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���� 

• ���� ���� 	
�? 

� સમાસ શ�દ �� + �� નો બનેલો છે. 

� �યા ં,   

સ� ્= સાથે 

આસ = બેસ$ુ ં

� &ુદા &ુદા અથ(વાળા બે ક+ તેથી વ- ુશ�દો જોડાઈને એક નવો શ�દ બને છે 0ન ે

સમાસ કહ+વામા ંઆવે છે. 

� બ1ે પદો મળ2ને બનેલા પદને ���� �� અથવા ������к �� કહ+વાય છે. 

� સામાિસક પદના 4થમ પદને 5વૂ(પદ બી7 પદને મ8યમ પદ અને 9ી7 પદને 

ઉ;રપદ તર2ક+ ઓળખવાનામા ંઆવે છે. 

� આ પદોનો વા> સાથેનો સબધં @પAટ થાય એ ર2ત ેCટા પાડવાની 4
Dયાને 

િવEહ કહ+વાય છે. 

� સમાસના �Fુય 9ણ 4કાર છે. 

1. સવ(પદ 4ધાન સમાસ 

2. એકપદ 4ધાન સમાસ 

3. અGયપદ 4ધાન સમાસ 

 

• ����� ���� ���� 

� 0 સમસામા ંબધા જ પદો સમાન મોભાના હોય તેવા સમાસને સવ(પદ 4ધાન 

સમાસ કહ+વાય છે. 
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1. ��� / ��� 

� 0 સમાસમા ં સમાન મોભો ધરાવતા શ�દો જોડાય અને તેનો િવEહ કરતી 

વખતે અ��, к , અ!�� 0વા પદો વપરાય તે સમાસને IGI  સમાસ કહ+વામા ં

આવે છે. 
 

1) "�# �# ��� 

� 0 IGI સમાસનો િવEહ અ�� શ�દથી થતો હોય તે સમાસને ઈતર+તર 

અથવા સ�Jુચય IGI કહ+વામા ંઆવે છે. 

� ઉદા. 

માતાિપતા Lવનમરણ 

અ1પાની માનપાન 

લોચનમન ટ+બલMરુશી 

સવારસાજં Nટૂમો7 

રામલOમણ વેરઝેર 

દંપિત રાધાQૃAણ 

દાળભાત કપરકાબી 

હાથપગ લવQુશ 

ચાપાણી તડકોછાયો 

હલનચલન મનહદય 

નળદમયતંી આજકાલ 

નરનાર2 નાકકાન 

ર2ત
રવાજ વાદિવવાદ 

લાડકોડ સીતારામ 

સોયદોરો Sી5Tુુષબાળકો 

દાદાદાદ2  
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2) �$к%&�к ��� 

� 0 IGI સમાસનો િવEહ કરતી વખતે к , અ!�� શ�દનો ઉપયોગ કરવામા ં

આવે તેવા સમાસને વૈકW�પક IGI સમાસ કહ+વાય છે. 

� ઉદા. 

હારLત 9ણચાર 

XચનYચ ટાઢતડકો 

સો[\ુ5ુ ં પાચંપદંર 

7]યેઅ7]યે કાં̂ પુાQુ 

લાભાલાભ જયપરાજય 

દશબાર નફોતોટો 

પાનબાન ન$&ુુ[ ુ

ગોળધાણા પ`પુખંી 

હવાપાણી aદરબહાર 

શાકભાL કાળાbરૂા ં

શાળાકોલેજ સા-સુGયાસી 

સો[ુ\ં5 ુ ઉ;રદcdણ 

ગામશહ+ર ચડ$ુઉંતર$ુ ં
 

• �к�� ���� ���� 

� 0 સમાસ[ુ ંએકપદ 4ધાન હોય અને બી&ુ પદ તેને આધીન રહ+e ુ હોય તેવા 

સમાસને એકપદ 4ધાન સમાસ કહ+વાય. 
 

1. �'(
)
* 

� 0 સમાસમા ંએકપદ �Fુય હોય અન ેબી&ુ પદ તેની સાથે િવભ
કત સબધંથી 

જોડાયેfુ ંહોય તેવા સમાસને તg5Tુુષ સમાસ કહ+વાય છે. 
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� આ સમાસનો િવEહ કરતી વખતે ��, !,, !к-, ��#�, ��� , �� ��� , �'.�, 

к�/, ��)
� , ���!,, �0, �,, 1
�, ��, ���, 2�#, 3�# વગેર+ 0વા િવભ
કત 

4gયેયો વપરાય છે. 

