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પે્રઝન્ટર 

હેલ્લો એન્ડ વલેકમ, Essential English Conversation માું તમાર ું સ્વાગત છે. હ ું છું રરષી....અન ેઆજે 
આપણ ેગયા ચાર સશેનમાું જે ભણ્યા તનેી પ્રકૅ્ટિસ કરીશ ું. તમ ેશીખ્યા, કેવી રીત ેસામનેી વ્યક્ટતન ે
પછૂવ ું કે ત ેક્ાું રહે છે અન ેએની મનપસ ુંદ જગ્યા કઈ છે. તમ ેએ પણ જાણ્્ ું કેવી રીત ેનનાકના સ્નાનો 

વવશ ેપછૂવ ું અન ેસાન-ેસાન ેતયાું પહોંચવાની રદશાઓ અંગે પણ.  

તો ફ્રેન્ડસ,્ સૌની પહેલાું તમ ેનીચેનો સ ુંવાદ સાુંભળો અન ેગયા ચાર સશેનમાું જે જાણ્્ ું એન ું પ નરાવતતન 

કરો. 

Sian 

Hi Phil. Where do you live? 

 

Phil 

I live near the hospital. 

 

Sian 

Is there a supermarket near here? 

 

Phil 

Yes, there is. It’s on London Road. 

 

Sian 

How can I get to the hotel? 

 

Phil 

Turn right, go straight on, turn left. 

 

Sian 

What’s your favourite place? 

 

Phil 

My favourite place is the park. 

 
 
 



પે્રઝન્ટર 

તમન ેકેિલ ું યાદ છે? ચાલો એક ક્ટવઝ નકી જાણીએ. ગ જરાતીનાું વાક્ોન ેસાુંભળો અન ેઅંગ્રેનામાું 

બોલો. તમ ેજવાબ સાુંભળો એ પહેલાું તમારી પાસ ેવવચારવાનો સમય હશ.ે 

વમત્રો, પ્રનમ સવાલ છે કે તમ ેક્ાું રહો છો એ અંગ્રેનામા કેવી રીત ેકહેશો? 

Phil 

Where do you live? 

 

પે્રઝન્ટર 
હવ ેકહો હ ું ‘hospital’ નનાક રહ ું છું. વમત્રો, ગ જરાતીમાું ‘hospital’ ન ેહૉક્સ્પિલ જ કહીશ ું. 
 

Phil 

I live near the hospital. 
 

પે્રઝન્ટર 

જો તમન ેપછૂવ ું હોય કે નનાકમાું સ પરમાકેિ છે કે નહીં તો અંગ્રેનામાું કેવી રીત ેપછૂશો?  ગ જરાતીમાું 
‘supermarket’  ન ેસ પરમાકેિ જ કહીશ ું. 
 

Phil 

Is there a supermarket near here? 
 

પે્રઝન્ટર 

હાું, એ લુંડન રોડ ઉપર આવલે ું છે. 
 

Phil 

Yes, there is. It’s on London Road. 
 

પે્રઝન્ટર 

જો તમન ેપછૂવ ું હોય કે હૉિેલ કેમ પહોંચી શકાય તો અંગ્રેનામાું શ ું કહેશો? 

 

Phil 

How can I get to the hotel? 
 

પે્રઝન્ટર 

કહો જમણી તરફ વળો 
 

Phil 

Turn right. 
 

પે્રઝન્ટર 

સીધ-ેસીધ ું ચાલો. 



 

Phil 

Go straight on. 
 

પ્રઝેન્િર 

હવ ેકહો ડાબી બાજ  વળો 
 

Phil 

Turn left. 
 

પ્રઝેન્િર 

જો તમન ેકોઈન ેએની મનપસ ુંદ જગ્યા વવશ ેપછૂવ ું હોય તો શ ું કહેશો? 
 

Sam 

What’s your favourite place? 
 

પ્રઝેન્િર 

હવ ેકહો કે મારી મનપસ ુંદ જગ્યા છે ‘park’ એિલે બગીચો. 
 

Phil 

My favourite place is the park. 
 

પ્રઝેન્િર 

જો તમ ેપછેૂલો સવાલ સામનેી વ્યક્ટત તમન ેજ કરે અન ેકહે ‘How about you?’ તો યાદ રાખો તમ ે
કહેશો માર ું દરરયા રકનારો એિલે ‘beach’ છે. 
 

Sam 

Mine is the beach. 
 

પે્રઝન્ટર 

નોડી મ શ્કેલી પડી હશ.ે.ડોન્િ વરી..અમ ેતમન ેઅભ્યાસ કરવામાું મદદ કરીશ ું. અંગ્રેનાના વાક્ોન ે
સાુંભળો અન ેપ નરાવતતન કરો. 
 

Hi Phil. Where do you live? 

 

I live near the hospital. 

 

Is there a supermarket near here? 

 

Yes, there is. It’s on London Road. 

 

How can I get to the hotel? 

 

Turn right. 



 

Go straight on. 

 

Turn left. 

 

What’s your favourite place? 

 

My favourite place is the park. 
 

પે્રઝન્ટર 

એન્ડ નાઉ િાઈમ ટ  પ્રકૅ્ટિસ. હવે શોન સાને વાત કરીને અભ્યાસ કરો. 
 

Sian  

Hi. Where do you live?  

 

How can I get to the hotel? 

 

What’s your favourite place?  

 

Is there a supermarket near here? 
 

પ્રઝેન્િર 

વલેડન, તમ ેઘણ ું સાર ું ક્ ું છે. હવ ેજ્યારે પણ તમ ેલોકોન ેમળશો તો તમન ેખબર છે કે કેવી રીત ે
પછૂવ ું કે એ ક્ાું રહે છે અન ેતમેની મનપસ ુંજ જગ્યા કઈ છે. સાન ેએ પણ પછૂવ ું કે નનાકમાું કઈ 

જગ્યાઓ છે, એ ક્ાું આવલેી છે અન ેતયાું કેવી રીત ેપહોંચી શકાય.  

આવા જ બીજા રસપ્રદ િૉવપક્ સાન ેફરીની મળીશ ું Essential English Conversation માું. તયાું સ ધી Bye! 

 


