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Name Of School   

Village  

Town  / Taluka     

District  
 

અનકુ્રમણિકા 
     1. Step 1     ► One, two, three 03 to 04 

     2. Step 2     ► Four, five, six 05 to 06 

     3. Step 3     ► Seven, eight, nine 06 to 06 

     4. Step 4     ► Ten, eleven, twelve 07 to 07 

     5. Step 5     ► Thirteen, fourteen, fifteen 08 to 08 

     1. Unit 1     ► What is in this unit ? 09 to 10 

     2. Unit 2     ► Umbrellas are colourful 10 to 11 

          પરિશિષ્ટ 12 to 23 
 

પ્રસ્તાવના 
               ' શબ્દ' એ સવવસ્વ છે.  ' શબ્દ' ભાષાનો પ્રાણ છે. દદન-પ્રતતદદન અંગે્રજી 
ભાષાનો વપરાશ અને વ્યાપ વધતો જાય છે.  વતવમાન ઇન્ટરનટેનાાં યગુમાાં આ 

આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષા અંગે્રજીનુાં જ્ઞાન અતત આવશ્યક બની રહ્ય ુછે. પ્રાથતમક શાળાનાાં 
બાળકોમાાં અંગે્રજી ભાષા પ્રત્યે રુચિ તથા ભાષા શીખવાની જિજ્ઞાસા વધે તે હતે ુથી આ 
શબ્દાથવ પસુ્સ્તકાનુાં તનમાવણ કયુવ છે. યતુનટમાાં આવતા શબ્દોનો અથવ શરળતાથી પ્રાપ્ત 
કરી શકે તેમિ મળુાક્ષરોમાાં થતા ફેરફારને િોઇ શબ્દ તનમાવણ કરી શકે તે મખુ્ય 
આશ્રય છે. આશા કરીએ કે આ શબ્દાથવ પસુ્સ્તકાથી તવદ્યાથીઓનાાં ભાષા તવકાસમાાં 
રિનાત્મક અચભવદૃ્ધિ થશે તો આ પ્રયત્ન સાથવક ગણાશે.  
સજુ્ઞ તવદ્વાનોનાાં સિૂનો આવકાયવ છે…… 
 

સાંપાદક 

ગૌરવ પટેલ                                                                             ચલગારી નાદહદ 
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Little Steps - One, two, three 
Activity – 1 

 

Rhyme - I HAVE A LITTLE SHOP 
 

Little ચલટલ નાનુાં 
Shop શોપ દુકાન 

These ધીઝ આ અહીનુાં 
All ઓલ બધુાં 
Things થીંગ્સ વસ્તઓુ 

Stock સ્ટોક ધાંધો કરવા માટે લાવલે માલ 

And એન્ડ અન ે

Pet પેટ પાળેલુાં 
Bird બડવ પક્ષી 
Goldfish ગોલ્ડફીશ ગોલ્ડફીશ 

Bowl બાઉલ વાટકો 
Glass ગ્લાસ કાિ 

Swish સ્સ્વશ અવાિ થાય એવી રીતે 
Flash ફ્લેશ એકાએક થયલેો ઝબકારો 
Pass પાસ આગળ ધપવુાં 
They ધ ે તેઓ 

Rabbit રેબીટ સસલુાં 
Picture તપક્િર ચિત્ર 

Parrot પેરટ પોપટ 

Pigeon તપિન કબતુર 

Kitten દકટન ચબલાડીનુાં બચ્ુાં 
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Activity – 2 
Story : Lilly, Billy and Gullu 

Lamb લેમ્બ ઘેટાનુાં બચ્ુાં 
Enter એન્ટર અન્ડર િવુાં 
Pupil પ્યપુીલ તવદ્યાથી 
Nice નાઈસ સુાંદર 

Meet મીટ મળવુાં 
Introduce ઇન્રોડયસુ ઓળખાણ આપવી 
Yourself યોરસલે્ફ તમે જાત ે

Now નાવ અત્યારે 

Here હીયર અહીં 
Grandmother ગ્રાન્ડમધર દાદી 
Land લેન્ડ િમીન 

Small સ્મોલ નાનુાં 
Town ટાઉન નગર, શહરે 
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Little Steps - Four, Five, Six 
Activity – 1 

