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BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

શોખ અને ખાલી સમયની પ્રવતૃ્તિઃ 
તમે નવરાશના સમયમાાં શ ાં કરો છો? 

This is not a word-for-word transcript  
 

પે્રઝન્ટર 

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

વાત કરીશ ાં કે તમે સામેની વ્યક્તતને કેવી રીતે પછૂશો કે નવરાશનાાં સમયમાાં ત ેશ ાં કરે છે? 

ત્મત્રો, પહલેાાં તમ ેસાાંભળો સમે અને રોબન.ે બન્ને એક-બીજાને જણાવી રહ્યા છે નવરાશના સમયમાાં તેઓ 

શ ાં કરે છે. 

Sam  

What do you do in your spare time? 

 
Rob 

I play the guitar in a band. What about you? 

 

Sam 

I like exercising. 
 

પે્રઝન્ટર 

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

અહીં પહલેાાં સેમ રોબને પછેૂ છે કે ‘What do you do.....’ અન ેપછી  ‘in your spare time’ કહ ેછે. ગ જરાતીમાાં 

આનો અથથ થયો ‘તમે નવરાશના સમયમાાં શ ાં કરો છો? વાક્યને સાાંભળો અનબેોલો. 
 

What do you do in your spare time? 

 

પે્રઝન્ટર 

સેમને જવાબ આપતા રોબ જણાવે છે, ‘I play the guitar in a band’ એટલે ‘હ ાં બૅન્ડમાાં ગગટાર વગાડ ાં છાં, 

ત્મત્રો, અંગ્રજેીમાાં સાંગીતનાાં વાદ્યોં વગાડવા ત્વશે જણાવવ ાં હશે તો કહો ‘play’. ‘Band’ ને ગ જરાતીમાાં 
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કહીશ ાં વાજાાંવાળાઓની માંડળી. 

 
I play the guitar in a band 

 

પે્રઝન્ટર 

જવાબ આપ્યા બાદ રોબ એજ પ્રશ્ન સમેને પછેૂ છે અને કહ ેછે ‘what about you?’ સાાંભળો અન ેપ નરાવતથન 

કરો. 

What about you? 

 

પે્રઝન્ટર 

સેમ રોબને જણાવે છે કે નવરાશના સમયમાાં તે કસરત કરે છે. ત્મત્રો, જો તમને કોઈ કાયથ પસાંદ છે તો 

અંગ્રેજીમાાં કહો ‘I like’ અને પછી –ing થી પણૂથ થતા શબ્દ ઉમેરો. દાખલા તરીકે જો તમને રિલ્મો જોવી 

પસાંદ છે તો અંગ્રજેીમાાં કહો, ‘ I like watching movies.’ વાક્યને સાાંભળો અન ેબોલો. 

I like exercising. 
 
પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! ચાલો િરી ત્વત્વધ લોકોને સાાંભળીએ જોઓ જણાવે છે કે નવરાશનાાં સમયમાાં શ ાં કરે છે. 
 

What do you do in your spare time? 

 
I go fishing by the river. What about you? 

 

I like playing sports. 

 

 

What do you do in your spare time? 

 

I play basketball with my friends. What about you? 

 

I like meeting friends. 
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પે્રઝન્ટર 

Great! હવ ેિરીથી પ્રૅક્તટસ કરીએ. અંગ્રેજી વાક્યોને સાાંભળો અન ેબોલો. 

What do you do in your spare time? 

 

I play the guitar in a band. 

 

What about you? 

 

I like exercising. 

 

પે્રઝન્ટર  

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

 

તમે નવરાશનાાં સમયમાાં શ ાં કરો છો? 
What do you do in your spare time? 

 

હ ાં બૅન્ડમાાં ગગટાર વગાડ ાં છાં 
I play the guitar in a band. 

 

 

તમારા ત્વશે જણાવો  
What about you? 

 

 

હ ાં નવરાશમાાં કસરત કર ાં છાં. 
I like exercising. 

 
 

પે્રઝન્ટર 
ગ ડ... તો હવે તમે અંગ્રજેીમાાં સામેની વ્યક્તતને પછૂી શકો છો કે તે નવરાશાનાાં સમયમાાં શ ાં કરે છે. હવે 
સેમ સાથે વાત કરીને અભ્યાસ કરો. 
 

What do you do in your spare time? 
 

 

I like exercising. 
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પે્રઝન્ટર 

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

Sam  

What do you do in your spare time? 

 

Rob 

I play the guitar in a band. What about you? 

 
Sam 

I like exercising 
 
 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવ ેતમ ેજરા પણ ખચકાયા ત્વના અંગ્રેજીમાાં સામેની વ્યક્તતન ેપછૂી શકો છો કે તે નવરાશનાાં 

સમયમાાં શ ાં કરે છે.  જો કે શીખેલ ાં યાદ રાખવાનો એક જ ઉપાય છે અન ેતે છે પ્રૅક્તટસ. તમારા ત્મત્ર સાથ ે

અંગ્રેજીમાાં પ્રૅક્તટસ કરતા રહો. આવા જ  બીજા રસપ્રદ ટૉત્પક્ સાથ ેિરીથી મળીશ ાં Essential English 

Conversationમાાં...તયાાં સ ધી. Bye! 


