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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 

How do I interrupt somebody? 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર  
કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે ટોમ. હલે્લો 
ટોમ...વેલકમ! 
 

Tom  

Hi everyone! Welcome to today’s episode. 

 

પે્રઝન્ટર 
આજે ચચાાની શરૂઆત કરીશ ાં ત્રણ લોકોને સાાંભળીને. સાાંભળો અને નક્કી કરો કે ત્રણેય સાંવાદમાાં સમાન્ય 
શ ાં છે? 

 

A) …and it's important that we make sure… 

B) Excuse me, sorry to interrupt! Can I just come in here? 

 

A) …and it's important that we make sure… 

B) Sorry, can I just jump in here? 

 

A) …and it's important that we make sure… 

B) Apologies for interrupting. May I just add something? 

પે્રઝન્ટર 
તો મમત્રો, તમે કેટલ ાં સમજી શક્યા? ત્રણેય સાંવાદમાાં બીજો વ્યક્તત પ્રથમ વ્યક્તતન ેવાત કરતી વખતે 
‘interrupt’ એટલે કે વચમાાં અટકાવે છે. So, Tom, shall we look at the language that people use when 

they want to interrupt? 

 

Tom 

Good idea! Let's listen to how each speaker begins.   

 

Insert 

Excuse me, sorry to interrupt! 

Sorry, 

Apologies for interrupting. 

 

Tom  

Did you get it? All of the speakers begin with an apology. They all say sorry! 
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પે્રઝન્ટર 
સાંવાદ કરતી વખતે કોઈને વચમાાં અટકાવવ ાં એ મવન્રમ રીત નથી અને એટલાાં માટે માફી માાંગીને 
વાક્યની શરૂઆત કરવી એ સાર ાં ગણાય છે. 
 

Tom 

That’s right. After we say ‘sorry’, we can use a verb with ‘to’. That’s why we say ‘sorry to interrupt’. 

Let's practise the pronunciation of this. The ‘to’ is not stressed. Repeat after me.  

 

Interrupt 

To interrupt 

Sorry to interrupt!  

 

પે્રઝન્ટર 

અન ે‘apologise’ બાદ શબ્દયોગી અવ્યય ‘for’ આવશે અને ક્રિયાપદ જે –ing થી પણૂા થત  ાં હોય. Can you 

hear the –ing form of ‘interrupt’ in this line? 

 

Insert 

Apologies for interrupting. 

 

પે્રઝન્ટર 
Tom, can you explain the other way we can make our interruptions more polite? 

 

Tom 

Of course! Let’s listen to the speakers again. What’s similar about these sentences? 

 

Insert 

Can I just come in here? 

Can I just jump in here? 

May I just add something? 

 

Tom 

Did you get it? They are all questions! 

 

પે્રઝન્ટર 

ત્રણેય પ્રશ્નમાાં, વતતાાં વચમાાં બોલવા માટે પરવનાગી માાંગી રહ્યો છે. પરવાનગી માાંગવ ાં એ સારા 
સાંવાદન ાં એક પાસ ાં છે. પરવાનગી માટે ‘request’ એટલે કે મવનાંતી કરતી વખતે તમે આનો ઉપયોગ કરી 
શકો છો. 
 

Tom  

That’s correct. We use ‘may I’ and ‘can I’ to make polite requests. The speakers ask permission to 

interrupt. They don’t repeat the word ‘interrupt’. They use different expressions. What are they? 

 

Insert 

Can I just come in here? 

Can I just jump in here? 

May I just add something? 
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પે્રઝન્ટર 

ત્રણેય કહ્ ાં ‘come in here’, ‘jump in here’ અન ે‘add something’. આ બધા ‘interrupt’ નાાં અનૌપચાક્રરક 
મવકલ્પો છે. ત્રણેય ક્રિયામવશષેણ અવ્યય ‘just’ નો પણ ઉપયોગ કરે છે. મવનાંતીને વધ  મવન્રમ બનાવવા 
માટે ‘just’ નો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્્ ાં છે. Tom, can you demonstrate the pronunciation, please? 

 

Tom 

Yes! Note that the pronunciation of ‘can’ changes when we use it in a question. Let’s practise 

together. Repeat after me.  

 

Can I 

Can I just 

Can I just jump in here? 

Sorry, can I just jump in here? 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Tom. મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. મમત્રો, શ ાં તમને યાદ છે કે ‘apologies for’  
પછી કયો ક્રિયાપદ આવ ેછે? હવે તમે ‘apologies for’ નો ઉપયોગ કરીને સામેની વ્યક્તતને વચમાાં 
અટકાવો. તમારી મદદ માટે અભભવ્યક્તત છે ‘add something’. 
 

Tom  

Apologies for interrupting! May I just add something? 

or 

Apologies for interrupting! Can I just add something? 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે ‘jump in’ નો ઉપયોગ કરવાન ાં છે. શ ાં તમને યાદ છે કે કોઈને મવન્રમ રીતે વચમાાં અટકાવવ ાં 
હોય તો કયા ક્રિયામવશેષણ અવ્યયનો ઉપયોગ કરવો? પોતાનો જવાબ ટોમ સાથે સરખાવો. 
 

Tom 

Sorry, can I just jump in here? 

or, 

Sorry, may I just jump in here? 

 

પે્રઝન્ટર 
Excellent! Now you know how to interrupt someone politely. You can practise this with lots of 

different people… 

  

Tom  

Excuse me, sorry to interrupt, can I just jump in here? We are out of time! So we’ll have to say 

goodbye. Goodbye everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 

Oh! Thanks for telling me! That's the end of the programme for today, but please join us for another 

episode of How do I… Bye! 
 


