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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I make requests 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમારા બધાન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે  

સેમ...વેલકમ સેમ!   

Sam 

Hello, everybody. 
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, જો તમારે બીજી વ્યક્તતને કોઈ વાત પછૂવી હોય અથવા મવનાંતી કરવી હોય તો અંગ્રેજીમાાં શ ાં 
કહશેો? આજે આપણ આ મવશે વાત કરીશ ાં. વાત શરૂ કરીએ એ પહલેા તમે ત્રણ વ્યક્તતઓન ેસાાંભળો જે 
કાંઈક પછૂી રહ્યા છે. અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી. અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. સાાંભળો અને 
નક્કી કરો કે તેઓ શ ાં પછૂી રહ્યા છે. 
 
‘Can I sit here, please?’ 
 
‘Could I sit here, please?’ 
 
‘Do you mind if I sit here?’ 
 

પે્રઝન્ટર 

તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં મમત્રો? દરેક વ્યક્તત પછૂી રહ્યો છે કે શ ાં તે ‘sit’ એટલે બેસી શકે? So Sam, shall we 

look at the language we can use to make requests?  
 
Sam 
Yes! The first speaker used the verb ‘can’. This is very common for making requests.  
 

પે્રઝન્ટર 

હા. યાદ રાખો કે આ પ્રશ્ન છે અને એટલા માટે તમારે કતાા અને ક્રિયાપદનો િમ બદલવ ાં પડશે. So ‘Can 

I…?’ not 'I can…'. Like this: 
 
‘Can I sit here, please?’ 
 
Sam 
So you can use this to make many different requests. Like this: 
‘Can I speak to you?’ 
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પે્રઝન્ટર 

શ ાં હ ાં તમારી સાથે વાત કરી શક ાં? તો 'Can I…' પછી ક્રિયાપદની જરૂર છે. 
 
Sam 
It's often polite to say 'please' too. Now, let’s quickly practise the pronunciation together! Repeat 
after me: 
 
‘can’  
 
‘Can I…’ 
 
‘Can I sit here, please?’ 
 
OK, great! So now let's look at another way to make a request – we also heard 'Could I…?' We can 
use this in the same way as 'Can I…?' but 'could' is more polite than 'can'. 
 

પે્રઝન્ટર 

સાચી વાત. 'Could I…?'એ 'Can I…?'કરતા વધ  ઔપચાક્રરક, મવન્રમ રીત છે. Let’s practise the 

pronunciation of this. 
 
Sam 
'could'  
 
‘Could I sit here, please?’ 
 

પે્રઝન્ટર 
OK. મવનાંતી કરવા માટે હજ  એક રીત છે અને આ રીત વધારે મવન્રમ છે. તમાર ાં આ અંગે શ ાં માનવ ાં છે 
સેમ? 

 
Sam 
Yes, so we also heard 'Do you mind if I…?' Let's listen again: 
 
‘Do you mind if I sit here?’ 
 

પે્રઝન્ટર 
તો મમત્રો, કોઈને મવન્રમ રીતે કાંઈક પછૂવ ાં હોય તો અંગ્રજેીમાાં ‘Do you mind if I...?’ કહો અને વાક્ય સાથે 
ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરો. યાદ રાખો વાક્ય એક પ્રશ્ન છે અને એટલા માટે તમારે લય ઉપર ધ્યાન 
આપવ ાં પડશ ે. 
 
Sam 
Yes, let's practise that quickly: 
 
‘Do you mind if I...?’  
...and you can follow it with any request. 
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પે્રઝન્ટર 
એકદમ બરાબર! જો અંગ્રેજીમાાં મવન્રમ રીતે પછૂવ ાં હોય કે શ ાં હ ાં બારી ખોલી શક ાં તો કઈ રીતે કહશેો? 

 
‘Do you mind if I open a window?’ 
 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, તમે મવનાંતી કરવાની ત્રણ અલગ-અલગ રીત મવશે માક્રહતી મેળવી. હવ,ે સમય થયો છે અભ્યાસ 

કરવાનો. તમારા જવાબોને સેમના જવાબો સાથે સરખાવો. 

તમે પોતાની ‘Pen’ એટલે કે કલમ લાવવાન ાં ભલૂી ગયા છો અન ેતમારા મમત્ર પાસથેી કલમ ઉછીને લેવી 

છે. તો અંગ્રજેીમાાં શ ાં કહશેો? તમારી મદદ માટે શબ્દ છે ‘borrow’ એટલે ઉછીન ાં લેવ  ાં. અને યાદ રાખો કે 

જેની પાસેથી તમ ેકલમ ઉછીને લેવા માાંગો છો એ તમારો અંગત મમત્ર છે અને એટલા માટે મવન્રમ 

થવાની જરૂર નથી. 

Sam 
‘Can I borrow your pen, please?’ 
 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? તમને ઘરે વહલેા જવ ાં છે. બૉસને પછૂવ ાં હોય કે શ ાં હ ાં વહલેા જઈ શક ાં? તો 
અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે પછૂશો? મમત્રો, અહીં તમને મવન્રમ રીતે પછૂવાન ાં છે અને એટલે ‘could’ નો ઉપયોગ 
કરો. સેમ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે.  
 
Sam 
‘Could I go home early, please?’ 
 

પે્રઝન્ટર 

અને છેલ્લો પ્રશ્ન. તમે પોતાનો ફોન ખોઈ નાાંખ્યો છે અને તમને એક મહત્વનો કૉલ કરવાનો છે. એક 
અજાણી વ્યક્તત પાસે મદદ માાંગો અને પછૂો કે શ ાં તમે એના ફોનનો ઉપયોગ કરી શકો? તમારે એકદમ 
મવન્રમ રીતે વાત કરવાની છે. તમારી મદદ માટે શબ્દ છે ‘mind’. 

 
Sam 
‘Do you mind if I borrow your phone?’ 
 
Ok, so now you know how to ask to do things in English – find a friend and ask them if you can 
borrow something! 
 

પે્રઝન્ટર 

Good idea! See you soon for more episodes of 'How do I...' Bye! 
 
Sam 
Bye! 


