
 

 
How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 1 of 4 

 

 

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

 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ મ ાં તમ ર ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મ રી સ થે છે જેમ્સ. હલે્લો 

જેમ્સ...વેલકમ! 

James 

And I'm James. Hi everyone! 

પે્રઝન્ટર 

આજન ાં ઍમિસોડમ ાં અમે જાણીશ ાં કે તમે રેસ્ટોર ાંમ ાં ફરીય દ કઈ રીતે કરશો. એવ ાં કહવે ય છે કે બ્રિટટશ 

લોકો જો કોઈ બ બત ેગ સ્સે થઈ જાય તો િણ બહ  મવન્રમત થી ફરીય દ કરે છે. મવન્રમત ને અંગ્રજેીમ ાં 

કહીશ ાં ‘polite’.  ગ સ્સે થવ ાં ને કહીશ ાં ‘angry’. મમત્રો, સ ાંભળો અને જાણો કે અંગ્રજેીમ ાં ફરીય દ કઈ રીતે 

કરવ ાં.  

Presenter 1 

Excuse me! I'd like to talk to the manager. 

Presenter 2 

Waiter! I'd like to make a complaint. 

Presenter 3 

I'm sorry, but could I have a moment? 

પે્રઝન્ટર 

Do you think they were polite ways to start complaining James? 

James 

Yes, definitely. The first person said 'Excuse me', which is very polite, and the third person said 'I'm 

sorry'. 

પે્રઝન્ટર 

'Excuse me' નો ગ જર તીમ ાં અથથ થ ય છે મને મ ફ કરશો અને 'I'm sorry' એટલે હ ાં ટદલગીર છાં.  

James 

The people complaining also said ‘I’d like to’, which is a very polite way to say what you want. 
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પે્રઝન્ટર 

'I'd like to' એટલે હ ાં કાંઈક કહવે  મ ાંગ  છાં. ‘I'd like to’ એ 'I want to' કરત ાં વધ  મવન્રમ છે. ‘I want to’ નો 

ગ જર તીમ ાં અથથ થ ય છે હ ાં કરવ  મ ગ ાં છાં.  

James 

Let's practice the pronunciation. Listen and repeat after me. 

'I'd like' 

'I'd like to' 

'I'd like to make a complaint' 

પે્રઝન્ટર 

શ ાં તમે નોંધ્ ાં કે કઈ રીતે 'to' ન ાં ઉચ્ચ રણ 'tuh' તરીકે કરવ મ ાં આવ્ ાં. સ ાંભળો અને અભ્ય સ કરો. 

James 

'I'd like to make a complaint'. 

પે્રઝન્ટર 

તો જેમ્સ, લોકો રેસ્ટોર ાંમ ાં કઈ-કઈ બ બતો મવશે ફરીય દ કરે છે?  

James 

Lots of things! The food, the plates, the cutlery, the table, the bill or the service, for example. 

પે્રઝન્ટર 

‘Plates’ એટલે થ ળીઓ અને ‘cutlery’ એટલે ક ાંટ  અને ચમચ . મમત્રો, ‘the bill’ ને ગ જર તીમ ાં બ્રબલ જ 

કહીશ ાં અને ‘the service’ એટલે ગ્ર હકોને પ રી િ ડવ મ ાં આવતી સેવ . 

James 

Let's hear an example. What is the customer's problem? 

પે્રઝન્ટર 

What is the customer's problem? એટલ ેગ્ર હકને શ ાં સમસ્ય  છે? 

Presenter 1 

Could I have a new knife? This one is dirty! 

પે્રઝન્ટર 

ગ્ર હકને જે ‘knife’ એટલે કે છરો આિવ મ ાં આવ્ ાં છે, તે ‘dirty’ એટલે કે અસ્વચ્છ છે.   

James 

The customer asked a question using 'could'. Could is a polite way to make a request. 
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પે્રઝન્ટર 

'Could' એટલે ‘શ ાં મને’ એક મવન્રમ શબ્દ છે, જેનો ઉિયોગ તમે મવનાંતી કરવ  મ ટે થ ય છે. ચ લો થોડ ાં 

ઉદ હરણો સ ાંભળીએ. 

Presenter 3 

Could I have a moment?  

Presenter 2 

Could I speak to the manager? 

Presenter 1 

Could I have a new knife? This one is dirty! 

પે્રઝન્ટર 

મવન્રમત થી સવ લ પછૂય  બ દ ગ્ર હક િોત ની તકલીફ જણ વે છે. હવે બીજા ઉદ હરણો સ ાંભળો. આ 

ગ્ર હકને શ ાં તકલીફ છે?  

Presenter 2 

Could I speak with the manager? I ordered two coffees, but the bill says I ordered three! 

James 

Oh dear! The customer had a problem with their bill! They were overcharged. 

પે્રઝન્ટર 

'Overcharged' એટલે વધ રે િૈસ  લેવ ાં. ચ લો વધ  એક ફરીય દ સ ાંભળીએ.  

Presenter 3 

Could you cook my steak more? It's too pink in the middle. 

પે્રઝન્ટર 

હવે સમગ્ર સાંવ દને સ ાંભળો. Waiter! I'd like to make a complaint. 

James 

I'm sorry, what seems to be the problem? 

પે્રઝન્ટર 

There's a hair in my soup! Could you get me another? 

James 

Certainly, I'm very sorry! I'll get that for you right away.  

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તમે વેઈટરને મવન્રમત થી કહો કે તમને જે છરો આિવ મ ાં આવ્ ાં 
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છે તે અસ્વચ્છ છે. જવ બ આિતી વખતે 'could' નો ઉિયોગ કરો અન ે'please' કહવે ન ાં ભલૂત ાં નહીં. 

િોત નો જવ બ જેમ્સ સ થે સરખ વો. 

James 

Could I have a new knife, please? This knife is dirty! 

પે્રઝન્ટર 

Well done! જો ફરીય દ મોટી હોય તો વેઈટર અથવ  રેસ્ટોર ાંનો મેનેજર તમને વળતર િણ આિશે. 

વળતરને અંગ્રજેીમ ાં કહીશ ાં 'compensation'.  

Presenter 1 

I'm terribly sorry, I'll comp you a free dessert. 

પે્રઝન્ટર 

'To comp' means to comp. ‘Dessert’ એટલે ભોજનને અંતે િીરસ તી મધ ર વ ની. 

Presenter 2 

My apologies! I'll fix the problem and give you a voucher for your next visit. 

પે્રઝન્ટર 

'A voucher' નો ગ જર તીમ ાં કહીશ ાં ખચથની રકમન ેલગતી િહોંચ. 

James 

Excellent! So the next time you have a problem when you go out to eat, you'll be able to complain 

with confidence! 

પે્રઝન્ટર 

Thanks for joining us for this episode of 'How do I…'. Tune in again next week for more lessons on 

how to do things in English. Goodbye! 

James 

Bye everyone! 


