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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about special days and times? 
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 શ ન. હલે્લો 

શ ન...વેલકમ! 

Sian 

Hi everybody! 
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજ વ ત કરીશ ાં કે તમે મહત્તત્તવન ાં દિવસો અને સમય મવશ ેઅંગ્રેજીમ ાં કઈ રીતે જણ વશો. ચચ ાન ે
આગળ વધ રીએ એ પહલે ાં તમે ત્રણ વ્યક્તતઓને સ ાંભળો, જે કાંઈક મહત્તત્તવન ાં જણ વી રહ્ ાં છે. અઘર ાં 
લ ગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવ મ ાં મિિ કરીશ ાં. સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે ત્રણેય 
વ્યક્તતઓ કઈ મહત્તત્તવની વ ત જણ વી રહ્ ાં છે. 
 

 I was born at 3 p.m. on Sunday the 6th March. 

 I was born in the summer, in July. 

 I was born in 1992. 

    

પે્રઝન્ટર 
Ok! તો ત્રણેય વ્યક્તતઓ પોત ન ાં જન્મદિવસ મવશે જણ વી રહ્ ાં છે. પોત ની વ ત કરવ  મ ટે ત્રણેય 
વ્યક્તતઓ દિય પિ ‘I was born’ નો ઉપયોગ કરે છે. ગ જર તીમ ાં ‘I was born’ નો અથા થ ય છે ‘મ રો 
જન્મ....’ But now, shall we look at some of the prepositions you can use to talk about time? 

 

Sian  

Yes, let's do that. So there are three main prepositions we use to talk about time and they are 'at', 'on' and 'in', 

and there are some simple rules about when to use them. 

 

પે્રઝન્ટર 
હ , તો સૌથી પહલે ાં આપણ ેચોક્કસ સમય જેમ કે 1 વ ગ્યે અથવ  9 વ ગ્યે અંગ્રેજીમ ાં કઈ રીતે જણ વવ ાં 
તે મવશે વ ત કરીએ. શ ાં તમને ય િ છે કે પ્રથમ વ્યક્તતએ પોત ની વ ત જણ વવ ાં મ ટે ક્ય  શબ્િયોગી 
અવ્યયનો ઉપયોગ કયો હતો? Let’s listen again to find out. 

 

‘I was born at 3 p.m.’  
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Sian 

That's right. So we use 'at' with specific times. For example, 'see you at 2 o'clock'. Let's check the 

pronunciation – the word 'at' is not very strong in the sentence so it sounds like 'ut'. Let's practise. Repeat 

after me: 

 

 'at 3 p.m'. 

 

‘I was born at 3 p.m.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

તમે શબ્િસમહૂમ ાં અંગ્રજેી શબ્િ 'at' નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. િ ખલ  તરીકે 'at the weekend' એટલે 
કે શમનવ ર-રમવવ રમ ાં અથવ  'at night' એટલે કે ર તે્ર. 

 

Sian 

Yes, now let's look at days. Can you remember which preposition was used with days, like 'Sunday'? Let's 

listen again to find out. 

 

‘I was born on Sunday.’ 

 

Sian 

OK so we use 'on' with days, so for example 'on Monday', 'on Tuesday'. 

 

પે્રઝન્ટર 

દિવસની સ થ-ેસ થે અંગ્રેજી શબ્િ 'on' નો ઉપયોગ ત રીખ મવશે વ ત કરવ  મ ટે થ ય છે. િ ખલ  તરીકે 
'on the 6th of March' 

 

‘I was born on the 6th of March.’ 

 

Sian  

So, that leaves us one more preposition, 'in'. Can you remember what kind of words 'in' was used with in the 

examples you heard? Let's listen again to check. 

 

‘I was born in the summer, in July.’ 

 

‘I was born in 1992.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

OK, તો અંગ્રેજી શબ્િ 'in' નો ‘seasons’ એટલે કે ઋત ઓ,‘months’ એટલે કે મદહન ઓ જેમ કે July અને વષા 
જેમ કે 1992 મવશે વ ત કરવ  મ ટે ઉપયોગ કરો. 
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Sian  

Yes, so 'in' is used with longer periods of time. We also use 'in' with 'the morning', 'the afternoon' and 'the 

evening'. For example, 'see you in the morning'. 

 

પે્રઝન્ટર 

અમ ક શબ્િસમહૂો સમય આધ રીત હોય છે જેની સ થે શબ્િયોગી અવ્યયનો ઉપયોગ કરત ાં નથી. 
િ ખલ  તરીકે 'today' અને 'tomorrow', બર બરને સેમ? મમત્રો, ‘today’ એટલે આજે 'tomorrow' એટલે 
આવતીક લ.ે  

 

Sian 

That's right. So we just say 'see you tomorrow' with no preposition. We also don't need 'at', 'on' or 'in' with 

phrases with 'next', for example 'next week' or 'next year'. 

  

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તમ રો મમત્ર જણવ  મ ાંગે છે કે તમે શ ળ ન ાં ભણતર ક્ય રે 
પણૂા કર્ ું. હવે તમ ેઅંગ્રેજીમ ાં જણ વો 1999ની સ લમ ાં. પોત નો જવ બ શ નન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sian  

I left school in 1999. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? હવે બીજો પ્રશ્ન. તમ ેમમત્રને જણ વો કે માંગળવ રે તમ ેસવ રે 10 વ ગ્યે એને 
મળશો. પોત નો જવ બ શ નન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sian  

I'll see you on Tuesday at 10 o clock in the morning. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same?  

 

Sian  

It's time for us to go now, but we'll be back at the same time next week. 

 

પે્રઝન્ટર 

See you next week Sian, bye everyone! 

 

Sian  

Bye, everyone!  


