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િનમકલા જોશી

૧ કતક ર રચના

આ વાયાર રચનામા કતાક પોતે વાક્યા કરતો હોય છે વાયારની
શઅનઆતમા જ કતાકન ુ નામ કે સવકનામ હોય છે આ કતાક એકવચન
કે બહુવચન બહુવે હોય છે
•
•
•
•

દાિમની
ેજી વાંચે છે
તે ુ તક વાંચવાની છે
અમે આપા પર ક્ષા આપી
મહારાજ આપા શ
ુ થઇ ગયા

કતાક પહેલી િવભ તમા જ રહે છે
વાક્યાપદ સકમકક કે અકમકક હોય છે
વાક્યાપદ કતાક ાવડાવેિત વચન અને ુ ુ ષ કામમાણેન ુ પોતાનુ અનપ લે છે

૨ કમક ણ વાયાર રચના

આ વાયાર રચનામા કતાક દ્વારા કતાક વડે કતાક મારફતે વ ુ ઉપર કામ થાય છે અહ
કતાક નામ સવકનામને થી વડે દ્વારા મારફત કામછેયયો લગાડવામા આવે છે કમક ણ
રચનામા કમક ઉપર જ
ુ બ ભાર આપવામા આવે છે
દા ત દાિમનીથી

ેજી વંચાય છે

કમક ણ વાયાર રચના માટે વાયાર અકમકક હોય કે સકમકક વાક્યાપદ થતા આ મ યગ
આવે છે અને કતાકને થી
છેયગ લાગે છે
❖
❖

િશક્ષકે િવધાથ ને શીખામણ આપી સાખુ વાયાર
િશક્ષકથી િવધાથ ને શીખામણ આપાઈ કમક ણ વાયાર

કતક ર રચના જો કમક ણ બનાવવી હોય તો વાયારમા આપેલા કતાકને થી કામછેયય
લગાડ વાયારમા આપેલા કમક ઉપર ભાર આપવામા આવે છે
❖
❖
❖

રાજુ થી પૈસા પુકવવામા આુષયા
તેઓ દ્વારા સમાચાર મોકલાયા
ખેલાડ ઓથી આપા મેચ જીતાશે

૩ ભાવે વાયાર

રાયારે કતાક કે કમકની કામધાનતા ન હોય છેયારે કેવળ વાક્યા કે ભાવ કામમાણેની વાયાર રચના
થાય તો તે ભાવે રચના કહેવાય
મારાથી હવે વંચાશે

ભાવે રચનામા ફેર મા ( એટલો જ છે કે ભાવે રચનામા કમક હો ુ નથી
તેનાથી બોલા્ુ નહ
હુ એનો ઈશારો સમરાયો નહ

ભાવે રચના આમ તો કમક ણ પાવી જ વાયાર રચના હોય છે પરં ુ અહ એટ ુ જ યાનમા
રાખવાનુ છે કે કમક ણ વાયારમા પા કરમ આપવામા આુષ્ુ હોય છે તે ભાવે રચનામા
રાખવામા આુષ ુ નથી ુ ંકમા ભાવે રચનામા મા ( વાક્યાપદ જ હોય છે પાની સાથે કોઇ
કમક હો ુ નથી
મોહન દરરોજ સફરજન ખાય છે
અહ મોહન કતાક છે ને સફરજન કમક વ

ુ છે

૪ કામેરક વાયાર રચના

કામેરક વાયારમા કતાક પોતે કોઈ વાક્યા કરતો નથી પરં ુ બીાવડાવે પાસે કાયક કરવા કામેરે છે
કામેરણા આપે છે
❖
❖
❖

િશક્ષક ગૃહકાયક કરાવડાવે છે
હુ દાિમની પાસે ુ તક વંચાવડા ુ
માતા િપતા બાળકોને મહેનત કરાવડાવે છે

બીાવડાવે સરળ ર તે યાદ રાખવી હોય તો કતાક રાયારે બીજી ુષય ત પાસે કામ
કરાવડાવે છે છેયારે કામેરક વાયારો બને છે

❖
❖

બા જી
ુ એ મને પ ( લખાુષયો બા જી
ુ એ માર પાસે પ ( લખાુષયો
ખેલાડ ઓ રમે છે ક તાન ખેલાડ ઓને રમાડે છે

કામેરક વાયારોમા મોટે ભાગે આવ ડાવ અવ આડ રાવ પાસે ને પાવા કામછેયયો
લગાડેલી વાક્યા જોવા મળે છે

ન
ુ કામેરક રચના

ગુજરાતી ભાષામા કામેરક અને ન
ુ કામેરક રચનાઓ જોવા મળે છે કામેરક રચનામા
પામ એક કતાક બીાવડાવે પાસે કામ કરાવડાવે છે તેમ ન
ુ કામેરક રચનામા બીાવડાવે કતાકને
દ્વારા પાસે પાવા કામછેયયો લગાડ કામ કરાવવાની વાત હોય છે
દા ત
❖ દનેશભાઇ ુ તક વાંચે છે
દનેશભાઈ િવધાથ ઓ પાસેથી ુ તક વંચાવડાવે છે
❖ શાસ્ત્રકારોએ ુ ુ ષ માટે ક ુ લખાુષ્ુ નથી
શાસ્ત્રકારોએ ટ કાકારો પાસે ુ ુ ષ માટે ક ુ લખાુષ્ુ નથી

