
                                           જ�ડણ�ન� નનયમ� 

                                            ૧. તત�મ શબ��

૧. ��સ��તન� તત�મ શબ��ન� જ�ડણ� મ �ળ પમ�ણ� કરવ� ઉ�� ○ મનત; ગ$ર$; નવદ�ન'(ન�.

૨. ભ�ષ�મ�� તત�મ ત'� તદ��વ બ�ન� રપ� પચલ1ત હ�ય ત� બ �ન� સવ�ક�રવ��. ઉ�� ○ કઠ4ન-
ક4ણ; ર�ન6-ર�ત; �શ-��; ક�1-ક�ળ; નઠહ-નહ7; હ �બહ�-આબ�હ �બ; ફશ;-ફર�.

૩. જ વય�જન�નત તત�મ શબ�� ગ$જર�ત� પતયય� 1�ત� હ�ય ત�મન� અક�ર�નત ગણ�ન� 1ખવ�. 
ઉ�� ○ નવદ�ન, જગત, પઠરષ�. 

આ નનયમ અગ�જ, ફ�ર��, અરબ� વગ�રH ભ�ષ�ન� શબ��ન� પણ 1�ગ$ પડH છ�.

૪. પશ�તM, ઠકNલચતM, અ'�;તM, કવલચતM, એવ� શબ�� એક1� આવ� અ'વ� બ�જ ��સ��ત શબ��ન� 
��'� �મ��મ�� આવ� તય�રH વય �જન�નત 1ખવ�. ઉ�� ○ ઠકNલચતકર; પશ�ત�પ. 

આવ�� અવયય� પછS જય�રH ‘જ’ આવ� તય�રH ત�મન� વય �જન�નત ન 1ખવ��. ઉ�� ○ કવલચત જ.

૫. આરબ�, ફ�ર�� ત'� અગ�જ ભ�ષ�ન� શબ�� 1ખત�� ત� ત� ભ�ષ�ન� નવનશષY ઉચચ�ર� 
�શ�;વવ� લચહ� ન વ�પરવ��.ઉ�� ○ લખ�મત, નવલ\Y, નજર.

૬. ‘એ’ ત'� ‘ઓ’ન� ���કડ� ત'� પહ�ળ� ઉચચ�રન� લભનત� �શ�;વવ� લચહ� વ�પરવ�� નઠહ. 
પર�ત $ અગ�જ શબ��ન� 'એ' 'ઓ'ન� ઉચચ�રમ�� ભ��નત ન '�ય મ�YH, ત� �શ�;વવ� ઊધ� મ�6�ન� ઉપય�ગ 
કરવ�. ઉ�� ○ કeફS, ફfશન, ઑગસY, કe1મ.

૭. અન$સવ�રન� લભન લભન ઉચચ�ર� �શ�;વવ� લચહ� વ�પરવ�� નઠહ.

નjધ: શક હ�ય તય�� અન$સવ�રન� નવકલપમ�� અન$ન�ન�ક� વ�પરS શક�ય. ઉ�� ○ અત, અનત; 
��ડ, �ણડ; ���ત, ��નત; બoક, બpનક. 



                                      ૨. હશ $નત ત'� યશ$નત

૮. બહHન, વહ�ણ$�, વહ�લ$�, પહ�ળ�, મહ�વત, શહHર, મહHરબ�ન, મહ�વર�, મહ�ર જવ� શબ��મ�� 
ત'� કહH, રહH, પહHર, પહjચ, જવ� ધ�ત $ઓમ�� હ જ$�� પ�ડSન� 1ખવ�.

૯. ન�ન$�, મ�ટ$�, બ�ક, ��મ$�, ઊન$�, મ�ર (અ ○ ), મj, મ�વ$� (1�Yન�), જય��, તય��, ક�રH, તય�રH, 
મ�ર$�, તમ�ર$�, ત�ર$�, ત�ન $�, અમ�ર$�, આવ$�, વગ�રHમ�� હક�ર ન �શ�;વવ�. 

