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યાકરણ [ભાગ15]

ુ જરાતીમાં

Preposition(નામયોગી અવયવ):Prepositionએટલે નામયોગી અવયવ. Preposition
નામ

ુ કાય નામ, સવનામ, ક

ુ કાય કરનાર

શ દ સાથે સંબંધ દશાવવા ુ ં છે.
Priya puts the bag on the
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table.અહ યા ‘બેગ’ અને ‘ટબલ’સાથેનો સં બંધ ‘on’ ારા દશાવાયો છે .

થળ

ૂ ચવે છે.
આ ર તે Preposition ારા થળ ,સમય, દશા,ગિત વગેર

ૂ ચવાય છે.

અહ યા આપણે અલગ અલગ Preposition અ યાસ
કર

.ુ ં

(1)On:-ઉપર
On એટલે ‘ઉપર’.પણ અહ યા સામા ય ર તે કોઈ એક વ

ુ ઉપર બી

વ

ુ

પશ ને પડ હોય
તેવો અથ ૂ ચવાય છે.’ On’સમય દશાવવા માટ પણ વપરાય છે .
e.g. ->He puts all the books on the table.
->She will come back on Monday.
->પગે ચાલીને જવાના સંદભમાં પણ On વપરાય છે .
(2)Over:- ઉપર
‘Over’ એટલે પણ ઉપર એવો અથ થાય.પણ તેમાં કોઈ પશ નઓ અથ

ૂ ચવતો
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નથી.કોઈ
લટકિત ,ઉડતી,

ુ મતી વ

ુ ક પદાથ કોઈ જ યા આવર લે છે.તે

ૂ ચવવા

માટ ‘Over’વપરાય છે .કોઈ
ને ઓળં ગી ને જવાનો અથ પણ ૂ ચવાય છે.
e.g. ->The thief jumped over the wall.
->A plan flew over the city.
(3) In:In એટલે

દર,માં
દર. કોઈ વ

ુ

દર રહલ ક પડલી હોય( થર) યાર In ારા તે ભાવ

ુ ચવાય છે.
e.g. Mohan is in the office.
(4)Into:-

દર,માં
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Into એટલે પણ

દર. પરં ુ આ ગિત

ૂ ચવતા

યાપદ સાથે ઉપયોગ માં લેવાય

છે .
e.g. Mohan is coming into the office.
(5)Above:-ઉપર
Above એટલે પણ ઉપર.પરં ુ અહ યા કોઈ એક વ

ુ ની ઉપર એકબી

ને પશ

કાય વગર રહ લ
ક ટગાળે લી વ

ુ માટ Above વપરાય છે .ઉપરાંત ચ ડયાતાપ ુ ં ક

ગિત નાં

સંદભમાં પણ Aboveવપરાય છે .
e..g. ->The painting is above the door.
->Sima is above me in the class room.
(6)Between:-વ ચે
Between એટલે વ ચે. પણ Between બે ય તીક વ

ુ ન સંદભમાં વાત થતી

હોય યાર વપરાય
છે .
e.g. He distribute these two chocolaets between his two daughters.
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(7)Among :-વ ચે
Among એટલે પણ વ ચે.પરં ુ બે કરતા વધાર ય ત ક વ

ુ વ ચેની વાત થતી

હોય યાર
Among વપરાય છે .
e.g. Distribute these chocolates among these children in the garden.
(8)Across:-આરપાર
Across એટલે ‘આરપાર’.એકબા ુ થી બી બા ુ ઓળં ગવાનાં
સંદભમાં across વપરાય છે .
e.g. I ran across the road.
(9)With:-વડ,સાથે
‘with’ શ દનો ઉપયોગ બે

ુ દા

ુ દા અથ
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ની ‘સાથે’. ‘કોઈની સોબતમાં’એવો અથ

ૂ ચવવા થાય છે.’With’એટલે
ૂ ચવે છે.કોઈક સાધન નાં સંદભ

માં ‘With’ નો ઉપયોગ થાય યાર ‘વડ’ અથ થાય છે .
e.g..-> I go to school with Suchita.
->Iam writing my exampaper with ink-pen.
(10)Behind:- પાછળ
‘Behind’ કોઈ વ

ુ ની પાછળ

થર રહલ વ

ુ ક ય તનો સંબંધ

છે .’Behind’ એટલે ‘પાછળ’પણ અહ યા ‘પાછળ’ થર રહલ વ

ૂ ચવે

ુ નો સંદભ

છે .
e.g. My home is behind the police-station.
(11)After:-પછ
After એટલે ‘પછ ’ અથવા ‘પાછળ’. પરં ુ અહ યા After ગિત
e.g. A policeconstable is running after a bus.

ૂ ચવે છે.

(12)Of:- નો,ની , ુ ,ના (છ ી િવભ ત)
મા લક ન સંદભ માં Of વપરાય છે .કોઈપણ રોગ થી

ૃ

ુ પામવા માંOf નો

ૂ ચવે
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ઉપયોગ થાય છે .
e.g. She died of leukemia.
-> The leg of this chair has broken.
(13)For:- માટ
‘for’ એટલે ‘ને માટ’.કોઈ યકતી ક વ

ુ માટ તેવો અથ ‘For’ ારા

ૂ ચવાય છે.આ

ઉપરાંત કોઈ
અચો સ સમય ગાળો ‘for’ ારા

ૂ ચવાય છે.સામા ય ર તે તે

ૂ ણ વતમાનકાળ માં

વપરાય છે .
e.g. ->Mr.sharma has been working here for three years.
->I am waiting here for my mother.
->For ‘માટ’ અને ‘કારણક’ ના સંદભ માં પણ વપરાય છે .
e.g. He was punished for his carelessness.
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(14)At:-તે સમયે ,તે થળે
‘At’ સમય અને થળ બંને

ૂ ચવે છે.’ની તરફ ‘નો સંદભ પણ દશાવે છે.

(કોઈ નાનાં શહર ક ગામડાની વાત થાય યાર ‘At’નઓ ઉપયોગ થાય છે .જયાર
મોટા શહર ક દશ ન
સંદભમાં વાત થાય યાર ‘in’વપરાય છે .)
e.g. He goes to school at 7 O’clock everyday
-> Mr.Shan in at home.
->Look at the elephant.

