
 

BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

નવા લોકોને મળવ ું:  

માર ું નામ છે…  
 

This is not a word-for-word transcript.  
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પે્રઝન્ટર 

 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, Essential English Conversationમાું તમાર ું સ્વાગત છે.  
હ ું છું રીષી... અને આજે આપણે અંગે્રજીમાું પરરચય કેવી રીતે આપવો? તેના વવશે વાત કરીશ ું.   
 
તો પહલેાું આપણે સાુંભળી લઈએ કે પહલેીવાર મળતાું લોકો એકબીજાનો પરરચય કેવી રીતે આપે 
છે?  
 

Sian  

Hello, I'm Sian. What's your name? 

 

Phil 

Hi. My name's Phil. Nice to meet you. 

 

Sian 

Nice to meet you too! 

 

થોડી મ શ્કેલી પડી હશે, ડોન્ટ વરી..હ ું તમને સમજાવ ું.  
 
અહીં શોન પહલેાું કહ ેછે, ‘હલે્લો હ ું શોન છું.’ ‘Hello I’m Sian.’ હવે તમે પણ 'Hello I'm…' પછી 
તમાર ું  નામ ઉમેરી પે્રક્ટટસ કરો.  
 
ગ ડ, ફરીથી સાુંભળીને શોનની સાથે પે્રક્ટટસ કરો.  
 

Hello, I'm Sian  

 

પે્રઝન્ટર 
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અંગે્રજીમાું જ દી રીતે પણ નામ જણાવી શકાય. જેમ કે My name’s Rishi. એટલે કે ‘માર ું નામ રીષી 
છે.’ હવે, તમે આ વાક્ય સાુંભળો અને બોલવાનો પ્રયત્ન કરો.  
 

Hello, my name’s Sian  

 

પે્રઝેન્ટર 

 

કોઈન ું નામ પછૂવ ું હોય તો અંગે્રજીમાું કેવી રીતે પછૂી શકાય? ચાલો એ પણ જાણી લઈએ.  
અહીં શોન ફિલને તેન ું નામ પછેૂ છે. તે અંગે્રજીમાું કહ ેછે ‘what’s your name?’. એટલે કે ‘તમાર ું  નામ 
શ ું છે?’ એકવાર િરી સાુંભળી નામ પછૂવાની પે્રટટીસ કરો.  
 

What's your name?   

 

પે્રઝન્ટર 

અહીં રફલ પોતાન ું નામ જરા જ દી રીતે જણાવે છે. તે કહ ેછે કે “my name is Phil” 
આ રીતે તમે પણ ‘my name is..’ કે પછી ‘I’m..’નો ઉપયોગ કરી તમાર ું  નામ જણાવી શકો છો. દા.ત. 
તરીકે “I’m Rishi” અથવા “My name’s Rishi.” 

 

My name's Phil  

 

I’m Phil  

 

પે્રઝેન્ટર 

 

નામના પફરચય બાદ અંતે શ ું કહવે  ું તે પણ જાણી લઈએ.  
પરરચયના અંતે રફલ શોન ને કહ ેછે, ‘nice to meet you,’ એટલે કે ‘તમને મળીને આનુંદ થયો’.  
પરુંત   શોન ફિલને “nice to meet you too,” કહ ેછે. એટલે કે કે “મને પણ તમને મળીને આનુંદ 
થયો” શોન અહીં ‘to’ની સાથે ‘too’ ઉમેરે છે.  
 

બીજા વ્યક્ટતએ કહલેી વાત િરી કહવેાની હોય ત્યારે અંગે્રજીમાું અંતે ‘too’ ઉમેરવામાું આવે છે.  
 

Nice to meet you  

… 

 

પે્રઝેન્ટર 
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ગે્રટ, ચાલો ફરી એકબીજાને પરરયય આપતા આ લોકોનો સુંવાદ સાુંભળીએ.  
 
Hi, I'm Pete. What's your name? 

Hi. My name's Mark. Nice to meet you. 

Nice to meet you too! 

 

 

Hi, I'm Alice. What's your name? 

Hi. My name's Claire. Nice to meet you. 

Nice to meet you too! 

 

પે્રઝન્ટર 

એન્ડ નાઉ ટાઈમ ટ  પ્રૅક્ટટસ, એટલે કે જરા પ્રૅક્ટટસ કરી લઈએ... પહલેાું અંગે્રજીના વાક્યોને સાુંભળો 
અને પછી બોલો. પરુંત   ધ્યાન રાખજો દરેક વાક્ય તમને બે વખત સુંભળાશે.  
 

Hello, I'm Sian. What's your name?  

 

Hi. My name's Phil. Nice to meet you.  

 

Nice to meet you too!  

 

પે્રઝેન્ટર 

ખ બ સરસ.. અને હવે સમય થયો છે તમને કેટલ ું યાદ રહ્ ું તે ચકાસવાનો. ગ જરાતી વાક્યો સાુંભળો 
તેને અંગે્રજીમાું બોલો.  
 

હલે્લો હ ું શોન. 
 

Hello, I’m Sian.  

 

તમાર ું નામ શ ું છે?  
 

What’s your name? 

 

હાય. માર ું નામ રફલ છે. 
 

Hi. My name’s Phil. 

 

તમને મળીને આનુંદ થયો. 
 

Nice to meet you. 
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મને પણ મળીને આનુંદ થયો.  
 

Nice to meet you too. 

 

પે્રઝન્ટર 

 

Nice… અંગે્રજીમાું પફરચય કેમ આપવો તે તમે શીખી ગયાું. હવે આપણે જરા શોન સાથે પ્રૅક્ટટસ 
કરીએ. પરુંત   ભલૂતા નહીં. અહીં તમારે તમારા નામનો ઉપયોગ કરવાનો છે.  
 

Hello, I’m Sian. What’s your name?  

 

Nice to meet you, too! 

 

પે્રઝેન્ટર 

Great... તમારો જવાબ સાચો છે કે નહીં? જરા આ સુંવાદ સાુંભળી તપાસી જૂઓ.  
 

Sian  

Hello, I'm Sian. What's your name? 

 

Phil 

Hi. My name's Phil. Nice to meet you. 

 

Sian 

Nice to meet you too! 

 

પે્રઝેન્ટર 

 

હવે તમે જરા પણ ખચકાયા વવના અંગે્રજીમાું પફરચય આપી શકો છો. જો કે શીખેલ ું યાદ રાખવાનો 
એક જ ઉપાય છે અને તે છે પ્રૅક્ટટસ. જેમાું વમત્રથી વધારે કોણ ઉપયોગી થાય? તો વમત્ર સાથે 
અંગે્રજીમાું પફરચયની પ્રૅક્ટટસ કરતા રહો.  
પરુંત   હાું, ‘Nice to meet you!’ કહવેાન ું ભલૂતા નહીં.  
આવ જ બીજા રસપ્રદ ટૉવપક્ સાથે િરીથી મળીશ ું Essential English Conversation માું. ત્યાું સ ધી 
Bye! 


