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ે

યાકરણ [ભાગ 22]

ુ જરાતીમાં

(1) Active voice અને
ને

(2) passive voice.

ુ જરાતીમા આપણે અ ુ ં મે આપણે કતર

યોગ અનેકમની

યોગ તર ક ઓળખીએ છ એ.
યોગ) :-

(1)Active voice (કતર
માં
વા

યાનો કરનાર કતા

ુ ય હોય છે. અને કતા તથા કમ વ થાને હોયતો તે

Active Voice મા છે તેમ કહ શકાય.
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e.g Mohan plays Cricket.
(2) Passive Voice (કમની

યોગ) :-

માં કતા કરતા તેના કમને િવશેષ મહ વ આપવામાં આવે છે .તેથી
કમને થાને
Voice મા વા
·

ૂ ળ કતાને

ુ કવામાં આવેછે.આમ,કતા અને કમ ુ ં થાન બદલાય છે. તેને Passive
છે તેમ કહ શકાય.

e.g. -> Cricket is Played by Mohan.
Active Voice ુ passive Voice મા ુ પ તેર :-

Active Voice ની વા

રચનાને Passive Voice માં પાંતર કરતી વખતે કટલાક ફરફાર

થાય છે . ને આપણે ઉદાહરણ સાથે સમ એ.
Rohan
કતા
Movie
કતા
IS
(‘કોણ’

Watches
યાપદ
કમ
watched
ૂ ત ૃ દંત

movie
Rohan

(ActiveVoice)
(Passive Voice)

કમ

ૂ છવાથી જવાબ મળે તે કતા અને‘ ’ુ ં તથા ‘કોને’
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દરક પધા મક પર

ા મ ટ રયલ માટ તમારા

ૂ છવાથી જવાબ મળે તે કમ)

whatsapp,hike

ૃ પ માં એડ કરો ૯૫૩૭૧૧૬૭૭૩

www.shikshansahitya.in
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ુ ં Active Voice માંથી Passive Voice મા પાંતરકરતી વખતે નીચે

માણે

ફરફાર થાય છે . –
(1)

વા

મા કતા ુ થાન કમ લે છે.

(2)

વા

માં કમ ુ થાન કતા લે છે .

(3)

કાળ માણે યો ય સહાયકારક

(4)
(5)

યાપદ ુ
વા

ના

ૂ ત ૃ દંત

યાપદ

ુ કાય છે.

ુ કાય છે
.

તે By ારા કતા, કમ ુ ં થાન લે છે.

જયાર કતા કમ બને અને કમ કતા બને છે યાર એકવચન ક બ ુ વચનના નામ
સહાયકારક

યાપદ

ુ જબ

ુ કાય છે. સાથે સાથે સવનામમાં પણ ફરફાર થાય છે . આપેલ કતા

િવભ ત ુ કમ િવ તીમાં પાંતર થાય છે. અને કમ િવભ ત ુ કતા િવભ તમાં પાંતર
થાય છે .પરં ુ

િતવાચક નામ આપેલ હોય તો તેમાં ફરફાર થતો નથી.
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કતા િવભ ત

કમ િવભ ત

I
->
We
->
You
->
He
->
She
->
It
->
They
->
Note :Ø
Voice બદલતી વખતે વા
Ø

Passive Voice મા વા

Me
Us
You
Him
Her
It
Them
નો કાળ બદલાતો નથી.

માં

યાપદ ુ

ૂ ત ૃ દંત પ જ વપરાય છે

Ø ચા ુ ભિવ યકાળ (Future Continuous Tense) તથા તમામ ચા ુ
(Perfect Continuous Tense) ના વા

ૂ ણ કાળ

ો ુ ં Passive voice થઈ શક ન હ.

Ø ચા ુ ં કાલ (Continuous Tense) ના Passive Voice મા

યાપદના

ૂ ત ૃ દંતના પની

સાથે being વપરાય છે .
Ø Passive voice મા મોટા ભાગે ‘by’વપરાય છે , અને

ારક ‘in’પણ વપરાય છે .

(1)સદોવતમાન કાળ (Simple Present Tense):Active voice:-

યાપદ ુ
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ૂ ળ પ(

દરક પધા મક પર

ારક – S-ક –es
ા મ ટ રયલ માટ તમારા

યાય સાથે)
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Passive voice:- is / am/ are/ +
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યાપદ ુ

ૂ ત ૃ દંત પ

e.g.-> He draws a picture.(Active)
A picture is drawn by him. (Passive)
->We hold these meetings in the office. (Active)
These meetings are held in the office.(Passive)
->He drinks water. (Active)
Water is drunk by him.
->વા

માં જયાર કતા અથવા કમના થાને શ દના બદલે phrase હોય યાર

તે phrase

ુ થાન પણ બદલાય છે.

e.g.-> Mr.sharma manages a big industrial empire. (Active)
A big industrial empire is managed by Mr.Mehta. (Passive)
->The entire staff of our office respects Mr.Sinha. (Active)
Mr.Sinha is respected by the entire staff of our office. (Passive)
->જયાર કોઈ વા
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તો તે વા

મા

યાપદ સાથે નામયોગી અવયવ (preposition) જોડાયેલ હોય

ુ Passive મા પાંતર કરતી વખતે preposition મા કોઈ ફરફાર થતો

નથી.
e.g. -> We object to this proposal. (Active)
This proposal is objected to by us. (Passive)
->A nurse looks after this little girl. (Passive)
This little girl is looked after by a nurse. (Passive)
·
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દરક પધા મક પર
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