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BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

કપડ ાંની ખરીદી: સમીક્ષ  
This is not a word-for-word transcript  

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, Essential English Conversation મ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રરષી....અને અને આજે 

આપણે ગય  ચ ર સેશનમ ાં જે ભણ્ય , તેની પૅ્રક્ટિસ કરીશ ાં.  

તો ફે્રન્ડસ,્ સૌથી પહલે ાં તમે નીચેનો સાંવ દ સ ાંભળો અને ગય  ચ ર સેશનમ ાં જે જાણ્્ ાં એન ાં પ નર વતતન 

કરો. 

Shop assistant 

Can I help you? 

 

Phil 

Yes, do you have this in size 9? 

 

Shop assistant 

Yes, we do. 

 

Phil 

How much is it? 

 

Shop assistant 

That dress is £40.00. 

 

Phil 

Is this on sale? 

 

Shop assistant 

Yes, the sale price is £40.00 

 

Phil 

Great, I’ll take it! 

 

Shop assistant 

That’s £40.00 please. 
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Phil 

Can I pay with a credit card? 

 

Shop assistant 

Yes. Sign here please 

 

Phil 

Thank you. 

 

પે્રઝન્ટર 

તમને કેિલ ાં ય દ રહ્ ાં? ડોન્િ વરી...અમે તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. મમત્રો, શ ાં તમને ય દ છે 
કે દ ક નન ાં કમતચ રીએ કેવી રીતે રિલને મદદ કરવ  મ િે પછૂ્ ાં? તમે જવ બ સ ાંભળો એ પહલે ાં 
તમ રી પ સે મવચ રવ નો સમય રહશેે. 
 

Can I help you? 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! હવે તમે અંગ્રજેીમ ાં કેવી રીતે કહશેો કે હ , શ ાં તમ રી પ સે આ બ િ 9 નાંબર મ ાં છે? 

 

Yes, do you have this in size 9? 

પે્રઝન્ટર 

કહો કે હ , અમ રી પ સે છે. 
 

Yes, we do. 

પે્રઝન્ટર 

જો વસ્ત  ની રકિંમત પછૂવી હોય તો અંગ્રજેીમ ાં કેવી રીતે પછૂશો? 

 

How much is it? 
 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! હવે અંગ્રેજીમ ાં કહો કે આ ડ્રસેની રકિંમત છે 40 પ ઉન્ડ 

 
That dress is £40.00 
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પે્રઝન્ટર 
જો તમ રે પછૂવ ાં હોય કે વસ્ત   સેલમ ાં છે કે નહીં તો કેવી રીતે કહશેો? 

 

Is this on sale? 

 

 

પે્રઝન્ટર 
સરસ! હવે અંગ્રેજીમ ાં કહો કે આની સેલ રકિંમત છે 40 પ ઉન્ડ 

 
Yes, the sale price is £40.00 

 

પે્રઝન્ટર 
તમને કોઈ વસ્ત   પસાંદ આવી ગઈ હોય અને તમ ેખરીદવ  મ ાંગત  હોવ તો અંગ્રજેીમ ાં શ ાં કહશેો? 

 

Great, I’ll take it. 

 

પે્રઝન્ટર 

વસ્ત ની રકિંમત છે 40 પ ઉન્ડ છે તો અંગ્રેજીમ ાં કેવી રીતે જણ વશો? 

 

That’s £40.00 please 

પે્રઝન્ટર 

જો તમ રે દ ક નન ાં કમતચ રીને કહવે  ાં હોય કે શ ાં હ ાં કે્રડીિ ક ડતથી પૈસ  આપી શક ાં તો અંગ્રેજીમ ાં કેવી રીતે 

કહશેો? 

Can I pay with a credit card? 

 

પે્રઝન્ટર 
દ ક નનો કમતચ રી ગ્ર હકને કહ ેછે રસીદ પર સહી કરો. જો અંગ્રેજીમ ાં કહવે  ાં હોય તો કેવી રીતે કહશેો? 

 

Yes. Sign here please. 
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પે્રઝન્ટર 

છેલ્લે કહો આભ ર! 

 

Thank you. 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે િરીથી પ્રૅક્ટિસ કરીએ. અંગ્રેજી વ ક્યોને સ ાંભળો અને બોલો. 

Can I help you? 

 

Yes, do you have this in size 9? 

 

Yes, we do. 

 

How much is it? 

 

That dress is £40.00. 

 

Is this on sale? 

 

Yes, the sale price is £40.00 

 

Great, I’ll take it! 

 

That’s £40.00 please. 

 

Can I pay with a credit card? 

 

Yes. Sign here please. 

 

Thank you. 

 

પે્રઝન્ટર 

શ ાં તમ ર  જવ બો સ ચ  છે? જર  આ સાંવ દ સ ાંભળી તપ સી જ ઓ. 
 

Shop assistant 

Can I help you? 
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Phil 

Yes, do you have this in size 9? 

 

Shop assistant 

Yes, we do. 

 

Phil 

How much is it? 

 

Shop assistant 

That dress is £40.00. 

 

Phil 

Is this on sale? 

 

Shop assistant 

Yes, the sale price is £40.00 

 

Phil 

Great, I’ll take it! 

 

Shop assistant 

That’s £40.00 please. 

 

Phil 

Can I pay with a credit card? 

 

Shop assistant 

Yes. Sign here please 

 

Phil 

Thank you. 

પે્રઝન્ટર 

વેલડન, તમે ઘણ ાં સ ર ાં ક્ ું છે. હવે તમે ખબર છે કે અંગ્રેજીમ ાં કેવી રીતે મવમવધ વસ્ત  ઓ મવમવધ 

સ ઈઝમ ાં મ ાંગવી અને વસ્ત  ઓની રકિંમત પછૂવી. સ થે-સ થે એ પણ પછૂવ ાં કે શ ાં આ વસ્ત   સેલમ ાં છે કે 
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નહીં અને શ ાં કે્રડીિ ક ડતથી પૈસ  ચકૂવી શકો કે નહીં. આવ  જ બીજા રસપ્રદ િૉમપક્ સ થે િરીથી મળીશ ાં 

Essential English Conversation મ ાં. તય ાં સ ધી Bye! 

 


