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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I say no politely? 
This is not a word-for-word transcript 
 

પે્રઝન્ટર 

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

શાન...હેલ્લો શાન વલેકમ!  

Sian 
Hi, everybody! 
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે અમ ેચચાા કરીશ ાં કે તમ ેનમ્રતાપવૂાક કોઈના આમાંત્રણનો અસ્વીકાર કઈ રીત ેકરશો. ચચાાન ે
આગળ વધારીએ એ પહેલાાં તમ ેફિલન ેસાાંભળો, જે પોતાના મમત્રોન ેઆવતીકાલે કૉફિ પીવા માટેન ાં 
આમ ાંત્રણ આપી રહ્યો છે. સાાંભળો અન ેનક્કી કરો કે ત્રણેયમાાંથી ક્યો મમત્ર કૉફિ પીવા માટેન ાં આમ ાંત્રણ 
સ્વીકારે છે. અઘર ાં લાગત  ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમ ેતમન ેશીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. 
 
Do you want to come for a coffee with me tomorrow morning? 
 

 I'd love to, but I'm meeting a friend then. 

 I'd like to, but I'm really busy. 

 Ah sorry, but I have to work. 
 

પે્રઝન્ટર 
Did you understand? Nobody said yes. Poor Phil! 
So, Sian, shall we look at the language we can use to say 'no' politely? 
 
Sian  
I’d like to, but I'm really busy! 
No, I'm just joking! Of course! 
 

પે્રઝન્ટર 
Ha ha! Very funny Sian! પ્રથમ વ્યક્તતએ 'I'd love to' કહ્ ાં. આ શબ્દસમહૂ સાાંભળવામાાં સકારાત્મક લાગે 
છે પણ અંગ્રેજીમાાં ‘no’  કહેતાાં પહેલાાં 'I'd love to' બોલવ ાં એ સામાન્ય છે. Let's listen again. 

 
‘I'd love to, but I'm meeting a friend then.’ 
 
Sian 
So we often start by saying 'I'd love to, but…' or  'I'd like to, but…' and then we give a reason why we 
can't accept the invitation. So if you hear 'but' and a reason you know that the person is saying 'no'.  
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પે્રઝન્ટર 
અહીં ઉચ્ચારણ ઉપર ધ્યાન આપવ ાં પણ જરૂરી છે. તમ ેવ્યક્તતનાાં ઉચ્ચારણથી કહી શકો છો કે ત ેના 
કહેશ.ે 
 
Sian 
Exactly, so let's practise. Repeat after me and pay attention to the tone.  
 
‘I'd love to, but…’ 
 
‘I'd like to, but…’ 
 
You can also just say 'I'm sorry but ..' 
 

પે્રઝન્ટર 

અન ેજો તમ ેઆમાંત્રણ ન સ્વીકારો તો એન ાં કારણ પણ આપવ ાં પડે. બરાબરન ેશાન? 

 
Sian  
That's right. Can you remember any of the reasons they gave?   Let's listen to the three reasons again. 
 
‘I'm meeting a friend’ 
 
‘I'm really busy’ 
 
‘I have to work’ 
  
Sian  
So the first person said 'I'm meeting a friend' – it's very common to use the present continuous to 
give your reason. For example you can say 'I'd love to, but I'm going to the cinema'.  

 

પે્રઝન્ટર 
હા, અહીં ચાલ  વતામાનકાળનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે કારણ કે તમ ેશ ાં કરવાના છો એ નક્કી છે. 
અન ેજો તમ ેશ ાં કરવાના છો એ નક્કી ન હોય તો માત્ર કહો કે ‘I’m busy then’ એટલે હ ાં એ સમય વ્યસત 
છાં. 
 
Sian  
Yes, but that can seem rude so it's better to give a reason if you can.  

The last person used 'I have to' so if you have an obligation you can use this form to give your reason. 

Let's practise that. Repeat after me. 

‘I have to work’ 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, અંગ્રેજીમાાં નમ્રતાપવૂાક આમ ાંત્રણનો અસ્વીકાર કઈ રીત ેકરવ ાં ત ેમવશ ેઆજે તમ ેજાણ્ ાં. હવ ેસમય 

થયો છે અભ્યાસનો. તો પ્રથમ પ્રશ્ન છેેઃ 
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‘Would you like to come to dinner tonight?’ 
  

તમ ેમથયટેરમાાં જઈ રહ્યાાં હોવાથી આમાંત્રણ નહીં સ્વીકારી શકો. તો હવ ેઅંગ્રેજી શબ્દ ‘love’ નો ઉપયોગ 
કરીન ેમવનમ્રતાથી જવાબ આપો. યાદ રહે, આમ ાંત્રણ નહીં સ્વીકારાવાન ાં કારણ તમારે જણાવવાન ાં છે. 
પોતાનો જવાબ શાનના જવાબ સાથ ેસરખાવો. 
 
Sian  
I'd love to, but I'm going to the theatre. 
 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? હવ ેતમ ેઆ આમાંત્રણન ેસાાંભળો 
 
‘Would you like to come to the beach tomorrow?’ 
 

પે્રઝન્ટર 

આવતીકાલે તમન ેવાાંચવાન ાં છે અન ેએટલા માટે મવન્રમપવૂાક ના કહો. પોતાનો જવાબ શાનનાાં જવાબ 
સાથ ેસરખાવો. 
 
Sian  
I'd like to, but I have to study. 
 
I'm sorry, but I have to study. 
 

પે્રઝન્ટર 

શ ાં તમારો અન ેશાનનો જવાબ એક જ છે?  

 
Sian 
Well done! Now we've finished this programme, do you want to come for lunch with me? 
 

પે્રઝન્ટર 

Ah I'd love to Sian but I'm really busy! 
 
Sian 
Oh OK! Bye, everybody!  


