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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about permission at work? 
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  

Hello, everybody.  
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજન ાં ઍમિસોડની શરૂઆત કરીશ ાં ત્રણ વ્યક્તિતનને સ ાંભળીને જે જણ વી રહ્ ાં છે તેમન ેકઈ 
વસ્ત   કરવ ની િરવ નગી છે અને કઈ વસ્ત  ની િરવ નગી નથી. અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે 
તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે કઈ બ બતની િરવ નગી નથી.  
 

We can wear jeans but we can’t wear shorts. 

 

We’re allowed to finish early on a Friday. 

 

We’re not allowed to smoke inside.  

 
પે્રઝન્ટર 
તો મમત્રો, તમે કેટલ ાં સમજી શક્ ાં? ત્રીજી વ્યક્તિત જણ વે છે કે તે ઑફિસમ ાં ધ મ્રિ ન કરવ ની િરવ નગી 
નથી. શ ન, શ ાં આિણે િરવ નગી મવશે વ ત કરવ  મ ટે ઉિયોગી એવી ભ ષ  મવશે વ ત શરૂ કરીએ? 

 

Sian  

Yes, so the first person used the verb 'can'. But can you remember what followed 'can'? Was it 'to' 

plus the verb or was it just the verb? Let's listen again to find out. 

 

We can wear jeans but we can't wear shorts. 

 

પે્રઝન્ટર 
બર બર, ફિય િદ ‘can’ િછી જે બીજી ફિય િદ આવ ેછે તે મળૂરૂિમ ાં છે. અને તે િણ ‘to’ વગર. અને 
આ વ ક્ને નક ર ત્મક બન વવ  મ ટે ‘can’t’ નો ઉિયોગ કરી શકો. ‘Can’t’ એ ‘cannot’ ન ાં ટૂાંક  સ્વરૂિ છે. 
 
Sian  

Yes, and 'can' is a modal verb so it doesn't change its form. So we say, 'I can', 'you can', 'we can'. Let's 

quickly look at the pronunciation. So the positive form 'can' is not normally stressed in a sentence so 

it becomes 'can'. Repeat after me: 
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can 

 

can wear jeans 

 

We can wear jeans.  

 

પે્રઝન્ટર 

Great! તો 'can' ઉિર ભ ર મકૂવ મ ાં આવ્યો નથી, િણ ‘can’t’ ઉિર સ મ ન્યતઃ ભ ર મકૂવ મ ાં આવે છે. 
બર બરન?ે 

 

Sian  

That's right. And it’s pronounced 'can't'. Let's practise the pronunciation. 

can’t  

 

can't wear shorts 

 

We can't wear shorts. 

 

પે્રઝન્ટર 

OK. તો આિણે એક વધ  શબ્દસમહૂ સ ાંભળ્ ાં હત  ાં જે િરવ નગી મવશે વ ત કરે છે. મમત્રો, શ ાં તમને એ 
વ ક્ ય દ છે? Let’s listen again. 

 

We're allowed to finish early on a Friday. 

 

પે્રઝન્ટર 
હ , તો આિણે ફિય િદ ‘be allowed to’ નો ઉિયોગ કરી શકીએ, જેનો અથથ થ ય છે કે તમને કાંઈક 
કરવ ની િરવ નગી છે. આનો અથથ િણ ‘can’ જેવો જ છે. મમત્રો, ‘be allowed to’ િછી મળૂ ફિય િદનો 
ઉિયોગ કરો.  
 

Sian  

But 'be allowed to' unlike 'can' does change its form – we need to change the form of the 'be' verb. 

So we say 'I'm allowed to' 'He's allowed to' 'they're allowed to'. Let's practise the pronunciation. 

Repeat after me. 

 

allowed 

 

allowed to 

 

I'm allowed to go home early. 

 

She's allowed to go home early. 

 

They're allowed to go home early. 

 

પે્રઝન્ટર 
અન ેશ ાં તમને ય દ છે કે નક ર ત્મક વ ક્ કઈ રીતે બન વી શક ય? િરીથી સ ાંભળો. 
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We're not allowed to smoke inside. 

 

Sian  

Yes so to make it negative we use the negative form of the verb 'be'. Let's quickly practise. Repeat 

after me. 

 

I'm not allowed. 

 

she's not allowed. 

 

they're not allowed.  

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sian. મમત્રો, હવે તમને ખબર છે કે િરવ નગી છે કે નહીં તે મવશે અંગ્રજેીમ ાં કઈ રીતે જણ વવ ાં. 
હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તમે હ લમ ાં જ નવ  ફ્લેટમ ાં રહવે  ગય  છો. તમ રો મમત્ર જાણવ  
મ ાંગે છે કે ફ્લેટમ ાં કઈ વસ્ત   કરવ ની િરવ નગી છે અને કઈ વસ્ત  ની નથી. તો તમે એને જણ વો કે 
િ ટી કરવ ની િરવ નગી નથી. જવ બ આિતી વખત ેઅંગ્રેજી શબ્દો ‘have parties’ નો ઉિયોગ કરો. 
મમત્રો, તમે જવ બ બે પ્રક રે આિી શકો છો. 
 

Sian  

I can't have parties. 

 

I'm not allowed to have parties. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે મમત્રને જણ વો કે તમે ઘરમ ાં િ લત  પ્ર ણી ર ખી શકો છો. તમે આ પ્રશ્નનો જવ બ િણ બે 
અલગ-અલગ રીતે આિી શકો છો. જવ બ આિતી વખતે અંગ્રેજી શબ્દ ‘pets’ નો ઉિયોગ કરો. 
 

Sian  

I can have pets. 

  

I'm allowed to have pets. 

 

Well done! Now you can talk about things you are allowed to do and things you are not allowed to 

do! Bye! 

 

પે્રઝન્ટર 

Bye! 


