
�યાવહા�રક સ�ંૃત�યાવહા�રક સ�ંૃત�યાવહા�રક સ�ંૃત�યાવહા�રક સ�ંૃત વા�ોવા�ોવા�ોવા�ો 

 

1.िश�ाचारःिश�ाचारःिश�ाचारःिश�ाचारः (�યાવહા�રક િવવેક�યાવહા�રક િવવેક�યાવહા�રક િવવેક�યાવહા�રક િવવેક)))) 

 

1. ह	रः ओम ्|                                      હર�: ॐॐ 

2. सुूभातम ्|                                     ��ુભાત. 

3. नमःते / नमःकारः |                         નમ�તે / નમ�કાર 

4. शुभरा�ऽः |                                        �ભુરાિ  

5. ध�यवादः |                                      આભાર 

6. ःवागतम ्|                                       �વાગત 

7. !"यताम ्|                                      #મા કરશો 

8. िच�ता मा कु# |                                %ચ'તા ના ંકરો 

9. कृपया |                                          ૃપા કર�ને 

10. प ुनः िमलामः |                                 ફર� મળ��ુ ં

11. अःतु |                                           હા , બરાબર 

12. ौीमन ्|                                          ,ીમાન 

13. मा�ये / आय+ |                                  ,ીમતી 

14. बहु सिमिचनम ्|                               .બૂ �ુદંર 

 

2.मेलनम ्मेलनम ्मेलनम ्मेलनम ्(હળ1ુ ંહળ1ુ ંહળ1ુ ંહળ1ુ ં– મળ1ુંમળ1ુંમળ1ુંમળ1ુ)ં))) 

 

1. भवतः नाम -कम ्? (प ु#ष)                 આપ2ુ ંનામ �ુ ંછે? (45ુુષ) 

2. भव0याः नाम -कम ्? (1ी)                      આપ2ુ ંનામ �ુ ંછે? (7ી) 

3. मम नाम ………………. |                      મા8 નામ ……. 
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4. एषः मम िमऽं ……………. |                   આ મારો િમ  ……….છે 

5. एतःय नाम ौतुवान ्अ4ःम |                    એમ2ુ ંનામ સાભ:;ુ ંછે 

6. एषाः मम सखी ………………… अ4ःत |     આ માર� સખી ………….છે 

7. भवान ्-कं करोित ? (पु#ष)                       આપ �ુ ંકરો છો ? (45ુુષ) 

8. भव0याः -कं करोित ? (1ी)                      આપ �ુ ંકરો છો ? 

9. अहम ्अ7यापकः अ4ःम |                         =ુ ંઅ?યાપક @ં 

10. अहं य�ऽागारे काय8म ्करोिम |                    =ુ ંકારખાનામા ંકામ ક5ંુ @ ં

11. भवान ्/ भवती कःयां क!ायां पठित ?        તમે �ા ધોરણમા ંભણો છો ? 

12. अहं नवमक!ायां पठािम |                        =ુ ંનવમા ંધોરણમા ંભCુ ં@ ં

13. भवतः मामः ?                                      આપCુ ંગામ ? 

14. मम मामः ……                                    મા8 ગામ ………. 

15. कुशलं -कम ्?                                       આપ ુશળ છો ? 

16. गहेृ सव8 कुशलम ्-कम ्?                         ઘરE બધા ુશળ છે ? 

17. कुऽ ग;छित ?                                      �ા જઈ રHા છો ? 

18. देवालयं ग;छािम |                                મ�ંદર જઈ રHો @ ં

 

सरल वा=यािनसरल वा=यािनसरल वा=यािनसरल वा=यािन (સરળ વા�ોસરળ વા�ોસરળ વા�ોસરળ વા�ો)))) 

 

1. जानािम |                                          ICુ ં@ં 

2. नैव -कल |                                        ના રE ના 

3. भवतु |                                            બરાબર છે / ભલે 

4. आग;छतु |                                       આવો 

5. उप�वशतु |                                        બેસો 

6. सव8था न |                                         જરાય ન�હ 

7. -कमथ8म ्ौीमन ्?                               શા માટE, ભાઈ ? 

8. ूाBं खलु ?                                       મ:;ુ ંકE 
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9. -कं भवित इित पँयामः |                 �ુ ંથાય છે તે જોઇ�ુ ં

10. Eातम ्?                                          સમNયા ? 

11. कथम ्आसीत ्?                                 કE1ુ ંરOુ ં/ હPુ ં? 

12. क4ःमन ्समये ?                                �ા સમયે ? 

13. समाBम ्?                                        45ંુૂ ? 

14. तथा�प…..|                                       તો પણ …….. 

15. आवँयकता ना4ःत |                           જ8�રયાત નથી 

16. ितFतु भो |                                       જરા થોભો 

17. ःमरित खलु ?                                   યાદ છે ને ? 

18. तथा�प -कम�प ना4ःत |                       એ1ુ ંકઈ નથી 

19. कथम ्अ4ःत भवान ्?                         આપ કEમ છો ? 

20. मा �वःमरतु |                                   Qલૂશો ન�હ 

21. तदन�तरम…्..                                પછ� …….. 

22. तथा न |                                         એ1ુ ંનથી 

23. आम ्……..                                     હા ……… 

24. एवमेव …….                                   એમ જ ……. 

25. गहृकाय8म ्सवG समाBं -कम ्?           ઘર2ુ ંબRુ ંકામ 45ંુૂ થઇ ગ;ુ ં? 

26. पाकः समाBः -कम ्?                          રસોઈ થઇ ગઈ ? 

27. भोजनं कृतं -कम ्?                             ભોજન ક;ુS ? 

28. अहं नूतनां शा-टका बतवित |            મT નવી સાડ� ખર�દ� છે 

29. अऽ हःता!रम ्करोतु |                      અહ� સહ� કરો 

30. कृपया K आग;छतु |                         ૃપા કર�ને કાલે આવો 

31. मम ःवाःLयं समीचीनं ना4ःत |       મા8 �વા�Vય બરાબર નથી 

32. घमN घम8ः |                                        .બૂ ગરમી છે 

 

 

આભાર આભાર આભાર આભાર : : : : Pષુારભાઈ �યાસ Pષુારભાઈ �યાસ Pષુારભાઈ �યાસ Pષુારભાઈ �યાસ ((((ધRંકુાધRંકુાધRંકુાધRંકુા) ) ) )  
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