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,[BGv;\S,G o zL H[9FEF. 58[, sDC[;F6Ff  

 માતભૃાષામાાં હવેથી આ ભલૂો નહહ કરીએ. 
 ખોટી જોડણી---ખરી જોડણી     ખોટી જોડણી---ખરી જોડણી  
 જયાંતિ               જયાંિી    ઉર્જા         ઊર્જા 
 તનરાભભમાની         તનરભભમાની  ખાત્રી        ખાિરી 
 નકુશાન             નકુસાન   ગપૃ          ગ્રપુ 

  વિાણ ૂાંક             વિાણકૂ    રેલ્વે          રેલવે 

 તનમણુાંક             તનમણકૂ   નૈઋત્ય        નઋૈાત્ય  

 મહૂિૂા                મહુિૂા    પ્રમાભણક       પ્રામાભણક  

 નહી                 નહીં, નહહ  સસુ્વાગિમ ્   સ્વાગિમ ્

 સ્નેહાતિન           સ્નેહાિીન  નવદાંપતિ      નવદાંપિી  

 વ્યાજબી            વાજબી 
 માતભૃાષામાાં બન્ને જોડણી અલગ અલગ :  

  ખરી જોડણી         ખરી જોડણી 
   ખેડુ                       ખેડિૂ 

  આતશષ                  આશીવાાદ  

  જીવન                     જજિંદગી 
  ભીખ              ભભખારી,  ભભક્ષકુ   

  તનદ્રા                      નીંદર 

  પ્રીિમ                    તપ્રયિમ 

  હદવાળી                  દીપાવલી 
  યાત્રી                     યાતત્રક 

EFQFF;ýTF 
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  ધણૂી                      ધમુાડો  

  સિૂર                        સિુરાઉ 

 બનેં જોડણી સાચી : 
==== == == == ==  છાશ   છાસ         ઠેશ      ઠેસ 

  ડોશી    ડોસી        એંશી    એંસી 
  માશી   માસી        કોશ     કોસ 

  તવશે       તવષે           વેશ     વેષ 

  જોશી     જોષી        સાાંઝ     સાાંજ 

  બારશ    બારસ         મઝા     મર્જ 

  ચડવુાં      ચઢવુાં          ચડાઈ    ચઢાઈ  

   પેડુ        પેઢુ           વેડમી    વેઢમી  

  નહહ       નહીં           કલા      કળા  

  તવગિ    વીગિ        મરૂખ     મખૂા  

  ઓસરી    ઓશરી      ભેંશ     ભેંસ   

  આમલી   આંબલી      કહટ     કટી 
  લીમડો    લીંબડો      અભણ     અણી 
  ચાાંલ્લો    ચાાંદલો    અગાશી  અગાસી 
  સાલ્લો    સાડલો       બાંને      બન્ન ે

  માાંકડ     માાંકણ     આવલી   આવભલ 

  ભખસ્સુાં     ખીસુાં      ગરબડ   ગડબડ 

  કાિરી    કાિળી    અવની    અવતન 

  અથાક    અથાગ       ધનૂ      ધનુ 

  કાંકોત્રી    કાંકોિરી      ચાકુ     ચાક ૂ

  હકિંમિ    કીમિ         ચપૂ      ચપુ 
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   ર્જદુ     ર્જદૂ        ખરુસી    ખરુશી  

  ઉંદર     ઊંદર       કુહટર     કુટીર 

  ખનીજ    ખતનજ    જુઠ્ઠા     જૂઠા 
  નમાજ    નમાઝ    ગાાંહડવ   ગાાંડીવ  

  પહરવાર   પરીવાર    થીગડુાં    થીંગડુાં 
  ચકડોળ   ચગડોળ   બભિસ   બભિશ 

  ભબચારો   બીચારો     ધનૂ     ધનુ  

  નાહરયેળ        નાભળયેર િલવાર         િરવાર 

  જનાવર         ર્જનવર    ગજુરાિ       ગજૂરાિ 

  રાષ્ટ્રીય          રાષ્ટ્ષ્ટ્રય  વાટકી          વાડકી 
  ચહડયાત ુાં        ચહઢયાત ુાં 
ઉપરની બાંને જોડણી સાચી છે.આપણન ે કોઇ એકની જ ખબર હોવાથી એક 
તશિક િરીકે બાળકે બીજી જોડણી લખી હોય િો આપણે િેને ખોટી આપીએ 
છીએ.હવેથી આવી ભલૂ નહહ થાય. 