� ઉદા. 

4ેમવશ માનવસhiત વાતાવરણ 

@વાધીન વરમાળા દ+શબ-ં ુ

આવકારપ9 jkુસlજ બ7રભાવ 

Qૃપાપા9 યmવેદ2 વાહનવnાર 

દયાપા9 શયનoહૃ જળધારા 

િવpાથqિ4ય આrય@થાન દ+શભstત 

�ખુપાઠ દ+શ4ીિત રા�યસ;ા 

હ+તભયા( ઋણ�tુત નગરજનો 

આશાસભર cચwતા�tુત નમ(દાકાઠં+ 

હરખઘેલા ગભ(rીમતં વનવાસ 

યોગjtુત વનમાળ2 લોકિ4ય 

મ9ં�yુધ ગદા4હાર લયલી 

જGમ7ત રાજમહ+લ વાણીzરૂો 

@નેહાધીન L�લા4�ખુ @વગ(વાસ 

jિુધ{Aઠર 8યાનમyન  
 

2. �4.����0�, 

� 0 સમાસમા ં  5વૂ(પદ અને ઉતરપદ આપેલા હોય અને મ8યમપદનો લોપ 

થતો હોય તેવા સમાસને મ8યમપદલોપી સમાસ કહ+વાય. 

� આ સમાસનો િવEહ કરતી વખતે મ8યમપદ ઉમેર$ુ ંપડ+ છે. 
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� ઉદા. 

વત(માનપ9 વત(માન આપe ુપ9 

zયૂ(�ખુી zયૂ( તરફ �ખુરાખી cખલe ુ|લ 

િવજયસેના  િવજયની ઈJછા વાળ2 સેના 

િશરપાઘ િશરમાથે ધારણ કરવાની પાઘ 

પાયદળ bિૂમ પર ચાલીને જe ુદળ 

ભજનમડંળ2 ભજન કરવા માટ+ એક9 પયેળ મડંળ2 

ઘરધધંો ઘરમા ંરહ2ને કરાવાતો ધધંો 

@�િૃતપટ @�િૃત પર a
કત થયેલો પટ 

દાળચોખા દાળ િમિrત ચોખા 

દહYવડા દહY િમિrત વડા 

રાહતકાય( રાહત માટ+ આપવામા ંઆવeુ ંકાય( 

લોકગીત લોકો વડ+ રચાયેfુ ંગીત 

4માણપ9 4માણ આપeુ ંપ9 

દ2વાદાડં2 દ2વો 4ગટાવવાની દાડં2 

સભાoહૃ સભા ભરવા માટ+[ ુ ંoહૃ 

રાLના�ુ ં રાLMશુીથી અપાe ુના�ુ ં

િશAય$િૃ; િશAયને આપવામા ંઆવતી $િૃત 

મJછરદાની મJછર અટકાવવાની દાની 

4લયક+e ુ 4લય લાવનાર ક+e ુ

િમલમ&ૂર િમલમા ંકામ કરતો મ&ૂર 

ઘરજમાઇ ઘરમા ંરહ+તો જમાઈ 

Gયાયસભા Gયાય આપનાર2 સભા 

$ ૃદંાવન $ ૃદંા (eલુસી) ભર+f ુવન 
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oલુાબદાની oલુાબ રાખવાની દાની 

સહનશstત સહન કરવાની શstત 

Jયવન4ાશ Jયવન ઋિષએ બનાવેfુ ં4ાશ 

િવpાલય િવpા મેળવવા[ુ ંઆલય 

છા9ાલય છા9ને રહ+વા માટ+[ ુ ંઆલય 

Qુળદ+વી Qુળમા ં5 ુ7ંતી દ+વી 

ર+ખાcચ9 ર+ખા વડ+ બનાવેલ cચ9 

હ@તઘડ2 હાથમા ંપહ+રવાની ઘડ2 

સEંામગીત સEંામ (jkુ) સમયે ગવાe ુ ંગીત 

Lવનિવpા Lવન બનાવતી િવpા 
 

3. к����#. 

� 0 સમાસમા ંએકપદ �Fુય હોય અને બી&ુ પદ એના િવશેષણ તર2ક+ કાય( 

કરe ુહોય તેવા સમાસને કમ(ધારય સમાસ તર2ક+ ઓળખવામા ંઆવે છે. 

