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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 
How do I pay for things in shops? 
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 ફિલ. હલે્લો 
ફિલ...વેલકમ! 
 

Phil 

Welcome, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર  
કોઈ વસ્ત  ની ખરીદી કર્ાા બાદ પૈસા ચકૂવતી વખતે આપણે સામાન્ર્તઃ અમ ક પ્રશ્નો પછૂીએ છીએ. 
દ કાનનો કમાચારી પણ સામે પ્રશ્નો પછેૂ છે. આજે આપણ ેએ પ્રશ્નો મવશે ચચાા કરીશ ાં. 
 

Phil 

Do you prefer to pay by cash or card? 

 

પે્રઝન્ટર  
હ ાં તો રોકડથી ખરીદી કરવાન ાં પસાંદ કર ાં છાં જેથી મન ેખબર પડ ેકે હ ાં કર્ા પૈસા વાપરી રહ્યો છાં! મમત્રો, 
હવ ેતમે આ ગ્રાહકને સાાંભળો, જેને કાંઈક ખરીદી કરી છે. શ ાં તે રોકડથી ચકૂવે છે કે પછી કાડાથી?  
 

A. Excuse me! How much is this? 

B. It's £12. 

A. Do you take card? 

B. No, sorry. We only take cash. 

A. OK, here you go. 

B. Thank you. And here's your change. Would you like a receipt? 

A. No, thank you. 

પે્રઝન્ટર 

હા, તે રોકડથી ચકૂવે છે. મમત્રો, હવે િરીથી પ્રથમ ભાગને સાાંભળો અને જાણો દ કાનનાાં કમાચારીન ાં ધ્ર્ાન 
ખેંચવા માટે અને વસ્ત  ની ફકિંમત પછૂવાાં માટે ગ્રાહક કર્ા શબ્દોનો ઉપર્ોગ કરે છે. 
 

Insert 
Excuse me! How much is this? 

It's £12. 
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પે્રઝન્ટર 

તે દ કાનનાાં કમાચારીન ાં ધ્ર્ાન ખેંચવા માટે 'excuse me' કહ ેછે અને પછી ‘how much’ કહીને ફકિંમત પછેૂ 

છે. ફિલ, તે શા માટે 'how much' કહ ેછે અને નહીં કે 'how many?' 

Phil 

We use 'how much' with uncountable things – yes 'money' is uncountable! Let's look at the 

pronunciation of this – there are two things to remember. First, to sound polite, only stress the 

'scuse' in 'Excuse me', and secondly – notice that the 'much' and 'is' in 'how much is' join together to 

become 'how much is'. Repeat after me: 

 

Excuse me 

 

Excuse me, how much is this? 

 

પે્રઝન્ટર 

Ok. તો પ્રશ્નમાાં 'is this' નો ઉપર્ોગ કરવામાાં આવ્ ાં છે. હવે સાાંભળો અને જાણો કે જવાબમાાં ‘is this’ નો 
ઉપર્ોગ કરવામાાં આવ્ ાં છે કે નહીં. 
 

Insert 

It's £12. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, પ્રશ્નમાાં 'is' પહલેાાં આવશે અને જવાબમાાં તે કતાા પછી આવશે. ર્ાદ રહ ેકે જવાબમાાં 'it is' બનશે 
'it's'. 

 

Phil 

Yes, remember that the order of the subject and the verb is not the same for the answer and the 

question! 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે બીજા પ્રશ્નને સાાંભળો અને જણાવો કે અહીં કઈ ફિર્ાપદનો ઉપર્ોગ કરવામાાં આવ્ ાં છે. 
 

Insert 

Do you take card? 

No, sorry. We only take cash. 

 

પે્રઝન્ટર 

Here we had 'take' – why's that? 

 

Phil 

Take in 'do you take card?' means accept. We could also use it to ask about different currencies, - 

"Do you take dollars?" Listen to the pronunciation here – 'Do you' often sounds like 'D'you' and 'We 

only' has a slight 'y' sound in between the words. Repeat after me: 

 

Do you take card? 
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We only take cash! 

 

પે્રઝન્ટર 

Fantastic! હવે દ કાનનાાં કમાચારીને સાાંભળો. શ ાં તે પ્રશ્ન કરી રહ્યો છે કે પછી મદદ કરવાની તૈર્ારી 
દશાાવી રહ્યો છે? 

 

Insert 
Thank you. And here's your change. Would you like a receipt? 

 

પે્રઝન્ટર 

આ પ્રશ્ન જેવ ાં સાાંભળાર્ છે પરત ાં દ કાનનો કમાચારી કાંઈક આપવા માાંગે છે.  
 

Phil 

'Would you like' is often used to offer someone something. In a shop it could also be used for things 

like 'Would you like a bag'. We could offer a drink to a friend "Would you like a coffee?" 

 

પે્રઝન્ટર 

પણ તે પહલેાાં ગ્રાહક શ ાં કહ ેછે? ગ્રાહકને ‘change’ એટલે કે બાકીનાાં પૈસા આપતી વખતે દ કાનનો 
કમાચારી શ ાં કહ ેછે? જાણ્વા માટે િરીથી સાાંભળો. 
 

Insert 

Ok, here you go. 

Thank you. And here's your change. 

 

Phil 

Both people used expressions with 'here' – the customer said 'here you are' and the shop assistant 

said 'here's your change'. It's what we say when we are giving someone something. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે સમર્ થર્ો છે અભ્ર્ાસ કરવાનો. કલ્પનાાં કરો કે તમે એક દ કાનમાાં છો અને તમને કોઈ વસ્ત  ાં 
પસાંદ આવી ગઈ છે. તો હવે તમે દ કાનનાાં કમાચારીન ાં ધ્ર્ાન કઈ રીતે ખેંચશો? અને વસ્ત  ની ફકિંમત કઈ 
રીતે પછૂશો? ફિલ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમર્ હશે. 
 

Phil 

Excuse me! How much is it 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે પછૂો કે શ ાં હ ાં કાડાથી પૈસા ચકૂવી શક ાં કે નહીં? પોતાનો જવાબ ફિલ સાથે સરખાવો. 
 

Phil 

Do you take card? 
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પે્રઝન્ટર 

તમે કાડાથી પૈસા ચકૂવી શકો છો! તમે પોતાનો કાડા આપતી વખતે શ ાં કહશેો? ફિલ જવાબ જણાવે એ 
પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમર્ હશે.  
 

Phil 

Here you go. 

 

પે્રઝન્ટર 

Now you what to say when you buy something! I think I'll go shopping after this! 

 

Phil 

Buy me a present if you do! 

 

પે્રઝન્ટર 

I'll see… Join us next week for more 'How do I…?' 