( એY1� કH, હ જય�� �શ�;વવ� તય�� જ$�� પ�ડSન� �શ�;વવ� અન� ન �શ�;વવ� તય�� મ $દ1 ન 
�શ�;વવ�; ‘હ’ન� આગ1� અકર ��'� જ�ડવ� નઠહ. )

૧૦. ન�હ, ચ�હ, ��હ, મ�હ, 1�હ, ��હ, ��હ એ ધ�ત $ઓ અનનયનમત ગણ� ત�મન�� �શ�;વય�� 
પમ�ણ� રપ� ��નધત કરવ�� : 

ન�હ:- ન�હ$� છ�; ન�હSએ છSએ; નહ�ય છ�; ન�હ� છ�; ન�હ�, -હ�,-હS,-હ$�,-હ��; ન�હSશ; ન�હSશ$�; 
નહ�શ�; નહ�શ�; નહ�ત; નહ�ત�,-ત�, ત $�; ન�હન�ર; ન�હવ�ન� અ'વ� ન�વ�ન�; ન�હH1�, -1�, -લ$�; નહ�; 
નહ�જ; ન�હવ$�.                                                                                    

  નવડ�(-ર�)વવ$�; નવ�વ$�; નવ�ય; ન�વણ; ન�વલણય�; નવ�ણ; નવ�ણ.

ચ�હ:- ચ�હ$� છ�; ચ�હSએ છSએ; ચ�હH છ�; ચ�હ� છ�; ચ�હ�,-હ�,-હS,-હ$�,-હ��; ચ�હSશ; ચ�હSશ$�; 
ચ�હશ�; ચ�હશ�; ચ�હત; ચ�હત�,-ત�,-ત $�; ચ�હન�ર; ચ�હવ�ન�; ચ�હH1�,-1�,-લ$�; ચ�હ; ચ�હજ; ચ�હવ$�.     

ચહવડ�(-ર�)વવ$�; ચહવ�વ$�; ચહવ�ય એ રપ� શક અન� વય�કરણ �ષષYએ પ�મ�લણક 1�ગ� છ�, 
પણ આવ� પય�ગ� પચલ1ત ન'�.

��હ:- ચ�હ પમ�ણ� 
�વડ�(-ર�)વવ$�; �વ�વ$�; �વ�ય.

મ�હ:- મ�હ$� છ�; મ�હSએ છSએ; મ�હH છ�; મ�હ� છ�; મ�હ�,-હ�,-હS,-હ$�,-હ��; મ�હSશ; મ�હSશ$�; 
મ�હશ�; મ�હશ�; મ�હત; મ�હત�,-ત�,-ત $�; મ�હન�ર; મ�હવ�ન�; મ�હH1�,-1�,-લ$�; મ�હ; મ�હજ; મ�હવ$�. 

મ�હડ�(-ર�)વવ$�; મ�હ�વ$�; મ�હ�ય.



1�હ:- 1�હ$� છ�; 1�હSએ છSએ; લ$હH છ�; લ$હ� છ�; 1�હ�,-હ�,-હS,-હ$�,-હ��; 1�હSશ; 1�હSશ$�; 
1�હશ�; 1�હશ�; 1�હત; 1�હત�,-ત�,-ત $�; 1�હન�ર; 1�હવ�ન� અ'વ� 1�વ�ન�; 1�હH1�; -1�; -લ$�; 1�હ; 
1�હજ; 1�હવ$�.

1�વડ�(ર�)વવ$�; 1�વ�ય; 1�વલણય$�.

��હ:- ��હ$� છ�; ��હSએ છSએ; દ$ હH છ�; દ$ હ� છ�; ��હ�,,-હS,-હ$�,-હ�,-હ��; ��હSશ; ��હSશ$�; ��હશ�; 
��હશ�; દ$ હત અ'વ� ��હત; ��હત�,-ત�,-ત $�; ��હન�ર; ��હવ�ન� અ'વ� ��વ�ન�; ��હH1�,-1�,-લ$�; ��હ; 
��હજ.   

��વડ�(ર�)વવ$�; ��વ�વ$�; ��વણ; ��ણ�.

