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Essential English Conversation 

તમે ક્યાં રહો છો: હ ાં કેવી રીતે પહોંચી શક ાં? 

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 નગરમયાં આવલે સ્થયનો ઉપર તમે કેવી રીતે પહોંચશો. 

મમત્રો, પહલેયાં તમે સયાંભળો ફિલને જે સેમને સ પરમયકેટ જવયનો રસ્તો પછૂી રહ્યો છે.  

Phil  

How do I get to the supermarket? 

 

Sam 

Turn left, go straight on, turn right, it’s on Queen Street. 

 

Phil 

Thanks! 

 

પ્રેઝન્ટર 

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

અહીં ફિલ સેમને પછેૂ છે કે ‘supermarket’ હ ાં કેવી રીતે પહોંચી શક ાં? ગ જરયતીમયાં ‘supermarket’ ને  

‘સ પરમયકેટ’ જ કહીશ ાં. સેમને પ્રશ્ન પછૂતી વખતે ફિલ કહ ેછે, ‘how do I get to…’ એટલે હ ાં કેવી રીતે... 

પહોંચી શક ાં. મમત્રો, ફિલ ‘how do I get to….’ પછી ‘the supermarket’ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. વયક્ને 

સયાંભળો અને બોલો. 

How do I get to the supermarket?  

પે્રઝન્ટર 

જવયબ આપતયાં સેમ ફિલને કહ ેછે કે તેણે પહલેયાં ડયબી બયજ  વળવ ાં પડશે. તે અંગ્રજેીમયાં કહ ેછે ‘turn left’. 

તે ફિલને ડયબી બયજ  વળીને સીધે ચયલવયન ાં કહ ેછે અને પછી જમણે વળવયન ાં જણયવે છે. ફે્રન્ડસ,્ સીધે 

ચયલવય મયટે અંગ્રજેીમયાં કહશેો, ‘go straight on’ અને ‘turn right’ એટલે જમણે વળવ ાં. નીચેનય વયક્ોને 

સયાંભળો અને અભ્યયસ કરો. 

 

 



Turn left  

Go straight on 

Turn right  

પે્રઝન્ટર 

રસ્તો બતયવ્યય બયદ સેમ ફિલને સ પરમયકેટ જે મયગગ ઉપર આવેલ ાં છે એનો નયમ પણ જણયવે છે. તે 

અંગ્રેજીમયાં કહ ેછે, ‘it’s on Queen Street.’ ગ જરયતીમયાં આનો અથગ થયો કે એ ક્વીન સ્રીટ ઉપર આવેલ ાં 

છે. મમત્રો, સમે ‘it’s on...’ કહીને મયગગન ાં નયમ ઉમેરે છે. વયક્ને સયાંભળો અને પ નરયવતગન કરો.  

It’s on Queen Street  

પ્રેઝન્ટર 

મયફહતી આપવય બદલ ફિલ સેમને ‘thanks’ કહ ેછે જેનો ગ જરયતીમયાં અથગ થયો આભયર. વયક્ને સયાંભળો 

અને અભ્યયસ કરો. 

Thanks 

પ્રેઝન્ટર 

ગડુ! ચયલો િરી એકબીજાન ેફદશો મવશે પછૂપરછ કરતય આ લોકોનો સાંવયદ સયાંભળીએ. 
 

પીટને ‘bank’ જવ ાં છે. મમત્રો, ગ જરયતીમયાં ‘bank’ ને બૅંક જ કહીશ ાં. 

How do I get to the bank? 

Turn right, go straight on, turn left, it’s on Perth Road. 

Thanks! 

 

ક્લેરને ‘post office’ એટલે ડયકઘર જવ ાં છે. 

How do I get to the post office? 

Go straight on, turn right, turn left, it’s on South Street. 

Thanks! 

 

પે્રઝન્ટર 

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

How do I get to the supermarket? 

Turn left. 

Go straight on. 

Turn right. 

It’s on Queen Street. 

Thanks! 



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

હ ાં સ પરમયકેટ કેવી રીતે પહોંચી શક ાં?  
How do I get to the supermarket? 

 

ડયબી બયજ  વળો 
Turn left. 

 

સીધ-ેસીધે ચયલો. 
Go straight on 

 

જમણે વળો 
Turn right. 

 

એ ક્વીન સ્રીટ ઉપર આવેલ ાં છે. 
It’s on Queen Street. 

 

આભયર! 

Thanks!   

 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ...તો હવે તમ ેઅંગ્રેજીમયાં ફદશય અંગે પછૂી શકો છો અને સયથે-સયથે સયમેની વ્યક્ક્તને મયફહતી આપી 

પણ શકો છો. હવે ફિલ સયથ ેવયત કરીને અભ્યયસ કરો. 

How do I get to the supermarket? 

Thanks! 

 

પે્રઝન્ટર 

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

Phil  

How do I get to the supermarket? 

 

Sam 

Turn left, go straight on, turn right, it’s on Queen Street. 

 

Phil 

Thanks! 

 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવે જરય પણ ખચકયયય મવનય તમે અંગ્રજેીમયાં હવે તમે અંગ્રજેીમયાં ફદશય અંગે પછૂી શકો છો અને 



સયથ-ેસયથે સયમેની વ્યક્ક્તન ેમયફહતી આપી પણ શકો છો. જો કે શીખેલ ાં યયદ રયખવયનો એક જ ઉપયય છે 

અને તે છે પ્રૅક્ક્ટસ. તમયરય મમત્ર સયથે અંગ્રજેીમયાં પ્રકૅ્ક્ટસ કરતય રહો. બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સયથ ેિરીથી 

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