� આ સમાસના બે પદો વJચે ઉપમાન-ઉપમેય, ઉપમાન સાધારણ ધમ( અથવા 

�યstત વાચક સmંા અને 7િતવાચક સmંાનો સબધં રહ+લો હોય છે. 

� ઉદા. 

o િવશેAય - િવશેષણ સબંધં વાળા કમ(ધારય 

મહારા7 ભરસભા મહાશાળા 

પરમાgમા �યામશર2 સતસગં 

�Fુયમ9ંી િમAટા1 મહા�તૃ 

Mશુખબર મધરાત લબંગોળ 

zુદંરવર વરદાન મહાિસk2 

સiનખેલ પરગામ bતૂકાળ 
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o ઉપમાન – ઉપમેય સબંધં વાળા કમ(ધારય 

સસંારસાગર Lવનખેડ 

શોકસાગર mાનસાગર 

આશાવેલ િવચારવાણી 

દ+હલતા હ�યાસગડ2 

ભstતપદારથ કા�ય�તૃ 

અહમબોજ મનોરથ 
 

o ઉપમાન - સાધારણ ધમ(વાળા કમ(ધારય 

મેઘગભંીર �જદ+હ 

કાજળકા�ં ઘન�યામ 

ચ�ં�ખુ કાગળકાયા 

પાણીપોચા િસwહ5\ુષ 
 

o એકપદ 7િતવાચક સmંા અને બી&ુ ંપદ �યstત વાચક સmંા 

zયૂ(દ+વ ચાદંામામા 

મે�લુકાકા દ
રયાદ+વ 

ભીખાશેઠ ઘોઘાબાપા 

યજમાન અમથીકાક2 

o ક+ટલીક વાર આ સમાસમા ંિવશેષણ તર2ક+ કાય( કરe ુ ંપદ પાછળ આવે છે 

દ+શભરમા ં

dણેક 

લાલચોળ 
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દ+શાવર 

\પાતંર 

�ખુારિવwદ 

તી�ોતમ 
 

4. 5�6
 

� 0 સમાસમા ં 5વૂ(પદ સFંયા વાચક િવશેષણ હોય અને િવEહ કરતી વખતે 

સ�હુનો ભાવ દશા(વે તેવા સમાસને �Io ુસમાસ કહ+વામા ંઆવે છે. 

� ઉદા. 

ચોઘ
ડjુ ં િ9bવુન સ�તાહ 

પચંવટ2 સ�તપદ2 પચંાsyન 

પખવા
ડjુ ં સહScલwગ ષટપદ 

પચંપા9 િ9oણુી િ9`લૂ 

નવરંગ પચંમહાલ િ9ફળા 

ચોમાzુ ં �Iદલ પચંરા9ી 

પચંત9ં િ9�લ પચંાગ 

નવરા9ી પ7ંબ (પાચં 

નદ2નો સ�હૂ) 

િ9પદ 

પાચંશેર પચંા�તૃ િ9કોણ 

પચંનાદ   
 

• અ�.�� ���� ���� 

� 0 સમાસ[ુ ંએક+ય પદ વા> સાથે િસkો સબંધં ધરાવe ુન હોય પણ સમાસ એ 

વા>ના cબ7 કોઈ પદના આધાર+ રહ+fુ ંગૌણ પદ હોય તેવા સમાસને અGયપદ 

4ધાન સમાસ કહ+વાય છે. 
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1. 78
9,:; 

� 0 સમાસના બ1ે પદ વJચે િવભstતનો, ઉપમાન – ઉપમેયનો અથવા 

િવશેષણ – િવશેAયનો સબંધં હોય અને આM ુપદ અGય કોઈ પદના િવશેષણ 

તર2ક+ વપરાe ુ ંહોય તેવા સમાસને બ��ુી
હ સમાસ કહ+વાય છે. 

� ઉદા. 

અભેદ માટ2પગો શતરંગી 

Mશુિમ7જ કાળ�Mુ ુ ં દામોદર 

પાણીપથંો ગૌ�ખુી એકધાTંુ 

$કૃોદર �શુળધાર મહાબા� ુ

દશાનન મીઠાબોળો અગમN�ુk 

હતાશ િનધ(ન ગ7નન 

િસwહવાદની િનરંQુશ ગૌરવ�ુ ં

dણભoંરુ નીરોગી s@થત4m 

અ7ણ   
 

2. 3��� 

� 0 સમાસ[ુ ં એકપદ 
Dયા ઘાe ુ હોય અને બી&ુ ં પદ તેની સાથે િવભstત 

સબંધંથી જોડાયેfુ ંહોય તેવા સમાસને ઉપપદ સમાસ કહ+વાય છે. 