Where વ્હરે ક્ાાં 
How હાઉ કેવી રીત ે

Very well વરેી વેલ બહુાં સારુાં 
Pointer પોઇન્ટર િીંધી બતાવનારી હરકોઈ વસ્ત ુ

   
Activity – 2 

Live લાઈવ િેતનમય 

Together ટુગેધર ભેગા 
Always ઓલવેય્ઝ હાંમેશા 
Get ગેટ મેળવવુાં 
Early અલી પહલેાાં 
Out આઉટ ની બહાર 

Wake up વેક અપ જાગવુાં 
Every day એવરી ડ ે દરેક દદવસ 

Clean ક્લીન સ્વચછ 

Teeth ટીથ દાાંત 

Take ટેક લેવુાં 
Bath બાથ સ્નાન 

Pray પ્ર ે પ્રાથવના 
Also ઓલ્સો પણ 

Prepare તપ્રપેર તૈયાર કરવુાં 
Breakfast બ્રેકફાસ્ટ સવારનો નાસ્તો 
Alone અલોન એકલુાં 
Spend સ્પેન્ડ ્કૂવવુાં 
Whole day વ્હોલ ડે આખો દદવસ 
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Doorstep ડોર સ્ટેપ ઘરની બહારનાાં બારણાાં આગળનુાં પગતથયુાં 

Seek સીક શોધવુાં 
Beside ચબસાઈડ ની બાજુએ 

Enjoy એન્િોય આનાંદ માણવો 
After આફ્ટર પછી  

   

   

Little Steps - Seven, eight, nine 
Activity – 1 

Colourful કલરફુલ તવતવધરાંગી 
Know નો જાણવુાં 
Say સ ે કહવે ુાં 
Down ડાઉન નીિ ે

Head હડે માથુાં 
Reply દરપ્લ ે િવાબ આપવો 

   
Activity – 2 

Story : The dreaming squirrel 

Squirrel સ્કીવરલ ચખસકોલી 
What વ્હોટ શુાં ? 

Fly ફ્લાય ઉડવુાં 
Cloud ક્લાઉડ વાદળાં 
Catch કેિ પકડવુાં 
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Little Steps - Ten, eleven, Twelve 
Activity - 1  Snap and Tap and clap 

Put પટુ મકુવુાં 
Into ઇન ટુ અંદર 

Snap સ્નેપ બિકુાં ભરવુાં 
Finger દફિંગર આંગળી 
Hang હેંગ લટકાવવુાં 
Feet ફીટ પગનો અંતતમ ભાગ 

Near નીઅર નજીક 

Stand સ્ટેન્ડ ઊભા કરવુાં 
Under અન્ડર નીિ ે

Raise રેઈસ ઊં્ુાં કરવુાં 
Clap ક્લેપ તાળીઓ પાડવી 

   
Activity - 2 The sky is Falling 

Once વન્સ એકવાર 

Dear ડીઅર તપ્રય 

Chicken ચિકન પક્ષીનુાં બચ્ુાં 
Hope હોપ આશા 
About અબાઉટ આસપાસ 

When વ્હને ક્ારે 

Leaf લીફ પાાંદડુાં 
Fall ફોલ પડવુાં 
Piece પીસ ટુકડો 
Begin ચબગીન શરુાં કરવુાં 
Hear હીયર ધ્યાન દઈને સાાંભળવુાં 
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Little Steps - Thirteen, Fourteen, Fifteen 
Activity - 1 SHARING SWEETS 

Sweet સ્વીટ મીઠાઈ 

Make મેક બનાવવુાં 
Each ઈિ દરેક 

   
Activity - 2 THE CLASS GOES FOR A PICNIC 

Picnic તપકતનક ઉજાણી 
Want વોન્ટ ની િરુર હોવી 
Please પ્લીઝ મહરેબાની કરીન ે

Decide દડસાઈડ નક્કી કરવુાં 
Spot સ્પોટ િોક્કસ સ્થળ 

Toward ટુ વડવ ની દદશામાાં 
Suddenly સડન્લી એકાએક 

In front of ઇન ફ્રન્ટ ઓફ સામ ે

Dirty ડટી અસ્વચછ 

Anybody એનીબડી કોઈપણ વ્યસ્ક્ત 

Inside ઇનસાઇડ અંદરની બાજુ 

Shout શાઉટ બમુ પાડવી 
Let's લેટ્સ િાલો 
Sweep સ્વીપ ઝડપથી પસાર કરવુાં 
Floor ફ્લોર માળ 
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Unit – 1     What is in this Unit ? 
Activity – 1 

