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અંગવિયય  વૂ ગ અને ઉપસગ 

િનમ લા જોશી



� ધ્વિનઓના સયંોજનો ારા ધરપો બને અને ધરપોના સયંોજનો ારા શ  દ રચના બને અને
શ  દરચનાઓના જોડાણથી વાડાણરચના બને છે

� ધ્વિનઓજોડાઈ સ્વતં ધરપ બને તેને યાકરણી પરભાષામા ્ળૂ  /ગ કહછવાય

� ્ળૂ  /ગને અ )ુ અણ નાર વગેરછ સ્વા બધ્ધધરપો જોડાય વિયારછ એ વાડાણરચના
માટછન ુ સ મ પદ બને છે
સ્મકછ ધમ સ્વતં ધરપ છે સ્નાઆગળ અ લગાડતા અધમ બને છે

વણ સ્વતં ધરપ છે સ્ના પાછળ નાર લગાડતા વણનાર બને
એ રમતે ્ળૂ  /ગની પહછલા અંગવિયય લાગે એને  વૂ અંગવિયય કહછ છે  વૂ ગો

્ળૂ  /ગની પા ળ અંગવિયય લાગે એને પરઅંગવિયય કહછ છે ઉપસગે



:જુરાતીના અંગવિયય

 વૂ અંગવિયય
પર અંગવિયય

 /ગ િવસ્તાર



 વૂ અંગવિયય
્ળૂ શ  દનીઆગળલાગે તેને  વૂ અંગવિયય કહછવાય

૧ )ુ )ુરવાજ )ુટછવ )ુસસં્કાર
૨ )ુસ )ુલ ભ )ુ કાળ
૩ િનસ િનસ્તેજ િનભ ય
૪ િવ િવજય િવ ાન
૫ સમ સયંોગ સિંતયાસ
૬ અ અધમ અસવિય
૭ અન અનાવરણ અના તૃ
૮ અણ અણબનાવ અણનમ



૯ અવ અવલોકન અવદશા
૧૦ ક કપાતર ક) ત
૧૧ વણ વણકમ ુ વણમાં ુ
૧૨ સ સઅંગેમ સરસ
૧૩ કમ કમનસીબ કમ) ત
૧૪ ગેર ગેરહાજર ગેરસમજ
૧૫ બદ બદનામ બદઆરૂત
૧૬ બન બનજધરરમ બનઅપરાધ
૧૭ બે બેહદ બેકાળ) 



પર અંગવિયય
્ળૂ શ  દની પાછળ લાગે તેને પરઅંગવિયય કહછવામાઆવે છે
અ લાઘવ કૌરવ
ય લાલવિય ચૈતિતય
તા લ:તુા :ુુ ુતા
વિવ :ુુ ુવિવ દ વવિવ
આશ કડવાશ મીઠાશ
આણ લબંાણ નીચાણ
આઈ લડાઈ ધેલાઈ
પણ ધડપણ નાનપણ
ઈ :શુી )ુ ખી
ગી માદંગી તાજગી



૧૧ ગીરમ દદગીરમ કામગીરમ
૧૨ ઈક દ િનક માિસક
૧૩ ઈય ભારતીય ) િતય
૧૪ વી માયાવી યશસ્વી
૧૫ આ૫ દયા૫ માયા૫
૧૬ વાળો પ ાવાળો લારમવાળો
૧૭ ગર કમિમયાગર સોદાગર
૧૮ ખોર મસ્તીખોર દગાખોર
૧૯ દાર )ુકાનદાર જમીનદાર
૨૦ બાજ )ુસ્તબાજ હજમતબાજ



૨૧ અન અના વન્ વચન ભન્ ભજન વદં વદંના

૨૨ અણ અણા ુ  – વણ કર કરન ર્્ રમણ

૨૩ અક પાલક વાચક

૨૪ આઈ કમાઈ ધડાઈ

૨૫ આવટ લખાવટ જમાવટ

૨૬ તર ઉ ચતર બદતર

૨૭ આમણ િશખામણ ટમપામણ

૨૮ આઉ ખેતરાઉ આતુરાઉ

૨૯ ઉ સમનુ ઉતાુુ



સ્વાથર્થીક  /ગિવસ્તારક અંગવિયય
૧ અ બં ુ બાધંવ લ:ુ લાઘવ

૨ ક ) ટક બાળક

૩ ડ ) ભડમ એકડો

૪ લ માદંલો ) મતલ

૫ ઈય ) ડમયો સાસરમ ુ