� આ સમાસનો િવEહ કરતી વખતે મોટ+ ભાગે aતમા ંનાર 4gયેય આવે છે. 

� ઉદા. 

સgયવાદ2 પકંજ ગગંાઘર 

નમ(દા zધુાકર સહા8યાયી 

-રંુધર આjઘુધાર2 Qુશળ 

LવસરMુ ં પાપાચાર2 પાનખર 
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શાિંતકર @વગ(@થ મમ(m 

ભયકંર ડકંાધાર2 મનોહર 

ભયદશ(ન હરામખોર મણીધર 

cગ
રધર પગરMુ ં મનોહર 

mાનદા વા
રિધ ગોપાલ 

oહૃ@થ માથNડૂ તટ@થ 

ખબરદાર િવ�ભંર  
 

 

• �:#<���� ( 
=��� અ
к 3��;#>0 

3��;#> ��?; ���� 

મનોહર મનને હરનાર ઉપપદ 

$ ૃદંાવન $ ૃદંા (eલુસી)થી ભર+fુ ંવન મ8યમપદલોપી 

�યામવણ( �યામ એવો વણ( કમ(ધારય 

4ેમઘાટડ2 4ેમસબંધંના 4તીક 0વી ઘાટડ2 મ8યપદલોપી 

cગ
રધર cગ
રને ધરનાર ઉપપદ 

પરદ+શ પર (બીજો) દ+શ કમ(ધારય 

આનદંધન આનદં\પી ધન(વાદ�ં) કમ(ધારય 

�િૃતકા\પ �િૃતકા(માટ2)ના ં\પો તg5Tુુષ 

ગોપાળ ગાયોને પાળનાર ઉપપદ 

શશીવદની શશી 0$ુ ંવદન 0[ુ ંછે ત ે બ��ુી
હ 

રૌ�યા ઘટંા રૌ�યા (\પાની) ઘટંા કમ(ધારય 

@વાથ( @વરનો અથ( કમ(ધારય 

�યથ( િવગત થયો છે અથ( 0માથંી ત ે બ��ુી
હ 
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આત(નાદ આત( (પી
ડત �યstત)નો નાદ  તg5Tુુષ 

|લડા-ંકટોર2 |લડાનંી બનેલી કટોર2 મ8યમપદલોપી 

નવjગુ નવો jગુ કમ(ધારય 

િવ�હgયા િવ�મા ંથતી હgયા મ8યમપદલોપી 

LવનિવEહ Lવનનો િવEહ તg5Tુુષ 

કાળઝાળ કાળ(મોત)ની ઝાળ તg5Tુુષ 

 કાળ\પી ધાર કમ(ધારય 

િછ1cભ1 િછ1 અને cભ1 IIં 

જGમિસk જGમથી િસk તg5Tુુષ 

નખિશખ નખથી િશખા zધુી 0 �યાપfે ુ ં

છે એ$ુ ં

બ��ુી
હ 

ઝાકળ|લ ઝાકળcબw�ુઓથી ભY7યેfુ ં|લ મ8યમપદલોપી 

મોરપYછ મોર[ુ ંપYછ તg5Tુુષ 

મjરૂાસન મjરૂની આQૃિતવા�ં આસન મ8યમપદ લોપી 

િનશ
દન િનશા અને 
દન IIં 

દંપતી પિત અને પgની IIં 

અધM�ુલી અરધી M�ુલી કમ(ધારય 

4ાણતર@યા 4ાણ છે તર@યા 0ના ત ે બ��ુી
હ 

એકfુઅં�fૂ ુ ં એકfુ ંઅને અ�fૂ ુ ં IIં 

અનેકરંગ અનેક છે રસ 0ને ત ે બ��ુી
હ 

તડકાછાયંા તડકા અને છાયા IIં 

સા
હgયરિસક સા
હgયમા ંછે રંગ 0ને ત ે બ��ુી
હ 

લdાિધપિત લdનો અિધપિત તg5Tુુષ 

થો�ુઘં�ુ ં થો�ુ ંઘ�ુ ં IIં 

oહૃ@થ oહૃ+ રહ+નાર ઉપપદ 

િનરાશ િનગ(ત(નાNદૂ) થઈ છે આશા બ��ુી
હ 
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0માથંી ત ે