ક�હ:- ��મ�નયત: મ�હ પમ�ણ�. પણ ન�ચ�ન�� રપ� �શ�;વય� પમ�ણ� - ક�વડ�(ર�)વવ$�; ક�વ�વ$�; 
ક�વ�ય; ક�હપણ; ક�હવ�ણ; ક�હવ�Y.

��હ:- મ�હ પમ�ણ�. 

૧૧. કHY1�ક ‘ઢ’ન� બ�1� હ અન� ડ છY� પ�ડSન� 1ખ� છ�. જમ કH, કહ�ડવ$�, વહ�ડવ$�. ત�મ ન 
1ખત�� ક�ઢ, વ�ઢ, કઢS, Y�ઢ, અઢ�ર, કઢવ$� એમ 1ખવ$�. પર�ત $ 1ઢવ$�, ��ઢમ ન 1ખત�� 1ડવ$�, ��ડમ એમ 
1ખવ$�. ચડવ$�, ચઢવ$� બ �ન� મ�નય ગણવ��.

૧૨. કHY1�ક શબ��ન� ઉચચ�રમ�� ગ$જર�તન� કHY1�ક ભ�ગમ�� યશ $નત '�ય છ�. ઉ��  ○ જતય, 
આખય, 1�વય, લય�, દ�, ઇ ○ . પણ ત� 1ખવ�મ�� �શ�;વવ�ન� જર$ર ન'�. જત, આખ, 1�વ, 1�, �� એમ 
જ 1ખવ$�.

૩. તદ��વ શબ��

૧૩. અલપપ�ણ અન� મહ�પ�ણ ��ય$કત હ�ય એવ� તદ��વ શબ��મ�� મહ�પ�ણન$� દદતવ કરવ$�. 
ઉ�� ○ ચ�ખ�$�, લચઠ�, પથ'ર, \ભભ�, ઓધધ�, સ$ધધ��, �ભભર. પણ ચM ત'� છન� ય�ગ હ�ય ત� ચછ 1ખવ$�, 
છછ નઠહ. ઉ�� ○ અચછ�ર, પચછમ, અચછ�.

૧૪. કHY1�ક શબ��મ� � (ઉ�� ○ પ�રણ$�, બ�રણ$�, શ�રડS, ��રડ$ �, ખ��ડણ�, �ળણ$�, ચ�ળણ�, શ�1ડS) 
ર, ડ, ળ 1ન� બ�1� ય ઉચચ�ર '�ય છ�; તય�� મ �ળ રપ જ 1ખવ$�.



૧૫. અન�ઠ� ‘શ’ ન� ઉચચ�રન� બ�બતમ�� કHY1�ક શબ��મ� � પ��નતક ઉચચ�રભ�� છ�. 
ઉ�� ○ ડ�શ�-ડ���; મ�શ�-મ���; ભ�શ-ભ��; છ�શ-છ��; બ�રશ-બ�ર�; એશ�-એ��. આવ� શબ��મ�� શ અન� 
� ન� નવકલપ ર�ખવ�.

૧૬. શક, શ�ધ, શ$� મ�� રઢ શ ર�ખવ�; પણ ��કરમ�� � 1ખવ�.

૧૭. નવશ� અન� નવષ� એ બ�ન� રપ� ચ�1�.

૧૮. તદ��વ શબ��મ�� અતય ઈ ત'� ઉ, ��ન$સવ�ર કH નનરન$સવ�ર, એ અન$કમ� �Sર; અન� હસવ
 1ખવ��. ઉ�� ○ ર�; છ�; શ$�; ત $�; ધણ�; વ7છS; અહ7; �હ7; નપય$; 1�ડ$; જ$દ$ �.

નjધ– ��મ�નય રSત� ગ$જર�ત�મ�� ર અ'વ� ર$ 1ખવ�ન� ઠરવ�જ ન'�; ર નવશ�ષ પચલ1ત છ�. 

