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યાકરણ [ભાગ16]

ુ જરાતીમાં

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

ુ કાય નામ, સવનામ, ક

ુ કાય કરનાર

શ દ સાથે સંબંધ દશાવવા ુ ં છે.
(15)From…..to :એક સમય થી યાં ુ ધી,એક થળ થી બી
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કોઈ એક સમય ગાળામાં કોઈ

થળ

ુ ધી

યાક થીિત ુ ં બન ુ ં તે દશાવવા માટ આ

બંને Preposition સાથે
વપરાય છે .
e.g.-> She reads Literature from 7:00 p.m. to 8:00p.m.
->They went from Baroda to surat.
Note:- કોઈપણ રોગ થી પીડા થતી હોય તે

ૂ ચવવા એકલા ‘From’ નો ઉપયોગ

થાય છે .
e.g. The patient is suffering from tuberculosis.
(16)Before:-પહલા
‘Before’ એટલે ‘પહલા’. સમય ના સંદભમાં વપરાય છે.
e.g.. You must reach the station before 4 O’clock.
(17)After:-પછ
‘After’ સમયનાં સંદભમાં પણ વપરાય છે. ‘પછ થી’તેવો ભાવાથ
e.g., I will come there after two hours.

ૂ ચવે છે.
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(18)Near:-ન ક, પાસે
‘Near’ એટલે ‘ન ક’.’પાસે’. કોઈ ય તીક વ

ુ પાસે છે તેવા

સંદભમાં ‘Near’વપરાય છે .
e.g. My house is near the S.V.Hospital.
(19) By:- ારા
‘ ારા’ નો અથ ‘By’ ારા

ૂ ચવાય છે.

Agent

ૂ ચવે છે.તેમજ ‘By’ ુ સાફર

અથવા ગિત ન સંદભમા
પણ વપરાય છે .
e.g. He goes to office by train.
-> The lion is killed by a hunter.
(20) To:- ની તરફ , ની જ યાએ
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‘To’ એટલે ‘ની દશા તરફ’. ‘ની જ યાએ’ ગિત
e.g. My father goes to temple everyday.

ૂ ચવતા

યાપદ સાથે વપરાય છે.

(21)A long:- ની સમાંતર
‘A long’ નો ઉપયોગ ની સમાંતર જવાના ક હોવાના સંદભમાં

ૂ ચવવા માટ થાય

છે .
e.g. There is a row of vehicles along the
road.
(22)Under:- હઠળ, નીચે,તળે
ની ‘નીચે’ ક ‘તળે ’ નઓ સંદભ ૂ ચવવા માટ ‘Under’વપરાય છે .
e.g. There are so many children under the tree.
(23)About:-નાં વીશે
‘About’ એટલે ‘નાં વીશે’ અથવા તો કોઈ િવષય ના સંદભમાં વપરાય છે .
e.g.They are talking about Mr.A.P.J.Abdul Kalam.
(24)Beside:-‘બા ુ માં’અથવા’ નજદ ક નાં સંદભમાં Beside વાપરવામાં આવે છે.
e.g. I sat beside my friend.
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(25)Besides:-‘ત ુ પરાંત’
ત ુ પરાંતનાં સંદભમાં ‘Besides’વાપરવામાં આવે છે .
e.g. Besides this house they have one
in Bombay also.
(26)Beyond:-પેલે પાર
‘બી બા ુ એ’અથવા ‘વધારા ’એવા
ું
અથમાં ‘Beyond’વપરાય છે .
e.g. My home is beyond the temple.
He worked beyond three hours.
(27)Through:-માંથી
‘માંથી’ પસાર થવાના સંદભમાં ‘Through’ વપરાય છે .
e.g. They came through the crowd.
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(28)Up to:- અ ુ ક હદ
ુ ધી
ની મયાદા

ુ ધી, તેથી વધાર નહ તે અથમાં Up to નઓ ઉપયોગ

થાય છે .
e.g.She walked up to the river.
(29)Since:- થી
કોઈ ચો સ સમય (Points of Time)’Since’ ારા
ૂ ણ વતમાનકાળમાં
વપરાય છે .

ૂ ચવાય છે.સામા ય ર તે તે

