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 BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I book an appointment?  
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  

ફિલ...વેલકમ ફિલ!   

Phil 

Hello, everybody. Welcome! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે વાત કરીશ ાં કે જો તમને કોઈની પાસે ‘appointment’ લેવી હોય તો અંગ્રેજીમાાં શ ાં કહશો. 
‘Appointment’ ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં મળવા માટે સમય માાંગવ ાં. વાત શરૂ કરીએ એ પહલેા તમે એક 
મફહલાને સાાંભળો, જે અપૉઇન્ટમેન્ટ લઈ રહી છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી. અમે તમને 
શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. 
 

‘Can I book an appointment for next Monday afternoon, please?’ 

 

‘Yes, how about at 2:00 pm?’ 

 

‘Perfect. See you then’ 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં મફહલા ‘appointment’ નોંધાવી શકી?  હા, તમે એકદમ બરાબર બોલયાાં! મફહલા અપૉઇન્ટમેન્ટ 

નોંધાવવામાાં સિળ રહી. તો ફિલ, આપણે અપૉઇન્ટમેન્ટ  લેવા માટે જરૂરી એવી ભાષા મવશે વાત શરૂ 
કરીએ? 

 

Phil 

Yes, good idea! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, મફહલા અપૉઇન્ટમેન્ટ લેવા માાંગે છે. તે વાક્યની શરૂઆત ક્યા શબ્દોથી કરે છે? ચાલો જાણીએ. 
 

‘Can I book an appointment for next Monday afternoon, please?’ 

 

Phil 

Yes, we use the phrase ‘Can I…’ and combine it with ‘book an appointment?’ to make this request. 

Let’s practise it together. Repeat after me: 
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Can I book an appointment? 

 

પે્રઝન્ટર 
પ્રશ્નનાાં અંતમાાં મફહલા જણાવે છે કે તે ક્યા સમયે અપૉઇન્ટમેન્ટ લેવા માાંગે છે. મમત્રો, તે શ ાં કહ ેછે, ‘for 

next Monday afternoon’ અથવા ‘at next Monday afternoon’?  

 

‘Can I book an appointment for next Monday afternoon, please?’ 

 

Phil  

It was ‘for’ next Monday afternoon. 

 

પે્રઝન્ટર 

અપૉઇન્ટમેન્ટ લતેી વખતે જો સમય મવશે જણાવવ ાં હોયતો અંગ્રજેી શબ્દ ‘for’ નો ઉપયોગ કરી શકો અને 
પછી ‘next’ ઉમેરો. ‘Next’ નો અથથ થયો આવતા અઠવાફડયામાાં. આના પછી વાર અને સમય 
જણાવવામાાં આવે છે જેમ કે ‘morning’ એટલે સવારે, ‘afternoon’  એટલે બપોરે અને ‘evening’ એટલે 
સાાંજે. તો મમત્રો, જો તમારે આવતા માંગળવાર માટે અપૉઇન્ટમેન્ટ લેવી હોય તો શ ાં કહશેો?  
 

Phil  

You would say… 

 

Can I book an appointment for next Tuesday evening, please? 

 

Let’s practise the whole question together. Listen and repeat after me: 

 

Can I book an appointment for next Monday afternoon, please? 

 

પે્રઝન્ટર 
હવે સાાંભળો કે બીજી વ્યક્તત મળવા માટે ક્યો સમય સચૂવે છે. 
 

‘Yes, how about at 2:00 pm?’ 

 

પે્રઝન્ટર 
તે બપોરે 2 વાગ્યાનો સમય સચૂવે છે અને પોતાની વાત જણાવવા માટે તે અંગ્રજેીમાાં કહ ેછે, ‘How 

about….’ ગ જરાતીમાાં અથથ થયો કેવ ાં રહશેે...’How  about’ નો ઉપયોગ સચૂન કરવા માટે થાય છે. 
 

Phil  

Let’s practise suggesting the time of the appointment. Listen and repeat after me: 

 

How about at 2pm? 

 

પે્રઝન્ટર   
જે સમય સચૂવવામાાં આવે છે, શ ાં મફહલા તે સ્વીકારે છે? ચાલો જાણીએ. 
 

‘Perfect, see you then.’ 
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Phil 

She agreed!  

  
પે્રઝન્ટર 

હા, તે કહ ેછે ‘perfect’ અને ‘see you then’. ‘Perfect’ એટલે એકદમ બરાબર જ્યારે ‘see you then’ ને 
ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં મળીએ ત્યારે. ‘Then’ એટલે જણાવેલ ચોક્કસ સમય, એટલ ેકે બપોરે 2 વાગે.  
 

Phil 

Let’s practise that final phrase. Repeat after me: 

 

See you then! 

 

Great, now it’s time for some practice! 

 

પે્રઝન્ટર 
Well done.  મમત્રો, શ ાં તમે આવતા બ ધવારે માટે એક અપૉઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો? અપૉઇન્ટમેન્ટ બપોરના 
સમયમાાં લેશો. અને હા, વાક્યના અંતમાાં ‘please’ કહવેાન ાં ભલૂતાાં નહી. તમારો જવાબ ફિલના જવાબ 
સાથે સરખાવો.  
 

Phil 

Can I make an appointment for Wednesday afternoon, please? 

 

પે્રઝન્ટર 
Good effort. હવે તમે પ્રશ્નનો જવાબ આપો અને મળવા માટે સાાંજે 4 વાગ ેનો સમય સચૂવો. તમારો 
જવાબ ફિલના જવાબ સાથ ેસરખાવો.  
 

Phil 

Yes, how about at 4:00pm? 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done. હવે તમે સચૂવામાાં આવેલો સમય સ્વીકારો અને હા, વાક્યની શરૂઆત ‘perfect’ થી કરવાન ાં 
ભલૂતાાં નહીં. ફિલ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
 

Phil  

Perfect. See you then! 

Great, now you’re ready to make an appointment! 

 

પે્રઝન્ટર 
Well done, and please join us next time for more ‘How do I…?’ Bye! 

 

Phil 

Goodbye! 