પર�ત $ જય�� નનયમ પમ�ણ� હસવ ર$ 1ખવ�ન$� હ�ય તય�� ર અ'વ� ર$ 1ખવ$�. ઉ�� ○ છ�કર�-છ�કર$�, બ�ર�-બ�ર$�. 

અપવ��– એક�કરS શબ��મ� � નનરન$સવ�ર ઊ �Sર; 1ખવ�. ઉ�� ○ જ�, લ �, થ �, ભ �, છ. 

૧૯. અન�તય ઈ ત'� ઊ પર આવત� અન$સવ�રન� ઉચચ�ર પ�ચ� 'ત� હ�ય તય�રH ઈ કH ઊ �Sર; 
1ખવ��. ઉ�� ○ ઈડ$ �; હ7ડ�ડ; ગ ��ચવ�વ; �7ચલણય$�; પ7છ�; લ ��Y; પ ��છડ$ �; વરસ ���; મ7ચ�મણ$�. 

અપવ��– �$ �વ�ર$� , �$ �ભ�ર, �$ �વર, �$ �વરS, સ $�વ�ળ�.

૨૦. શબ�મ�� આવત� ય$કત�કર'� જય�� આગ1� સવરન� 'ડક� 1�ગત� હ�ય તય�� ઈ કH ઊ જ 
હ�ય ત� હસવ 1ખવ�. અન$સવ�રન� ઉચચ�ર અન$ન�ન�ક જવ� 'ત� હ�ય તય�� ય $કત�કર ગણવ�. 
ઉ�� ○ ઠકસત�, નશસત, ડ$કર, જ$સ��, ચ$સત, છ�તરનપNડS, જજN�ગ�, જજNગ�ડS, લ$�ગ�, દ$ ��, ત $�ડ�ઈ.

નjધ - ��મ�નય રSત� ગ$જર�ત�મ�� જજ 1ખવ�ન� ઠરવ�જ ન'�; જ જ નવશ�ષ પચલ1ત છ�. પર�ત $ 
જય�� નનયમ પમ�ણ� હસવ જજ 1ખવ�ન$� હ�ય તય�� જજ 1ખવ$�. ઉ�� ○ જજN�ગ�; જજત�ડવ$�; જજવ�ડવ$�.

૨૧. જય�� વય$તપનતન� આધ�રH જ$�S જ�ડણ� ન 'ત� હ�ય ( જમ કH, જ$દ$ �, ઉ�વ$�, ઠડ1) ત�વ� બ� 
અકરન� શબ��મ�� ઉપ��તય ઈ ત'� ઊ �Sર; 1ખવ��. ઉ�� ○ ચ �ક, થ �ઈ, ત �ત, ઝ1�, \�ણ$�, જન�.

અપવ�� - સ$ધ�, દ$ખ, જ$ઓ.
નjધ – મ$ક�વ$�, ભ$1�વ$�, નમચ�વ$�, એવ�� કમ;લણ રપ�મ�� હસવ '�ય છ�. જ$ઓ નનયમ ૨૪મ�.

૨૨. જય�� વય$તપનતન� આધ�રH જ$�S જ�ડણ� ન 'ત� હ�ય (જમ કH, ઉપર, ચ$ગ1, �$રત $�, મ$ગY, 
અગ$ર) ત�વ� બ�'� વધ�રH અકરન� શબ��મ�� ઇ કH ઉ પછS 1ઘ$ અકર આવ� ત� ત� �Sર; 1ખવ��, અન� ગ$ર$ 
અકર આવ� ત� ત� હસવ 1ખવ��. ઉ�� ○ ન�કળ, મ �1વ, નવમ��, મજ�ર, ખ�ડ�ત, દ$ ક�ળ, સ$ત�ર, તડ�ક, 



ઠકન�ર�, ભ$1�વ, નમચ�વ, તડ$ક�વ.
અપવ�� ૧ - નવશ�ષણ પર'� 'ત�� ન�મ� ત�મ જ ન�મ પર'� બનત�� ભ�વવ�ચક ન�મ�મ� � 

મ �ળ શબ�ન� જ�ડણ� ક�યમ ર�ખવ�. ઉ�� ○ ગરSબ-ગરSબ�ઈ; વકS1-વકS1�ત; ચ�કણ$�-ચ�કણ�ઈ, ચ�ક�શ; 
મ�ઠ$ �-મ�4�શ, મ�4�ણ; જ�ઠ$ �-જ�4�ણ$�; પ�ળ�-પ�ળ�શ; \�ણ$�-\�ણવY.

