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પે્રઝન્ટર 

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

આપણે વાત કરીશ ાં કે તમે જ્યારે બજારમાાં ખરીદી કરવાાં જાવ તો અંગ્રેજીમાાં શ ાં કહશેો. 

મમત્રો, પહલેાાં તમે સાાંભળો લીઝાને જે બજારમાાં બટાકા ખરીદી રહી છે. 

Dan 

How can I help you? 

 

Lisa  

Hi, can I have a kilo of potatoes? 

 

Dan 

Here you are. That’s £1.00. 

 

પ્રેઝન્ટર 

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

અહીં પહલેાાં સ્ટોલ ધારક ડને લીઝાને 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 નરાવતતન કરો. 

How can I help you? 

પ્રેઝન્ટર 

લીઝા ડનેને જણાવે છે કે એને એક રકલો બટાકા જોઈએ છે. મમત્રો, અંગ્રેજીમાાં રકલોન ે‘kilo’ જ કહીશ ાં 

જ્યારે બટાકાને કહીશ ાં ‘potatoes.’ વાક્યને સાાંભળો અન ેબોલો. 

Hi, can I have a kilo of potatoes? 

પ્રેઝન્ટર 

તમે શાકભાજી જેમ કે ‘onions’ એટલે કાાંદા અથવા ટામેટાાં જેને અંગ્રેજીમાાં ‘tomatoes’ કહ ેછે, તે પણ 

માાંગી શકો છો. શાકભાજીન ેઅંગ્રેજીમાાં ‘vegetables’ કહવેામાાં આવે છે. વાક્યને સાાંભળો અને બોલો. 
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Can I have a kilo of onions? 

 

Can I have a kilo of tomatoes? 

 

પ્રેઝન્ટર 

મમત્રો, તમે ફળ કે જેને અંગ્રજેીમાાં ‘fruit’ કહવેામાાં આવે છે તે પણ સ્ટોલ ધારક પાસ ેમાાંગી શકો છો, જેમ 

કે ‘orange’ એટલે નારાંગી અને કેળાાં જેને અંગ્રેજીમાાં કહવેાય છે ‘bananas.’ વાક્યને સાાંભળો અને બોલો. 

Can I have a kilo of oranges? 

 

Can I have two kilos of bananas? 

 

પ્રેઝન્ટર 

તમે ચોખા એટલે કે ‘rice’ અથવા ‘flour’ એટલે કે લોટ પણ માાંગી શકો છો. વાક્યને સાાંભળીને અભ્યાસ 

કરો. 

Can I have a kilo of rice? 

 

Can I have a kilo of flour? 

 

પ્રેઝન્ટર 

બટાકા વજન કયાત બાદ સ્ટોલ ધારક કહ ેછે ‘here you are.’ આનો અથત થયો કે આ લો તમારી વસ્ત  . 

સામેની વ્યક્તતને કોઈ વસ્ત   આપતી વખતે આપણ ેઆ વાક્ય કહીએ છે. વાક્યને સાાંભળો અન ેબોલો. 

Here you are. 

પ્રેઝન્ટર 

બટાકા આપ્યા બાદ સ્ટોલ-ધારક ડને લીઝાને કહ ેછે કે એક રકલો બટાકાનાાં થયાાં એક પાઉન્ડ. 

 

That’s £1.00 

પ્રેઝન્ટર 

ગ ડ! ચાલો ફરી મવમવધ લોકોને પોતાની મનપસાંદ વાનગી ખરીદી કરતાાં સાાંભળીએ. 
જસ્ટીન ‘lamb’ ની ખરીદી કરી રહ્યો છે. મમત્રો, ‘lamb’ નો અથત થાય છે ઘટેાન ાં માાંસ. 
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How can I help you? 

 

Hi, can I have two kilos of lamb? 

 

Here you are. That’s £15.00 

 

How can I help you? 

 

Hi, can I have a kilo of peppers? 

 

Here you are. That’s £2.50 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે ફરીથી પ્રૅક્તટસ કરીએ. અંગ્રેજીનાાં વાક્યોન ેસાાંભળો અને બોલો. 

How can I help you? 

 

Can I have a kilo of potatoes? 

 

Here you are.  

 

That’s £1.00 

 

પ્રેઝન્ટર  
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 એક રકલો બટાકા મળી શકે? 

Can I have a kilo of potatoes? 

 

આ લો તમારી વસ્ત   
 

Here you are. 

 

આના થયા એક પાઉન્ડ 

That’s £1.00 
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પે્રઝન્ટર 

ગ ડ... તો હવે તમને ખબર છે કે અંગ્રેજીમાાં કેવી રીતે બજારમાાં વસ્ત  ઓ ખરીદવી. હવે સ્ટોધારક ડને 

સાથે વાત કરીને અભ્યાસ કરો. 

How can I help you? 

 

Here you are. That’s £1.00 

 

પે્રઝન્ટર 

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

Dan 

How can I help you? 

 

Lisa  

Hi, can I have a kilo of potatoes? 

 

Dan 

Here you are. That’s £1.00. 

 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવે જરા પણ ખચકાયા મવના તમે રેસ્ટોરાાંમાાં ઓડતર કરી શકો છો અને બજારથી વસ્ત  ઓ 

ખરીદી શકો છો. જો કે શીખલે ાં યાદ રાખવાનો એક જ ઉપાય છે અને તે છે પ્રૅક્તટસ. તમારા મમત્ર સાથે 

અંગ્રેજીમાાં પ્રૅક્તટસ કરતા રહો. બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સાથ ેફરીથી મળીશ ાં Essential English 

Conversationમાાં...તયાાં સ ધી. Bye! 


