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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about rules? 
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 કરીશ ાં ટૉમન ેસ ાંભળીને. અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે 
તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે બધ  કઈ વસ્ત   મવશે વ ત કરી રહ્ ાં છે. સ થ-ે
સ થે એ િણ જાણો કે ટૉમ કઈ વસ્ત  નો ઉલ્લખે કરે છે જે વૈકલ્લ્િક છે? 

 

‘We have to arrive at 8:30. We mustn’t use our mobile phones in class. We must wear a uniform but we 

don’t have to wear specific shoes.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, તમે કેટલ ાં સમજી શક્ ાં? જે એક વસ્ત   જે વૈકલ્લ્િક છે તે છે િગરખ ાં એટલ ેકે જૂત ાં િહરેવ ાં. િણ 
સેમ, આિણે આ કઈ રીતે જાણી શકીએ? 

 

Sam  

We’re going to have a look! Let’s start with the first thing he said. 

 

પે્રઝન્ટર 
ટૉમ ક્રિય િદ ‘arrive’ નો ઉિયોગ કરે છે. ગ જર તીમ ાં ‘arrive’ નો અથથ થ ય છે આવવ ાં. િણ ‘arrive’ 

િહલે ાં ક્  શબ્દસમહૂનો ઉિયોગ કરે છે? જાણવ  મ ટે સ ાંભળો. 
 

‘We have to arrive at 8:30.’  
 

પે્રઝન્ટર 

તે અંગ્રેજી શબ્દો ‘have to’ નો ઉિયોગ કરે છે જેનો અથથ થ ય છે કાંઈક ક યથ જે કરવ ાં જરૂરી છે. મમત્રો, 
‘have to’ નો ઉિયોગ દરેક વ્યક્તત મ ટે કરી શક ય છે, િણ ‘he’, ‘she’ અન ે‘it’ ‘has to’ નો ઉિયોગ કરો. 
‘Have to’ અને ‘has to’ ની સ થે તમે કોઈ િણ મળૂ ક્રિય િદનો ઉિયોગ કરી શકો છો. ખરી રીતે જોવ  
જાવ તો આ મનયમ ચ રેય વ ક્ પ્રક રો, જેન  મવશે આજે અમે વ ત કરી રહ્  છે, તેન ાં ઉિર લ ગ ાં િડ ે
છે. 



 

 
How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 2 of 3 

 

 

 

 

Sam  

Yes, so for example, I have to arrive at work at 9:00 but my friend, he, has to arrive at 8:00. Let’s 

practise the pronunciation. Notice that the ‘v’ in ‘have’ is pronounced more like an ‘f’ in ‘have to’. 

Repeat after me: 

  

‘I have to arrive at 9:00.’ 

 

‘He has to arrive at 8:00.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
Great! હવે બીજાાં મનયમન ેસ ાંભળો. આ વખતે ટૉમ ક્રિય િદ ‘use’ નો ઉિયોગ કરે છે. િણ ‘use’ િહલે ાં 
શ ાં આવે છે? જણવ  મ ટે સ ાંભળો. 
 

‘We mustn’t use our mobile phones in class.’ 
 

તે છે ‘mustn’t’. આ શબ્દ જે તમ ર  મ ટે કરવ ાં જરૂરી નથી, તેન ાં વણથન કરે છે. ‘Mustn’t’ એ બે શબ્દો 
‘must’ અને ‘not’ થી બને છે. આ શબ્દનો પ્રક ર કત થ સ થે બદલ ઈ જત ાં નથી. તમે ‘mustn’t’ નો 
ઉિયોગ ‘I’, ‘he’ અથવ  ‘we’ સ થે કરી શકો છો.  
 

Sam  

And the pronunciation is ‘mustn’t’. Let’s try that: 

 

‘I mustn’t be late.’ 

 

‘We mustn’t be late.’ 

 

Now let’s listen to the next rule. 

 

પે્રઝન્ટર 
હ , આ વખતે ટૉમ ક્રિય િદ ‘wear’ નો ઉિયોગ કરે છે. મમત્રો, ‘wear’ િહલે ાં ટૉમ કઈ ક્રિય િદ અથવ  
ક્રિય િદ શબ્દસમહૂનો ઉિયોગ કરે છે? સ ાંભળો. 
 
We must wear a uniform but we don’t have to wear specific shoes. 

 

પે્રઝન્ટર 
આિણે સ ાંભળ્ ાં ‘I must wear a uniform’ એટલે મ રે મ ટે ગણવેશ િહરેવ ાં ફરજીય ત છે. અહીં ‘must’ 

અને ‘have to’ નો અથથ સરખો થ ય છે. આ એક જરૂરીય ત અથવ  ફરજ છે. િણ ‘mustn’t’ ની જેમ કત થ 
સ થે પ્રક ર બદલ ઈ જત ાં નથી. 
 

Sam  

Please repeat after me for the pronunciation: 

 

‘I must wear a uniform.’ 



 

 
How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 3 of 3 

 

 

 

‘He must arrive at 8:00.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

અને છેલ્લ ેતમે સ ાંભળ્ ાં ‘I don’t have to…’ જેનો અથથ થ ય છે કે મ રે કરવ ની જરૂર નથી. મમત્રો, ‘don't 

have to’ વૈકલ્લ્િક છે એટલે કે તમે ઇચ્છો તો વસ્ત   અથવ  ક યથ કરી િણ શકો છો.  
 

Sam  

And, again, it’s ‘don’t have to’ for everyone apart from ‘he’, ‘she’ and ‘it’, where we say ‘doesn’t have 

to’. Let’s practise. Repeat after me: 

 

‘I don’t have to wear a uniform.’ 

 

‘She doesn’t have to wear a uniform.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam. મમત્રો, આજે તમે ફરજ વ્યતત કરવ ની ત્રણ અલગ-અલગ રીતો મવશે જાણ્ ાં અને સ થે-
સ થે ફરજ ન હોય તે મવશે જણ વવ ની રીત િણ. હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. હવે જણ વો કે 
તમે ક મ ઉિર કેટલ  વ ગ ે‘arrive’ એટલે કે િહોંચો છે. જવ બ બ ેપ્રક ર આિી શક ય છે, િણ ય દ રહ ે
કે અંગ્રેજી શબ્દ ‘at’ નો ઉિયોગ એ ફરજીય ત છે. સેમ તમને જવ બ જણ વે એ િહલે ાં તમ રી િ સે 
મવચ રવ નો સમય હશે. 
 

Sam 

‘I have to arrive at 9:00.’ 

 

‘I must arrive at 9:00.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
Great! હવે જણ વો કે તમે ક મ ઉિર સ્્યૂ િહરેવ ાં એ વૈકલ્લ્િક મનણથય છે. મમત્રો, જવ બ આિતી વખતે 
‘wear a suit’ નો ઉિયોગ કરો. િોત નો જવ બ સમેન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sam  

‘I don’t have to wear a suit.’ 

 

Well done! Now you can talk about rules and obligations! And, unfortunately, we have to end there. 

 

પે્રઝન્ટર 

Yes, we must! Bye! 

 

Sam  

Bye! 


