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Essential English Conversation 

તમે ક્યાં રહો છો: તમયરી મનપસાંદ જગ્યય કઈ છે? 

This is not a word-for-word transcript  

 

 

પે્રઝન્ટર 

હેલ્લો એન્ડ વલેકમ, Essential English Conversation મયાં આપન ાં સ્વયગત છે. હ ાં છાં રીષી…અન ેઆજે 
આપણે વયત કરીશ ાં કે તમ ેઅંગ્રેજીમયાં કેવી રીત ેજણયવશો કે ગયમ-શહેરમયાં તમયરી મનપસ ાંદ જગ્યય કઈ 

છે? 

મમત્રો, પહેલયાં તમ ેસયાંભળો શોન અન ેફિલન ેજેઓ એક-બીજાન ેગયમ-શહેરમયાં પોતયની મનપસ ાંદ જગ્યય 

મવશ ેકહી રહ્યય છે.  

Sian  
Hi Phil, what’s your favourite place? 

 
Phil 

My favourite place is the market. How about you? 

 
Sian 

Mine is the restaurant.  
 

પ્રઝેન્ટર 

થોડી મ શ્કેલી પડી હશ,ે ડોન્ટ વરી..હ ાં તમન ેસમજાવ ાં. 

અહીં શોન ફિલન ેપછેૂ છે કે ‘what’s your favourite place?’ એટલે તમયરી મનપસ ાંદ જગ્યય કઈ છે? 

વયક્ન ેસયાંભળો અન ેબોલો. 

What’s your favourite place? 

પે્રઝન્ટર 

જવયબ આપતયાં ફિલ કહે છે કે તનેી ‘favourite’ એટલે કે મનપસ ાંદ જગ્યય છે ‘market.’ મમત્રો, ગ જરયતીમયાં 

‘market’ ન ેકહીશ ાં બજાર. નીચેનય વયક્ન ેસયાંભળો અન ેઅભ્યયસ કરો. 

My favourite place is the market. 

 

 



પે્રઝન્ટર 

ફ્રેન્ડસ્,, તમ ેએમ પણ કહી શકો કે તમયરી મનપસ ાંદ જગ્યય ‘city center’ અન ે‘beach’ છે. ‘City center’ ન ે
ગ જરયતીમયાં કહીશ ાં સીટી સને્ટર અન ે‘beach’ ન ેકહીશ ાં દફરયય ફકનયરો. વયક્ન ેસયાંભળો અન ેપ નરયવતતન 

કરો.  

My favourite place is the city centre. 
 

My favourite place is the beach. 

પ્રઝેન્ટર 
જવયબ આપયયાં બયદ ફિલ શોનન ેએજ સવયલ પછેૂ છે અન ેકહે છે ‘how about you’ એટલે કે ‘તમ ેતમયરી 
મનપ ાંસદ જગ્યય જણયવો’ જો તમ ેબીજી વ્યફકતએ પછેૂલો સવયલ એન ેજ કરવય મયાંગતય હો તો અંગ્રેજીમયાં 

કહેશો ‘how about you?’ 

How about you? 

પ્રઝેન્ટર 

મમત્રો, અહીંયય શોન અન ેફિલ મનપસ ાંદ જગ્યય મવશ ેવયત કરી રહ્યય છે. અન ેએટલય મયટે ફિલન ેજવયબ 
આપતી વખત ેશોન, ‘my favourite place’ િરીથી કહેશ ેનહીં. ત ેમયત્ર કેહશ ે‘mine is the restaurant.’ 

એટલે મયર ાં રેસ્ટોરયાં છે. વયક્ન ેસયાંભળો અન ેબોલો. 
‘Mine is the restaurant.’ 

 

પ્રઝેન્ટર 

ગુડ! ચયલો િરી એકબીજાન ેપોતયની મનપસ ાંદ જગ્યય મવશ ેપછૂપરછ કરતય આ લોકોનો સ ાંવયદ 
સયાંભળીએ. 
 

મયકતન ે‘park’ પસ ાંદ છે જ્યયરે પીટની મનપસ ાંદ જગ્યય ‘river’ છે. મમત્રો, ગ જરયતીમયાં ‘park’ નો અથત થયય 

છે બગીચો અન ે‘river’ એટલે નદી. 

Hi Mark, what’s your favourite place? 
 

My favourite place is the park. How about you? 

 
Mine is the river.  

 



એલીસની મનપસ ાંદ જગ્યય ‘swimming pool’ એટલે કે સ્વીમીંગ પ લ છે અન ે‘cinema’ એ ક્લેરની 
મનપસ ાંદ જગ્યય છે. 

Hi Alice, what’s your favourite place? 

 
My favourite place is the swimming pool. 

 

Mine is the cinema. 
 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવ ેિરીથી પ્રકૅ્ક્ટસ કરીએ. અંગ્રજેીનયાં વયક્ોન ેસયાંભળો અન ેબોલો.  

What’s your favourite place? 

 
My favourite place is the market. 

 
How about you? 

 

Mine is the restaurant. 
 

પ્રઝેન્ટર  
વલેડન... ચયલો હવ ેજરય જોઈએ કે તમન ેકેટલ ાં યયદ રહ્ ાં? હવ ેવયક્ોન ેગ જરયતીમયાં સયાંભળો અન ેતને ે
અંગ્રેજીમયાં બોલો. 
 

તમયરી મનપસ ાંદ જગ્યય કઈ છે? 

 

What’s your favourite place? 
 

મયરી મનપસ ાંદ જગ્યય છે બજાર. 
 
My favourite place is the market. 

 

આપનય મવશ ેજણયવો 
 

How about you? 

 

રેસ્ટોરયાં મયરી મનપસ ાંદ જગ્યય છે. 
 

Mine is the restaurant. 
 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ... તો હવ ેતમ ેઅંગ્રેજીમયાં પોતયની મનપસ ાંદ જગ્યય મવશ ેજણયવી શકો છો અન ેસયથ-ેસયથ ેસયમનેી 

વ્યક્ક્તન ેપછૂી પણ શકો છો. હવ ેશોન સયથ ેવયત કરીન ેઅભ્યયસ કરો. 



What’s your favourite place? 

 
Mine is the restaurant. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! શ ાં તમયરય જવયબો સયચય છે? જરય આ સ ાંવયદ સયાંભળી તપયસી જૂઓ. 

Sian  

Hi Phil, what’s your favourite place? 
 

Phil 

My favourite place is the market. How about you? 
 

Sian 
Mine is the restaurant.  

 

પે્રઝન્ટર  

વલેડન. હવ ેજરય પણ ખચકયયય મવનય તમ ેઅંગ્રેજીમયાં હવ ેપોતયની મનપસ ાંદ જગ્યય મવશ ેજણયવી શકો 
છો અન ેસયથ-ેસયથ ેસયમનેી વ્યક્ક્તન ેપછૂી પણ શકો છો. જો કે શીખેલ ાં યયદ રયખવયનો એક જ ઉપયય છે 
અન ેત ેછે પ્રકૅ્ક્ટસ. તમયરય મમત્ર સયથ ેઅંગ્રેજીમયાં પ્રકૅ્ક્ટસ કરતય રહો. બીજા રસપ્રદ ટૉમપક,  સયથ ેિરીથી 

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

 


