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BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

કપડ ાંની ખરીદી: આની કકમાંત શ ાં છે? 

This is not a word-for-word transcript  

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, Essential English Conversation મ ાં તમ ર ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં કરષી....અને આજે વ ત 

કરીશ ાં કે તમે કેવી રીતે ખરીદી કરવ  જાવ ત્ય રે વસ્ત  ઓની કકિંમતની પછૂપરછ કરશો. 

મમત્રો, પહલે  તમે સ ાંભળો કિઓન ને જે દ ક નમ ાં ખરીદી કરી રહી છે. 

Shop assistant 

Can I help you? 

 

Phil 

Yes, is this on sale? 

 

Shop assistant 

Yes, the sale price is £23.00 

 

Phil 

Great, I’ll take it! 

 

પે્રઝન્ટર 

થોડી મ શ્કેલી પડી હશે, ડોન્ટ વરી..હ ાં તમને સમજાવ ાં. 

અહીં પહલે ાં દ ક નનો કમમચ રી કિલને પછેૂ છે કે ‘Can I help you?’ એટલે ‘શ ાં હ ાં તમ રી મદદ કરી શક ાં?’ 

વ ક્યને સ ાંભળો અને પ નર વતમન કરો. 

Can I help you? 

 

પે્રઝન્ટર 

કિલ દ ક નન ાં કમમચ રીને પછેૂ છે કે ‘શ ાં આ વસ્ત  ાં સલેમ ાં છે? તે અંગ્રેજીમ ાં પછેૂ છે ‘Is this on sale?’ મમત્રો, 

‘sale’ નો અથમ થ ય છે ઓછી કકિંમતે મ લન ાં ખ સ વેચ ણ. જો તમ રે એકથી વધ રે વસ્ત  ઓ મવશે પછૂવ ાં 

હોય તો કહશેો ‘Are these on sale?’ વ ક્યને સ ાંભળો અને પ નર વતમન કરો. 
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Yes, is this on sale? 

 

પે્રઝન્ટર 

દ ક નનો કમમચ રી કિલને જણ વે છે કે હ , સેલમ ાં છે અને પછી તે વસ્ત  ની કકિંમત પણ જણ વે છે. તે 

કિલને કહ ેછે ‘Yes, the sale price is …..’ એટલે કે ‘હ , આની સલે કકિંમત છે....’ વ ક્યને સ ાંભળો અન ે

પ નર વતમન કરો. 

Yes, the sale price is £23.00. 

 

પે્રઝન્ટર 

કકિંમત જાણીને કિલ ખ શ થઈને કહ ેછે, ‘Great, I’ll take it’ એટલે કે ‘સરસ, હ ાં આ લઈ રહ્યો છાં’ અન ેતે 

વસ્ત   ખરીદી લે છે. વ ક્યન ેસ ાંભળો અને બોલો. 

 
Great, I’ll take it. 

  

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! ચ લો િરી મવમવધ લોકોને દ ક નમ ાં ખરીદી કરત ાં સ ાંભળીએ. 
 

Can I help you? 

 

Yes, are these shoes on sale? 

 

Yes, the sale price is £39.99 

 

Great, I’ll take them! 

 

 

Can I help you? 

 

Yes, is this belt on sale? 

 

Yes, the sale price is £49.99 

 

Great, I’ll take it! 
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પે્રઝન્ટર 

Great! હવે િરીથી પ્રૅક્ટટસ કરીએ. અંગ્રેજી વ ક્યોન ેસ ાંભળો અને બોલો.  

Can I help you? 

 

Yes, is this on sale? 

 

Yes, the sale price is £23.00 

 

Great, I’ll take it! 

 

પે્રઝન્ટર  
વેલડન... ચ લો હવે જર  જોઈએ તમને કેટલ ાં ય દ રહ્ ાં? હવે વ ક્યોને ગ જર તીમ ાં સ ાંભળો અને તેને 
અંગ્રેજીમ ાં બોલો. 
 

શ ાં હ ાં મદદ કરી શક ાં? 

Can I help you? 

 

શ ાં આ વસ્ત  ાં સેલમ ાં છે  
Yes, is this on sale? 

 

 

હ , આની સેલ કકિંમત છે 23 પ ઉન્ડ 
Yes, the sale price is £23.00 

 

 

સરસ, હ ાં આ લઈ રહ્યો છાં  
Great, I’ll take it! 

 
 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ... તો હવે બજારમ ાં ખરીદી કરતી વખતે તમ ેઅંગ્રેજીમ ાં પછૂી શકો છો કે દ ક નમ ાં કોઈ વસ્ત   સેલમ ાં 

છે કે નહીં. હવે દ ક નન ાં કમમચ રી સ થે વ ત કરી અભ્ય સ કરો. 

Can I help you? 

 

Yes, the sale price is £23.00 
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પે્રઝન્ટર  

Great! શ ાં તમ ર  જવ બો સ ચ  છે? જર  આ સાંવ દ સ ાંભળી તપ સી જૂઓ. 

Shop assistant 

Can I help you? 

 

Phil 

Yes, is this on sale? 

 

Shop assistant 

Yes, the sale price is £23.00 

 

Phil 

Great, I’ll take it! 

 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવે તમ ેજર  પણ ખચક ય  મવન  ખરીદી કરતી વખતે અંગ્રેજીમ ાં પછૂી શકો છો કે વસ્ત   સેલમ ાં 

છે કે નહી. જો કે શીખેલ ાં ય દ ર ખવ નો એક જ ઉપ ય છે અને તે છે પ્રૅક્ટટસ. તમ ર  મમત્ર સ થે 

અંગ્રેજીમ ાં પ્રૅક્ટટસ કરત  રહો. આવ  જ બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સ થ ેિરીથી મળીશ ાં Essential English 

Conversationમ ાં...ત્ય ાં સ ધી. Bye! 

 