Rhythm દરધમ તાલમેલ 

Rap રેપ ટકોરો 
Beat બીટ ફટકા મારવા 
Keep કીપ સાિવી રાખવુાં 
Street સ્રીટ શેરી 

   
Activity – 3 

Wall વોલ દીવાલ 

Celling સીલીંગ છત 

Frame ફે્રમ આકાર આપવો 
Platform પ્લેટફોમવ ઓટલો 
Thick થીક જાડુાં 
Dictionary ડીક્ષનરી શબ્દકોશ 

Dustbin ડસ્ટચબન કિરાપટેી 
Airy એરી હવા ઉજાસવાળાં 
Roof રુફ મકાનનુાં છાપરુાં 
Old ઓલ્ડ જુનુાં 

   
My Page - 1 

Chew ચય ુ િાવવુાં 

Earth અથવ પથૃ્વી 

Swallow સ્વાલો એક િ ાંતભુક્ષક પક્ષી 

Hare હઅેર સસલુાં 

Tortoies ટોરટોઈઝ કાિબો 
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Neighbour નેબર પડોશી 

Forest ફોરેસ્ટ િ ાંગલ 

Overtake ઓવરટેક ને વટાવી િવુાં 

Behind ચબહાઈન્ડ ની પાછળ 

Rest રેસ્ટ સ્સ્થર હોવુાં 

Asleep અસ્લીપ ઊંઘી ગયેલુાં 

Hill દહલ ટેકરી 

But બટ પરાંત ુ

Shell શેલ બીિ,કવિ 

   

   

Unit – 2      Umbrellas Are Colourful 
Activity - 1 

Lake લેક  તળાવ  

Snake સ્નેક  સાપ  

Roar રોઅર  ગર્જના  
Path પાથ  પથ  

Branch બ્રાાંિ  ઝાડની ડાળી  
   

Activity – 4 (A) 

Fair ફેર  મેળો  
Shopkeeper શોપકીપર  દુકાનદાર  

Balloon બલનૂ  ફૂગ્ગો  
Giant જાયન્ટ  રાક્ષસ  

Huge હ્યિુ  તવશાળ  
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Take ટેક  પકડવુાં  
Juggler િગ્લર  જાદુગર  

Empty એમ્પ્ટી  ખાલી  
Rope રોપ  દોરડુાં  
Walker વોકર  સહલે માટે િાલનાર  

Trick રીક  કરામત  

Lovely લવલી  અતત સુાંદર  

   

Activity – 8 

Library લાઈબ્રેરી  પસુ્તકાલય  

Shopping center શોતપિંગ સેન્ટર  બજાર  

Guess ગેસ  ધારવુાં  
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પરિશિષ્ટ 

SHAPES – આકાિો 
Angle એન્ગલ ખણૂો 
Circle સકવલ વતુવળ 
Cone કોન  શાંકુ 
Cube ક્યબૂ ઘન 
Cylinder સીચલન્ડર નળાકાર 
Dot ડૉટ  ટપકુાં 
Line લાઇન લીટી, રેખા 
Oval ઓવલ લાંબગોળ 
Point પૉઇન્ટ ચબિંદુ 
Pyramid તપરાતમડ તપરાતમડ 
Rectangle રેક્ટન્ગલ લાંબિોરસ 
Round રાઉન્ડ ગોળ  
Squire સ્કવૅર સમિોરસ 
Triangle રાયેન્ગલ  તત્રકોણ 
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VEGETABES – િાકભાજી 

Beet-root બીટ-રૂટ  બીટ 
Bitter ground ચબટર ગ્રાઉન્ડ કારેલુાં 
Brinjal ચબ્રન્િલ રીંગણ 
Cabbage કૅચબિ કોબી 
Carrot કૅરટ ગાિર 
Cauliflower કોચલફલાવર ફુલેવર 
Chilli ચિચલ મર્ુાં 
Corinder leaves કોદરએન્ડર લીવ્ઝ કોથમીર 
Cucumber કકુમ્બર કાકડી 
Drumstick ડ્રમસ્સ્ટક સરગવો 
Fenugreek ફેનગૂ્રીક મેથી 
Garlic ગાચલિક લસણ  
Ginger જિન્િર આદુાં 
Gourd ગડૂવ દુધી, ગલકુાં, તદૂરયુાં 
Green peas ગ્રીન પીઝ લીલા વટાણા 
Lady’s finger લેડીઝ દફિંગર  ભીંડો 
Onion અન્યન ડુાંગળી 
Potato પોટેટો બટાટો 
Pumpkin પમ્પદકન કોળાં 
Radish રેદડશ મળૂો 
Spinach સ્સ્પનિ પાલક 
Tomato ટૉમેટો ટમેટુાં 
Yam યૅમ  સરૂણ, રતાળ 
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FRUITS – ફળ 

