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BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

રોજનો ક્રમ: ધડિયાળમાાં કેટલા વાગ્યા છે?  
This is not a word-for-word transcript  

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્િ વલેકમ, Essential English Conversation માાં આપન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં ડરષી....અન ેઆજે 

આપણે વાત કરીશ ાં કે અંગ્રજેીમાાં તમ ેકેવી રીતે પ છશો કે ઘડિયાળમાાં કેટલા વાગ્યા છે. અંગ્રજેીમાાં યમય 

જાણવા માટે કહશેો ‘what time’. 

મમત્રો, યૌથી પહલેા તમે યાાંભળો શોનને જે ડિલનને પછૂી રહી છે કે ઘડિયાળમાાં કેટલા વાગ્યા છે. 

Sian  

Hi Phil, what time is it? 

 

Phil 

It’s eight forty-five. 

 

Sian 

Aaargh, I start work at ten to nine….. I’m late!  Bye! 

 

Phil 

Bye!  

 

પે્રઝન્ટર 

થોિી મ શ્કેલી પિી હશે, િોન્ટ વરી..હ ાં તમને યમજાવ ાં. 

અહીં પહલેાાં શોન ડિલને પછેૂ છે કે ઘડિયાળમાાં કેટલા વાગ્યા છે. તે અંગ્રેજીમાાં કહ ેછે ‘what time is it’. 

વાક્યને યાાંભળો અને પ નરાવતતન કરો. 

What time is it? 

 

પે્રઝન્ટર 

ડિલ કહ ેછે કે યમય થયો છે ‘eight forty-five’ એટલે કે આઠ વાગીને પીસ્તાળીય મમમનટ. મમત્રો, યમય 
જણાવવા માટે તમે પહલેા કલાક કહો અને પછી મમમનટ કહો. ‘Eight’ એ કલાક છે અને ‘forty-five’ મમમનટ 
છે. વાક્યને યાાંભળો અને પ નરાવતતન કરો. 
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It’s eight forty-five. 

 

 

પે્રઝન્ટર 
શોન ડિલને જવાબ આપતી વખતે ‘aaargh’ કહ ેછે. આ એક અભભવ્યક્તત છે જેનો ઉપયોગ વ્યક્તત 
ભ િંતીત છે એ દશાતવે છે. શોન ડિલને કહ ેછે તે 9 વાગવામાાં 10 મમમનટ બાકી હોય ત્યારે કામ શરૂ કરે છે. 
મમત્રો, અંગ્રજેીમાાં જો કલાક પણૂત થવામાાં જો 30 મમમનટથી ઓછો યમય હોય ત્યારે ‘to hour’ કહવેામાાં 
આવે છે. ’ten to nine’ નો અથત થયો આઠ વાગીન ેપ ાય મમમનટ. વાક્યન ેયાાંભળો અને બોલો. 
 

Aaargh, I start work at ten to nine  
 

 

પે્રઝન્ટર 
શોનને કામ પર ‘late’ એટલે કે મોડ ાં થાય છે અને તે ડિલને ‘bye’ કહ ેછે. ‘Bye’ નો ગ જરાતીમાાં અથત થાય 
છે આવજો. વાક્યને યાાંભળો અને બોલો. 
 

I’m late! Bye! 
 

 

પે્રઝન્ટર 
ગ િ!  ાલો િરી મવમવધ લોકોને યાાંભળીએ જે પછૂી રહ્યા છે કે ઘડિયાળમાાં કેટલા વાગ્યા છે. 
 

ઘડિયાળમાાં એક વાગવામાાં 20 મમમનટ બાકી છે અને કેમવન ‘lunch’ એટલે કે બપોરના ભોજન માટે મોિો 
પિી ગયો છે. 
 

Hi Kevin, what time is it? 

 

It’s twenty to one. 

 

I usually have lunch at twelve, I’m late!  

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે િરીથી પ્રૅક્તટય કરીએ. અંગ્રેજી વાક્યોન ેયાાંભળો અને બોલો. 

 
What time is it? 

It’s eight forty-five. 

 

I start work at ten to nine  
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I’m late! Bye! 

 

 

પે્રઝન્ટર  
વેલિન...  ાલો હવે જરા જોઈએ તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં? હવે વાક્યોને ગ જરાતીમાાં યાાંભળો અને તેને 
અંગ્રેજીમાાં બોલો. 
 

ઘડિયાળમાાં કેટલા વાગ્યા છે? 

What time is it? 

 

 

યમય થયો છે આઠ વાગીન ેપીસ્તાળીય મમમનટ 

It’s eight forty-five. 

 

 

હ ાં નવ વાગીન ેદય મમમનટ બાકી હોય ત્યારે કામ શરૂ કર ાં છાં.  
Aaargh, I start work at ten to nine  

 

 

હ ાં મોિી પિી ગઈ છાં! આવજો 
 I’m late! Bye! 

 

 

પે્રઝન્ટર 

ગ િ... તો હવે તમે યામેની વ્યક્તતને અંગ્રજેીમાાં પછૂી શકો છો કે ઘડિયાળમાાં કેટલા વાગ્યા છે. હવે શોન 

યાથે વાત કરીને અભ્યાય કરો. 

What time is it? 
 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! શ ાં તમારા જવાબો યા ા છે? જરા આ યાંવાદ યાાંભળી તપાયી જૂઓ. 

Sian  

Hi Phil, what time is it? 

 

Phil 

It’s eight forty-five. 
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Sian 

Aaargh, I start work at ten to nine….. I’m late! Bye! 
 

 

પે્રઝન્ટર 

વેલિન. હવે તમ ેજરા પણ ખ કાયા મવના અંગ્રેજીમાાં પછૂી શકો છો કે ઘડિયાળમાાં કેટલા વાગ્યા છે. જો 

કે શીખેલ ાં યાદ રાખવાનો એક જ ઉપાય છે અને તે છે પ્રકૅ્તટય. તમારા મમત્ર યાથે અંગ્રેજીમાાં પ્રૅક્તટય 

કરતા રહો. આવા જ બીજા રયપ્રદ ટૉમપક્ યાથ ેિરીથી મળીશ ાં Essential English Conversationમાાં...ત્યાાં 

સ ધી. Bye! 

 


