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Essential English Conversation 

વ્યક્તિગિ માહિિી પછૂવ ું: િમારો જન્મહિવસ ક્યારે 
છે? 

This is not a word-for-word transcript  

 

પે્રઝન્ટર 

િલે્લો એન્ડ વેલકમ, Essential English Conversation માું આપન ું સ્વાગિ છે. હ ું છું રીષી......અને આજે 

આપણે વાિ કરીશ ું કે અંગ્રજેીમાું િમ ેકેવી રીિે જણાવશો કે આપનો જન્મહિવસ ક્યારે છે. 

મમત્રો, પિલેાું િમે સાુંભળો એમી અને હિલને જેઓ એકબીજાન ેપોિાના જન્મહિવસ મવશે જણાવી રહ્ાું 

છે. 

Amy  

When’s your birthday? 

 

Phil 

My birthday’s on June the 10th. 

 

Amy 

Mine’s on October the 3rd. 

 

પ્રેઝન્ટર 

થોડી મ શ્કેલી પડી િશે, ડોન્ટ વરી..હ ું િમને સમજાવ ું.  

અિીં એમી પિલેાું હિલને પછેૂ છે, ‘િમારો જન્મહિવસ ક્યારે છે?’ ‘When is your birthday?’ ગ ડ, િરીથી 

સાુંભળીને એમી સાથે પ્રૅક્તટસ કરો. 

 

When’s your birthday? 

પે્રઝન્ટર 

એમીને જવાબ આપતાાં ફિલ કહ ેછે, ‘મારો જન્મફિવસ જૂન મફહનાની િસમી તારીખે છે,’ ‘My birthday’s 

on June the 10th.’ જો તમારે તારીખ અને મફહનો એક સાથે બોલવાનો હોય તો અંગે્રજીમાાં ‘on’ શબ્િનો 



ઉમેરો કરવામાાં આવે છે. િાખલા તરીકે ‘on May the 10th’ and ‘on April the 22nd.’ વાક્યને સાાંભળો અને 

બોલો. 

My birthday’s on June the 10th. 

 

પ્રેઝન્ટર 

તમે પહલેા મફહનો કહીને પણ તમારો જન્મફિવસ જણાવી શકો છો. મમત્રો, ચાલો જોઈએ અંગે્રજીમાાં 

મફહનાઓના નામન ાં ઉચ્ચારણ કેવી રીતે કરવામાાં આવે છે. 

જાન્ય આરી - January 

ફે્રબ આરી - February 

માચચ - March 

એમપ્રલ - April 

મે - May 

જૂન - June 

જ લાઈ – July 

ઑગસ્ટ - August 

 
સપ્ટેમ્બર - September 

 

ઑતટોબર – October 

 

નવેમ્બર - November 

હડસેમ્બર – December 

 

 

 

 



પે્રઝન્ટર 

વેલડન, હવે સાાંભળો તમે ક્રમવાચક સુંખ્યામાું િમારી જન્મિારીખ જણાવો. અંગ્રેજીમાું એક, બે, ત્રણ 

માટેના ક્રમવાચક સુંખ્યાને કેવી રીિે બોલશો? 

First, second, third. 

 

 

પ્રેઝન્ટર 

ચારથી વીસ આંકડાઓ માટે અંગ્રેજીમાું ‘th’ અંિમાું ઉમેરવામાું આવે છે. િાખલા િરીકે.. 

ચોથો - fourth 

િસમો - tenth 

અઢારમો - eighteenth 

 

પ્રેઝન્ટર 

વીસથી વધારે આંકડાઓ માટે િમે વીસ અને ક્રમવાચક સુંખ્યાને એકસાથે બોલો. ચાલો થોડા ઉિાિરણો 

સાુંભળીએ. 

 

ચોવીસ - Twenty-fourth 

સત્તાવીસ - Twenty-seventh 

ઓગણત્રીસ - Twenty-ninth 

 

પ્રેઝન્ટર 

હિલને જવાબ આપિાું એમી જણાવે છે ‘મારો જન્મહિવસ ઑતટોબરની ત્રીજી િારીખે છે,’ ‘Mine’s on 

October the 3rd.’ વાક્યને સાુંભળો અને બોલો. 

Mine’s on October the 3rd. 

 



પ્રેઝન્ટર 

Great! ચાલો િવે એક-બીજાને જન્મહિવસ મવશે પછૂી રિલેી વ્યક્તિઓને સાુંભળીએ. 

When’s your birthday? 

 

My birthday’s on May the 23rd.  

 

Mine’s on January the 10th. 

 

 

When’s your birthday? 

 

My birthday’s on February the 13th.  

 

Mine’s on August the 8th. 

 

પે્રઝન્ટર 

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

When’s your birthday? 

 

My birthday’s on June the 10th. 

 

Mine’s on October the 3rd 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! િવે એક નાનકડો ટેસ્ટ કરીએ. જોઇએ િમને કેટલ ું યાિ છે? ગ જરાિી વાક્યોને અંગેજીમાું બોલો. 
 

િમારો જન્મહિવસ ક્યારે છે? 

When’s your birthday? 

મારો જન્મહિવસ જૂન મહિનાની િસમી િારીખે છે 

My birthday’s on June the 10th. 

 

મારો ઑતટોબરની ત્રીજી િારીખે છે. 
Mine’s on October the 3rd 

 

 



પે્રઝન્ટર 

ગ ડ...િો અંગ્રેજીમાું િમે શીખ્યા કે કઈ રીિે સામેની વ્યહકિને પછૂવ ું કે એમનો જન્મહિવસ ક્યારે છે. િવે 

એમી સાથનેી વાિચીિમાું પોિાનો જન્મહિવસ જણાવી અભ્યાસ કરો. અને િા મમત્રો, એમીને પણ 

‘When’s your birthday?’ પછૂવાન ું ભલૂિાું નિીં.  
 

When’s your birthday? 

 

Mine’s on October the 3rd 

 

પે્રઝન્ટર 

Great….શ ું િમે સાચા જવાબ આપ્યો? જરા આ સુંવાિ સાુંભળી જાિે િપાસી જૂઓ. 

Amy 

When’s your birthday? 

 

Phil 

My birthday’s on June the 10th. 

 

Amy 

Mine’s on October the 3rd 

 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. િવે જરા પણ ખચકાયા મવના િમે અંગ્રજેીમાું સામેની વ્યહકિને એમના જન્મહિવસ મવશે પછૂી 

શકો છો. જો કે શીખલે ું યાિ રાખવાનો એક જ ઉપાય છે અને િે છે પ્રૅક્તટસ. િમારા મમત્ર સાથે અંગ્રજેીમાું 

પ્રૅક્તટસ કરિા રિો. બીજા રસપ્રિ ટૉમપક્ સાથ ેિરીથી મળીશ ું Essential English Conversationમાું... તયાું 

સ ધી Bye! 

 

 


