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 BBC LEARNING ENGLISH 
How do I talk about where I live? 
 

This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમારા બધાન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે  

ટોમ...વેલકમ ટોમ!  

Tom  

Hi everybody! Welcome to the programme!  

 
પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે વાત કરીશ ાં કે કેવી રીતે કોઈને પોતાન ાં સરનામ ાં જણાવશો. સહ થી પહલેા તમે સાાંભળો 
હલેન અને હરેીને અને જાણો કે બન્ન ેક્યા દેશમાાં રહ ેછે અને એમના શહરેન ાં નામ શ ાં છે. જો અઘર ાં 
લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી...અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. 
 
Helen 
Where do you live? 
Harry 
I live in a town called Cambridge. It’s in England. How about you? 

Helen 
I live in Glasgow. It’s a city in the West of Scotland 

પે્રઝન્ટર 

તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં મમત્રો?  હરેી કેમબ્રિજમાાં રહ ેછે, જે ઈંગ્લેન્ડમાાં છે. 

I live in a town called Cambridge. It’s in England. 

પે્રઝન્ટર 

હલેન એ Glasgow રહ ેછે જે સ્કોટલેન્ડમાાં છે. 
 

I live in Glasgow. It’s a city in the West of Scotland 
 
Tom 

OK so let’s take a look at the language used when asking and answering the question ‘Where do you 

live?’ 
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પે્રઝન્ટર 

પ્રશ્નમાાં ‘where’ નો અથથ થયો કે તમે જગ્યા મવશે પછૂી રહ્ાાં છો. જ્યારે ‘live’ નો ગ જરાતીમાાં અથથ થાય 
છે રહો છો. અહીં મવષય છે ‘you’ અને વાક્યન ેપ્રશ્નાથથક બનાવવા ‘do’ ના મ ખ્ય પ્રકારનો સહાયક 
ક્રિયાપદ તરીકે ઉપયોગ કરીશ ાં. 
 
Tom 

That’s right! When both speakers answer, they begin with ‘I live in…’, then they provide more detail 

about the place. 

 
પે્રઝન્ટર 
હા, જગ્યાન ાં નામ જણાવતી વખતે ક્યારેય પણ ‘a’ નો ઉપયોગ કરવ ાં નહીં. 
 
I live in Glasgow. 
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, તમે એમ પણ કહી શકો કે હ ાં નગર એટલે કે ‘town’, ગામ એટલે કે ‘village’ અથવા શહરે એટલે 
‘city’ માાંથી આવ ાં છાં. યાદ રાખો કે ‘town’,’ village’ અને ‘city’ સાથે અંગ્રેજી શબ્દ ‘a’ નો ઉપયોગ 
ફરજીયાત છે. 
 

I live in a town. 
 

I live in Glasgow. It’s a city.  
 

પે્રઝન્ટર  
હવે તમે ફરીથી હરેીને સાાંભળો અને જાણો કે વાક્યમાાં ક્યા શબ્દો ઉપર ભાર મકૂ્યો છે. 
  
I live in a town called Cambridge. 
 

Tom 

In this sentence, the word town and the name of the place, Cambridge, are stressed. Listen again.  
 
I live in a town called Cambridge 
 
Tom 

The first half of the sentence is unstressed and sounds like this. I live in a. Listen again, and then 

repeat. 

I live in a 
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I live in a town called Cambridge 
 
પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, ક્રદશા મવશે વાત કરતી વખતે કાયમ ‘in the’ કહો અને પછી ક્રદશા North, East, South અથવા 

West કહો. 

It’s in the West of Scotland. 

પે્રઝન્ટર 

યાદ રાખો દેશ અથવા સ્થળ મવશે જણાવવા માટે ‘of’ નો ઉપયોગ કરવામાાં આવ ેછે. 

Tom  
Listen again, which words are stressed in the sentence? 

 

It’s in the West of Scotland. 

Tom 

The stressed words are ‘it’s’, ‘West’ and ‘Scotland’.  
 

પે્રઝન્ટર 

ચાલો ફરીથી વાક્ય બનાવીએ. આ વખતે વાક્યના છેલ્લા ભાગથી શરૂ કરીએ. 
 

Tom 

First, ‘of’, becomes ‘of’. Let’s repeat. 

of Scotland  

West of Scotland. 
 

 

Next, ‘in the’ becomes ‘in the’. Let’s repeat. 

in the West 

in the West of Scotland. 
 

 

Once again, the whole sentence! 

It’s  in the West of Scotland. 
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પે્રઝન્ટર 

જો અનૌપચાક્રરક રીતે કહવે  ાં હોય તો ટૂાંકમાાં પણ કહી શકો છો. 
 

Tom  

It’s in the West. 
  
પે્રઝન્ટર 

Great! આજે આપણ ેઘણી બધી માક્રહતી મેળવી. હવ ેસમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. પ્રશ્ન સાાંભળો 
અને   કહો કે જવાબ શ ાં હશે. ટોમ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
 

Hi, where do you live? 

 

પે્રઝન્ટર  
તમે કેવી રીતે કહશો કે Bath શહરેથી આવો છો?  
 

Tom 

I live in a city called Bath. 

 

પે્રઝન્ટર  
Did you say the same? Keep listening!  

 

Where is that?  
 

પે્રઝન્ટર  
Oh! વ્યક્તત શહરે મવશે વધ  માક્રહતી પછૂી રહ્ો છે. તમે કેવી રીતે કહશો કે Bath શહરે ઇંગ્લેન્ડના દબ્રિણ 
ભાગમાાં છે? 

 

Tom 

It’s in the South of England. 

 

પે્રઝન્ટર  
Well done! હવે તમે સામેની વ્યક્તતને પણ પછૂો અને કહો ‘how about you?’ 
 
I live in a city in the South of England. It’s called Brighton. 

 

પે્રઝન્ટર  
Great! બહ  સરસ સાંવાદ હતો! 
 

Tom 

Yes! Remember that you can practise today’s language with all your friends and family! 
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પે્રઝન્ટર  
That’s right! અને આવતા ઍમપસોડમાાં અમારી સાથે જોડાવાન ાં ભલૂતાાં નહીં. આવતા ઍમપસોડમાાં શીખશ ાં 
કેવી રીતે સાંવાદને આગળ વધારવ ાં. Bye everyone! 
 

Tom 

Bye! See you next time!  


