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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I say sorry? 
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 સેમ. હલે્લો 
સેમ...વેલકમ! 

 

Sam  

Hello, everyone. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે ચચ ા કરીશ ાં કે અંગ્રેજીમ ાં તમ ેમ ફી કઈ રીતે મ ાંગશો. ચચ ાને આગળ વધ રીએ એ પહલે ાં 
તમે ત્રણ લોકોન ેસ ાંભળો, જે કોઈ બ બતે મ ફી મ ાંગી રહ્ ાં છે. સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે ત્રણેયમ ાંથી 
સૌથી ઔપચ રરક રીત કઈ છે. તમ રી મદદ મ ટે શબ્દો છે ‘Miss the bus’ એટલે બસ ચકૂી ગયો, ‘delay’ 
એટલે મવલાંબ અન ે‘delivery’ એટલે કોઈ વસ્ત  ની વહેંચણી. મમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં પ્રસમૂત મ ટે પણ ‘delivery’ 
શબ્દનો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે. 
 
Inserts 

I'm so sorry I'm late. I missed the bus. 

I'm really sorry for losing your book. 

We apologise for the delay to your delivery. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, ત્રણેયમ ાંથી કોણે સૌથી ઔપચ રરક રીત કહ્ ાં કે મ ફ કરજો? તમે એકદમ બર બર બોલ્ય ાં! એ  
છે ત્રીજી વ્યક્તત! આપણે જાણીશ ાં કે કેમ ત્રીજી વ્યક્તત સૌથી વધ  ઔપચ રરક છે. હવે આપણ ેમ ફી 
મ ાંગવ ની રીતો મવશ ેચચ ા કરીએ. So, Sam, how can we say that we're sorry in English? 

 

Sam 

OK, let's listen to the first person again. This person uses a very common way to say sorry. 

 

Insert 

I'm so sorry I'm late. I missed the bus. 

 

Sam  

So the most common way to say 'sorry' is just to say 'I'm sorry' – and to make it stronger you can 

add an adverb like 'so', 'very' or 'really'. But it's important that you use your intonation to show that 

you mean it. Let's practise that quickly. Repeat after me: 

 

I'm so sorry. 

 

I'm really sorry. 
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And you can also say what you are sorry for. For example, 'I'm sorry I'm late' or 'I'm sorry I shouted 

at you.' 

 

પે્રઝન્ટર 

એ અપેક્ષિત અને જરૂરી છે કે તમે સ મેની વ્યક્તતને સમજાવો કે આવ ાં કય  ક રણોસર થય ાં. જેમ કે અહીં 
મરહલ  જણ વે છે કે 'I missed the bus' એટલે કે બસ ચકૂી ગઈ જેન  ક રણે મોડી પડી ગઈ. 
 

Sam  

Exactly, or you can say 'I'm sorry I'm late. The traffic was really bad this morning'. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, 'the traffic was really bad' નો અથા થ ય છે કે રોડ ઉપર વ હનોની લ ાંબી કત ર હતી. હવે બીજા 
વ્યક્તતને સ ાંભળો. તેન થી પ સ્તક ખોવ ઈ ગય ાં છે અને મ ફી મ ાંગી રહ્ો છે. શ ાં તમને ય દ છે કે  
'sorry' પહલે ાં તે કય  શબ્દયોગી અવ્યયનો ઉપયોગ કરે છે? જાણ્વ  મ ટે સ ાંભળો. 
 

Insert 

I'm really sorry for losing your book. 

 

Sam  

So he uses the preposition 'for' followed by the verb in the '-ing' form. So we use 'for' when we want 

to give a reason for being sorry. For example you could say 'I'm sorry for being late'. You could also 

use a noun after 'for' – like 'I'm sorry for the mess'.  Here, you can also use the preposition 'about' – 

'I'm sorry about the mess'. Let’s practise that. Repeat after me: 

 

I'm sorry for losing your book. 

 

I'm sorry for the mess. 

 

I'm sorry about the mess. 

 

પે્રઝન્ટર 

હ  અને 'I'm sorry about the mess' એટલે અવ્યવસ્થ  મ ટે હ ાં મ ફી મ ાંગ ાં છાં. ત્રીજી વ્યક્તત રિય પદ 
'sorry' ની જગ્ય એ બીજા શબ્દસમહૂનો ઉપોયગ કરે છે. મમત્રો, શ ાં તમને એ શબ્દસમહૂ ય દ છે? Let's 

listen again to check. 

 

Insert  

We apologise for the delay to your delivery. 

 

Sam  

So she used the verb 'I apologise' which is a more formal way to say 'I'm sorry'. We often use 

'apologise' with people we don't know or, in written English. It's normally followed by the 

preposition 'for' and the reason why you’re sorry. Let's practise the pronunciation. Repeat after me: 

 

I apologise… 

 

I apologise for the delay. 
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પે્રઝન્ટર 

તો, ઔપચ રરક પરરક્સ્થમતઓમ ાં 'apologise' ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે. મમત્રો, તમે અંગ્રેજીમ ાં મ ફી 
મ ાંગવ ની અલગ-અલગ રીત મવશે જાણ્ય ાં. હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તમ રો મમત્ર સ થ ે
કૉફી પીવ નો ક યાિમ હતો પરત ાં મનયત કરત ાં વધ  ઊંઘી જવ ન  ક રણે તમે મોડ  પડી ગય  છો. હવે 
મમત્ર પ સે મ ફી મ ાંગો અને ક રણ પણ જણ વો. તમ રી મદદ મ ટે શબ્દ છે 'I overslept' એટલે વધ  
ઊંઘી ગયો. પોત નો જવ બ સેમ સ થે સરખ વો. 
 

Sam  

I'm sorry I'm late. I overslept.  

 

પે્રઝન્ટર 

Great! તમે એક મહત્તત્તવનો પત્ર ખોઈ ન ાંખ્યો છે. હવે તમે સ હબે પ સે જઈને કઈ રીતે મ ફી મ ાંગશો? 
ય દ રહ,ે મ ફી મ ાંગવ ની રીત ઔપચ રરક હોવી જોઈએ. તમ ર  મદદ મ ટે શબ્દ છે ‘apologise’.  
 

Sam 

I apologise for losing the letter. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! Now you can say sorry next time you do something wrong. 

 

Sam  

And we're sorry that we have to finish now, but we'll be back soon with more great episodes of 

'How do I…' See you next time. 

 

પે્રઝન્ટર 

Bye! 


