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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I give directions? 
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...હલે્લો 

સેમ વેલકમ!  

Sam  

Hello! And welcome! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે અમે ચચાા કરીશ ાં કે તમે દિશાઓ મવશે અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે જણાવશો. ચચાાને આગળ 
વધારીએ એ પહલેાાં તમે સાયમનને સાાંભળો, જે ત્રણ અલગ-અલગ વ્યક્તતઓને પછૂી રહ્યો છે કે બસ 
સ્ટેશન કઈ દિશામાાં છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવામાાં મિિ કરીશ ાં. સાાંભળો 
અને નક્કી કરો કે શ ાં ત્રણેય વ્યક્તતઓ સાયમનન ેસરખો માગા બતાવે છે કે નહીં. 
 

‘Excuse me! Where's the bus station, please?’ 

 

‘Go straight on, take the first road on the left, and it'll be on your right.’ 

 

‘Go straight down here, take the first road on your left, and it's on the right.’ 
  

‘Just go straight, turn left at the supermarket. It'll be on the right.’ 
 
પે્રઝન્ટર 
તો મમત્રો, શ ાં સમજ પડી? ત્રણેય વ્યક્તતઓ બસ સ્ટેશન જવા માટે સરખો માગા બતાવે છે પણ જ િી રીતે. 
પોતાની વાત કરવા માટે ત્રણેય વ્યક્તતઓ અલગ-અલગ શબ્િસમહૂનો ઉપયોગ કરે છે. 
 

Sam  

So let's look at those different phrases they used. 

 

પે્રઝન્ટર  

ત્રણેય વ્યક્તતઓ પોતાની વાત કઈ રીતે શરૂ કરે છે? ચાલો જાણીએ. 
 

‘Go straight on…’ 

 

‘Go straight down here…’ 
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‘…just go straight…’ 
 

પે્રઝન્ટર  

ત્રણેય વ્યક્તતઓ ‘go straight’ ને જ િી રીતે કહ ેછે. ‘Go straight’ નો ગ જરાતીમાાં અથા થાય છે સીધ ાં 
ચાલતાાં રહો. પ્રથમ વ્યક્તત કહ ેછે ‘go straight’ અને બીજી વ્યક્તત કહ ેછે ‘go straight down here’. બન્ને 
વ્યક્તતઓન ાં કહવેાન ાં અથા છે, દિશા બિલયા વગર સીધ ાં ચાલતા રહો. 
 
Sam  

You can even say 'go straight up here'! Let's practise the pronunciation. Repeat after me: 

 

‘Go straight on.’ 

 

‘Go straight down here.’ 

 

પે્રઝન્ટર  

હવે ‘take’ નો ઉપયોગ કરીને જે શબ્િસમહૂ કહવેામાાં આવ્્ ાં છે તેના મવશે વાત કરીએ. દિયાપિ પછી શ ાં 
આવે છે? ચાલો ફરીથી સાાંભળીએ. 
 

‘…take the first road on the left…’ 

 
‘…take the first road on your left…’ 

 

પે્રઝન્ટર  

તો ‘take’ પછી ‘first road’ અથવા ‘second road’ આવે છે. ‘The first road’ એટલે પહલેો રસ્તો અને ‘second 

road’ ને એટલે બીજો રસ્તો. મમત્રો, ‘the first road’ અથવા ‘the second road’ પછી ‘on the left’ અથવા ‘on 

the right’ આવે છે. 
 
Sam  

And here, you can use 'on the' or 'on your' before 'right' and 'left'. Shall we practise? Repeat after me: 

 

‘Take the first road on the right.’ 

 

‘Take the second road on your left.’ 

 

પે્રઝન્ટર  

હવે 'turn' નો ઉપયોગ કરીને જે શબ્િસમહૂ કહવેામાાં આવ્્ ાં છે તેણે સાાંભળીએ. ‘Turn’ એક દિયાપિ છે તો 
એના પછી શ ાં આવે છે?  

 

‘…turn left at the supermarket.’ 
 

Sam 

Left or right! 
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પે્રઝન્ટર  

Yes! અને તમે સીમાચચહ્ન પણ જણાવી શકો છો જેમ કે સ પરમાકેટ અથવા તો ‘on’ કહીને માગાનો નામ 
પણ ઉમેરી શકો છો.  
 

Sam 

Quick practice! Repeat after me: 

 

‘Turn left at the supermarket.’ 

 

‘Turn right on King’s Road.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

And finally, ત્રણેય વ્યક્તતઓએ સાયમનને દિશા જણાવતી વખતે છેલ્લો શ ાં કહ્ ાં? જાણવા ફરીથી સાાંભળો: 
 

‘…and it’ll be on your right.’ 

 

‘…and it’s on the right.’ 

 

‘It’ll be on the right.’ 

 

Sam  

They used 'on the' or 'on your' before 'right' and 'left' again. And before that? 

 

પે્રઝન્ટર 

એના પહલેાાં તે કહ ેછે ‘it'll be'. આ 'it will be' ન ાં ટૂાંક ાં સ્વરૂપ છે. તેઓ 'it’s' પણ કહ ેછે. ‘It’s’ અન ે'it’ll be’ નો 
અથા સરખો થાય છે. 

 

Sam  

And repeat after me: 

 

‘It's on the left.’ 

 

‘It'll be on the right.’ 

 

પે્રઝન્ટર  

મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. અજાણી વ્યક્તત તમને બૅંક જવા માટેન ાં દિશા પછૂી રહ્યો છે. 
તો તમે એન ેકહો કે સીધે જવાન ાં છે. પોતાની વાત કરતી વખતે ‘on’  શબ્િનો ઉપયોગ કરો. સેમ તમને 
જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો હશે. 
 

Sam  
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Go straight on… 

 

પે્રઝન્ટર  

Great! હવે વ્યક્તતને કહો કે ‘turn left at the cinema’ એટલે મસનેમાગહૃથી ડાબ ેવળો. યાિ રહ ેજવાબ 
આપતી વખતે ‘cinema’ પહલેાાં ‘at’ નો ઉપયોગ કરવાનો છે.  
 

Sam  

Turn left at the cinema… 

 

પે્રઝન્ટર 

અને છેલ્લ ેવ્યક્તતન ેકહો તે ‘it’s on the left’ એટલે તે ડાબી બાજ  છે. અહીં તમને અંગ્રેજી શબ્િો 'on the' 
નો ઉપયોગ કરવાન ાં છે. 

 

Sam  

It's on the left. 

 

પે્રઝન્ટર  

Well done! Now you can give directions to anyone, anywhere! 

 

Sam  

Excellent! So can you help me get out of the studio… 

 

પે્રઝન્ટર  

Turn right, Sam! Join us next week for another episode of 'How do I…'? Bye! 

 

Sam  

Left or right? See you next time! Bye, everyone! 


