
BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation: 

તમે ક્યાં રહો છો: શ ાં અહીં નજીકમયાં કોઈ 
ભોજનયલય 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 શહરેનયાં સ્થયનો વવશે જાણવય મયટે તમે અંગ્રજેીમયાં શ ાં કહશેો. 

વમત્રો, પહલેયાં તમે સયાંભળો શોનને જે ફિલને નજીકમયાં આવેલય ભોજનયલય વવશે પછૂપરછ કરી રહ્યી છે.  

Sian 

Is there a restaurant near here? 

 

Phil 

Yes, there is. It’s on Station Road. 

 

Sian 

Thanks! 

 

પે્રઝન્ટર 

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

અહીં પહલેયાં શોન ફિલને પછેૂ છે ‘is there restaurant near here’ એટલે કે શ ાં અહીં નજીકમયાં કોઈ રેસ્ટોરયાં 

છે. ‘Restaurant’ ને ગ જરયતીમયાં ભોજનયલય પણ કહવેયમયાં આવે છે. ‘Near here’ નો અથથ થયય છે નજીક. 

ભોજનયલય છે કે નહીં તે જાણવય મયટે તે ‘is there’ નો પ્રશ્નમયાં ઉપયોગ કરે છે. વયક્ને સયાંભળો અન ે

બોલો. 

Is there a restaurant near here? 

પે્રઝન્ટર 

તમે આ પ્રશ્ન શહરેનય કોઈ પણ જગ્યય વવશે જાણવય પછૂી શકો છો. વમત્રો, નીચેનય વયક્ોને સયાંભળો અને 

અભ્યયસ કરો. 

શ ાં અહીં નજીકમયાં બજાર છે? 

Is there a market near here? 



શ ાં અહીં નજીકમયાં કોઈ સ પરમયકેટ છે? 

Is there a supermarket near here? 

શ ાં અહીં નજીકમયાં કોઈ હૉસ્સ્પટલ છે? 

Is there a hospital near here? 

શ ાં અહીં નજીકમયાં કોઈ બસ સ્ટેશન છે? 

Is there a bus station near here? 

પે્રઝન્ટર 

શોનને જવયબ આપતય ફિલ જણયવે છે કે ‘yes there is’ એટલે કે હય, અહીંયય છે. ફિલ શોનન ેસયથ-ેસયથે 

એ પણ જણયવે છે કે ભોજનયલય સ્ટેશન રોડ ઉપર આવેલ ાં છે. તે અંગ્રજેીમયાં કહ ેછે, ‘it’s on Station Road.’ 

વમત્રો, અંગ્રજેીમયાં મયગથ મયટે ‘street’ અને ‘road’ શબ્દનો ઉપયોગ કરવયમયાં આવ ેછે. વયક્ને સયાંભળો 

અને પ નરયવતથન કરો.  

Yes, there is. It’s on Station Road. 

પે્રઝન્ટર 

મયફહતી આપવય બદલ શોનને ‘thanks’ કહ ેછે જેનો ગ જરયતીમયાં અથથ થયો આભયર. વયક્ને સયાંભળો 

અને અભ્યયસ કરો. 

Thanks 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! ચયલો િરી એકબીજાને રહઠેયણ વવશે પછૂપરછ કરતય આ લોકોનો સાંવયદ સયાંભળીએ. 

ટન ેપયકથ જવ  છે.  

Is there a park near her? 

 

Yes, there is. It’s on King George Street. 

 

Thanks 

 

ક્લેર ‘hotel’, ‘હૉટેલ’ શોધી રહી છે. 

Is there a hotel near here? 

 

Yes, there is. It’s on East Street. 



Thanks 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે િરીથી પ્રૅક્ક્ટસ કરીએ. અંગેજીનયાં વયક્ોન ેસયાંભળો અને બોલો.  

Is there a restaurant near here?  

Yes, there is.  

It’s on Station Road. 

Thanks! 

 

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

શ ાં અહીં નજીકમયાં કોઈ રેસ્ટોરયાં છે?  

Is there a restaurant near here?  

 

હય, નજીકમયાં છે. 
Yes, there is. 

 

એ સ્ટેશન રોડ ઉપર છે. 
It’s on Station Road 

 

આભયર! 

Thanks!   

 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ... તો અંગ્રજેીમયાં તમ ેશીખ્યય કે કઇ રીતે તમયરય ગયમ અને શહરેમયાં આવેલય સ્થયનો વવશે પછૂવ ાં. હવે 

શોન સયથે વયત કરીને અભ્યયસ કરો. 

Is there a restaurant near here? 

Thanks 

 

પે્રઝન્ટર 

Great…શ ું તમારા જવાબ સાચાું છે? જરય આ સાંવયદ સયાંભળી તપયસી જૂઓ. 

Sian  

Is there a restaurant near here? 

 

Phil 

Yes, there is. It’s on Station Road. 

 

 



Sian 

Thanks! 

 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવે જરય પણ ખચકયયય વવનય તમે અંગ્રજેીમયાં તમયરય ગયમ-શહરેમયાં આવેલય સ્થયનો વવશે પછૂી 

શકો છો અને સયથ-ેસયથે સયમેની વ્યસ્ક્તન ેજણયવી પણ શકો છો. જો કે શીખલે ાં યયદ રયખવયનો એક જ 

ઉપયય છે અને ત ેછે પ્રૅક્ક્ટસ. તમયરય વમત્ર સયથ ેઅંગ્રેજીમયાં પ્રૅક્ક્ટસ કરતય રહો. બીજા રસપ્રદ ટૉવપક્ સયથ ે

િરીથી મળીશ ાં Essential English Conversationમયાં...તયયાં સ ધી. Bye! 


