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પે્રઝન્ટર 

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

આપણે ગયા ચાિ સેશનમાાં જે ભણ્યા તેની પૅ્રક્ટિસ કિીશ ાં. તમે શીખ્યા, કેવી િીતે સામેની વ્યક્ટતન ે

પછૂવ ાં કે એની મનપસાંદ વાનગી કઈ છે. તમે એ પણ જાણ્્ ાં કેવી િીતે િેસ્િોિાાંમાાં વાનગી ઓડડિ કિવી, 

માકેિમાાં ખિીદી કિવી અને વવવવધ વાનગીઓ વવશે વાત કિવી.  

તો ફે્રન્ડસ,્ સૌથી પહલેાાં તમે નીચેનો સાંવાદ સાાંભળો અને ગયા ચાિ સેશનમાાં જે જાણ્્ ાં એન ાં પ નિાવતડન 

કિો. 

Sarah  

Hi Ben. What’s your favourite food? 

 

Ben 

My favourite food is lamb. 

 

Sarah 

What do you eat for dinner? 

 

Ben 

I usually eat vegetable stew for dinner. 

 

પે્રઝન્ટર 

યાદ િાખો તમ ેઆજ િીતે સવાિનો નાસ્તો અન ેબપોિના ભોજન વવશે પણ જણાવી શકો છે. વાક્યને 

સાાંભળો અને પ વિાવતડન કિો. 

I usually eat vegetable stew for lunch 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! હવે તમે સાિાહને સાાંભળો જે બજાિમાાં વસ્ત  ઓ ખિીદી િહી છે. 

Ben 

How can I help you? 
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Sarah 

Can I have a kilo of peppers? 

 

Ben 

That’s £3.50. 
 

પે્રઝન્ટર 

આ જ પ્રકાિે તમે િેસ્િોિાાંમાાં પણ ઓડડિ આપી શકો છો. 

Sarah 

How can I help you 

 

Ben 

Can I have the fish stew? And some water to drink.. 

 

Sarah 

Yes, of course 

 

પ્રેઝન્િિ 

તમને કેિલ ાં યાદ િહ્ ાં? ચાલો એક ક્ટવઝ થકી જાણીએ. ગ જિાતીનાાં વાક્યોને સાાંભળો અને અંગ્રેજીમાાં 

બોલો. તમે જવાબ સાાંભળો એ પહલેાાં તમાિી પાસે વવચાિવાનો સમય હશે. 

તો પહલેો પ્રશ્ન છે કે તમે કેવી િીતે કહશેો કે તમાિી મનગમતી વાનગી કઈ છે? 

What’s your favourite food? 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે તમે કહો કે માિી મનગમતી વાનગી છે ‘lamb’ એિલે ઘિેાન ાં માાંસ. 

My favourite food is lamb. 

 

તમે સામેની વ્યક્ટતને કેવી િીતે પછૂશો કે એ સાાંજના ભોજનમાાં શ ાં જમે છે. વમત્રો, સાાંજના ભોજનને 

અંગ્રેજીમાાં કહીશ ાં ‘dinner’.  

What do you eat for dinner? 
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પે્રઝન્ટર 

જો તમને કહવે  ાં હોય કે હ ાં સામાન્યતઃ સાાંજના ભોજનમાાં ‘vegetable stew’ ખાવ છાં, તો અંગ્રેજીમાાં કેવી 

િીતે કહશેો? 

I usually eat vegetable stew for dinner. 

 

 

પે્રઝન્ટર 

હ ાં તમાિી કોઈ મદદ કિી શક ાં? જો અંગ્રેજીમાાં કહવે  ાં હોય તો શ ાં કહશેો? 
How can I help you? 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે કહો શ ાં મને એક રકલો ‘peppers’ એિલે કે મિી મળી શકે? 

Can I have a kilo of peppers? 

 

પે્રઝન્ટર 

કહો આના થયાાં 3.50 પાઉન્ડ. 
That’s £3.50. 

 

પે્રઝન્ટર 

થોડી મ શ્કેલી પડી હશે..ડોન્િ વિી..અમે તમને અભ્યાસ કિવામાાં મદદ કિીશ ાં. અંગ્રેજીના વાક્યોને 
સાાંભળો અને પ નિાવતડન કિો. 
 

What’s your favourite food? 
 

My favourite food is lamb. 

 

What do you eat for dinner? 

 

I usually eat vegetable stew for dinner. 
 

How can I help you? 

 

Can I have a kilo of peppers? 



 

 
Essential English Conversation © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 4 of 5 

 

 

 

That’s £3.50. 

 

 

પે્રઝન્ટર 

એન્ડ નાઉ િાઈમ ટ  પ્રકૅ્ટિસ. હવે સાિાહ સાથે વાત કિીને અભ્યાસ કિો. 
 

 

What’s your favourite food?  

 

What do you eat for dinner? 

 

પે્રઝન્ટર 

 

હવે વવચાિો કે તમે િેસ્િોિાાંમાાં છો. હવે તમે સાિાહ સાથે વાત-ચીત કિો. 
 

How can I help you? 

 

પે્રઝન્ટર 
 

તમે બજાિમાાં વસ્ત  ઓ ખિીદી િહ્યા છો. સાિાહ સાથે વાત કિીને અભ્યાસ કિો. 
 

How can I help you? 

 

પે્રઝન્ટર 

શ ાં તમાિા જવાબો સાચા છે? જિા આ સાંવાદ સાાંભળી તપાસી જ ઓ. 
 

Sarah  

Hi Ben. What’s your favourite food? 

 

Ben 

My favourite food is lamb. 

 

Sarah 

What do you eat for dinner? 

 

Ben 

I usually eat vegetable stew for dinner. 

 

Ben 

How can I help you? 

 

Sarah 

Can I have a kilo of peppers? 
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Ben 

That’s £3.50. 

 

પે્રઝન્ટર 

વેલડન, તમે ઘણ ાં સાર ાં ક્ ું છે. હવે તમે ખબિ છે કે કેવી િીતે વાનગી અને ભોજન વવશે પછૂવ ાં. સાથે-

સાથે કેવી િીતે િેસ્િોિાાંમાાં વાનગી ઓડડિ કિવી, બજાિમાાં વસ્ત  ઓ કેમ ખિીદવી અને કેવી િીતે સામેની 

વ્યક્ટતને પછૂવ ાં કે એની મનપસાંદ વાનગી કઈ છે. આવા જ બીજા િસપ્રદ િૉવપક્ સાથે ફિીથી મળીશ ાં 

Essential English Conversation માાં. તયાાં સ ધી Bye! 