નjધ – વ�ધ�-વ�નધતવ, અલભમ�નનતવ, એવ� શબ�� તત�મ ��સ��ત હ�ઈ ફHરફ�ર કરવ�મ�� આવ� 
છ�.

અપવ�� ૨ - કHY1�ક શબ�� બ�1ત�� ઉપ��તય અકર ઉપર ભ�ર આવ� છ� તય�� ઇ કH ઉ જ હ�ય ત� 
�Sર; કરવ��. ઉ��  ○ ગ�YS1�, ��ગ�ન�, અરડ���, ��ત �ડS વગ�રH.

નjધ - જમ�� આ જતન� ભ�ર ન'� આવત� એવ� શબ�� : Yહ$ક�, ફઉડS, મહ$ડ$ �.

૨૩. ચ�ર અ'વ� ત�'� વધ�રH અકરન� શબ��મ�� આઠ� ઇ કH ઉ હસવ 1ખવ��. ઉ�� ○ ભ$1�મણ$�, 
ઠહ1ચ�1, ઠક1ઠક1�Y, લખ�ક�1�, ઠYપલણય�, ઠYઠYય�ર�, ઠYચક�રS.

નવકલપ – ગ$જર�ત-ગ �જર�ત.

નjધ ૧ - આ જતન� શબ� �મ�� હ�ય ત� �મ��ન� અગભ �ત શબ��ન� જ�ડણ� ક�યમ 
ર�ખવ�. ઉ�� ○ ભ �1'�પ; બ�જવર; હSણકમ�ઉ; પ�ણ�નવદ�; સવ�મ�દ�હ; મ�4�બ�લ$�.

નjધ ૨ - �������, બ �મ�બ �મ, ભ$1ભ$1�મણ�, એવ� દદભ�;વ'� 'ત� શબ��મ�� દદભ�;વ પ�મત� 
પ�ન� જ�ડણ� જ ક�યમ ર�ખવ�. 

૨૪. પ�'નમક શબ�� પર'� રડ�ત� શબ��મ�� ત'� ધ�ત $ન�� પ�રક અન� કમ;લણ પય�ગન�� રપ�મ�� 
પ�'નમક શબ� અ'વ� ધ�ત $ન� મ �ળ જ�ડણ� ક�યમ ન ર�ખત�� ઉપર ક1મ ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪ પમ�ણ� જ�ડણ� 
કરવ�. ઉ��  ભ �1○ - ભ$1�મણ�, ભ$1�વવ$�; શ�ખ - નશખ�ઉ, નશખ�મણ; ન�કળ - નનક�1; ઊ4 - ઉ4�વ$�, 
ઉ4�ડ, ઉ4�વ, ઉ4મણ$�; મ �ક - મ$ક�ણ, મ$ક�વવ$�. 

નjધ ૧ - નનયમ ૧૯, ૨૦ પમ�ણ� ��ન $સવ�ર ઇ ઉ વ�ળ� શબ��મ�� ફHર નઠહ '�ય. જમ કH ચ ��'વ$�, 
ચ ��'�ર�, ચ ��'�વ$�, ચ ��'�વવ$�, ક�ગ1�ણ, ઠકNગ1�વ$�, ઠકNગ1�વવ$�. 

નjધ ૨ - ધ�ત $ન� અકર� ગણવ�મ�� ત�ન $� ��મ�નય  ����તન$� રપ નઠહ, પણ મ �ળ રપ 1�વ$�. જમ 
કH, ઊ'1(વ$�), મ �1વ(વ$�); ઊ'1�વ(વ$�), તડ�ક(વ$�), તડ$ક�વ(વ$�), તડ$ક�(વ$�).                           

