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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about my location? 
This is not a word-for-word transcript 
 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ મ ાં તમ ર ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મ રી સ થે છે સેમ. હલે્લો 

સેમ...વેલકમ! 

Sam  

Hello, everybody. Welcome! 
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજન ાં ઍમિસોડની શરૂઆત સમે અને બેનન ાં સાંવ દથી કરીશ ાં. સેમ બેનન ેફોન કરી રહી છે 
ક રણકે તે એક અગત્યની મમટીંગ મ ટે મોડો િડી ગયો છે. સેમને ચ િંતીત છે કે બને ક્ ાં રહી ગયો. 
 
Sam 

Where are you, Ben? 

Ben 

I’m at the bus stop! 

 

પે્રઝન્ટર  
અરે નહીં! બેન હજ  ‘bus stop’ ઉિર જ છે. ગ જર તીમ ાં ‘bus stop’ ને બસ સ્ટોિ જ કહીશ ાં. 
 

Sam  

Oh dear. While we wait, let’s talk about what ‘at’ means here. Ben said ‘I’m at the bus stop’. 

 

પે્રઝન્ટર 
Yes!  જો તમે કોઈ જગ્ય એ િહોં ી ગય  છો અથવ  તો એ જગ્ય ની નજીક છો તો અંગ્રેજી શબ્દ ‘at’ નો 
ઉિયોગ કરો. તો બેન ‘at the bus stop’ એટલે કે એ બસ સ્ટોિ િહોં ી ગયો છે અથવ  તો એની એકદમ 
નજીક છે. મમત્રો, જો કોઈ આિણ ાં બ રણ મ ાં ટકોર મ રે તો શ ાં કહીશ ાં? 

 

Sam  

Someone’s at the door! Ben, is that you? Let me call him again! 

 

Sam 

Ben, where are you? 

Ben 

I’m on the bus.  
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પે્રઝન્ટર 

Ok તો બેન ‘on the bus’ એટલે કે બસની અંદર છે. મમત્રો, આિણ ેઅમ ક િરરવહનન ાં મ ધ્યમો મ ટે 
અંગ્રેજી શબ્દ ‘on’ નો ઉિયોગ કરીશ ાં. 
 

Sam  

Yes, we use ‘on’ for bicycles, buses, trains, planes, ships… But, careful, because we use ‘in’ for cars and taxis. 

 

પે્રઝન્ટર 
અને જ્ય રે કોઈ વસ્ત  ન ાં સાંિકકમ ાં હોવ અથવ  સિ ટી સ થે ટેક મ ાં હોય એવી વસ્ત   સ થે હોવ તો 
અંગ્રેજી શબ્દ 'on' નો ઉિયોગ કરો. દ ખલ  તરીકે, સેમ તમ રી કૉરફન ાં કિ છે… 

  

Sam  

‘It’s on the table.’ 

 

‘And my feet are on the floor.’ 

 

‘And we are on the 6th floor…and Ben is not… Let me call him again.’ 

 

Sam 

Ben, you’re so late. Where are you?   

Ben 

I’m in the office. But where is everyone? Where are you? 

Sam 

Oh, Ben! Which building did you go to? 

 

પે્રઝન્ટર 

Oh no! એવ ાં લ ગે છે કે બેન ખોટી ચબલ્ડીંગમ ાં િહોં ી ગયો છે. બેન કહ ેછે કે તે ‘in the office’. મમત્રો, જો 
તમે કોઈ બાંધ જગ્ય મ ાં હોવ અથવ  કાંઈક સ થે ઘરે યેલ  હોવ, જેમ કે રદવ લ, ત્ય રે અંગ્રેજી શબ્દ 'in' 
નો ઉિયોગ કરો. 
 

Sam  

Exactly! We are ‘in the studio’, ‘in a building’, Ben is ‘in the wrong office’, and my coffee is ‘in my cup’. ‘At’, ‘on’ 

and ‘in’ can be confusing words because we use them to talk about time, as well…  

 

પે્રઝન્ટર 

હ , િરાંત   આજે અમે ફક્ત જોઈ રહ્ય  છે કે કોઈ વ્યક્ક્ત અથવ  વસ્ત   ક્ ાં છે તે મવશે જણ વવ  મ ટે ‘at’, 

‘on’ અને ‘in’ નો ઉિયોગ  કઈ રીતે કરવ ાં. આજ ક રણોસર ‘at’, ‘on’ અને ‘in’ નો ઉિયોગ રિય િદ ‘be’ 
સ થે કરો અને તે િણ કત ક બ દ. 

 

Sam  

Now, the pronunciation isn’t difficult, but it’s still useful to practise. We usually put more importance on the 

words after ‘at’, ‘on’ and ‘in’. Like this – repeat after me: 
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‘I’m at the bus stop.’ 

 

‘I’m on the bus.’ 

 

‘I’m in the office.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam. મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. કલ્િન ાં કરો કે તમે ચલફ્ટમ ાં છો. તો અંગ્રેજીમ ાં 
કઈ રીતે કહશેો? િોત ન ાં જવ બ આિતી વખતે ‘I’m..’ નો ઉિયોગ કરો. મમત્રો, ‘the lift’ િછી ક્  
preposition એટલે કે શબ્દયોગી અવ્યયનો ઉિયોગ કરશો? િોત નો જવ બ સેમન ાં જવ બ સ થ ે
સરખ વો. 
 

Sam  

I’m in the lift. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same as Sam? હવે તમે કલ્િન ાં કરો કે તમે ટે્રનમ ાં છો. તમે ‘the train’ િહલે ાં ક્  
preposition એટલે કે શબ્દયોગી અવ્યયનો ઉિયોગ કરશો? િોત નો જવ બ સેમન ાં જવ બ સ થ ે
સરખ વો. 
 

Sam  

I’m on the train.  

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? Well done! તમે જે ઑરફસમ ાં ક મ કરો છો તેન  ‘reception’ ઉિર તમ ર  મ ટે ફોન 
કોલ આવ્યો છે. ફોન કોલ તમ ર  મમત્ર તરફથી છે, જે તમ રી સ થે બિોરન ાં ભોજન લેવ  મ ાંગ ેછે. તો 
મમત્રો, ‘reception’  ઉિર ક મ કરન ર મરહલ ાં તમને શ ાં કહશેે? જવ બ આિતી વખત ે‘your friend’ અને 
‘reception’ નો ઉિયોગ કરો. 
 

Sam  

Your friend’s at reception. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે નોધ્્ ાં કે ‘reception’ સ થે સ મ ન્યતઃ અંગ્રજેી શબ્દ ‘the’ નો ઉિયોગ કરવ ાં નહીં. Well done, 
આજે તમે શીખય ાં કે સ્થ ન અથવ  જગ્ય  મવશે જણ વતી વખતે ‘at’, ‘on’ અને ‘in’ નો ઉિયોગ કઈ રીતે 
કરવ ાં. 
 

Sam  

Write to us on our Facebook group and tell us: where are you? That reminds me – where’s Ben? 
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પે્રઝન્ટર 

Join us next week for more How do I…. Bye, everyone. 

 

Sam  

Bye, bye! 