Indian gooseberry ઇન્ડીયન ગસૂ્બરેી આમળાં 

Apple એપલ સફરિન 

Banana બનાના કેળાં 
Berry બેરી બોર  
Chikoo િીકુ િીકુાં 
Custard-apple કસ્ટડવ- એપલ સીતાફળ 
Grapes ગે્રપ્સ દ્રાક્ષ 
Guava ગ્વાવા જામફળ 
Jack-fruit જૅક ફ્રૂટ ફણસ  
Lemon / Lime લેમન લીંબ ુ
Mango મેન્ગો કેરી 
Orange ઓરેન્િ નારાંગી, સાંતરુાં  
Papaya પપયા પપૈયુાં 
Peach પીિ  પીિ  
Pear પેર  પેર  
Pineapple પાઇનેપલ અનાનસ 
Plum પ્લમ પ્લમ 
Pomegranate પૉમેગ્રનટે દાડમ 
Rose-apple રોઝ એપલ જાાંબ ુ
Strawberry સ્રોબેરી સ્રોબેરી 
Sweet lime સ્વીટ લાઇમ મોસાંબી 
Sweet melon સ્વીટ મેલન શક્કરટેટી 
Water melon વોટરમલેન તડબિૂ 
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SPORTS and GAMES – િમતો  

Badminton બૅડતમન્ટન બૅડતમન્ટન 
Basket ball બાસ્કેટબૉલ બાસ્કેટબૉલ 
Billiards ચબચલયડડવઝ ચબચલયડડવઝ 
Boxing બૉસ્ક્સિંગ મકુ્કાબાજી 
Cards કાડડવઝ પતા  
Carrom કૅરમ કૅરમ 
Cricket દિકેટ દિકેટ 
Football ફૂટબૉલ ફૂટબૉલ 
Golf ગોલ્ફ ગોલ્ફ 
Hide and seek હાઇડ એન્ડ સીક  થપ્પો, સાંતાકૂકડી 
High jump હાય િમ્પ ઊંિો કૂદકો 
Hockey હોકી હોકી 
Kabaddi કબડ્ડી કબડ્ડી, હુતતુતુ ુ 
Kho-kho ખોખો ખોખોની રમત  
Long jump લોંગ િમ્પ  લાાંબો કૂદકો 
Skating સ્કેદટિંગ સ્કેદટિંગ 
Swimming સ્વીમ્મીંગ તરણ  
Table tennis ટેબલ ટેતનસ ટેબલ ટેતનસ 
Tennis ટેતનસ ટેતનસ 
Volleyball વૉલીબૉલ વૉલીબૉલ 
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ANIMALS –  પ્રાિીઓ 

Domestic પાલત ુ
Buffalo બફેલો ભેંશ 
Bullock બલુક બળદ  
Camel કૅમલ ઊંટ 
Cat કૅટ  ચબલાડી 
Cow કાઉ  ગાય  
Dog ડોગ  કૂતરુાં 
Donkey ડોન્કી ગધેડુાં 
Elephant એચલફન્ટ હાથી 
Frog ફ્રોગ દેડકો 
Hare હઅેર બદામી રાંગનુાં સસલુાં 
Horse હોસવ ઘોડો 
Mouse માઉસ ઉંદર 
Ox ઑક્સ બળદ  
Pig તપગ  ભ ૂાંડ 
Rabbit રૅચબટ સફેદ રાંગનુાં સસલુાં 
Rat રૅટ  મોટો ઉંદર 
Squirrel સ્સ્કવરલ ચખસકોલી 
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ANIMALS –  પ્રાિીઓ 

