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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I start a conversation with new 

people? 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? How do I મ ાં તમ ર  બધ ન ાં સ્વ ગત છે. આજે મ રી સ થે છે... 

Sam 

Hello, everybody. Welcome! 
 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે આપણે ચચ ા કરીશ ાં કે તમે કેવી રીતે નવ  વ્યક્તત સ થે સાંવ દ શરૂ કરશો. સૌથી પહલે  

તમે રોબર્ા અને લીઝ નો સાંવ દ સ ાંભળો. બને્ન પહલેી વખત મળી રહ્ય  છે. જો અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો 

ડોન્ર્ વરી...અમે તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં.   

Robert 

Hi, my name’s Robert. What’s your name? 

Lisa 

Hello, I’m Lisa. Nice to meet you. 

Robert 

Nice to meet you, too, Lisa. Where are you from? 

Lisa 

I’m from Liverpool. 

Robert  

And what do you do? 

Lisa 

I’m a teacher. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, તમને કેર્લ ાં ય દ રહ્ ાં? સૌથી પહલે  રોબરે્ લીઝ ન ાં ન મ પછૂય ાં. બીજો સવ બ હતો કે તે ક્ય  રહ ે

છે અને ત્રીજો સવ લ લીઝ ન  વ્યવસ ય મવશે હતો. તો સેમ, નવ  લોકો સ થે સાંવ દ કરવ  ઉપયોગી 

ભ ષ  મવશે વ ત શરૂ કરીએ? 

Sam  

Yes, let’s! 
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પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, સૌથી પહલે  રોબર્ા અને લીઝ એ એક-બીજાન ેપોત નો પરરચય આપ્યો. બન્નેએ પરરચય આપવ  
મ રે્ ક્ય  શબ્દોનો ઉપયોગ કયો? જાણવ  સ ાંભળો.. 
 
Hi, my name’s Robert. 

 

Hello, I’m Lisa. 

 

પે્રઝન્ટર 

બન્ને પરરચય આપવ  અલગ-અલગ શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. ‘My name’s...’ અને ‘I’m...’ 

Sam  
And the pronunciation is important here, so let’s quickly practise - repeat after me:  
 
‘My name’s…’ 
 
 ‘I’m…’  
 

પે્રઝન્ટર 

Great!હવે સ ાંભળો કે રોબર્ા કેવી રીતે લીઝ  સ થે વ ત કરવ ન ાં ચ લ ાં ર ખે છે. તેણે લીઝ ને ત્રણ 

પ્રશ્નો પછૂય  હત ાં? શ ાં તમને એ પ્રશ્નો ય દ છે, મમત્રો?. ચ લો ફરીથી સ ાંભળીએ. 

What’s your name? 
 

Where are you from? 
 

What do you do? 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, પ્રથમ પ્રશ્નમ ાં લીઝ ન ાં ન મ પછૂવ મ ાં આવ્ય ાં. બીજો સવ લ લીઝ  ક્ય ાંથી આવે છે તેન  મવશે છે 

અને ત્રીજો પ્રશ્ન લીઝ  શ ાં ક મ કરે છે તે અંગે છે. 

Sam  

Yes, these are the most common questions to ask someone when you 

first meet them, so they’re very useful. But the pronunciation is 

important. You need to sound interested! 
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પે્રઝન્ટર 

હા, ‘intonation’બહ  જરૂરી છે. સ થ-ેસ થે એ પણ મહત્તત્તવન ાં છે કે ક્ય  શબ્દ ઉપર ભ ર મકૂવો અને 
ધ્ય ન આપવ ાં કે શબ્દો કેવી રીતે એક-બીજાથી જોડ યલ  છે.   

 
Sam  

Yes, so let’s quickly practise together! Repeat after me 

 

‘What’s your name?’ 

 

‘Where are you from?’ 

 

‘What do you do?’ 

 

 

પ્રેઝન્ર્ર 
મમત્રો, લીઝ એ રોબર્ાન  પ્રશ્નોનો જવ બ કઈ રીતે આપ્યો? તમે આગળ જાણય ાં કે ‘What’s your 
name?’નો જવ બ બે રીતે આપી શક ય છે. ચ લો ફરીથી સ ાંભળીએ કે લીઝ એ ‘Where are you 
from?’ અન ે‘What do you do?’ નો જવ બ શ ાં આપ્ય ાં. 
  
I’m from Liverpool. 

 
I’m a teacher. 

 

Sam  

So, Lisa used ‘I’m’ to answer both questions. 

 
પે્રઝન્ટર 

હ , પણ જો તમે ‘I’m from...’ કહો તો એનો અથા થયો કે તમે જગ્ય  મવશે વ ત કરી રહ્ય  છો. 
 
Sam  

And if you say ‘I’m a…’ you’re talking about your job. Remember to 

use the ‘a’, as it’s important here.  

 
પ્રેઝન્ર્ર 

Thank You Sam. હવે સમય થયો છે જે શીખ્ય  એનો અભ્ય સ કરવ નો. તમે જવ બ સ ાંભળો અન ે

જણ વો કે પ્રશ્ન શ ાં છે.  

I’m from Cambridge. 
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પ્રેઝન્ર્ર 
'Cambridge' જગ્ય ન ાં ન મ છે. તો મમત્રો, વ્યક્તતને ક્યો પ્રશ્ન પછૂવ મ ાં આવ્યો હતો? સેમ તમને 
જવ બ જણ વે એ પહલે  તમ રી પ સે મવચ રવ નો સમય હશે.  
 

 

Sam  

Where are you from? 
 

 

પ્રેઝન્ર્ર 
Good! હવે તમે આ વ્યક્તતનો જવ બ સ ાંભળો. 
 

I’m a taxi driver. 

 

 

પ્રેઝન્ર્ર 
OK, તો ‘a taxi driver’ વ્યવસ ય છે તો મમત્રો, પ્રશ્ન શ ાં હશે? 
 

Sam  

What do you do? 

 

 

પ્રેઝન્ર્ર 
Great! તો હવે તમે જર  પણ ખચક ય  મવન  નવ  લોકો સ થે સાંવ દ કરી શકો છો. અને હ , ‘nice 
to meet you’ કહવે ન ાં ભલૂત ાં નહીં! 
 

Sam  

Yes, nice to meet you!  

 

પ્રેઝન્ર્ર 
આવ  જ બીજા રસપ્રદ ર્ૉમપક્ સ થે ફરીથી મળીશ ાં 'How do I....'? મ ાં. Bye! 
 

Sam  

Bye! 

 

 