નામિનશાન નામ ક+ િનશાન IIં 

નવરસ નવ રસનો સ�હૂ �Io ુ

રાહતકાય( વાત(હવા)[ુ ંઆવરણ તg5Tુુષ 

એકાE અE છે એક 0[ુ ંત ે બ��ુી
હ 

નવરંગ નવ રંગનો સ�હૂ �Io ુ

એકમા9 મા9 એક કમ(ધારય 

dણકે એક dણ કમ(ધારય 

આનદંઘલેા આનદંથી ઘલેા ં તg5Tુુષ 

દવાખા[ુ ં દવા માટ+ ખા[ુ ં(@થળ) તg5Tુુષ 

 દવા મેળવવા[ુ ંખા[ુ ં(@થળ) મ8યમપદલોપી 

�Aટ5Aુટ �Aટ અને 5Aુટ IIં 


હwડોળાખાટ 
હwડોળાના @વ\પની ખાટ મ8યમપદલોપી 

એકમત એક છે મત 0નો ત ે બ��ુી
હ 

$kૃાવ@થા $kૃ એવી અવ@થા કમ(ધારય 

િવચારવહ+ણ િવચાર\પી વહ+ણ કમ(ધારય 

 િવચારો[ુ ંવહ+ણ તg5Tુુષ 

��ાડં ��ા[ુ ંaડ તg5Tુુષ 

@વજન પોતા[ુ ંજન કમ(ધારય 

ચોધાર ચાર છે ધારાઓ 0ની તે  બ��ુી
હ 

િવધવા િવગત (�તૃ) થયો છે ધવ 

(પિત) 0નો તે  

બ��ુી
હ 

ઘોડાગાડ2 ઘોડાથી ખ�ચાતી ગાડ2 મ8યમપદલોપી 

પચંનાદ પાચં નદ2ઓનો સ�હૂ �Io ુ

ખ�ચતાણ ખ�ચ અને તાણ IIં 

અહિન�શ અ� અને િનશા IIં 
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અGયમન@ક અGય9 (લાગેfુ)ં છે મન 0[ુ ં

તે 

બ��ુી
હ 

િનgયિનયમ િનgયનો િનયમ તg5Tુુષ 

નાMશુ નથી Mશુ 0 તે  બ��ુી
હ 

દ2વાસળ2 દ2વો 4ગટાવવા માટ+ની સળ2 મ8યમપદલોપી 

મહારાજ મહાન રા7 કમ(ધારય 

િસk5Tુુષ િસk એવા 5Tુુષ કમ(ધારય 

મોજશોખ મોજ અને શોખ IIં 

ક�પ$dૃ ક�પના �જુબ[ુ ં ફળ આપનાર 

$dૃ 

મ8યમપદલોપી 

ચYથર+હાલ ચYથરા 0વા છે હાલ 0ના ત ે બ��ુી
હ 

િનરdર નથી અdર([ુ ંmાન) 0ને ત ે બ��ુી
હ 

Mબૂzરૂત Mબૂ(zુદંર) છે zરૂત 0ની તે  બ��ુી
હ 

લyનLવન લyન પછ2[ુ ંLવન મ8યમપદલોપી 

�ગૃજળ �ગૃને આભાસ કરાવe ુ ંજળ મ8યમપદલોપી 

4િતQૃિત સામી Qૃિત કમ(ધારય 

ભાવાવેશ ભાવનો આવેશ તg5Tુુષ 

િનદ�ષ નથી કોઈ દોષ 0મા ંત ે તg5Tુુષ 

આરામMરુશી આરામ માટ+ Mરુશી તg5Tુુષ 

 આરામ આપનાર2 Mરુશી મ8યમપદલોપી 

રાણીછાપ રાણીની છાપ 0ના પર છે તે  બ��ુી
હ 

@વગ(@થ @વગ� રહ+નાર ઉપપદ 

મનોમન મનમા ંઅને મનમા ં IIં 

ગણવેશ ગણને (સ�હૂને) પહ+રવાનો વેશ મ8યમપદલોપી 

વત(માનપ9 વત(માન (સમાચાર) આપeુ ં

પ9 

મ8યમપદલોપી 
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5િૃથવીવ�લભ 5િૃથવીનો વ�લભ તg5Tુુષ 

