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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 
How do I return something to a shop? 
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. હલ્લો 
ફિલ...વેલકમ! 
 
Phil 

Welcome, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, ક્યારેક વસ્ત  ની ખરીદી કર્ાા બાદ દ કાનમાાં પરત કરવ ાં પડ ેછે અને પૈસા પાછા માાંગવા પડ ેછે. 
આ માટે કોઈ પણ કારણ હોઈ શકે. વસ્ત  ાં જણાવ્ર્ા પ્રમાણે ન હોર્, રાંગ બરાબર ન હોર્ અથવા તો 
માપમાાં ગરબદ હોર્. આજે આપણએ ચચાા કરીશ ાં કે વસ્ત   પરત કરતી વખતે તમે અંગ્રેજીમાાં શ ાં કહશેો. 
 

Phil 

Do you often take things back to shops? 

 

પે્રઝન્ટર 

Only if there’s something wrong with it. મમત્રો, હવે તમે આ ગ્રાહકને સાાંો,ો, જે ખરીદી કરેલ વસ્ત   
દ કાનમાાં પાછાં કરી રહ્યો છે. તમારી મદદ માટે શબ્દો છે ‘refund’ એટલે કે નાણ ાં પાછાં આપવ ાં કે વા,વ ાં, 
‘exchange’ એટલ ેકે અદલબદલ અને ‘store credit’ એટલે કે જમા પચી, જેના થકી તમે દ કાનમાાંથી 
બીજી કોઈ વસ્ત   ખરીદી શકો છો.  
 

Insert 

Hello. I bought this here last week. Please can I return it? 

Yes. Do you have the receipt? 

Yes, here you are. Can I get a refund, please? 

We don't give refunds – we can exchange it or give you store credit. Was anything wrong with it? 

No, it was just the wrong size. 

પે્રઝન્ટર 

તો, ગ્રાહકને નાણ ાં પાછાં નહીં મળ્ ાં પણ તે વસ્ત  નાાં બદલામાાં બીજી કોઈ વસ્ત   લઈ શકે છે અથવા તો 
સ્ટોર કે્રફડટ મે,વી શકે છે. મમત્રો, હવે પ્રથમ ોાગને િરીથી સાાંો,ો અને જાણો કે ગ્રાહક કઈ રીતે જણાવે 
છે કે તે વસ્ત   પાછાં આપવા માાંગે છે. 
 

Insert 

Hello. I bought this here last week. Please can I return it? 

Yes. Do you have the receipt? 
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પે્રઝન્ટર 

તે ફક્રર્ાપદ 'return’ નો ઉપર્ોગ કરીને દ કાનદારને પછેૂ છે કે શ ાં તે વસ્ત   પાછાં આપી શકે કે નહીં. 
દ કાનદાર ગ્રાહકને પછેૂ છે કે શ ાં તેની પાસે ‘receipt’ એટલે કે રસીદ છે? 

 

Phil 

‘Please can I’ is a polite request, and it’s appropriate to use here. We follow this with other verbs as 

well - ‘Please can I show you this’ or ‘Please can I speak to someone about this’ 

 

Let's look at intonation – we usually use a rising, then falling intonation. - it falls on ‘this’ . Repeat 

after me: 

 

Please can I return this? 

 

Please can I return this? 

 

પે્રઝન્ટર 

એકદમ બરાબર. હવે, બીજા પ્રશ્નને સાાંો,ો. ગ્રાહક કઈ બાબતની માફહતી માાંગી રહ્યો છે? 

 

Insert 

Can I get a refund, please?  

We don't give refunds – we can exchange it or give you store credit 

પે્રઝન્ટર 

ગ્રાહક ‘refund' માટે કહ ેછે, પણ દ કાન ‘exchange’ અથવા ‘store credit’ જ આપવાની તૈર્ારી બતાવે છે.   
 

Phil 

Yes and here we have another way of asking for something politely ‘Can I get a refund please’. We 

can use this to ask for anything. Here we have a rising intonation on the ‘please’. Listen and repeat: 

 

Can I get a refund, please? 

 

Can I get a refund please? 

 

પે્રઝન્ટર 

Ok, તો હવે આગ, વધીએ. ગ્રાહકને વસ્ત  થી શ ાં સમસ્ર્ા છે? જાણ્વા માટે સાાંો,ો. 
 

Insert 

Was anything wrong with it? 

No, it was just the wrong size. 

પે્રઝન્ટર 

જ્ર્ારે દ કાનનો કમાચારી ગ્રાહકને વસ્ત   બદલવા માટેન ાં કારણ પછેૂ છે તો તે કહ ેછે ‘wrong size’ એટલે કે 
ખોટ ાં માપ. 
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Phil 

We use ‘wrong’ to say that the problem was with the size. But we could use this to talk about any 

other aspect – so for example something could be the ‘wrong colour’. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘Wrong colour’ નો ગ જરાતીમાાં અથા થાર્ છે ખોટા રાંગન ાં. મમત્રો, હવ ેસમર્ થર્ો છે અભ્ર્ાસ કરવાનો. 
કલ્પનાાં કરો કે તમને દ કાનમાાં કોઈ વસ્ત   પાછાં આપવા માાંગો છો, તો દ કાનનાાં કમાચારીને શ ાં કહશેો? 
ર્ાદ રહ ેકે જવાબ આપતી વખતે અંગ્રજેી શબ્દ ‘this’ નો ઉપર્ોગ કરવાન ાં છે. ફિલ તમને જવાબ જણાવે 
એ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમર્ હશે. 
 

Phil 

Please can I return this? 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે દ કાનનાાં કમાચારીને રસીદ બતાવો અને કહો કે તમને ‘store credit’ ની જરૂર છે. ર્ાદ રહ ેકે 
પોતાની વાત મવન્રમતાથી કરવાન ાં છે. 
 

Phil 

Can I get store credit, please? 

 

પે્રઝન્ટર 

અરે વાહ! દ કાનનો કમાચારી જણાવે છે કે તમને ‘store credit’ મ,શે પણ તે વસ્ત   બદલવા પાછ,ન ાં 
કારણ જાણ્વા માાંગે છે. અંગ્રજેીમાાં તમે કહ ેકે વસ્ત  નો રાંગ ખોટો છે. 
 

Phil 

It’s the wrong colour. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવ ેતમને ખબર છે દ કાનમાાં વસ્ત   બદલતી વખતે તમે અંગ્રજેીમાાં શ ાં કહશેો. ફિલ, હ ાં આશા રાખ ાં 
છાં કે મેં તમને જે ોેંટ આપી છે, તે બદલશો નહીં. 

 

Phil 

I wouldn’t do that.... I can’t get a refund!  

 
પે્રઝન્ટર 

Well, that’s the last time I buy you a present! Join us next time for more 'How do I…?' Bye! 


