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BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

રોજનો ક્રમ: સમીક્ષા 
 

This is not a word-for-word transcript  

 

પે્રઝન્ટર 

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

આપણે ગયા ચાર સેશનમાાં જે ભણ્યા, તેની પૅ્રક્ટિસ કરીશ ાં.  

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

કરો. 

Sian  

Hi Phil. What time is it? 
 

Phil 

It’s seven fifteen. 

 

Sian 

Oh, it’s early, I usually have dinner at eight o’clock. When do you have dinner? 

 

Phil 

I usually have dinner at nine o’clock. 

 

Sian 

That’s late! What time do you finish work? 
 

Phil 

I usually finish work at eight forty-five. 

 

Sian 

When do you go to bed?  

 

Phil 

I usually go to bed at twelve thirty. 
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Sian 

What time do you get up? 

 

Phil 

I always get up at five o’clock. 

 
Sian 

That’s early! Are you tired? 

 

પે્રઝન્ટર 

તમને કેિલ ાં યાદ રહ્ ાં? ડોન્િ વરી...અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. તમે જવાબ સાાંભળો એ પહલેાાં 
તમારી પાસે વવચારવાનો સમય રહશેે. તો પ્રથમ પ્રશ્ન છે કે તમે કેવી રીતે પછૂશો કે ઘરડયાળમાાં કેિલા 
વાગ્યા છે? 

 

What time is it? 
 

પે્રઝન્ટર 

હવે કહો સમય થયો છે સાત વાગીને પાંદર વમવનિ 

It’s seven fifteen. 

 
પે્રઝન્ટર 

હવે પછૂો તમે રાતે્ર કેિલાાં વાગે જમો છો? 

When do you have dinner? 

 

 

પે્રઝન્ટર 

તમને જો કહવે  ાં હોય કે હ ાં સામાન્યતઃ રાતે્ર નવ વાગ ેજમ ાં છાં તો અંગ્રજેીમાાં કેવી રીતે કહશેો? 

I usually have dinner at nine o’clock. 

 

પે્રઝન્ટર 

તમે સામેની વ્યક્ટતને કેવી રીતે પછૂશો કે કેિલા વાગે કામ પણૂત કરો છો? 

What time do you finish work? 
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પે્રઝન્ટર 

કહો હ ાં સામાન્યતઃ સાાંજે આઠ વાગીને પીસ્તાળીસ વમવનિે કામ પણૂત કર ાં છાં. 

I usually finish work at eight forty-five. 

 

પે્રઝન્ટર 

તમે અંગ્રેજીમાાં સામેની વ્યક્ટતને કેવી રીતે પછૂશો કે તે રાતે્ર કેિલા વાગે સઈૂ જાય છે? 

When do you go to bed? 

 

પે્રઝન્ટર 

કહો હ ાં સામાન્યતઃ રાતે્ર સાડા બાર વાગે ઊંઘવા જાવ છાં 

What time do you get up? 

 

પે્રઝન્ટર 

જો સામેની વ્યક્ટતને પછૂવ ાં હોય કે સવારે કેિલા વાગ ેઉઠે છે તો કેવી રીતે પછૂશો?/ 

What time do you get up? 

 

પે્રઝન્ટર 

કહો હ ાં સવારે પાાંચ વાગે ઊઠી જાવ છાં.  

I always get up at five o’clock 

 

પે્રઝન્ટર 

આિલા વહલેાાં! શ ાં તમે થાકેલા છો? 

 

That’s early! Are you tired? 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે ફરીથી પ્રૅક્ટિસ કરીએ. અંગ્રેજી વાક્યોને સાાંભળો અને બોલો. 
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Hi Phil. What time is it?  

It’s seven fifteen. 
 

When do you have dinner?  

 

I usually have dinner at nine o’clock 

 

What time do you finish work? 

 

I usually finish work at eight forty-five. 

 

When do you go to bed? 

 

I usually go to bed at twelve thirty.  
 

What time do you get up? 

 

I always get up at five o’clock 

 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ. હવે સમય થયો છે સાંવાદનો અભ્યાસ કરવાનો. હવે તમે પ્રશ્નોના જવાબ આપીને અભ્યાસ કરો. 
Sian  

Hi. What time is it?  

 

Oh, it’s early. I usually have dinner at eight o’clock. When do you have dinner? 

 
That’s late! What time do you finish work?  

 

When do you go to bed?  

 

What time do you get up?  

 

That’s early! Are you tired? 
 

પે્રઝન્ટર 

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

Hi Phil. What time is it? 
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Phil 

It’s seven fifteen. 

 

Sian 

Oh, it’s early, I usually have dinner at eight o’clock. When do you have dinner? 
 

Phil 

I usually have dinner at nine o’clock. 

 

Sian 

That’s late! What time do you finish work? 

 

Phil 

I usually finish work at eight forty-five. 

 

Sian 

When do you go to bed?  
 

Phil 

I usually go to bed at twelve thirty. 

 

Sian 

What time do you get up. 

 

Phil 

I always get up at five o’clock. 

 

Sian 

That’s early! Are you tired? 

 

પે્રઝન્ટર 

વેલડન. હવે જરા પણ ખચકાયા વવના તમે સામનેી વ્યક્ટતને અંગ્રજેીમાાં પછૂી શકો છો કે ઘરડયાળમાાં 

કેિલા વાગ્યા છે, એ કેિલા વાગે કામ શરૂ કરે છે અને કેિલા વાગે પણૂત કરે છે. સાથે-સાથે તમ ેએ પણ 

પછૂી શકો છો કે સવારે, બપોરે અને સાાંજે કેિલા વાગે જમે છે. જો કે શીખલે ાં યાદ રાખવાનો એક જ 

ઉપાય છે અને ત ેછે પ્રૅક્ટિસ. તમારા વમત્ર સાથ ેઅંગ્રેજીમાાં પૅ્રક્ટિસ કરતા રહો. 

આવા જ બીજા રસપ્રદ િૉવપક્ સાથ ેફરીથી મળીશ ાં Essential English Conversationમાાં...તયાાં સ ધી. Bye! 

 


