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Essential English Conversation 

તમે ક્યાં રહો છો: તમે કઈ જગ્યયએ રહો છે? 
This is not a word-for-word transcript  
 
પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, Essential English Conversation મયાં આપન ાં સ્વયગત છે. હ ાં છાં રીષી......અને આજે 

આપણે વયત કરીશ ાં કે તમે અંગ્રેજીમયાં કેવી રીતે જણયવશો કે ક્યાં રહો છો?  

મમત્રો, પહલેયાં તમે સયાંભળો શોન અને ફિલને જેઓ એકબીજાન ેજણયવી રહ્યય છે તેમન ાં  ર ક્ય 

મવસ્તયરમયાં આવેલ ાં છે. 

Sian  

Hi Phil, where do you live? 

 

Phil 

I live near the market. How about you? 

 

Sian 

I live in London. 

 

પ્રેઝન્ટર 

થોડી મ શ્કેલી પડી હશે, ડોન્ટ વરી..હ ાં તમને સમજાવ ાં. 

અહીં પહલેયાં શોન ફિલને પછેૂ છે, ‘where do you live?’ એટલે તમે કઈ જગ્યયએ રહો છો? વયક્ને સયાંભળો 

અને બોલો. 

Where do you live? 

પે્રઝન્ટર 

શોનને જવયબ આપતય ફિલ જણયવે છે કે તે બજાર મવસ્તયર એટલે કે ‘the market’ પયસે રહ ેછે. મમત્રો, 

શોનની જેમ તમે પણ પોતયનય  ર નજીકની જગ્યય કહી પોતયન ાં રહઠેયણ જણયવી શકો છો. તમ ે‘I live 

near’  એટલે હ ાં .... ની નજીક રહ  છાં કહી પોતયનય  રન ાં અડ્રસે સયમેની વ્યક્તતને જણયવો. 

I live near the market. 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે આમયાંથી કોઈ એક જગ્યયની પયસે રહો છો? ધ મસટી સેન્ટર 



I live near the city centre 

 

બસ સ્ટેશન નજીક 

I live near the bus station 

 

પે્રઝન્ટર 

જવયબ આપ્યય બયદ ફિલ શોનને પછેૂ છે. તે કહ ેછે ‘How about you?’ જેનો મતલબ થયય છે કે ‘તમે 

પણ તમયરય મવશ ેજણયવો?’. જો તમ ેસયમેની વ્યક્તતને એ સવયલ કરવય મયાંગતય હો તો અંગ્રજેીમયાં કહશેો 

‘How about you?’ વયક્ને સયાંભળો અને બોલો. 

How about you? 

 

પે્રઝન્ટર 

શોન લાંડન રહ ેછે. તે ‘I live in’ કહીને લાંડન શબ્દ ઉમેરે છે. આનો અથથ એ થયો કે હ ાં લાંડનમયાં રહ ાં છાં. 

તમે પણ ‘I live in’ કહીને પોતયનય ગયમ, નગર, શહરે, પ્રયાંત અને દેશન ાં નયમ ઉમેરી શકો છો. વયક્ને 

સયાંભળીને પ નરયવતથન કરો. 

I live in London. 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! ચયલો િરી એકબીજાન ેરહઠેયણ મવશે પછૂપરછ કરતય આ લોકોનો સાંવયદ સયાંભળીએ. 
 

મયકથ દફરયય પયસે રહ ેછે. 

Hi Mark, where do you live? 

 

I live near the sea. How about you? 

 

I live in Manchester. 

 

તલેર હૉક્સ્પટલ પયસે રહ ેછે. 

Hi Claire, where do you live? 

 

I live near the hospital. How about you? 

 

I live in Birmingham. 

 



પે્રઝન્ટર 

Great! હવે િરીથી પ્રૅક્તટસ કરીએ. અંગેજીનયાં વયક્ોન ેસયાંભળો અને બોલો. તમને દરેક વયક્ બે વતત 

સાંભળયશે. 

Hi Phil, Where do you live?  
 

I live near the market. 

 

How about you? 

 

I live in London. 

 

પે્રઝન્ટર  
વેલડન...... ચયલો હવે જરય જોઈએ કે તમને કેટલ ાં યયદ રહ્ ાં? હવે વયક્ોને ગ જરયતીમયાં સયાંભળો અને 
તેને અંગ્રેજીમયાં બોલો. 
 

હયય ફિલ, તમે કઈ જગ્યયએ રહો છો? 
Hi Phil, where do you live? 

 

હ ાં બજાર નજીક રહ ાં છાં. 
I live near the market. 

 

તમયરય મવશે જણયવો 
How about you? 

 

હ ાં લાંડનમયાં રહ ાં છાં. 
I live in London. 

 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ... તો અંગ્રજેીમયાં તમે શીખ્યય કે કઇ રીતે કહવે  ાં કે તમે ક્યાંથી છો? હવે શોન સયથે વયત કરીને 

અભ્યયસ કરો. 

Hi, where do you live?  

 

I live in London 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! શ ાં તમે સયચય જવયબો આપ્યય? જરય આ સાંવયદ સયાંભળી તપયસી જૂઓ. 

Sian  

Hi Phil, Where do you live? 

 



Phil 

I live near the market. How about you? 

 

Sian 

I live in London. 

 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવે જરય પણ તચકયયય મવનય તમે અંગ્રજેીમયાં કહી શકો છો કે ક્યાં રહો છો અને સયથ-ેસયથ ે

સયમેની વ્યક્તતને પણ પછૂી શકો છો. જો કે શીતલે ાં યયદ રયતવયનો એક જ ઉપયય છે અને તે છે પ્રૅક્તટસ. 

તમયરય મમત્ર સયથે અંગ્રેજીમયાં પ્રૅક્તટસ કરતય રહો. બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સયથ ેિરીથી મળીશ ાં Essential 

English Conversationમયાં...તયયાં સ ધી. Bye! 


