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1. Can : 

 કોઈ ય ત ક ાણીની િવિશ ટ શ ત દખાડવા માટ can નો ઉપયોગ થાય છે. 

Example : 

1. I can run fast. 

2. I can speak english. 

3. I can play cricket. 

2. Could : 

 ‘Could’ એ ‘Can’ ુ ં તૂકાળ ુ ં પ છે. નો અથ શ તમાન હો ુ ંએવો થાય છે. સામા ય ર તે 

શ ત(ability) દશાવવા માટ could વપરાય છે. 

Example : 

1. It rained heavily. So we could not play the match. 

2. I was sick. So I could not attend the party. 

3. May : 

 May નો ઉપયોગ અ કુ કારની અટકળ, શ તા ક અ મુાન દશાવવા માટ થાય છે.  

 ‘May’ પરવાનગી, હ ,ુ પાથના, િવનતંી ક આિશવાદ વો ભાવ ચૂવે છે. 

Example : 

1. May I come in sir ? 

2. May I help you ? 

3. May I use your mobile ? 

4. Might : 

 ‘May’ ુ ં તૂકાળ ‘Might’ થાય.  સભંિવતતાનો અથ ચૂવે છે. 

Example : 

1. If he had tried hard, he might have won the medal. 

2. He blessed that I might live long. 
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3. The principal was not in the office. He might be in the classroom. 

5. Should : 

 ‘Shall’ ુ ં તૂકાળ ‘Should’ થાય છે. 

 કોઈ ય તની ફરજ દશાવવા અથવા સલાહ આપવા માટ should નો ઉપયોગ થાય છે. 

Example : 

1. We should help the poor people. 

2. We should make a timetable for the exam. 

6. Must : 

 અ કુ બાબતો માટ ફ રજયાત પ ુ ંદબાણ અથવા કોઈ િનયમ ુ ં ુ તપણે પાલન કરવા ુ ંહોય તો 

તે દશાવવા માટ Must નો ઉપયોગ થાય છે. 

Example : 

1. You must follow the ruler or you will be dimissed. 

2. You must finished the homework. 

3. You must drive to the left side. 

7. Would :  

 ‘Will’ ુ ં તૂકાળ ‘Would’ થાય છે. 

 Would નો ઉપયોગ િવનતંીનો ભાવ દશાવવા થાય છે. 

 િવનતંીનો ભાવ દશાવાય યાર સામા ય ર તે વા  ાથ હોય છે, કતા ‘you’ હોય છે અને 

કયારક વા ના તે ‘please’ પણ કુાય છે. 

 ‘Would’ નો ઉપયોગ ઈ છા ક પસંદગી દશાવવા પણ થાય છે. 

Example : 

1. He would have his own way. 

2. He said that he would go there. 

3. I would not eat Panipuri. 
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8. Have to : 

 કોઈપણ કાય કરવાની ફરજ પડ  તે દશાવવા માટ વપરાય છે. 

 કાળ માણે ‘Have to’ના ં પો વપરાય છે. મ ક વતમાનકાળમા ં‘Have to’ અને ‘Has to’, 

તૂકાળમા ં‘Had to’ અને ભિવ યકાળમા ં‘Shall have to’ અથવા ‘will have to’ વપરાય છે. 

Example : 

1. Today is not a holiday. I have to go to school. 

2. His father is dead. He will have to work hard to earn much. 

3. The rickshow drivers were on strike, so we had to go on foot. 

 ન ધ : (1) વતમાનકાળમા ં‘Have to’ વપરાય છે યાર તેવા વા ને ાથ ક નકાર બનાવવા 

માટ ‘Do’ ક ‘Does’નો ઉપયોગ થાય છે. પરં  ુતેની સાથે યાપદના થાને Have to + યાપાદ ુ ં

ળૂ પ વપરાય છે. 

Example : 

1. I do not have to finish the work because my brother will do the work. 

2. Do I have to finish the work. 

3. Does Bhairavi have to attend the meeting ? 

4. Bhairavi does not have to attend the meeting. 

 (2) સાદા તૂકાળમા ં‘Have to’ વપરાય છે યાર તેવા વા ને ાથ ક નકાર બનાવવા માટ 

‘Did’નો ઉપયોગ થાય છે.પરં  ુતેની સાથે યાપદના થાને ‘Have to’ + યાપદ ુ ં ળૂ પ 

વપરાય છે. 

Example : 

1. Did you have to attend the meeting ? 

2. I did not have to attend the meeting. 

 (3) સાદા ભિવ યકાળમા ં‘Shall’ ક ‘Will’ પછ  ‘not’ કુાય છે અને ાથ વા  હોય તો 

‘Shall/Will’ કતાની આગળ કુાય છે. 

Example : 

1. Will you have to do this work tomorrow ? 

2. I Shall not have to do this work tomorrow. 
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9. Ought to :  

 Ought to નો ઉપયોગ સલાહ દવા માટ થાય છે. 

 Ought to નો ઉપયોગ કોઈ ચો સ કામ કરવા માટ થાય છે. 

 Ought to નો ઉપયોગ કોઈ ચો સ સભંાવના દશાવવા માટ થાય છે. 

Example : 

1. You Ought to drive carefully. 

2. We Ought to love our country. 

3. He Ought to win the race. 

4. You Ought to read the gita. 

5. Aditya Ought to start at once. 
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