 િમે િમારુાં નામ ખોટુાં િો નથી લખિા ને ! 
  કેટલાાંક ખરાાં નામ :  

પીયષૂ, જયાંિી, રવીન્દ્દ્ર, પીિાાંબર, ઈશ્વર, ઇન્દ્દ્રજીિ, નવીન, નભલન, અતનલ,  કીિાન, 

પરીભિિ, અભભજજિ, અરુણ, આયાન,  દીપ, દીપક, ૠષભ, હરખવ, િીથા, તનભખલ,  

સાાંદીપતન, રુદ્ર, હકરણ, તમથનુ, તમિ, મૌભલક, તશવરામ, ગુાંજન, પાતથિવ, કીતિિ,  
શીિાાંશ,ુ જજગર, હરિમ, ૠજત્વજ, કેયરૂ, કોહહનરૂ, ભિિીશ, તનતમિિ, તનશીથ, હદલીપ, 

ૠતષકેશ, વાલ્મીહક,  તશરીષ,  દીભિિ,  તવતપન,  ઊતવિશ, જજિેન્દ્દ્ર, પરુુષોત્તમ,  પ્રવીણ, 
તત્રભવુન, શીલા, જ્યોત્સ્ના, અહદતિ, અનસયૂા, મીના, ઊતમિ, હરયા, કશીશ, તનતિ, 
મેિાવી, ૠચા, નાંહદની, દ્રષ્ટ્ષ્ટ્ટ, હહના, અરુાંિિી, ૠત,ુ યાતમની, ઝીલ, તપ્રયાંવદા, 
અંજભલ, તનઝાહરણી, નીલમ, પ્રભાવિી, જજજ્ઞાસા, શીિલ, શ્રીમિી, ચારુમિી, 
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તવનોહદની, સરોજજની, કાતમની, મણૃાભલની, પ્રફુલ્લા, દીપ્તિ, જ્વતનકા, જૈતમતન, 
જ્યોતિકા, ઊતમિલા, ઊતવિશ, મીનાિી, હદવ્યા. 

 જોડાિર : 
બ ે વ્યાંજનોની વચ્ચે કોઈ સ્વર ન હોય ત્યારે બાંન ે વ્યાંજનો પરસ્પર 
જોડાઇને સાંયકુ્િ વ્યાંજન બન ેછે.બીજી રીિે િેન ેજોડાિર કહ ેછે. 

       કેટલાક અટપટા જોડાિર :  

         દ્+મ ્+ અ = દ્મ ્      પદ્મ ્

  દ્+ ય+્ અ = દ્ય        તવદ્યા (દ્+ ય ્ જોડાયા  છે, ધ ્+ ય ્નહહ.)  

