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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I make a phone call? 
 

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  

સેમ...વેલકમ સેમ!   

Sam  

Hello, everybody. Welcome! 

 
પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે વાત કરીશ ાં કે તમે કોઈની સાથ ેફોન ઉપર વાત કઈ રીતે કરશો. તમે એક નાનકડો ફોન 
કૉલ સાાંભળો અન ેજણાવો કે પીટર જેની સાથે વાત કરવા માાંગે છે, તેની સાથે વાત થાય છે કે નહીં. 
 

Melissa’s mother  

Hello? 

Peter 

Hello, is Melissa there, please? It’s Peter. 

Melissa’s mother 

Sorry, she's not here at the moment. Can I take a message? 

Peter 

It's ok. I'll call back later. 

પે્રઝન્ટર 

તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં મમત્રો?  મેલલસા સાથે વાત કરવા માટે પીટરે ફોન કયો છે. પણ તેની વાત મેલલસા 

સાથે વાત થઈ શકતી નથી. સેમ, ફોન કૉલ કરવા માટે જરૂરી ભાષા મવશે વાત શરૂ કરીએ? 

Sam  

Good idea! 

પે્રઝન્ટર 

સૌથી પહલેાાં પીટર મેલલસાના માતાને પછેૂ કે ‘Is Melissa there, please?’ ગ જરાતીમાાં આનો અથથ થયો કે 

શ ાં મેલલસા ઘરે છે? 



 

 
How do I © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 2 of 4 

 

 

 

Sam  

Yes, we make this question with ‘is’, the person’s name, and ‘there’. Let’s practise it together! Repeat after 

me: ‘‘Is Melissa there, please?’’ 

 

પે્રઝન્ટર  
હવે સાાંભળો કે ફોન ઉપર પીટર કઈ રીતે પોતાની ઓળખાણ આપે છે. મમત્રો!  પીટર શ ાં કહ ેછે ‘I’m Peter’  

કે પછી ‘It’s Peter’?  

 

It’s Peter. 

Sam  

He says ‘It’s’. 

 

પે્રઝન્ટર 
એકદમ બરાબર! ફોન ઉપર પોતાની ઓળખાણ આપવાની આ એક મવમશષ્ટ રીત છે. પણ જો તમ ેકોઈને 
રૂબરૂ મળતા હોવ તો પોતાની ઓળખાણ ‘I’m’ અથવા ‘My name’s….’ કહીને આપશો. 
 

Sam  

…But on the telephone ‘it’s’. 

 

પે્રઝન્ટર 

મેલલસાની માતા પીટરને ફોનમાાં શ ાં કહ ેછે? શ ાં તેઓ પીટરને માટે કાંઈક કરવા માાંગે છે? સાાંભળો અને 

જણો. 

Sorry, she's not here at the moment. Can I take a message? 

પે્રઝન્ટર 

હા, તે પીટરને કહ ેછે કે જો તે મેલલસા માટે કોઈ સાંદેશો આપવા માાંગતો હોય તો આપી શકે છે. તે 

અંગ્રેજીમાાં કહ ેછે ‘take a message’. તેઓ પોતાની વાત કહવેા માટે ક્રિયાપદ ‘take’ ની સાથે અંગ્રજેી શબ્દ 

‘can I’ નો ઉપયોગ કરે છે.  

Sam  

But what did Melissa’s mother say before that? 

 

પે્રઝન્ટર 

Ah, તે ‘sorry’ કહ ેછે. ‘Sorry’ ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં ‘માફ કરશો’. તે આગળ કહ ેછે ‘she’s not here’ અને ‘at 
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the moment’ પણ ઉમેરે છે.  મમત્રો, ‘she’s not here’ નો અથથ થયો કે ‘તે અહીં નથી’ જ્યારે ‘at the moment’ 

નો અથથ થયો ‘આ ક્ષણ’ે. મમત્રો, તમે ફરીથી પીટરને સાાંભળો. શ ાં તે મેલલસા માટે કોઈ સાંદેશો આપે છે? 

It's ok. I'll call back later 

પે્રઝન્ટર 
ના, એ મેલલસા માટે કોઈ સાંદેશ એની માતાને નથી આપતો. પીટર માત્ર કહ ેછે ‘It’s ok’.  મમત્રો, ‘It’s ok’ 
નો બીજો અથથ થાય છે ‘નહીં. આભાર’.  તે આગળ ઉમેરે છે ‘I’ll call back later’. આનો અથથ થયો ‘હ ાં 
થોડીવાર પછી ફોન કરીશ’.  આ વાક્ય બન ેછે અંગ્રેજી શબ્દો ‘I’,‘will’ અને ક્રિયાપદ ‘call back’ થી.  ‘I’ અને 
‘will’ શબ્દોને જોડવાથી શબ્દ બનશે ‘I’ll’. 
 

Sam  

Let’s all practise together! Repeat after me: 

 

‘I’ll call back later’. 

 

Now it’s time for you to have some practice! 

 
પે્રઝન્ટર 

Yes! મવચારો કે તમે કોઈને ફોન કરો છો. તમે કઈ રીતે પોતાની ઓળખાણ આપશો? યાદ રાખો તમને 
‘I’m’ નથી કહવે  ાં! સેમ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
   
Sam  

It’s Sam. 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! તમે મેલલસાને ફોન કરી રહ્યા છો પણ એ તમારા ફોનનો જવાબ નથી આપી રહી. તમે ક્યો પ્રશ્ન 
પછૂશો? 

 

Sam  

Is Melissa there, please? 

 
પે્રઝન્ટર  

Good! તમારા પ્રશ્નનો જવાબ સાાંભળો. 
 

Sorry, she's not here at the moment. Can I take a message? 
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પે્રઝન્ટર 

જો તમને કહવે  ાં હોય કે નહીં, આભાર. હ ાં ફરી ફોન કરીશ તો અંગ્રજેીમાાં કઈ રીત ેકહશો? યાદ રાખો 
અંગ્રેજીમાાં વાક્યનો પ્રથમ ભાગ ‘It’s થી શરૂ થાય છે અને બીજો ભાગ ‘I’ll’. સેમ તમને જવાબ જણાવે એ 
પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
 

Sam 

It's ok. I'll call back later. 

પે્રઝન્ટર 
Great! તો તમને ખબર છે કે અંગ્રેજીમાાં ફોન કૉલ કઈ રીતે કરવ ાં. 
 
Sam  

Yes, congratulations! Please join us next week for another episode of 'How do I…'? Bye! 
 
પે્રઝન્ટર 
Goodbye! 


