ો નર્ી ?

(A)ફૂલ
94.

(D)િિી

(B)કંચન

(A)શંકર
93.

(C)ર્ાતમની

(B)સ ૂર્ા

નીચેનામાંર્ી કર્ો સમાનાર્ી નર્ી ?

(A)સોનું
92.

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(B)ભાસ્કર

નીચેનામાંર્ી ‘આખં’ નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?

(A)નર્ન

(B)ભાલ
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110.

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

‘સુધાકર’ શબ્દનો પર્ાા ર્ શબ્દ આપો.

(A)સ ૂર્ા
111.

Download From 247naukri.blogspot.in

(D)રતવ

(C)પાવન

(D)પતવત્ર

(C)પુષ્કળ

(D)આહદત્ર્

(C)પ્રકાશ

(D)અજવાળં

(C)ર્ાતમની

(D)દાશમની

(C)ઊપજ

(D)અલ્પ

(C)કં જૂસ

(D)ઉદાર

(C)ર્ાતમની

(D)વસુધ
ં રા

(C)ગજ

(D)ચતુર

(C)એદી

(D)અળતસયુ ં

(C)વધઘટ

(D)િટ

(B)પવન

(B)હોંતશર્ાર

(B)અક્રકિંચન

(B)શવારી

(B)ગંજાવર

(B)ઉડાઉ

(B)શવારી

(B)તુરંગ

‘આળસુ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?
(B)કેદી

‘કુ લ’ શબ્દનો સાચો સમાનાર્ી આપો.

(A)એકં દર
127.

(C)સોમ

(B)આહદત્ર્

‘ઘોડા’ માટે નો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.

(A)માણસ
126.

(D)સુિ

‘અવતન’ નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?

(A)તવહંગ
125.

(C)નન્દન

‘કૃપણ’ શબ્દનો સાચો અર્ા કર્ો ર્ાર્ છે ?

(A)સુધા
124.

(B)િનુજ

‘મુસાફરી’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ શોધો.

(A)લોભી
123.

(D)અપેક્ષા

નીચેનામાંર્ી ‘રાતત્ર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?

(A)મજલ
122.

(C)ઉપેક્ષા

‘દીન’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?

(A)તનશા
121.

(B)આજ્ઞા

નીચેનામાંર્ી ‘તવપુલ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?

(A)હદવસ
120.

(D)મેઘાડંબર

નીચેનામાંર્ી કર્ો શબ્દ ‘પાવક’ શબ્દના અર્ાવાળો છે ?

(A)સુદઢ
119.

(C)કપડુ ં

(B)અંબાર

કર્ો શબ્દ સમાનાર્ી નર્ી િે જણાવો.

(A)અક્ગ્ન
118.

(D)સરોવર

‘પુત્ર’ નો પર્ાા ર્ કર્ો નર્ી ?

(A)હદવાકર
117.

(C)શ ૂરાિન

(B)બાર્

‘અવજ્ઞા’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?

(A)દનુજ
116.

(D)પવન

‘અંબર’ નો સમાનાર્ી શબ્દ શુ ં ર્ાર્ ?

(A)તિતિક્ષા
115.

(C)વાવાઝોડું

(B)હવા

‘શર’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?

(A)આકાિ
114.

(D)તમહહર

‘સમીર’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?

(A)માથુ ં
113.

(C)ચંદ્ર

(B)રતવ

(A)વાર્રો
112.

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(B)હકનારો

‘શાર્ૂા લ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ આપો.
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(A)વાઘ
128.

(B)સામાન્ર્

(D)તશર્ાળ

(C)આંબો

(D)આમ જનિા

(C)સોનું

(D)લોહી

(C)વસુધ
ં ા

(D)ધરિી

(C)કાસાર

(D)સાગર

(C)ઉડપ

(D)શકુ ન્િ

‘શોભણિ’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?
(B)રુતધર

(A)રતિ
130.

‘પ ૃથ્વી’નો સમાનાર્ી કર્ો નર્ી ?
(B)વ્યોમ

(A)ધરા

‘વાહરતધ’નો સમાનાર્ી શબ્દ કર્ો નર્ી ?

(A)રત્નાકર
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(C)શાહમ ૃગ

‘આમ્ર’ શબ્દનો સમાનાર્ી કર્ો બને છે ?

129.

132.

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(B)તસિંહ

(A)કેરી

131.

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

(B)ઉદતધ

નીચેના પૈકી કર્ો શબ્દ ‘પક્ષી’ નો પર્ાા ર્ નર્ી ?

(A)તવહગ

(B)શકુ તન

::- તવરુદ્ધાર્ી શબ્દો -::
133.

નીચેનામાંર્ી ‘પુતનિ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શોધો.

(A)પશતત
134.

