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Essential English Conversation 

વ્યક્તિગિ માહિિી પછૂવ ું: િમારા લગ્ન થઇ ગયા 
છે? 

This is not a word-for-word transcript  
 

પે્રઝન્ટર 

િલે્લો અને વેલકમ..બીબીસી ના Essential English Conversationમાું િમાર ું સ્વાગિ છે. હ ું છું રીષી...અને 

આજે આપણ ેવાિ કરીશ ું કે િમે અંગ્રેજીમાું કેવી રીિે સામેની વ્યહકિને પછૂશો કે િણેે લગ્ન કયાા છે કે 

નિીં? 

સૌથી પિલેાું િમે નીચનેો સુંવાદ સાુંભળો જેમાું બે વ્યક્તિઓ એકબીજાને પછૂી રિી છે કે િેમણ ેલગ્ન 

કયાા છે કે નિીં. 

Sue  
Are you married? 
 
Mark 
No, I’m not, but I’m engaged.  How about you? 
 
Sue 
Yes, I am. 
 

પે્રઝન્ટર 

શરૂઆિમાું થોડ ું અઘરૂું લાગશે. પણ અભ્યાસ કરવાથી િમે શીખી જશો.  

અિીં પિલેા સ એ માકાને પછૂય ું, ‘are your married?’ એટલે િમે લગ્ન કયાા છે કે નિીં. આ એવો પ્રશ્ન છે 

જેમાું વ્યહકિ માત્ર ‘yes’ એટલે કે ‘િા’ અથવા ‘no’ એટલે કે ‘ના’ જવાબ આપ ેછે. વાક્યને સાુંભળો અન ે

અભ્યાસ કરો. 

Are you married? 
 

પે્રઝન્ટર 

સ ને જવાબ આપિાું માકા કિ ેછે, ‘No, I’m not’ એટલે ‘ના, મારા લગ્ન નથી થયાું’. િે સ ને જણાવે છે, 

‘but I’m engaged’ એટલે કે માર  સગપણ થઈ ગય ું છે. 



મમત્રો, િમે પહરક્સ્થમિ પ્રમાણે સામેની વ્યહકિને જવાબ આપી શકો છો. િમે કિી શકો કે ‘I’m single’ 

એટલે ‘હ ું અમપરણીિ છું.  

જો િમારે કોઈ સાથે સબુંધ છે િો કિશેો ‘I have a partner’ જેનો અથા થયો કે, ‘મારે જોડીદાર છે’ અને 

જો િમારા છટાછેડા થઈ ગયા છે િો બોલો ‘I’m divorced’ એટલે કે ‘મારા છટાછેડા થઈ ગયા છે’.  

No I’m not, but I’m engaged 
I’m single  
I have a partner  
I’m divorced  

પે્રઝન્ટર 

જવાબ આપયાું બાદ માકા પણ સ ને એજ સવાલ પછેૂ છે અને કિ ેછે ‘how about you’ એટલે કે ‘િમે પણ 

જણાવો?’. જો િમે બીજા વ્યહકિએ પછેૂલો સવાલ એને જ કરવા માુંગિા િોવ િો અંગ્રેજીમાું કિશેો ‘how 

about you’. વાક્યને સાુંભળો અને બોલો. 

How about you? 
 

પે્રઝન્ટર 

સ  માકાના સવાલનો જવાબ િાું અથવા ના માું આપે છે. િે કિ ેછે, ‘િાું મારા લગ્ન થઈ ગયા છે.’, ‘Yes, I 

am.’ વાકયને સાુંભળી અભ્યાસ કરો.   

Yes, I am. 
 

પે્રઝન્ટર 

Great! ચાલો િવે એક-બીજાને વૈવાહિક ક્સ્થમિ એટલે કે ‘marital status’ મવશે પછૂી રિલેી વ્યહકિઓને 

સાુંભળીએ. 

Are you married? 
Yes, I am. How about you? 
No, I’m not. I’m single. 
 
Are you married? 
No, I’m not. I’m divorced. How about you? 
Yes, I am. 
 
Are you married? 
Yes, I am. How about you? 
No, I’m not. I have a partner. 
 
 



પે્રઝન્ટર 

મમત્રો ચાલો ફરીથી અભ્યાસ કરીએ. અંગ્રેજીના વાક્યોને સાુંભળો અને બોલો. 

Are you married? 
No, I’m not, but I’m engaged. 
How about you? 
Yes, I am. 

પે્રઝન્ટર 

Great! િવે એક નાનકડો ટેસ્ટ કરીએ. જોઈએ િમને કેટલ ું યાદ છે? ગુ જરાિી વાક્યોને અંગેજીમાું 
બોલો. 
શ ું િમારા લગ્ન થઈ ગયા છે? 
Are you married? 

નિી, મારા લગ્ન નથી થયા, પણ માર ું સગપણ થઈ ગય ું છે 
No, I’m not, but I’m engaged. 

‘િમે પણ જણાવો?’ 
How about you? 

િા, મારા લગ્ન થઈ ગયા છે. 
Yes, I am. 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ...િો અંગ્રેજીમાું િમે શીખયાું કે કઈ રીિે સામેની વ્યહકિને પછૂવ ું કે એના લગ્ન થયાું છે કે નિી. િવ ે

સ  સાથે વાિ કરી અભ્યાસ કરો. અને િા મમત્રો, સ ને પ રક પ્રશ્ન ‘િમારા મવશે જણાવો’ પછૂવાનો ભલૂિાું 

નિીં.  
Are you married? 
Yes, I am. 

પે્રઝન્ટર 

Great….શ ું િમે સાચા જવાબ આપયો? જરા આ સુંવાદ સાુંભળી િપાસી જૂઓ. 

Sue  
Are you married? 
 
Mark 
No, I’m not, but I’m engaged.  How about you? 
 
Sue 
Yes, I am. 
 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. િવે જરા પણ ખચકાયા મવના િમે અંગ્રજેીમાું સામેની વ્યહકિને વૈવાહિક ક્સ્થમિ એટલે કે 



‘marital status’ મવશે પછૂી શકો છો. જો કે શીખલે ું યાદ રાખવાનો એક જ ઉપાય છે અને િે છે પ્રૅક્તટસ. 

િમારા મમત્ર સાથે અંગ્રેજીમાું પ્રૅક્તટસ કરિા રિો. બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સાથ ેફરીથી મળીશ ું Essential 

English Conversationમાું... તયાું સ ધી Bye! 

  


