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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I invite someone to do something? 
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  

શાન...હલે્લો શાન વેલકમ!   

Sian 

Hi, everybody.  

 

પે્રઝન્ટર 
આજે આપણ ેચચાા કરીશ ાં કે તમે કોઈને આમાંત્રણ કઈ રીતે આપશો. ચચાા શરૂ કરીએ એ પહલેા તમે 
ચાર વ્યક્તતઓને સાાંભળો જે પોતાના મમત્રને કાંઈક કરવા માટેન ાં આમાંત્રણ આપી રહ્ાાં છે. સાાંભળો અને 
જણાવો કે ક્યા વ્યક્તતએ પોતાના મમત્રને ઘરે આમાંત્રીત કર્ ું છે. 
 

‘Are you free tonight?’ 

 

‘Do you want to go to the cinema on Friday?’ 

 

‘Would you like to come for dinner this weekend?’ 

 

‘Why don't you come to the beach with us?’ 

 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, શ ાં સમજ પડી? ત્રીજી વ્યક્તતએ મમત્રન ેપોતાના ઘરે ‘dinner’ માટે આમાંત્રીત કર્ ું છે. ‘Dinner’ ને 

ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં સાાંજન ાં ભોજન. 

Sian 
Yes! So you can ask question 'Are you free …? and then give the day or time.  So you can say 'Are you free this 

weekend?' Or 'Are you free tonight?... 

પે્રઝન્ટર 

Great! Hopefully the person is free and you can invite them to do something. 

 

Sian 

Yes, one way to invite people is to use the verb 'want' – 'Do you want to…' But what happens to the 

pronunciation? Let's listen again. 

 

‘Do you want to go to the cinema on Friday?’ 
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પે્રઝન્ટર 

Interesting! તો 'want’ and ‘to’ જોડાશે અને બનશે 'wanna'.  

 

Sian 

Yes. Let's practise. Repeat after me: 

 

‘wanna’ 

 

‘Do you wanna go to the cinema?' 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! તો 'want to' પછી માત્ર ક્રિયાપદ આવશે. અહીં ક્રિયાપદ છે 'go'. 

 

અને હા મમત્રો, તમે ક્રિયાપદ બદલી પણ શકો છો. તો આમાંત્રણ આપવા માટે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાાં 
લેવાતા ક્રિયાપદો છે 'have' અને ‘come’. તો ‘have’ સાથે પ્રશ્ન બનશ ે‘Do you wanna have…?’ અને 'come' નો 
ઉપયોગ કરીને પ્રશ્ન બનશ ે‘Do you wanna come…?’ 

 

Sian 

So next we heard 'would you like to…'. This is slightly more formal than 'do you wanna' but it’s another useful 

way to make an invitation. 

 

પે્રઝન્ટર 

શાન તમે એકદમ બરાબર બોલ્યાાં! વાક્યરચના 'do you want to..' સાથે મેળ ખાય છે. માત્ર મ ખ્ય ક્રિયાપદ 
ઉમેરવાન ાં છે 

 

Sian 

Let's practise. Repeat after me: 

 

‘Would you like to…’ 

 

‘Would you like to come for dinner?’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Great – we have one more way to invite someone, don't we? 

 

Sian 

That's right – We can also use 'why don't you…'?   

 

પે્રઝન્ટર 

'Why don't you..'? એક નકારાત્મક વાક્યરચના છે. નકારાત્મક વાક્યરચના હોવા છતાાં આનો ઉપયોગ 
સકારાત્મક સચૂન અને આમાંત્રણ આપવા માટે કરવામાાં આવે છે. It's quite informal. 
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Sian 

And after 'why don't you..?' we just add the verb.  

 

પે્રઝન્ટર 

'Why don't you..' નો ઉપયોગ સચૂન આપવા માટે પણ કરી શકાય છે. સરળ શબ્દોમાાં કહીએ તો જો તમે 
કોઈને તમારી સાથે કોઈ કઈ કરવા માટેન ાં આમાંત્રણ આપવા માાંગતા હોવ તો ક્રિયાપદ ‘come’ નો 
ઉપયોગ કરો. ક્યારેય પણ ક્રિયાપદ ‘go’ નો ઉપયોગ કરવ ાં નહીં. તમે ક્રિયાપદ ‘come’ સાથે 'with me' 
અથવા 'with us' નો ઉપયોગ કરો. Let’s listen again. 

 

‘Why don't you come to the beach with us?’ 

 

પે્રઝન્ટર 

લોકોને કાંઈક કરવા માટેન ાં આમાંત્રણ કઈ રીતે આપવ ાં એ મવશે આજે તમે જાણર્ ાં. એન્ડ નાઉ ટાઈમ ટ  
પ્રૅક્તટસ. તમન ેમમત્રને પછૂવ ાં છે કે શ ાં આવતીકાલ ેમ લાકાત માટે સમય છે તો અંગ્રજેીમાાં કઈ રીતે કહશેો?  

શાન તમને જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે.  
 

Sian 

Are you free tomorrow? 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? 

 

તો તમારા મમત્ર પાસે મ લાકાતનો માટેનો સમય છે. તો હવે એને કહો કે મળવા માટે ‘park’ એટલે કે 
ઉદ્યાનમાાં આવે. આમાંત્રણ આપતી વખતે ક્રિયાપદ 'want' નો ઉપયોગ કરવાનો છે. મમત્રો, પોતાના 
ઉચ્ચારણ ઉપર ધ્યાન આપજો. 
 

‘Do you want to go to the park?’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done. તમે આમાંત્રણ તો આપર્ ાં પણ તમારા મમત્રન ેપાકામાાં નથી આવવ ાં. તો હવે એક કામ કરો, એને 
પોતાના ઘરે ‘lunch’ એટલે બપોરના ભોજન માટે આમાંત્રીત કરો. મમત્રો, આમાંત્રણ આપતી વખતે વાક્યની 
શરૂઆત અંગ્રજેી શબ્દ 'why' થી કરો. પોતાનો જવાબ શાનનાાં જવાબ સાથે સરખાવો. 
 

Sian 

Why don't you come for lunch? 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? 
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Sian 

Ok, so now you can invite your friends out. Would you like to practise this? – find a friend and ask them to do 

something with you! 

 

પે્રઝન્ટર 

Good idea! Join us soon for more episodes of 'How do I…'? Bye! 

 

Sian 

Bye! 

 