(B)દૈ વી

(C)પતવત્ર

(D)પ્રેક્ષક

(C)જુ દા

(D)વ્યથક

(C)ભભખારી

(D)ર્ાચના

(C)અંગિ

(D)સંગિ

(C)સુડોળ

(D)સુઘડ

(C)વાંકાપણુ ં

(D)અવળાપણુ ં

(C)મહેક

(D)સુગધ
ં

(C)જયંતી

(D)છમછરી

(C)પ્રતિષઠા

(D)માન

(C)પાણી

(D)શવષ

(C)સમાન

(D)અધમ

આપેલ તવકલ્પોમાંર્ી ‘સાર્ા’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શોધો.

(A) તવર્ોગ

(B)ર્ુ લાભ

135. ‘ર્ાચક’ શબ્ધનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો બને ?
(A) દાતા
136.

‘સમષ્ષટ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ જણાવો.

(A) સમિષ્ષટ
137.

(B)ઘાટીલો

‘સીધાપણુ’ં શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ શોધો.

(A) ત્રાંસાપણુ ં
139.

(B)વૈયક્તતક

‘અણધડ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ શોધો.

(A) સુદર
ં
138.

(B)અવાચક

(B)ઊંધાપણું

‘ર્ુ ગુંધ’ શબ્દનો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો બને ?

(A)સૌરભ

(B)સુવાસ

140. ‘સંવત્સરી’ નો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો છે ?
(A) મ ૃત્યુતિતર્
141.

‘આબરૂ’ શબ્દનો તવરોધી શબ્દ શોધો.

(A)અજુ ગતુ ં
142.

(B)તવજર્

(B)બેઆબરૂ

કર્ો શબ્દ ‘અમ ૃિ’નો તવરોધી છે ?

(A) છાશ

(B)માખણ

143. ‘ઉત્તમ’ શબ્દનો તવરોધી શબ્દ કર્ો બને છે ?
(A)ર્ુ લાભ
144.

(B)અરતસક

તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ કર્ો છે ? ‘ઔરસ’
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

(A) મીઠાસ

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(B)અનૌરસ

(C)અઔરસ

(D)અનોરસ

(B)કથીર

(C)કનક

(D)ચાંદી

(C)સીધુ ં

(D)નીચે

(C)ઠરે લ

(D)આક્રમક

(C)બોલકો

(D)કંઠસ્ર્

(B)પ્રિી + અક્ષ

(C)પ્ર + ત્ર્ક્ષ

(D)પ્રિી + ર્+

(B)ગૌ + અક

(C)ગૈ + અક

(D)ગા + એક

‘કુ ંદન’નુ ં તવરુદ્ધાર્ી કયુ ં બને છે ?

145.
(A)સોનુ ં

‘ઉલાળ’નો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ આપો.

146.

(A)ઘરાળ

(B)ઊંચુ ં

‘ઉછાંછળં, નો તવરુદ્ધાર્ી શબ્દ આપો.

147.

(A)ઉપર
148.

(B)સહક્રર્

‘મુખહરત્’ શબ્દનો તવરોધી શબ્દ કર્ો છે ?

(A) મ ૂક

(B)મુખ
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::-સંતધ-::
149.

‘પ્રત્ર્ક્ષ’ શબ્દની સંતધ છૂટી પાડેલ સાચુ સ્વરૂપ શોધો.

(A)પ્રશત + અક્ષ
150.

‘ગાર્ક’ ની સંતધ છૂટી પાડો.

(A)ગે + અક
151.

નીચેનામાંર્ી ‘ઉન્નતિ’ શબ્દની સંતધ છૂટી પાડિા કર્ો તવકલ્પ સાચો છે ?

(A) ઉન + નતિ
152.

(B)ઉત્ + નશત

(C)ઉત્ + નિી

(D)ઉિ: + નિી

(C)મહા + અઈશ

(D)મહા + ઈિ

(C)જગ + દં બા

(D)જગ + અદં બ

‘મહેશ’ની સંતધ છૂટી પાડિાં સાચો તવકલ્પ કર્ો બને ?

(A) મહાન + ઈશ

(B)મહા + ઈસ

153. ‘જગદં બા’ની સંતધ છૂટી પાડિો સાચો તવકલ્પ શોધો.
(A)જગદ + અંબા
154.

‘જજણા – ઉદ્ધાર’ની સંતધ જોડિાં નીચેનામાંર્ી કર્ો શબ્દ સાચો બને ?

(A)જીર્ોિાર
155.

(C)જીણાઉદ્ધાર

(D)જજણાઉદ્ધાર

(B)પીિા + આદે શ

(C)પીિા + દે શ

(D)શપત ૃ + આદે િ

(B)ર્ુ શ્ + ટ

(C)ર્્ + ઉષટ

(D)એકપણ નહીં

(B)સ્વ + અચ્છ

(C)સુ + અચ્છ

(D)સ્વ + ચ્છ

(C)હકિંમિ

(D)ઈષ્ન્ડકા કાર

સંતધ છૂટી પાડો : ર્ુ ષટ

(A)દુસ્ + ટ
157.