અપવ�� ૧ - કમ;લણ રપ�ન� નનયમ ૨૧મ�� અપવ�� ગણ� હસવ કરવ��. જમ કH, નમચ�(વ$�), 
મ$ક�(વ$�), ભ$1�(વ$�). 

અપવ�� ૨ - ઠકય�પ�ન�� ����ત રપ�મ�� મ �ળ જ�ડણ� જ ક�યમ ર�ખવ�. જમ કH, ભ �1ન�ર, 
ભ �1�લ$�; ભ$1�વન�ર; ભ �1�ય�લ$�; મ �કન�ર, મ �કHલ$�; મ$ક�ય�લ$�, મ$ક�વન�ર; મ$ક�વડ�વ�લ$�. 



૨૫. શબ�ન� બ�ધ�રણમ�� ઈ પછS સવર આવત� હ�ય ત� ત� ઈ ન� હસવ કરS સવરન� પહH1�� ય 
ઉમ�રSન� 1ખવ$�. ઉ��  �ઠરય�○ , કઠડય�, ર©ઠYય�, ફઠડય�, ધ�નતય$�, મ�લળય$�, ક�ઠ4ય�વ�ડ, નપયર, મઠહયર, 
ઠ�યર, �ઠહયર, નપય$.                                                                                     

અપવ�� - પ�ય�; ત'� જ$ઓ પછSન� નનયમ. નવકલપ- નપયળ- પ�યળ. 

૨૬. નવભકકત કH વચનન� પતયય� 1ગ�ડત�� કH �મ�� બન�વત�� શબ�ન� મ �ળ જ�ડણ� ક�યમ 
ર�ખવ�. ઉ��  ન�S ○ - ન�Sઓ, ન�Sમ�� ઇ ○ . સ� - સ�ઓ, સ�ન�  ઇ ○ . � �બ� - � �બ�ઓ. બ�રSબ�રણ��. 

૨૭. क . કરSએ, છSએ, ખ�ઈએ, ધ�ઈએ, સ �ઈએ, જ�ઈએ, હ�ઈએ, મ�રSએ, એવ�� ઠકય�પ�ન�� 
રપ� બત�વય� પમ�ણ� 1ખવ��. પણ 'ય�લ$�, ગય�લ$�, �ચવ�ય�લ$�, એવ�� રપ� �શ�;વય� મ$જબ 1ખવ��. 

ख. જ$વ�, ધ$વ� નઠહ પણ જ$ઓ, ધ$ઓ 1ખવ$�. ત�મ જ ખ�વ$�, ર�વ$� જવ�� ઓક�ર�નત ધ�ત $ઓમ�� 
�$ઓ, ર$ઓ 1ખવ$�. અન� જ$એ છ�, ધ$એ છ�, �$એ છ�, ર$એ છ�, જ�ય�લ$�, જ�ત $�; ખ�ય�લ$�, ખ�ત $�; ધ�ય�લ$�, ધ�ત $� 
વગ�રH રપ� �શ�;વય� મ$જબ 1ખવ��. 

ग. સ �વ $�, પ�વ$� જવ� ઠકય�પ��મ�� સ �એ છ�, સ �ઓ, સ �ત $�, સ �ત�1, સ �ન�ર, અન� પ�એ છ�, પ�ઓ, 
પ�ત $�, પ�ધ�1, પ�ન�ર એ પમ�ણ� 1ખવ$�. 

૨૮. પ���, ચટ$�, પ�ડ$ �, રવ�ય� એમ 1ખવ$�. પણ પ�ઈ, પ�ઉડ, ઊડઈ, �ઈ એવ� શબ�� �શ�;વય� 
પમ�ણ� 1ખવ�. 

૨૯. �જ, જજN�ગ�, �મજ એમ�� જ; ત'� ગ�\�ર$� , મ�\�રમ�� \, અન� ���જ -\, મજ -\� એમ 
1ખવ$�. 