Wild  વન્ય, જગંલી 
Antelope એન્ટીલોપ કાચળયાર, હરણ  
Bat બૅટ  િામાિીદડયુાં 
Bear બેઅર રીંછ 
Crocodile િૉકોડાઈલ મગર  
Deer દડયર હરણ  
Fox ફોક્સ તશયાળ 
Giraffe જિરાફ જિરાફ 
Hedgehog હિેહોગ અમેદરકાની સાહડુી 
Hippopotamus દહપ્પોપોટેમસ દહપ્પોપોટેમસ 
Jackal જૅકલ તશયાળ 
Leopard લેપડવ ચિત્તો 
Lion લાયન તસિંહ 
Monkey માંદક વાાંદરો 
Porcupine પૉક્યુવપાઇન શાહુડી 
Python પાથોન અિગર 
Rhinoceros રહીનોસરસ ગેંડો 
Snake સ્નેક સાપ  
Tiger ટાઇગર વાઘ 
Tortoise ટૉટૉઇઝ કાિબો 
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BIRDS –  પક્ષીઓ 

Bee-eater બી-ઇટર પતરાંગો 
Crane િેન સારસ, બગલો 
Crow િો કાગડો 
Crow-Pheasant િો-પીિન્ટ ધ ૂાંદકયો 
Cockoo કકૂ  કોયલ 
Dove ડવ કબતુર, હોલો 
Drongo ડ્રોન્ગો કાળોકોશી 
Duck ડક બતક  
Eagle ઇગલ ગરુડ 
Egret ઇગ્રટ બગલો 
Flamingo ફ્લેતમન્ગો સરુખાબ 
Goose ગસૂ  હાંસ-હાંસી 
Gull ગલ ઘોમડો 

King-fisher દકિંગ-દફશર કલકચલયો 

Kite કાઈટ સમડી 
Lapwing લૈપપ્વિંગ દટટોડી 
Nightingale નાઇદટિંગેલ બલુબલુ 
Ostrich ઑસ્સ્રિ શાહમગૃ 
Owl આઉલ  ઘવુડ 
Owlet આઉલટે િીબરી 
Parrot પેરટ પોપટ 
Peacock પીકોક મોર  
Pelican પેચલકન પેણ , િળકકૂડી 
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Pigeon તપજિન કબતુર  
Quail ક્વેલ તેતર, દેવિકલી 
Robin રૉચબન દૈયડ 
Shrike સ્રાઇક લટોરો 
Skylark સ્કાઇલાકવ લાવરી 
Sparrow સ્પૅરો િકલી 
Sunbird સનબડવ શકરખોરો 
Swan સ્વાન હાંસ  
Tailorbird ટેલરબડવ દરજીડો 
Vulture વલ્િર ગીધ  
Weaver-bird વીવરબડવ સગુરી 
Woodpecker વડૂપકેર લક્કડખોદ 

   

DRY FRUITS – સકૂો મેવો 
Almond ઑમન્ડ બદામ 
Apricot ઐપ્રકાટ િરદાળાં 
Cashew nut કૅશ્ય ૂનટ  કાજુ 
Coconut કૉકૉનટ નાચળયેર 
Date ડેટ ખજુર 
Drydates ડ્રાયડેટસ ખારેક 
Fig દફગ  અંજીર 
Pistachio તપસ્ટૈશીઓ તપસ્તા 
Raisin રેચઝન સકૂી દ્રાક્ષ 
Walnut વોલ્નટ અખરોટ 
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TREES and PLANTS –  વકૃ્ષ અને છોડ  

Babul tree બબલુ રી બાવળ  
Bamboo બૅમ્બ ૂ વાાંસ 
Banana plant બનાના પ્લાન્ટ કેળ  
Banyan બનયાન વડ  
Betel leaf creeper બેટલ લીફ િીપર નાગરવલે 
Cactus કૅક્ટસ થોર  
Eucalyptus યકુલપુ્ટ્સ નીલચગદર 
Flame of the forest ફ્લેમ ઓફ દ ફોરેસ્ટ કેસડૂો, પલાશ 
Henna હીના મેંદી 
Laburnum લેબરૂનમુ ગરમાળો 
Lantana લૈન્ટેન પીલડુી 
Mango tree મેન્ગો રી આંબો 
Neem નીમ  લીમડો 
Palm પામ  તાડ  
Peepal પીપલ પીપળો 
Rain tree રેન રી તશરીષ 
Rose apple tree રોઝ એપલ રી જાાંબડુો 
Sapling સેપ્લીંગ વકૃ્ષનો રોપો 
Seeding સીડીંગ છોડનો રોપો 
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FLOWERS –  ફૂલો 
Bougainvillea બગૂનવલૅ બોગનવેલ 
Canna કેના કેના 
Chameli િમેલી જૂઇ  
Champak િાંપક િાંપો 
Chrysanthemum િાઇસૈંતથમમ સેવાંતી 
Dahlia ડહચેલયા ડાચલયા 
Dhatura ધતરૂા ધતરૂો 
Hibiscus દહચબસ્કસ જાસદૂ 
Jasmine જૅસ્સ્મન મોગરો 
Lily ચલચલ પોયણુાં 
Lotus લોટસ કમળ  
Marigold મૅરીગોલ્ડ ગલગોટો 
Night Jasmine નાઇટ જૅસ્સ્મન રાતરાણી 
Oleander ઓલેન્ડર કરેણ 
Orchid ઑદકિડ ઑદકિડ 
Rose રોઝ  ગલુાબ 
Sunflower સનફ્લાવર સરૂિમખુી 
Tuberose ટયબૂરોઝ રિનીગાંધા 
Zinnia જિતનયા જિતનયા 
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VOCATIONS and PROFESSIONS –  ધધંા અને વ્યવસાય 