(B)જજણોદ્ધાર

‘તપત્રાદે શ’ શબ્દનો સાચો સંતધ તવગ્રહ દશાા વો.

(A)તપિર + આદે શ
156.

(B)જગત્ + અંબા

સંતધ છૂટી પાડો : સ્વચ્છ

(A) સ ૂ + અચ્છ

158. નીચે આપેલ શબ્દોમાંર્ી ‘ભાવવાચક સંજ્ઞા’ શોધો.
(A)પવાિ

(B)પ્રેરર્ા

159. નીચેના વાક્યમાંર્ી ‘તવશેર્ણ’ સ્વરૂપ કયુ ં છે ?
‘પાણીનો ભરે લો પ્ર્ાલો લઈને જ્ર્ારે ઉર્ા પાછી આવી ત્ર્ારે હસિી હિી’
(A)પ્ર્ાલો

(B)હસિી

(C)ભરે લો

(D)િે
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160.

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

આપેલ શબ્દોમાં ‘તવશેર્ણ’ દશાા વિો શબ્દ કર્ો છે ?

(A)સૈન્ર્
161.

(D)કાળો

(C)સેનાપતિ

(D)ગુ્સાથી

(C)મ ૃર્ુ િાર્ી

(D)સોનુ ં

(C)સંયતુ ત વાક્ય

(D)સંકુલ વાક્ય

(C)કતુવ
ા ાચક નામ

(D)સંજ્ઞાવાચક નામ

(C)તવતશષટ આજ્ઞાર્ા

(D)વિામાન આજ્ઞાર્ા

(B)સાદા વાક્યમાંર્ી

(C)સાદા વાક્યમાંથી

(D)તવતધવાક્યમાંર્ી તનર્ેધ

પ્રેરકવાક્ય

શવશિષ્ટ વાક્ય

વાક્ય

આપેલ શબ્દો પૈકી ‘હક્રર્ાતવશેર્ણ’ દશાા વિો શબ્દ આપો.
(B)બોલવુ ં

આપેલ શબ્દોમાંર્ી ‘સવાનામ’ દશાા વિો શબ્દ શોધો.

(A)કજજર્ાખોર
163.

(C)િેઓ

(B)ઝડપર્ી

(A)મુશ્કેલ
162.

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(B)તમે

નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રકાર કર્ો છે િે જણાવો.
‘પોલીસે ચોરનો હર્ પકડયો અને િેને હાર્કડી પહેરાવી દીધી’

(A)ઉદગાર વાક્ય
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164.

‘રમણ’ શબ્દનો ચોક્કસ પ્રકાર કર્ો બને ?

(A)ભાવવાચક નામ
165.

નીચેના વાક્યમાં રે ખાંહકિ પદની તવભગ્તિ જણાવો.

(A)પંચમી
168.

(B)પ્રર્મ

(C)ત ૃતીય

(D)સત્પમી

(B)સવાનામ

(C)શવિેષર્

(D)સંજ્ઞા

(C)ગુણવાચક તવશેર્ણ

(D)પ્રશ્નવાચક તવશેર્ણ

(C)ગુરુરેખા

(D)ગુરુશવરામ

(C)િમવાચક શવિેષર્

(D)આમાંર્ી એકપણ નહહિં

(C) ગુરુતવરામ

(D) લોપચચહન

(C)દ

(D)ધ

‘પેલાએ પુભલનને ધક્કો માર્ો’ તવશેર્ણનો પ્રકાર દશાા વો.

(A)સાપેક્ષ તવશેર્ણ
170.

‘મુજ અબળાને મોટી તમરાિ બાઈ !’

‘એ માણસ લુચ્ચો દે ખાર્ છે ’ આ વાક્યમાં પ ૂરક પદ ‘લુચ્ચો’ શુ ં છે ?

(A)કૃદંિ
169.

(B)સાદો આજ્ઞાર્ા

નીચેનામાંર્ી કર્ો પ્રકાર વાક્ય રૂપાંિરનો નર્ી ?

(A)કિાહરવાક્યમાંર્ી કમાભણવાક્ય

167.

(B)સમ ૂહવાચક નામ

‘બપોરે બારી બંધ કરજે’ કર્ા પ્રકારનુ ં આજ્ઞાર્ા વાક્ય છે ?

(A)ભશવષ્ય આજ્ઞાથક
166.