  દ્ +ર્ +અ  = દ્ર        દ્રવ્ય, રુદ્ર  

  દ્ +વ ્+ અ = દ્વ        દ્વાર, દ્વષે  

   દ્+ ગ ્+ અ = દ્ગ       ઉદ્ગમ, ઉદ્ગગાર 

  દ્ +ઘ ્+અ =   દ્ઘ ્    ઉદ્ઘાટન, ઉદ્ઘોષક 

  દ્ +ધ ્+ અ =  દ્ધ ્    યદુ્ધ, બદુ્ધદ્ધ  

  દ્ + દ્ + અ = દ્દ ્       મદુ્દલ્, મદુ્દો  

  શ ્+ ચ ્+ અ = શ્ચ ્   તનશ્ચય, તનતશ્ચિ  

  શ ્+ ર્ + અ = શ્ર     શ્રી, શ્રવણ  

   સ ્+ ર્ +અ = સ્ર      સ્રોિ, સહસ્ર 

  સ ્+ ત ્+ર્ +અ = સ્ત્ર     સ્ત્રી  

  હ્ + મ ્+અ  = હ્મ      બ્રહ્મા, બ્રાહ્મણ  

  હ્ + ય ્+ અ = હ્ય    કહ્ુાં, બાહ્ય  

   હ્ + ર્ + અ = હ્ર       હ્ર્સસ્વ  

  ત ્+ ત ્+ અ = ત્ત     ઉત્તર, સત્તા  

  ત ્+ ર્ +અ  = ત્ર         ત્રણ, તત્રભવુન  

  ક્ + ષ ્+અ  = િ     િમા, પિ 
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  જ્ + ઞ ્+અ =  જ્ઞ      જ્ઞાન, તવજ્ઞાન  

 અન્દ્ય જોડાિરો 
  જ્ + જ = જ્જ, સજ્જ  

   જ્ + વ = જ્વ, જ્વતનકા  

   જ્ + ય =  જ્ય, રાજ્ય  

 દ, િ, મ, ય, ર, વ, આ છ વણા દેવનાગરીના ‘દ’ની સાથ ે ઉપર-નીચ ે
લખાય છે.દા.િ. અદ્દલ, બદુ્ધ, પદ્મ, તવદ્યા, દ્રોણ, દ્વિૈ.  

 ‘ળ’ સાથ ેમાત્ર ‘ય’ વણા જ જોડાય છે.દા.િ. ગળયુાં, મળયુાં વગેરે. 
 સાંયકુ્િ વ્યાંજનોન ે આપણ ેબ ેભાગમાાં વહેંચીશુાં. 
 જે વણા સીિી આડી લીટીમાાં જોડાય છે િવેા સાંયકુ્િ વ્યાંજનો. 

   ક્ક, ખ્ખ, ત્ત, ન્દ્િ, ત્વ, મ્ય, ષ્ટ્ટ, જ્ય,ગ્મ . 

 જે વણો ઉપર નીચે જોડાય છે િેવા સાંયકુ્િ વ્યાંજનો. 
   દ્મ, દ્ય, દ્વ, દ્દ, ટ્ટ, ઠ્ઠ, કા , ઢ્ઢ વગરેે.  

 વચ્ચે સ્વર આવલે હોવાથી નીચેના જોડાિર નથી. 
    હ્+ ૠ = હ્ર    હ્રદય  

    શ ્+ ૠ = શ ૃ  શ ૃાંગાર  

     ક્ + ૠ = કૃ    કૃષ્ટ્ણ  

 ‘ર’ ની જુદી જુદી અભભવ્યક્ક્િ : 
     કમા = ક્ + અ + ર્ + મ ્+ અ 

    વ્રજ = વ ્+ ર્ + અ + જ્ 

    વજ્ર =  વ ્+ અ + જ્ + ર્ + અ 

    રાષ્ટ્ર  = ર્ +આ ષ ્+ટ્ + ર્ + અ 
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 જોડણી : 
 ગજુરાિી ભાષામાાં શબ્દો ત્રણ પ્રકારના હોય છે.િત્સમ, િદ્દભવ અન ે

દ્દશ્ય.  

 િત્સમ એટલ ે િેના જેવા જ.ગજુરાિી ભાષા સાંસ્કૃિમાાંથી ઉિરી આવી 
છે.મળૂ હોય િેવા શબ્દોન ેિત્સમ શબ્દો કહ ેછે .દા.િ. : સહરિા સાંસ્કૃિ 
શબ્દ છે.િે ગજુરાિીમાાંય આપણે વાપરીએ છીએ.આવા શબ્દોની જોડણી 
મળૂ સાંસ્કૃિમાાં હોય િેવી જ ગજુરાિીમાાં થાય છે.  