૩૦. આમ1�-આબ1�, 1�મડ�-17બડ�, ત �મડ$ �-ત ��બડ$ �, ક�મળS-ક��બળS, ડ�મવ$�-ડ��ભવ$�, પ �મડ$ � 
-પ ��ભડ$ �, ચ��લ1�-ચ���1�, ��લ1�-��ડ1� એ બ�ન� રપ� ચ�1�. 

૩૧. કહHડ�વવ$�-કહHવર�વવ$�, ગવડ�વવ$�-ગવર�વવ$�, ઉડ�ડવ$�-ઉર�ડવ$�, બ���ડવ$�-બ���રવ$� જવ�� 
પ�રક રપ�મ�� ડ અન� રન� નવકલપ ર�ખવ�. 

૩૨. કનવત�મ�� નનયમ�ન$��ર જ�ડણ� વ�પરS હસવ �Sર; બત�વન�ર�� લચહ� વ�પરવ��. 



૩૩. જ શબ��ન� જ�ડણ� કH ઉચચ�રન� નવષ� એકરપત� ચ�1ત� હ�ય ત� શબ��ન�, ઉપરન� ક�ઈ 
નનયમ� અન$��ર જ$�S જ�ડણ� 'ત� હ�ય છત��, પચલ1ત જ�ડણ� ક�યમ ર�ખવ�. ઉ��  મ$જ○ , ત $જ, ટ$કડ�, 
ટ$ચક�, મ$જબ, પ �જરS, મ$�ત, �$મળ�, �$�કS, ગ$Yક�, �$1ડS. 

��ક�પ�ન� �મજ 

અ○ અવયય 
અ ઠક ○ ○ અકમ;ક ઠકય�પ� 
ઉ�� ○ ઉ��હરણ 
એ વ ○ ○ એકવચન
ક. કચછS (શબ�) 
કમ;લણ કમ;લણ પય�ગન$� રપ
ક�. ક�ઠ4ય�વ�ડS (શબ�); (ભ○, ભ �○, વ ��'�○ ) ક�ળ 
ક�.શ� ક�વયશ�સ 
��○ ����ત 
ઠક○ ઠકય�પ� 
ખ. ખગ�ળશ�સ 
ગ. ગલણતશ�સ
ચ. ચર�તરS (શબ�)
જ., જન જન (શબ�)
જય�. જય�નતષશ�સ
ન○ નપ$��ક લ1Nગ 
ન બ વ ○ ○ ○ નપ$��ક લ1Nગ, બહ$વચન 
નય�. નય�યશ�સ
પ. પદમ�� વપર�ત� (શબ�) 
પ.નવ. પ��';નવજ�નશ�સ 
પ$�○ પ$�લ1Nગ 
પ$� બ વ○ ○ ○ પ$�લ1Nગ, બહ$વચન 
પ. પમ�ણ શ�સ 
પ� નવ ○ ○ પ�ણ�નવજ�ન 



પ�રક પ�રકભ��ન$� રપ  
બ વ○ ○ બહ$વચન 
ભ ક� ○ ○ ભનવષયક�ળ 
ભ �� ○ ○ ભનવષય����ત 
ભ�વ� ભ�વ� પય�ગન$� રપ
ભ �. ભ �ગ�ળ
ભ � ક�○ ○ ભ �તક�ળ 
ભ � ��○ ○ ભ �ત����ત
રવ○ રવ�ન$ક�રS(શબ�) 
ર નવ○ ○ ર��યણનવજ�ન
1�. 1�કલણક (અ';)
વ ક�○ ○ વત;મ�નક�ળ 
વ ��○ ○ વત;મ�ન����ત  
વ નવ○ ○ વનસપનતનવજ�ન  
નવ○ નવશ�ષણ 
નવ ન○ ○ નવશ�ષણ, નપ$��ક લ1Nગ 
નવ પ$� ○ ○ નવશ�ષણ, પ$�લ1Nગ 
નવ સ�○ ○ નવશ�ષણ, સ�લ1Nગ 
વય�. વય�કરણ 
શ પ○ ○ શબ�પય�ગ 
શ નવ ○ ○ શરSરનવજ�ન 
�○ �વ;ન�મ
�ર ○ �રખ�વ� 
��. ��જ�વ�ચક 
�� �� ○ ○ ��મ�નય ����ત
સ$. સ $રત� (શબ�) 
સ�○ સ�લ1Nગ 
સ� બ વ ○ ○ ○ સ�લ1Nગ બહ$વચન 



