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નમસકાર, બાળમમતો,

 અહી ધો.    ૭ મવષય -       ગુજરતી બીજ સતના પાઠપસુતકમાં આવેલા તમામ રઢઢપયોગ,   તેના અરર
  સારે આપેલાં છે.        અહી તેનો તમામનો વાકમાં પયોગ પણ આપેલો છો.  આ   ઉદાહરણ રપે આપેલા
          વાક પયોગ આધારે આપ પણ એના જેવું બીજંુ વાક બનાવો     જેમાં રઢઢપયોગનો સમાવેશ રઈ
 જતો હોય. 

સકંલન - https://edumaterial.in/

 શશકક મમતો, 
         સરકારશીના અધયયન નનષપશતમાં પણ આ મુદાનો સમાવશે રઈ જય છે.    માટે મવદારરઓ માટે

      ઘણં ઉપયોગી સાશબત રઇ શકે એમ છે. 

     રઢઢપયોગનો અરર આપી વાકમાં પયોગ કરો  ...  

૧. રઢઢપયોગ -   ખંૂટો બેસાડવો
અરર -  પાયો નાખવો.
વાક -      અગંેજોએ સુરતમાં પોતાની સતાનો ખંૂટો બસેાડો.

 વાક - ……………………………………

૨. રઢઢપયોગ -     પાકે પાયે કરવું
અરર -  નકી કરવું
વાક -          લેખકે બૂટ લેવાનંુ દદુા મામા પાસે પાકે પાયે કરી લીધું. 

 વાક - ……………………………………

૩. રઢઢપયોગ -   રંવાડા બેઠાં રવાં
અરર - બીક,         હરખ કે આશયરના કારણે શરીર પરના વાળ ઊભા રવા. 
વાક -             સસંહ અને મગરનંુ યુદ જોઈ અને ગામ લોકોના રંવાડા બેઠાં રઈ ગયાં હતાં.

 વાક - ……………………………………

https://edumaterial.in/


૪. રઢઢપયોગ -  ખાતર પડવું
અરર -  ચોરી રવી.
વાક -        અમારા મવસતારમાં આજે ખાતર પાડવા ચોર આવયા હતા.

 વાક - ……………………………………

૫. રઢઢપયોગ -  સંચળ રવો.
અરર -  અવાજ રવો.
વાક -        રાતની શાંમતમાં કંઇક સંચળ રતાં દાદા ઉઠી ગયા.

 વાક - ……………………………………

૬. રઢઢપયોગ -    કારી ન ફાવી
અરર -    યુકકત સફળ ન રવી.
વાક -           સસંહની પકડ એવી હતી કે મગરની બચવાની કોઈ કારી ન ફાવી.

 વાક - ……………………………………

૭. રઢઢપયોગ -    જવ સટોસટનો જંગ ખેલવો.
અરર -    જવન મરણની લડાઈ કરવી.
વાક -           સરહદ પર સૈનનકો દશુમનો સામે જવ સટોસટનો જંગ ખેલી રહા હતા. 

 વાક - ……………………………………

૮. રઢઢપયોગ -   જનની બાજ લગાવવી
અરર -     જન જોખમમાં મૂકીને કામ કરવું.
વાક -         મોતી મેળવવા મરજવા દઢરયામાં જનની બાજ લગાવી દે છે. 

 વાક - ……………………………………

૯. રઢઢપયોગ -   લકમીની છોળો ઉછળવી
અરર -    પુષકળ પમાણમાં ધન હોવું.

 વાક -       નગર શેઠને તયાં લકમીની છોળો ઉછળતી હતી.



 વાક - ……………………………………

૧૦. રઢઢપયોગ -   ઝીણા જવના હોવું.
અરર -  કરકસઢરયા હોવું.
વાક -          સારી આવક હોવા છતાં મારા મમતના નપતા ઝીણા જવના હતા. 

 વાક - ……………………………………

૧૧. રઢઢપયોગ -   વાતમાં મમર હોવો.
અરર -   વાતમાં રહસય હોવું.
વાક -       શેઠની વાતનો મમર કોઈ સમજ શકંુ નનહ.

 વાક - ……………………………………

૧૨. રઢઢપયોગ -    કણ માંરી મણ રવું.
અરર -    રોડાં માંરી વધારે રવું.
વાક -             દીકરો નોકરીએ લાગયો છે એટલે હવે કણ માંરી મણ રતાં વાર નનહ લાગે. 