 િદ્દભવ એટલે િેમાાંથી ઉત્પન્ન થયલે, જન્દ્મલે.જે શબ્દોનાાં મળૂ સાંસ્કૃિમાાં 
છે, પણ અવાાચીન ગજુરાિીમાાં ફેરફારો પામીન ેઆવ્યા છે િે શબ્દોન ે
િદ્દભવ શબ્દો કહ ે છે.દા.િ. : કઠણ.આ શબ્દનુાં મળૂ સાંસ્કૃિ ‘કહઠન’ 
શબ્દમાાં છે.આથી ‘કઠણ’  એ િદ્દભવ શબ્દ કહવેાય.  

 દ્દશ્ય શબ્દો એટલે જેનુાં મળૂ મળતુાં ના હોય િેવા શબ્દો.(જેમ લોકગીિના 
રચતયિાનુાં નામ મળતુાં નથી િેમ.) દા.િ. : ઢેફુાં, રોડુાં, હોળાયો, ટીપુાં, 
ચણોઠી દડબુાં વગેરે. 

 જોડણીના નનયમો :  

 એક અિરવાળા એટલે કે એકાિરી ‘ઈ’ કે ‘ઊ’ દીર્ા જ આવે. 
ઈ : ર્ી, ફી, છી, િી(આહટિકલ ), પી, બી, કી( ચાવી ), સ્ત્રી. 
ઊ :- જૂ, છૂ, ઝૂ, બ,ૂ લ,ૂ થ,ૂ ભ,ૂ રૂ, દૂ, ન્દ્ય,ૂ સ્ૂ, બ્લ્ય ૂ. 

  અપવાદ : એકાિરી સાનસુ્વાર ‘ઉ’ હ્ર્સસ્વ આવે.હુાં, ત ુાં, શુાં, છાં. 
 બ ે કે િથેી વિારે અિરવાળા શબ્દોને અંિ ેવપરાિા ‘ઈ’, ‘ઈં’ દીર્ા જ 

આવે.દા.િ. : કડી, કાકી, કીડી, ભાભી, માસી, મારી, ખામી, ખરુશી, કડવી, 
ખજૂલી, ખીચડી, તવદેશી, મારવાડી, ભખસકોલી, ઇલાયચી, ગોઠવણી. 

  ઈં :- અહીં, દહીં, મહીં, ક્યહીં વગેરે.  

 શબ્દન ેઅંિ ે‘ઉ’  કે ‘ઉં’ હ્ર્સસ્વ જ આવે. 
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 ઉ : આબ,ુ સાબ,ુ આળસ,ુ ઉનાળુ, તશયાળુ, કમાઉ, દયાળુ, કૃપાળુ વગેરે.  

 ઉં : જીરુાં,િીણુાં, થલૂુાં, િીમુાં, કિૂરુાં, ઊજળુાં, મીઠુાં, છોકરુાં. 
 આ િમામ શબ્દો નપુાંસકભલિંગ  ( નાન્દ્યિર )નો તનદેશ કરે છે.  

 ઉકારાન્દ્િ  નાન્દ્યિરમાાં  અનસુ્વાર આવે જ . 
 

 

 

  

