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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about future arrangements  
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 
આજે આપણ ેચચાા કરીશ ાં કે જો તમને ભમવષ્યના આયોજન મવશે અંગ્રેજીમાાં કાંઇક કહવે  ાં હોય તો શ ાં કહશો. 
ચચાા શરૂ કરીએ એ પહલેા તમે ત્રણ વ્યક્તતઓને સાાંભળો જે આવતીકાલ ેશ ાં કરવાના છે તે મવશે જણાવી 
રહ્ાાં છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી. અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. તમે સાાંભળો અને કહો કે 
ત્રણેયમાાંથી સૌથી શાાંત ફદવસ કોનો હશે. 
 

‘What are you doing tomorrow?’ 

 

‘I'm having lunch with my mother.’ 

 

‘I'm going to work as usual.’ 

 

‘I'm not doing anything. It's my day off.’ 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, ત્રણેયમાાંથી કોનો ફદવસ શાાંત હશ?ે તમે એકદમ બરાબર બોલયાાં! મફહલાની રજા છે અને એટલા 

માટે એ કાંઈ નથી કરી રહી. તો ફિલ, ભમવષ્યના આયોજન મવશે જાણાવવા માટે જરૂરી એવી ભાષા મવશ ે

વાત શરૂ કરીએ?  

Phil 

Yes, let’s have a look!  
 

પે્રઝન્ટર 

ત્રણેય વ્યક્તતઓ ભમવષ્યનાાં આયોજન મવશે વાત કરી રહ્ાાં છે. પોતાની વાત કરવા માટે તેઓ ક્યા 
‘tense’ એટલે કાળનો ઉપયોગ કરે છે?  ભતૂકાળ, વતામાનકાળ પછી ભમવષ્યકાળ? જાણવા પ્રશ્ન િરીથી 
સાાંભળો.  
‘What are you doing tomorrow?’ 
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પે્રઝન્ટર 
‘What are you doing’ એ ‘present continuous’ એટલે કે ચાલ  વતામાનકાળ  છે. આ કાળનો ઉપયોગ 
ભમવષ્યનાાં આયોજનો મવશે વાત કરવા માટે થાય છે. 
 

Phil  

OK, let’s quickly practise the pronunciation together! Notice that when we say "What are you doing 

tomorrow" we pronounce 'are' as 'uh' 'What are you doing tomorrow?" Repeat after me: 

 

‘What are you doing tomorrow?’  

  

‘What are you doing tomorrow?’ 

 

પે્રઝન્ટર 
Great! ચાલો પ્રથમ પ્રશ્નનો જવાબ સાાંભળીએ. 
 

‘I'm having lunch with my mother.’ 
 

પે્રઝન્ટર 

તો આપણે ‘to be’ ની જગ્યાએ ‘am’ નો ઉપયોગ કરીશ ાં. આ વાક્યમાાં મ ખ્ય ફિયાપદના અંતમાાં ‘ing’ 
ઉમેરશ ાં. મ ખ્ય ફિયાપદ ‘have’ છે જે બનશે ‘having’.    
 

Phil 

OK, Let’s practise the pronunciation again. Notice how we say 'I am' as 'I'm'. Repeat after me:  

 

‘I'm having lunch with my mother.' 

 

‘I'm having lunch with my mother.' 
 

પે્રઝન્ટર 
હવે બીજી વ્યક્તતન ેસાાંભળો. 
‘I'm going to work as usual.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
Ok. તો િરીથી ‘I’m’ નો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે અને મ ખ્ય ફિયાપદ છે ‘going’. પોતાની વાત  
જણાવતી વખતે વ્યક્તત કહ ેછે ‘ as usual’ જેનો અથા થાય છે દૈમનક મનત્યિમ પ્રમાણ.ે 
  

Phil 

And let’s practise the pronunciation together. Notice how 'to' in 'going to work' sounds like 'tuh' Repeat after 

me: 

 

‘I'm going to work as usual.' 
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‘I'm going to work as usual.' 
 

પે્રઝન્ટર 

And, we have one more. છેલલી વ્યક્તતએ શ ાં આયોજન કર્ ું છે? 

 

‘I'm not doing anything. It's my day off.’ 
    

પે્રઝન્ટર 

જ્યારે વ્યક્તત કહ ે‘not doing anything’ તો ગ જરાતીમાાં અથા થાય છે કાંઈ નથી કરવાનો. યાદ રાખો કે 
નકારવાચક વાક્ય બનાવવા માટે કાયમ ‘to be’ ના બીજા પ્રકારનો ઉપયોગ અંગ્રજેી શબ્દ ‘not’ સાથે કરો. 
મફહલા પોતાની વાતમાાં અભભવ્યક્તત ‘it’s my day off’ નો ઉપયોગ કરે છે. અભભવ્યક્તત દ્વારા મફહલા કહી 
રહી છે તે આવતી કાલે રજા છે અને એટલા માટે એ કાંઈ નથી કરવાની. 
 

Phil 

When you can say 'I'm not doing anything' remember that it's important to stress the 'not'. Repeat after me: 
 

‘I'm not doing anything’.  

 

‘I'm not doing anything’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Phil. મમત્રો, ભમવષ્યના આયોજનો મવશ ેકઈ રીતે જણાવવ ાં તે મવશે આજે તમે જાણર્ ાં. હવે સમય 
થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. તમે મસનેમાઘરમાાં ‘film’ એટલે કે  મસનેમા જોવાન ાં આયોજન કર્ ું છે. તમે 
અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે કહશેો? ફિલ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
 

Phil  

'I'm seeing a film at the cinema' 

 

પે્રઝન્ટર 
Did you say the same? તમે એમ પણ કહી શકો ‘I'm going to see a new  film.’ 

 

જો તમારે કોઈ ઓળખીતાને પછૂવ ાં હોય કે સાાંજ માટે કોઈ આયોજન છે કે નહીં, તો શ ાં કહશેો? વાક્યમાાં  
ફિયાપદ ‘do’ નો ઉપયોગ કરવાન ાં ભલૂતાાં નહીં. તમારો જવાબ ફિલનાાં જવાબ સાથે સરખાવો.  
 

Phil 

Are you doing anything this evening? 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? 

 

Phil 

Well done! Now you know how to talk about future arrangements! 
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પે્રઝન્ટર 

Great! Are you practicing English this week? Thanks for joining us and see you next time for more How do 

I…Bye! 

 

Phil  

Bye! 