 5િૃથવી પર સૌને વ�લભ (િ4ય) મ8યપદલોપ 

પાપાચાર પાપથી ભર+લો આચાર મ8યમપદલોપી 

રાતીચોળ ચોળ(મLઠ) 0વી રાતી કમ(ધારય 

પળવાર પળ 0ટલી વાર મ8યમપદલોપી 

�દયભદેક �દયને ભદેનાર ઉપપદ 

મદોGમ; મદથી ઉGમ; તg5Tુુષ 

નીડર િનગ(ત થયો છે ડર 0નો તે બ��ુી
હ 

એકાતંવાસ એકાતંમા ંવાસ તg5Tુુષ 

રોમેરોમ રોમમા ંવાસ તg5Tુુષ 

ભયકંર ભય કરનાર ઉપપદ 

કત(�યપરાયણ કત(�યમા ંપરાયણ તg5Tુુષ 

સ�Jચદાનદં સe ્અને cચe ્અને આનદં IIં 

તપ�યા( તપથી ભર+લી ચયા( મ8યમપદલોપી 

િન:@વાથ( નથી કોઈ @વાથ( 0ને ત ે બ��ુી
હ 

 @વાથ( િવના[ુ ં કમ(ધારય 

લોકગીત લોકો વડ+ રચાયેfુ ંગીત મ8યમપદલોપી 

ષડરસ છ રસનો સ�હૂ �Io ુ

િનદ�ષ નથી કોઈ દોષ 0મા ંત ે બ��ુી
હ 

આgમહgયા આgમાની હgયા તg5Tુુષ 

સgય\પ સgય છે \પ 0[ુ ંત ે બ��ુી
હ 

પચંપા9 પાચં પા9ોનો સ�હૂ �Io ુ

ધારાસભા ધારો ઘડનાર2 સભા મ8યમપદલોપી 

સgયનારાયણ સgય એ જ નારાયણ કમ(ધારય 

િ9bવુન 9ણ bવુનનો સ�હૂ �Io ુ

ઋeસુહંાર ઋeિુવષયક વણ(નનો સહંાર મ8યમપદલોપી 
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(સચંય) 

પાદ9ાણ પાદ[ુ ં9ાણ (રdાણ) તg5Tુુષ 

સમભાવ સમ એવો ભાવ કમ(ધારય 

તટ@થ તટ+ રહ+નાર ઉપપદ 

4માણપ9 4માણ આપતો પ9 મ8યમપદલોપી 

ચરાચર ચર(જગંમ) અને અચર 

(@થાવર) 

IIં 

પગરMુ ં પગ[ુ ંરdણ કરનાર ઉપપદ 

શાિંતિનક+તન શાિંત આપનાTંુ િનક+તન મ8યમપદલોપી 

5વૂ(પિ�મ 5વૂ( અને પિ�મ IIં 

િનમ(ળ નથી કોઈ મળ 0મા ંત ે બ��ુી
હ 

એકધારો એક છે ધારા 0ની તે બ��ુી
હ 

અભયદા અભય અપ(નાર ઉપપદ 

નૌકારોહણ નૌકામા ંઆરોહણ તg5Tુુષ 

િવજયયા9ા િવજયની ઉજવણીની યા9ા મ8યમપદલોપી 

નર5ુગંવ rેAઠ નર કમ(ધારય 

સૌGદય(ધામ સૌGદય( ધરાવe ુ ંધામ મ8યમપદલોપી 

મહાસiક મહા છે સiક 0[ુ ંતે બ��ુી
હ 

દ2વાદાડં2 દ2વો બતાવતી દાડં2 મ8યમપદલોપી 

પચંવટ2 પાચં વડનો સ�હૂ �Io ુ

jિુધ{Aઠર jkુમા ંs@થર તg5Tુુષ 

વા
રિધ વા
રને ધરનાર ઉપપદ 


દલદાર 
દલને દ+નાર ઉપપદ 

સlજન સારો જન કમ(ધારય 

ચોમાzુ ં ચાર માસનો સ�હૂ �Io ુ

�યstતિવશેષ િવિશAટ �યstત કમ(ધારય 
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�ખુારિવwદ અરિવwદ 0$ુ ં�ખુ કમ(ધારય 

સહScલwગ સહS cલwગનો સ�હૂ �Io ુ

પખવા
ડjુ ં પદંર વારનો સ�હૂ �Io ુ

dણભoંરુ 0નો dણમા ંનાશ થાય છે ત ે બ��ુી
હ 

અમીમીટ અમી ભર+લી મીટ મ8યમપદલોપી 
 


