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BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

વાનગી: રેસ્ટોરાાંની અંદર 

This is not a word-for-word transcript  

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, Essential English Conversation માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રરષી....અને આજે આપણ ે

વાત કરીશ ાં કે તમારે કેવી રીતે રેસ્ટોરાાંમાાં તમારી વાનગી ઓડડર કરવી. 

મમત્રો, પહલેાાં તમે સાાંભળો શોનને જે રેસ્ટોરાાંમાાં કાંઈક ઓડડર આપી રહી છે. 

Phil 

How can I help you? 

 

Sian  

Hi, can I have the meat stew? And some water to drink. 

 

Phil 

Yes, of course. 

 

પે્રઝન્ટર 

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

અહીં વેઈટર શોનને પછેૂ છે, ‘How can I help you?’ એટલે ‘હ ાં તમારી કઈ રીતે મદદ કરી શક ાં?’ આ પ્રશ્ન 

મોટાભાગે દ કાનો, રેસ્ટોરાાં અને માકેટના લોકો દ્વારા પછૂવામાાં આવે છે, જેથી ખબર પડ ેકે તમને શ ાં 

જોઈએ છે. વાક્યને સાાંભળો અને પ નરાવતડન કરો. 

How can I help you?  

 

પે્રઝન્ટર 

શોનએ કહ્ ાં કે એને ‘meat stew’ જોઈએ છે. મમત્રો, ‘meat’ એટલે પ્રાણીઓન ાં માાંસ અને ‘stew’ એટલે માાંસ 

અને શાકભાજીની બનેલી એક વાનગી. પોતાની વાત શરૂ કરતાાં પહલેાાં શોન કહ ેછે, ‘Can I have’ એટલે 

શ ાં મને....મળી શકે? વાક્યને સાાંભળો અને અભ્યાસ કરો. 

Hi, can I have the meat stew?  
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પે્રઝન્ટર 

તમે ‘chicken’ એટલે પાળેલી મરઘી અથવા મરઘાાંન  ાં માાંસ અથવા ‘lamb’ પણ માંગાવી શકો છો. 

ગ જરાતીમાાં ‘Lamb’ નો અથડ થાય છે ઘટેાન ાં માાંસ. 

Hi, can I have the chicken? 

 

Hi, can I have the lamb? 

 

પે્રઝન્ટર 

બીજી વસ્ત   તમે માાંગી શકો એ છે ‘vegetables’ એટલે શાકભાજી અને ‘potatoes’ એટલે બટાકા. 

Hi, can I have the vegetables? 

 

Hi, can I have the potatoes? 

 

પે્રઝન્ટર 

ઓડડર આપયાાં બાદ શોન વેઈટરને પીવા માટે થોડ ાં પાણી પણ આપવાન ાં કહ ેછે. પાણીને અંગ્રજેીમાાં 

કહીશ ાં ‘water’ અને પીવા માટે કહીશ ાં ‘drink.’ 

And some water to drink 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, પાણીની જગ્યાએ તમે ‘juice’ અથવા ‘soda’ પણ માંગાવી શકો છો. ગ જરાતીમાાં ‘juice’ ને કહીશ ાં રસ 

અને ‘soda’ ને સોડા જ કહીશ ાં. 

And some juice to drink 

 

And some soda to drink 
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પે્રઝન્ટર 

ઓડડર લીધા બાદ રિલ શોનને કહ ેછે, ‘Yes, of course’ એટલે હા, જરૂરથી. વાક્યન ેસાાંભળો. 

Yes, of course. 

 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! ચાલો િરી મવમવધ લોકોને રેસ્ટોરાાંમાાં પોતાની મનપસાંદ વાનગીનો ઓડડર આપતા સાાંભળીએ. 
  

રિસ શાકભાજી, સ્ટય  અને જૂસ આરોગી રહ્યો છે. શાકભાજીને અંગ્રજેીમાાં કહીશ ાં ‘vegetables.’ 

How can I help you? 

 

Hi, can I have the vegetable stew? And some juice to drink. 

 

Yes, of course 

 

પે્રઝન્ટર 

સ્ટેિનીએ ‘fish’ એટલે કે માછલી અને ‘soda’ નો ઓડડર આપયો છે.  

How can I help you? 

 

Hi, can I have the fish? And some soda to drink 

 

Yes, of course 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે િરીથી પ્રૅક્ટટસ કરીએ. અંગ્રેજીનાાં વાક્યોને સાાંભળો અને બોલો. 

How can I help you? 

 

Can I have the meat stew? 

 

And some water to drink 

 

Yes, of course.  
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પે્રઝન્ટર  
વેલડન... ચાલો હવે જરા જોઈએ કે તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં? હવે વાક્યોને ગ જરાતીમાાં સાાંભળો અને તેને 
અંગ્રેજીમાાં બોલો. 
 

હ ાં કેવી રીતે તમારી મદદ કરી શક ાં? 

How can I help you? 

 

શ ાં મને મીટ સ્ટય  મળી શકે? 

Can I have the meat stew? 

 

અને પીવા માટે થોડ ાંક પાણી પણ 

And some water to drink 

 

હા, જરૂરથી 

Yes, of course. 

 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ... તો હવે તમને ખબર છે કે કેવી રીતે અંગ્રજેીમાાં રેસ્ટોરાાંમાાં ઓડડર કરવ ાં હવે શોન સાથે વાત કરીને 

અભ્યાસ કરો. 

How can I help you? 

 

Yes, of course  

 

પે્રઝન્ટર 

Great! શ ાં તમારા જવાબો સાચા છે? જરા આ સાંવાદ સાાંભળી તપાસી જૂઓ. 

Phil 

How can I help you? 
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Sian  

Hi, can I have the meat stew? And some water to drink. 

 

Phil 

Yes, of course. 

 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવે જરા પણ ખચકાયા મવના તમે રેસ્ટોરાાંમાાં અંગ્રેજીમાાં ઓડડર આપી શકો છો. જો કે શીખલે ાં 

યાદ રાખવાનો એક જ ઉપાય છે અને તે છે પ્રૅક્ટટસ. તમારા મમત્ર સાથે અંગ્રજેીમાાં પ્રૅક્ટટસ કરતા રહો. 

બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સાથ ેિરીથી મળીશ ાં Essential English Conversationમાાં...તયાાં સ ધી. Bye! 