Actor એક્ટર અચભનેતા 
Actress એકરેસ અચભનેત્રી 
Architect આદકિટેક્ટ સ્થપતત 
Barber બાબવર હજામ / વાળાંદ 
Blacksmith બ્લેકસ્સ્મથ લહુાર 
Boatman બોટમૅન નાતવક 
Bodyguard બોડીગાડવ અંગરક્ષક 
Clerk કલાકવ કારકુન 
Conductor કાંડકટર કાંડકટર 
Cook કુક  રસોઇયો 
Doctor ડૉક્ટર તબીબ, દાક્તર 
Driver ડ્રાઇવર ડ્રાઇવર 
Engineer એપન્િતનયર ઇિનરે 
Farmer ફામવર ખેડતૂ 
Fisherman દફશરમનૅ માછીમાર 
Gardener ગાડવનર માળી 
Goldsmith ગોલ્ડસ્સ્મથ સોની 
Grocer ગ્રોસેર ગાાંધી 
Guard ગાડવ  િોકીદાર 
Hair dresser હરે ડ્રેસર વાળાંદ 
Hawker હોકર ફેદરયો 
Jeweller જ્યએુલર ઝવેરી 
Lawyer લોયર વકીલ 
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Mason મેસન કદડયો 
Milk-maid મીલ્કમેડ દૂધવાળી 
Milkman તમલ્કમૅન દૂધવાળો 
Nurse નસવ નસવ 
Painter પેઇન્ટર ચિત્રકાર 
Pilot પાઇલોટ પાઇલટ 
Plumber પ્લમ્બર નળ વગેરેનુાં કામ કરનાર 
Policeman પોલીસમૅન પોલીસ 
Porter પોટવર હમાલ 
Postman પોસ્ટમૅન ટપાલી 
Potter પોટ્ટર કુાંભાર 
Sailor સેલર નાતવક 
Sculptor સ્કલ્પ્ટર તશલ્પી 
Shepherd શેફડવ ભરવાડ 
Tailor ટેલર દરજી 
Teacher ટીિર તશક્ષક 
Typist ટાઇપીસ્ટ ટાઇતપસ્ટ 
Washerman વોશરમનૅ ધોબી 
Watchman વોિમૅન િોકીદાર  
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ધોિિધોિિ  ૫૫ના શવદ્યાર્થીના શવદ્યાર્થી    માટે ઉપયોગમા ંલઈમાટે ઉપયોગમા ંલઈ    િકાય તેવી િકાય તેવી 
િબ્દાર્થથ પસુ્તતકાિબ્દાર્થથ પસુ્તતકા    શવદ્યાર્થી સધુી પહોંચતી કિિો એવી શવદ્યાર્થી સધુી પહોંચતી કિિો એવી 

અપેક્ષા. વગથખડં અપેક્ષા. વગથખડં ,,  િાળામા ંબલેુરટનિાળામા ંબલેુરટન  બોડથ પિ રડતપલે કિીબોડથ પિ રડતપલે કિી    
ઉપયોગમા ંલઈ િકાય.ઉપયોગમા ંલઈ િકાય.  યશુનટ મજુબ િબ્દોને આવિીયશુનટ મજુબ િબ્દોને આવિી  

લેવાનો પ્રયત્ન કિેલ છે. કઈક અંિે આપને ઉપયોગી ર્થિે લેવાનો પ્રયત્ન કિેલ છે. કઈક અંિે આપને ઉપયોગી ર્થિે 
તો પિતો પિ  ઘિો આનદં ર્થિે............ઘિો આનદં ર્થિે............ 