વય $તપનતન�  ��કHત

स�. ��સ��ત
फ	. ફ�ર�� 
अ. અરબ� 
इ�. ઇગ³1શ
प	. પ���ત 
द�. �Hશય 
अप. અપભ�શ 
प�. પ�જબ� 
प�. પ�ટ$;ગ�\ 
ह�. ઠહNદ$ સત�ન�
म. મર�4S 
क	. ક�નડS 
�ર ○ �રખ�વ� 
ત� ઉપર��તન� નન�µશ�મ�� ભ�ષ�ન$� પ �ર$� ન�મ 1ખય$� છ�. 

ઉચચ�રણન� ��કHત 

( ) ○ પ�ચ� અન$ન�ન�ક છ� એમ બત�વ� છ�. જમ કH, આધળ� ( ). ○

ઍ   પહ�ળ� એ છ� એમ બત�વ� છ�. જમ કH, પ�4H (પp). 
ઑ  પહ�ળ� ઓ છ� એમ બત�વ� છ�. જમ કH, હ�વ$� (હe). 
(')   વણ; ��'� उपर મ �કHલ$� અલપનવર�મ તય�� હશ $નત બત�વ� છ�. જમ કH, ત�ર$� (ત�') 
(,)   વણ; ��'� न�च� મ �કHલ$� અલપનવર�મ તય�� યશ $નત બત�વ� છ�. જમ કH, આખ (ખ,). 
(્M)   ખ�ડ�ન$� લચહ 1ઘ$પયતન અક�ર બત�વ� છ�. જમ કH, કહHવ $� (કહf). 



બ�જ� લચહ�ન� �મજ 

+   ક�1ગસત શબ�.
 ○ આગ1� શબ�મ�� ઉમ�ર� કરવ�ન$� સ �ચવ� છ�. ઉ�� ○ ર�ફ, ○ડ� એY1� ર�ફ, ર�ફડ�. ક(○ર)કર$� એY1� કકર$�, 

કરકર$� . 
-    આગ1� શબ�ન� અતય અકરન� બ�1� મ �કવ�ન$� સ �ચવ� છ�. ઉ�� ○ ર�ધ�(-નધક�) એY1� ર�ધ�, ર�નધક�. 
'ર�ન'મ��. ○YS (-વ�, -વ$�) એY1� ર�નYS, ર�નવ�, ર�નવ$�. 
(?)  શબ� કH ત�ન� જ ભ�ગ આગળ પશ હ�ય ત� બ�ન� નવષ� શ �ક� છ�, એમ સ �ચવ� છ�. 

♦♦♦         ♦♦♦ ♦♦♦

‘ગ$જર�ત નવદ�પ�4 ’  પક�નશત ‘��'; જ�ડણ�ક�શ  (પ$રવણ� �ઠહત )’  (��તમ$� પ $નમ$;દણ,  મ� ૨૦૦૬)મ�� 
આપ�1� ‘જ�ડણ�ન� નનયમ� ’  અન� '��ક�પ�ન� �મ જ'ન$� ��ભ�ર  અકર� �કન,  ‘ગ$જર�ત� 1 pકક�કeનન� 
વપર�શક�ર’ન� 1�ભ�'¼ ગ$જર�ત નવદ�પ�4ન� �જનય'�.


	                                           જોડણીના નિયમો                                                                                    
	                                            ૧. તત્સમ શબ્દો
	                                      ૨. હશ્રુતિ તથા યશ્રુતિ

	૮. બહેન, વહાણું, વહાલું, પહોળું, મહાવત, શહેર, મહેરબાન, મહાવરો, મહોર જેવા શબ્દોમાં તથા કહે, રહે, પહેર, પહોંચ, જેવા ધાતુઓમાં હ જુદો પાડીને લખવો.