_ :JFDL lJJ[SFG\N 

    lJN[XL EFQFFDF\ ALÔGF lJRFZM UMBL DFZLG[4TDFZF DUHDF\ V[ 

AW]\ EZLG[ T[DH lJ`JlJnF,IGL p5FlWVM D[/JLG[ TD[ TDFZL ÔTG[ lXl1FT 

U6FJM KM m X]\ VFG[ VF56[ S[/J6L SCLX]\ m K[J8[ TDFZL S[/J6LGM p5IMU XM 

K[ m p¡[xI XM K[ m SF\ TM SFZS]G AGJ]\4 SF\ TM JSL, AGJ]\ VYJF AC] AC] TM 

gIFIFWLX AGJ]\PA; V[8,]\ H G[ ¦ 56 VFYL TDG[ S[ TDFZF lJXF/ N[XG[ XM 

,FEm HZF VF\BM BM,LG[ H]VM TM BZF4H[ EFZT N[X VgGGM E\0FZ U6FTM V[ H 

N[XDF\ 5[8GM BF0M 5}ZJF DF8[ ,MSMG]\ S~6 VFÌ\N p9[ K[PTDFZL S[/J6L VF VFÌ\N 

N}Z SZL XSX[ m ;FWFZ6 HG ;D]NFIG[ ÒJG;\U|FDDF\ ,0JF DF8[ H[ S[/J6L 

DNN~5 G YFI4H[ S[/J6L RFlZÈA/ pE]\ G SZL XS[4H[ S[/J6L TDG[ cG'l;\Cc G 

AGFJ[ V[G[ X]\ VF56[ S[/J6L SCLX]\ m 
            VF56[ TM V[JL S[/J6LGL H~Z K[ H[GF J0[ VF56F RFlZÈG]\ 

30TZ YFI4DGGL XlSTDF\ J'lâ YFI4VF56L A]lâGM lJSF; YFI4VF56[ 

:JFJ,\AL AGLV[PlJN[XL V\S]X lJGF :JT\+ ZLT[ VF56L 7FGZFXLGL H]NL H]NL 

XFBFGF VG[ T[ ;FY[ 5lüDL lJ7FG VG[ V\U|[Ò EFQFFGF lX1F6GL VF56G[ H~Z 

K[PIF\l+S lX1F6 T[DH VF56F pnMUMG[ BL,J[ T[ ÔTGF VeIF;ÌDGL H~Z 

K[4H[YL GMSZL DF8[ 3Z 3ZGF ëAZF 3;JFG[ AN,[ DF6; 5MTFGF ÒJGlGJF"C 

DF8[ 5}ZTL SDF6L SZL XS[ VG[ ElJQIGL VF5l¿ DF8[ ART 56 SZ[P 

સાચી કેળવણી 
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            S[/J6L DF+GM p¡[xI DG]QIG[ BZM DG]QI AGFJJFGM H CM. 

XS[PDFGJG[ V[GF lJSF;G[ 5\Y[ R0FJJM V[ H S[/J6LG]\ V\lTD ,1I K[PH[ 

lX1F6YL DG]QIGL .rKFXlSTGM 5|JFC ;\IlDT AG[ VG[ O/NFIL AG[ T[G[ H ;FR]\ 

lX1F6 SC[JFIP,MB\0L DF\;5[XLVM VG[ 5M,FNL :GFI]VMGL VtIFZ[ VF56F ZFQ8=G[ 

H~Z K[4H[GL ;FD[ YJFGL SM. lC\DT 56 G SZ[4H[ ;'lQ8GF U]%T ZC:IG[ E[NL XS[ 

VG[ T[GM TFU D[/JL XS[PH[ DZÒJF AGLG[ ;D]ãG[ Tl/I[ DMTGM ;FDGM SZLG[ 

56 ÒJGG]\ ZC:I XMWL XS[ V[JF ZF1F;L DGMA/GL VF56G[ H~Z K[PDFGJG[ 

DFGJ AGFJTM WD" VF56G[ Ô [.V[PDFGJG[ DFGJ AGFJ[ V[JF l;âF\TM VF56[ 

.rKLV[ KLV[PVF56[ ;J"+ DFGJG[ ;FRM DFGJ AGFJ[ V[JL S[/J6LG[ h\BLV[ 

KLV[P       

 

               

 