(B)સાર્ુ ં વાક્ય

(B)દિકક શવિેષર્

નીચેના વાક્યમાં રે ખાંહકિ શબ્દ પછી કયુ ં તવરાભચહન મુકાર્ ?
મારું ધ્ર્ાન દોરવા િેણે કહ્ું ‘સાંભળો છો ?’

(A)પ ૂણાતવરામ
171.

પ્રર્મ, બીજો, પાંચમો કયુ ં તવશેર્ણ દશાા વે છે ?

(A)સમ ૂહવાચક તવશેર્ણ
172.

(B)ફ

‘દે શભગ્તિના પાંચ ગીિ િૈર્ાર કરો’ આ વાક્યમાં હક્રર્ાપદનો અર્ા કર્ો છે ?

(A)તવધ્ર્ર્ા
175.
(A) ના

(B)અધાતવરામ

ઉચ્ચારની રીિે જુ દો પડિો મ ૂળાક્ષર કર્ો છે ?

(A)િ
174.

(B)વ્ર્ગ્તિવાચક તવશેર્ણ

ર’ જે શબ્દમાં વપરાર્ેલ (‘) ભચહનને શુ ં કહેવાર્ ?

(A)અલ્પતવરામ
173.

(B)લઘુરેખા

(B)તનદે શાર્ા

(C)સંભવનાર્ા

(D)આજ્ઞાથક

‘અમારા દોર્ મનમાં ના ધરશો, અમારા ગુણ જોજો’ આ વાક્યમાં અભભગમવાચક તવશેર્ણ દશાા વિો શબ્દ કર્ો છે ?
(B) દોર્

(C)મનમાં

(D)ગુણ
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176.

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

સરદાર પટે લ લોખંડી પુરૂર્ હિા – રે ખાંહકિ પદ ઓળખાવો.

(A)ભાવવાચક તવશેર્ણ
177.

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

(B) ગુર્વાચક શવિેષર્

(C)સંખ્ર્ાવાચજ તવશેર્ણ

(D)ક્રમવાચક તવશેર્ણ

(B)જગદીિથી પતંગ ઊંચી

(C)જગદીશ પંિગ ઊંચી

(D)જગદીશ પિંગ ઊંચી

કરાઈ

કરશે

કરે છે .

(C)ગમે િે રીિે ભ ૂખ

(D)બહાર્ૂ રી બિાવવી

જગદીશે પિંગ ઊંચી કરી – કમાભણ વાક્ય શોધો.

(A)જગદીશ પાસે પિંગ ઊંચી કરાવી

178. ‘લોઢાના ચણા ચાવવા’ કહેવિનો સાચો અર્ા કર્ો બને છે ?
(A) મહેનિનુ ં પહરણામ ન મળવુ ં

(B)મુશ્કેલ કાયક કરવું

ભાગવી
179.

નીચેનામાંર્ી કર્ા રૂહઢપ્રર્ોગનો અર્ા ‘હાર કબુલ કરવી’ િેમ ર્ાર્ છે ?

(A)હશથયાર હેઠાં મ ૂકવાં
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180.

(C)સુખ દુ:ખ સહન કરવા

(D)મહેનિ કરવી.

(B)જગે
ં ચડવુ ં

(C)ખો ભ ૂલી જવી

(D)વહાર ધાવુ ં

(B)આંખ મીંચાઈ જવી

(C)આંખ ઠેરવવી

(D)આંખ ઠરવી

નીચેના પૈકી કર્ા રૂહઢપ્રર્ોગનો અર્ા ‘નકામો પ્રર્ાસ કરવો’ ર્િો નર્ી ?

(A) પાર્ી માપવું
184.

(B)નોકરી કરવી

‘ઉંઘ આવી જવી’ રૂહઢપ્રર્ોગનો અર્ા કર્ો ર્ાર્ ?

(A) આંખ મળી જવી
183.

(D)પગ ધોઈને પીવા

‘કોઈ પ્રર્ાસ બાકી ન રાખવો’ રૂઢીપ્રર્ોગનો અર્ા કર્ો ર્ાર્ છે ?
(A) આકાિ-પાતાળ એક કરવા

182.

(C)પગમાં બેડી પડવી

‘િડકો-છાંર્ડો વેઠવો’ કહેવિનો અર્ા શુ ં ર્ાર્ ?

(A)ઝઘડો કરવો
181.

(B)ભાવા ભાંગવી

(B)પાણીમાં લીટા કરવાં

(C)પાણી વલોણુ ં કરવુ ં

(D)પાણીની ગાંસડી બાંધવી

‘સ્વભાવ કદી બદલાિો નર્ી’ િેવો અર્ા ન આપિી કહેવિ કઈ છે ?

(A) પડી ટે વ ન ટળે

(B)સ્વભાવનુ ં ઓસડ નહીં

(C)ધીરજના ફળ મીઠાં

(D)કૂિરાની પુછ
ં ડી વાંકી િે
વાંકી
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