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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 
How do I change the subject in a 

conversation? 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર  
કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે જેમ્સ. હલે્લો 
જેમ્સ...વેલકમ! 
 

James  

Hi, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર  
મમત્રો, આજે અમ ેચચાા કરીશ ાં કે અંગ્રેજીમાાં સાંવાદ કરતી વખતે મવષય કઈ રીતે બદલવ ાં. પણ જેમ્સ, 
સાંવાદ કરતી વખતે મવષય બદલવાની જરૂર કેમ પડ ેછે? 

 

James 

Good question. If we don't feel comfortable with the direction of a conversation, we might want to 

change it. But we need to do this politely. 

 

પે્રઝન્ટર  
ચચાાને આગળ વધારીએ એ પહલેાાં તમે થોડાાં ઉદાહરણો સાાંભળો. પ્રથમ વ્યક્તતન ાં કોઈની સાથે ઝઘડો 
થયો છે, જેના મવશે તે બીજી વ્યક્તતને જણાવી રહ્યો છે. પણ મમત્રો, શ ાં બીજી વ્યક્તતને સાંવાદમાાં રસ છે? 

જાણ્વા માટે સાાંભળો. 
 

Insert 
 

A) …so, I told him it just wouldn't be possible. 

B) Anyway, moving on. Did you ever ask Sarah about our new product? 

 

A) …so, I told him it just wouldn't be possible. 

B) By the way, did you ever ask Sarah about our new product? 

 

A) …so, I told him it just wouldn't be possible. 

B) On a different note, did you ever ask Sarah about our new product? 

James 

No! None of the speakers wanted to continue the conversation. They asked a new, different 

question. The question they all asked was “did you ever ask Sarah about our new product?” 
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પે્રઝન્ટર 

સાંવાદનો મવષય બદલવાની ઉત્તમ રીત છે પ્રશ્નો કરવા. પરત ાં એ જરૂરી છે કે પ્રશ્નો નમ્રતાથી કરવામાાં 
આવે. હવે ફરીથી સાાંભળો અને જાણો, સાંવાદની વચ્ચ ેબીજી વ્યક્તત કઈ રીતે પ્રશ્ન મકેૂ છે. 
 

Insert 

…so, I told him it just wouldn't be possible. 

Anyway, moving on. Did you ever ask Sarah about our new product? 

 

James 

They said ‘anyway, moving on’, followed by a new sentence. 

પે્રઝન્ટર  
જો સાંવાદમાાં તમ ે‘anyway’ નો ઉપયોગ કરો તો એ દશાાવે છે કે તમે સાંવાદનો મવષય બદલવા માાંગો છો. 
‘Moving on’ એટલે આગળ વધવ ાં. ‘Moving on’ જણાવે છે કે તમે સાંવાદમાાં નવો મવષય લાવવા માાંગો 
છો. 
 

James 

And, notice the pronunciation. We don’t want to be rude, so we must speak softly. Repeat after me. 

 

moving on 

 

Anyway, moving on. 

 

We could also say ‘moving forward’, which has the same meaning. 

 

પે્રઝન્ટર 
હવે બીજા સાંવાદને સાાંભળો. પ્રશ્ન પહલેાાં કયા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્્ ાં છે? 

 

Insert 

A] …so, I told him it just wouldn't be possible. 

B] By the way, did you ever ask Sarah about our new product?  

 

James 

They said ‘by the way’. ‘By the way’ is slightly different from ‘anyway’, isn’t it? 

 

પે્રઝન્ટર 

જ્યારે તમે ‘by the way’ નો સાંવાદમાાં ઉપયોગ કરો છો તો એનો અથા થયો કે તમે સાંવાદમાાં વધારાની 
માહહતી જોડવા માાંગો છો. જોકે અહીં સાંવાદનો મવષય બદલવા માટે ‘by the way’ ઉદ્ગારવાચક અવ્યય 
તરીકે ઉપયોગ કરવામાાં આવ્્ ાં છે. આજે આપણે જે સાાંભળીશ ાં એમાથી આ સૌથી અનૌપચાહરક 
અભભવ્યક્તત છે. 
 

James 

That’s correct. ‘By the way’ can also be used to make a suggestion, or to remind someone of 

something.  
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પે્રઝન્ટર  
હવે છેલ્લા સાંવાદને સાાંભળો. બીજી વ્યક્તત સાંવાદનાાં મવષયને બદલવા માટે કયા પ્રશ્નનો ઉપયોગ કરે છે? 

 

Insert 

A) …so, I told him it just wouldn't be possible. 

B) On a different note, did you ever ask Sarah about our new product? 

James 

They said ‘on a different note’. This is quite formal. I can imagine saying this to my boss in a meeting! 

Note that when we say this, we stress ‘on’ and ‘different’, but we don't stress ‘a’. Let’s practise! 

Repeat after me. 

 

different 

 

a different 

 

on a different 

 

on a different note. 

 

પે્રઝન્ટર  
Thanks, James. હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. કલ્પનાાં કરો કે તમારો મમત્ર રાજકારણ મવશે વાત 
કરી રહ્યો છે, પણ તમન ેએમાાં રસ નથી. What’s a good question we can use to change the subject, 

James? 

 

James 

Ask them if they saw the news on TV last night! 

 

પે્રઝન્ટર  
Good idea. હવે મવષયને બદલવા માટે સૌથી ઔપચાહરક રીતનો ઉપયોગ કરો. શ ાં તમને પ્રશ્ન યાદ છે? 

અભભવ્યક્તતની પછી ‘did you see the news on TV last night?’ નો ઉપયોગ કરો. 
 

James 

On a different note, did you see the news on TV last night? 

 

પે્રઝન્ટર  
સરસ. હવે જેમ્સનાાં પ્રશ્નનો ઉપયોગ કરીને ઔપચાહરક રીતે સાંવાદનો મવષય બદલો. 
 

James 

By the way, did you see the news on TV last night? 

 

પે્રઝન્ટર  
Great work! By the way, James, we’ve run out of time for this episode. We’ll have to stop here! Join 

us next week for more How do I…. Bye! 

 

James 

Bye! 