 ;FRM WD" V[8,[ RFlZÈ4 RFlZÈ H ;FRL XlST K[P 

 Sl,I]UDF\ ;tIlGQ9 ZC[J]\ V[ ;F{YL DM8]\ T5 K[P;tI H AM,J]\ Ô[.V[P 

 ;FZF lX1F6GM wI[I K[ o DFGJGM lJSF;P 

 H[ VeIF;YL .rKFXlSTGM 5|JFC VG[ VlEjIlST lGI\+6 C[9/ ,FJL 

XSFI TYF O/NFIL AGFJL XSFI4T[ H ;FRL S[/J6LP 

 lJRFZ 36M DCtJGM K[4 SFZ6 S[ VF56[ H[ lJRFZLV[ KLV[ T[ H AGLV[ 

KLV[P 

 TDFZF\ ;NŸSDF[" V[ H .`JZGL 5}Ô K[P 

 TDFZF\ ;NŸJFSIM V[ H .`JZG]\ SLT"G K[P 

 5|tI[S ;FZ]\ SFI" C\D[XF +6 TAÞFDF\YL 5;FZ YFI K[ o 9[S0L4 lJZMW VG[ 

:JLS'lTP 

 SNL SM. SFD ;Z/TFYL YI]\ K[ BZ]\ m ;DI4 W{I" VG[ ¡- lGüI VlGJFI" K[P 

_ :JFDLÒGF\ pNŸAMWGM _ 
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 H[ VF7F\lST CMI T[G[ H VFN[X VF5JFGM VlWSFZ K[P 

 H[VM ALÔG[ DF8[ ÒJ[ K[ T[VM H BZ[BZ ÒJ[ K[P 

 VFtDzâF S[/JM4 V[ zâFGF 5FIF 5Z éEF ZCM VG[ A/JFG AGMP 

 ALÔG]\ BZFA AM,J]\ VG[ ALÔGL DCFGTF Ô[.G[ ìNIDF\ A/J]\ V[ VF56]\ 

ZFQ8=LI 5F5 K[P 

 .`JZDF\ VG[ 5MTFGFDF\ zâF ZFBGFZ V[S ;M I]JSM DG[ D/[ TM C]\ HUTDF\ 

ÌF\lT SZL N[BF0]\P 

 V\WFZ]\ K[ V[JL ZF0M 5F0JFG[ AN,[ HIMT H,FJJFDF\ H 0CF56 K[P 

 VF HUTDF\ V[JL SM. 56 J:T] GYL H[ ;TT VeIF; J0[ ;FwI G Y. XS[P 

 ElJQIDF\ EFZTG[ DCFG AGFJJF DF8[ ;\U9G4 XlST;\RI VG[ TDFD 

,MSMGF DGG]\ ;\S,G V[ H U]Z]RFJL K[P 

 5MTFGFDF\ VG[ 5ZDFtDFDF\ zâF V[ H DCFXlSTG]\ ZC:I K[P 

 ÒJLV[ tIF\ ;]WL XLBLV[P  

 ALHFVM 5F;[YL VJxI VF56[ 36L AFATM XLBJFGL K[¸ VZ[4 H[ GJ]\ 

XLBJFGL GF 5F0[ T[ D}V[,M H K[P 

 ;FZF lX1F6GM wI[I K[ o DFGJGM lJSF;  

  H[ S[/J6L HLJGDF\ ;\3QF" ;FD[ hh}DJFGL TFSFT VF5TL GYL4 H[ 

RFlZÈA/G[ BL,JTL GYL4 H[ 5ZM5SFZ SZJFGL pNFZTF VG[ l;\C ;DFG 

lC\DT GYL VF5TL4 T[ X]\ S[/J6LGF GFDG[ ,FIS K[ m ;FRL S[/J6L TM T[ K[ S[ 

H[ DFGJLG[ 5MTFGF 5U 5Z pEM ZC[TF\ XLBJ[ K[P  

 H[ VeIF;YL .rKFXlSTGM 5|JFC VG[ VlEjIlST lGI\+6 C[9/ ,FJL 

XSFI TYF O/NFIL AGFJL XSFI4 T[ H ;FRL S[/J6LP  

  ;FR]\ lX1F6 V[8,[ DF+ XaNMG]\ E\0M/ E[\U] SZJ]\ V[ GlC45Z\T] A]lâXlSTGM 

lJSF; VYJF JWFZ[ ;FRF VY"DF\ jIlSTGL S]X/TF5}J"S .rKFXlSTGM 

p5IMU SZJFGL TF,LDP  
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