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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about future plans  
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...હલે્લો 

ફિલ વેલકમ!   

Phil 

Hello, everybody. Welcome! 

 

પે્રઝન્ટર 
આજે આપણ ેચચાા કરીશ ાં કે જો તમને ભમવષ્યનાાં યોજનાઓ મવશ ેઅંગ્રેજીમાાં કાંઇક કહવે  ાં હોય તો શ ાં 
કહશો. ચચાા શરૂ કરીએ એ પહલેા તમે ત્રણ વ્યક્તતઓન ેસાાંભળો જે પોતાની ભામવ યોજનાઓ મવશે 
જણાવી રહ્ાાં છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી. અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. તમે સાાંભળો 
અને કહો કે ત્રણેયમાાંથી કોન ેનક્કર યોજના બનાવી છે. 
 

‘Do you have any plans for this summer?’ 

‘Yes, I’m going to take a Spanish class.’ 

‘I’d like to start running three times a week.’ 

‘I might travel to Scotland to see an old friend.’ 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, ત્રણેયમાાંથી કોણે નક્કર યોજના બનાવી છે? તમે એકદમ બરાબર બોલ્યાાં! મફહલા ઉનાળામાાં 

સ્પેમનશ ભાષા શીખશે. તો ફિલ, ભમવષ્યની યોજનાઓ મવશે જાણાવવા માટે જરૂરી એવી ભાષા મવશ ેવાત 

શરૂ કરીએ?  

Phil 

Yes, why not? 
 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, ચચાાની શરૂઆત પ્રશ્નથી કરીએ. તો વ્યક્તતએ પછૂય ાં ‘Do you have any plans for….’. આ પ્રશ્ન એક 
મનમિત સમય મવશે છે.  
  
‘Do you have any plans for next month?’ 
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‘Do you have any plans for next year?’ 
 

પે્રઝન્ટર 
ત્રણેય વાક્યોમાાં વ્યક્તતઓ ભમવષ્યની યોજનાઓ મવશે જણાવી રહ્ા છે. ચાલો સાાંભળીએ કે પ્રથમ 
વ્યક્તતએ શ ાં કય ાં. 
 

‘Yes, I’m going to take a Spanish class.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

પોતાની વાત જણાવવા માટે બધા 'going to'  નો ઉપયોગ કરે છે. મમત્રો, જો કાંઈક કરવાન ાં નક્કી કરી 
નાાંખય ાં હોય તો એ મવશે જણાવવા માટે 'going to' નો ઉપયોગ કરો. 
 

Phil  

OK, let’s quickly practise the pronunciation together! Notice that when we say 'going to' it often sounds more 

like ‘gonna’.  'I’m gonna take a Spanish class’ Repeat after me:  
 

I’m gonna take a Spanish class’.  

 

 ‘I’m gonna take a Spanish class’ 

 

પે્રઝન્ટર 
હવે બીજા વ્યક્તતને સાાંભળો. 
 

‘I’d like to start running three times a week.’ 
 

પે્રઝન્ટર 

અહીં વ્યક્તત ‘I’d like’ થી વાક્યની શરૂઆત કરે છે. ‘I’d like’ એ ‘I would like’ ન ાં ટૂાંક ાં સ્વરૂપ છે. તમે કોઈ 
કાયા કરવાની ઇચ્છા ધરાવતા હોવ તો એ મવશે જણાવવા માટે ‘would like’ નો ઉપયોગ કરો. ‘Would like’ 

સચૂવે છે કે તમે કાયા કરવા તો માાંગો છો પણ તમારી એ કાયા થશે કે નહીં એ કહી શકાય નહીં. 
 

Phil 

OK, Let’s practise the pronunciation again. Remember that we say 'I would' as 'I'd'. Repeat after me:  

 

‘I’d like to start running three times a week.' 

 

‘I’d like to start running three times a week. 

 

પે્રઝન્ટર 
હવે ત્રીજી વ્યક્તતને સાાંભળો. 
‘I might travel to Scotland to see an old friend.’ 
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પે્રઝન્ટર 
ત્રીજી વ્યક્તત બહ  મહત્તત્તવન ાં ‘modal verb’ એટલે કે સહાયક ફિયાપદ ‘might’ નો ઉપયોગ કરે છે. આ શબ્દ 
જણાવે છે કે કાંઈક શક્ય છે પણ એ િળીભતૂ થશે કે કેમ એ ચોક્કસ કહી શકાય નહીં. ત્રીજી વ્યક્તત 
સ્કૉટલૅન્ડ જવાની વાત કરે છે પણ શક્ય છે કે ન પણ જાય. યાદ રાખો કે વાક્યમાાં ‘might’ પછી  માત્ર 
ફિયાપદ આવશે, અહીં ‘to’ નો ઉપયોગ કરવ ાં નહીં. વાક્ય બનશે, ‘I might travel.’ 

 

Phil 

And let’s practise the pronunciation together. Notice how 'to' in 'travel to Scotland' sounds like 'tuh' Repeat 

after me:  

 

‘I might travel to Scotland' 

 

‘I might travel to Scotland' 
 

પે્રઝન્ટર 

And, we have one more. છેલ્લી વ્યક્તતએ શ ાં આયોજન કય ું છે? 

 

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

    

પે્રઝન્ટર 

Thanks you, Phil. મમત્રો, ભમવષ્યની યોજનાઓ મવશ ેકઈ રીતે જણાવવ ાં તે અંગે આજે તમે જાણય ાં. હવે 
સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. આવતીકાલે તમે પોતાના મમત્રના ઘરે જવાન ાં નક્કી કય ું છે. તો 
અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે કહશેો? તમારો જવાબ ફિલના જવાબ સાથે સરખાવો. 
 

Phil  

'I'm going to drive to my friend’s house tomorrow'. 
 

પે્રઝન્ટર 
Did you say the same? શમનવારે તમે ‘museum’ એટલે કે સાંગ્રહાલય જવા માાંગો છો. તો અંગ્રેજીમાાં તમ ેકઈ 
રીતે જણાવશો? વાક્યમાાં  ફિયાપદ ‘visit’ નો ઉપયોગ કરવાન ાં ભલૂતાાં નહીં. તમારો જવાબ ફિલનાાં જવાબ 
સાથે સરખાવો.  
 

Phil 

I’d like to visit a museum on Saturday. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? હવે છેલ્લો પ્રશ્ન. શકય છે કે તમે રમવવારે દફરયા ફકનારે જાઓ. તો અંગ્રજેીમાાં તમે 
કઈ રીતે કહશેો? વાક્યમાાં ફિયાપદ ‘go’ નો ઉપયોગ કરવાન ાં છે. ફિલ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા 
તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
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Phil 

I might go to the beach on Sunday. 

 

પે્રઝન્ટર  

Did you say the same?  

 

Phil 

Well done! Now you know how to talk about future plans! 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks for joining us and see you next time for more How do I…Bye! 

 

Phil  

Bye! 