 વાક - ……………………………………

૧૩. રઢઢપયોગ -   વાત માંડીને કહેવી.
અરર -   વાત મવગતવાર કહેવી.
વાક -        ઢફલમ જોઈ આવેલા મમતોએ ઢફલમની વાત માંડીને કહી. 

 વાક - ……………………………………

૧૪. રઢઢપયોગ -   જવ પરોવી દેવો.
અરર -    એક મચત રઈ જવું.
વાક -        પરીકા આવતી હોવારી મવદારરઓએ ભણવામાં જવ પરોવી દીધો. 

 વાક - ……………………………………



૧૫. રઢઢપયોગ -   આઘાત છવાઈ જવો.
અરર -    દઃુખની તીવ લાગણી રવી.
વાક -           બે હજરની નોટનંુ બંડલ ઉદર કાતરી જવારી ઘરમાં આઘાત છવાઈ ગયો.

 વાક - ……………………………………

૧૬. રઢઢપયોગ -  વેતરણમાં પડવું.
અરર -   જોઈતી ગોઠવણ કરવી.
વાક -      જનને જમાડવા સૌ વેતરણમાં પડી ગયા. 

 વાક - ……………………………………

૧૭. રઢઢપયોગ -  દકુાળમાં અમધકમાસ.
અરર -     ખરાબ વખતમાં વળી વધારો રવો. 
વાક -             ઘરની લોનમાં અડધો પગાર કપાઈ જય એમાં પગાર મોડો રતાં જણે દકુાળમાં અમધકમાસ

 જેવું લાગયંુ. 
 વાક - ……………………………………

૧૮. રઢઢપયોગ -   જનસેવામાં જ પભુસેવા.
અરર -       માનવની સવેા એ જ સાચી પભુ ભકકત.
વાક - પૂ.      મોટાએ જનસેવામાં જ પભુસેવા જણી હતી. 

 વાક - ……………………………………

૧૯. રઢઢપયોગ -   ઝાઝા હાર રશળયામણા
અરર -         સંપ અને સહકારરી રતાં કામમાં ધરી સફળતા મળે છે. 
વાક -      ખેતરના કામમાં તો ઝાઝા હાર રશળયામણા.

 વાક - ……………………………………

૨૦. રઢઢપયોગ -    નસીબ આડેનંુ પાંદડંુ ફરવું.
અરર -    માઠા ઢદવસો દૂર રવા,    સારો સમય શર રવો.
વાક -        વેપાર સારો ચાલવારી નસીબ આડેનંુ પાંદડંુ ફરી ગયંુ.



 વાક - ……………………………………

૨૧. રઢઢપયોગ -     દૂધમાં સાકરની જેમ ભળી જવું. 
અરર -    સારી પેઠે હળીભળી જવું.
વાક -        ભારતમાં અનય ધમર દૂધમાં સાકરની જેમ ભળી ગયા.

 વાક - ……………………………………

૨૨. રઢઢપયોગ -   જવ રેડી દેવો.
અરર -    મન પરોવીને કામ કરવું.
વાક -        નપતાનંુ સપનંુ સાકાર કરવા દીકરીએ જવ રેડી દીધો. 

 વાક - ……………………………………

૨૩. રઢઢપયોગ -    રાજના રેડ રઈ જવું.
અરર -     ખૂબ જ પસન રઈ જવું. 
વાક -           નનબંધ લેખનમાં જજલલા કકાએ પરમ આવતા મવદારર રાજના રેડ રઈ ગયા.

 વાક - ……………………………………

૨૪. રઢઢપયોગ -   હળવાફૂલ રઈ જવું.
અરર -  હળવાશ અનુભવી.
વાક -        પરીકા પૂરી રઈ જવારી મવદારરઓ હળવાફૂલ રઈ ગયા. 

 વાક - ……………………………………

૨૫. રઢઢપયોગ -   ગળગળા રઈ જવું.
અરર -    લાગણીરી હૈયંુ ભરાઈ જવું.
વાક -        ઘણાં વષર બે મમતો મળવારી ગળગળા રઈ ગયા. 

 વાક - ……………………………………

     આ અને આવું અનય શૈકજણક સાનહતય.  બાળ ઉપયોગી,     અભયાસ સામગી મેળવવા અમારી
    વેબસાઇટ પર મુલાકાત લેતા રહો. 




