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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 
How do I say thank you? 
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 સેમ. હલ્લો 
સેમ...વેલકમ! 
 
Sam  

Hi, everybody! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે આપણે જણીશ ાં કે તમે અંગ્રજેીમાાં આભાર કઈ રીતે માનશો. 
 

Sam 

Yes! You already know 'thank you' or 'tha nks' or 'cheers' but there are other ways to say 'thank 

you' depending on who you're talking to. 

 

પે્રઝન્ટર 

એકદમ બરાબર. હવે તમે ડનેને સાાંભળો, જે પાર્ટીમાાં આવેલ મવમવધ લોકો સાથે સાંવાદ કરી રહ્યો છે. 
મમત્રો, પાર્ટી કેમ આપવામાાં આવી છે? અને ડને શા મારે્ટ લોકોન ાં આભાર માની રહ્યો છે? જાણ્વા મારે્ટ 
સાાંભળો. 
 

Insert 

 

a) Happy birthday, Dan! 

b) Cheers! Thanks a lot for coming. 

 

a) Happy birthday, Dan! 

b) Thank you! I’m so grateful you came. 

 

a) Happy birthday, Dan! Here's your present. 

b) Oh wow, how kind! I really appreciate it, thanks. 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે સાાંભળ્ ાં? ડનેનો જન્મદદવસ છે. લોકો પાર્ટીમાાં આવ્ાાં અને ભેંર્ટ આપ્ ાં તે મારે્ટ ડને બધાનો 
આભાર માને છે. 
 

Sam  

OK, so let's look at some of the ways Dan used to say thank you. Listen to the first conversation 

again:  
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Insert 

a) Happy birthday, Dan! 

b) Cheers! Thanks a lot for coming. 

પે્રઝન્ટર 

તો ડને કહ ેછે 'thanks a lot'. તમે 'thanks very much' પણ કહી શકો છો, જેનો અથથ સરખો જ થા્ છે. 
 

Sam  

And after 'thanks a lot' or 'thank you very much' you can use 'for'. 

  
પે્રઝન્ટર 

હા, ડને કહ ેછે 'thanks for coming'  એર્ટલે આવવાાં બદલ આભાર. અહીં ડને 'for' પછી '-ing' પ્રકારનો 
ઉપ્ોગ કરે છે. પણ તમે સાંજ્ઞાનો પણ ઉપ્ોગ કરી શકો છો. બરાબરન ેસેમ? 

 

Sam  

Absolutely! So you can say 'thanks for coming' with '-ing' or, 'thanks for the present' with a noun. 

Let's practise that, repeat after me: 

 

Thanks a lot for coming! 

 

Thank you very much for the present. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! મમત્રો, ડને વધ  એક રીતે મહમેાનનો આભાર માને છે. હવે તમે ડનેને સાાંભળો અને જાણાવો કે શ ાં 
રીત પહલેાાં કરતાાં વધ  મવન્રમ છે? 

 

Insert 

Thank you! I’m so grateful you came. 

પે્રઝન્ટર 
તો ડને કહ ેછે 'I'm so grateful' જેનો ગ જરાતીમાાં અથથ થા્ છે 'હ ાં ખબૂ આભારી છાં'. કોઈન ાં આભાર 
માનવાની આ વધ  ઔપચાદરક રીત છે. 
  
Sam  

And, instead of 'grateful' you can use 'thankful', which has the same meaning. And 'grateful' and 

'thankful' are adjectives so you can make them stronger. Dan said 'so grateful' but you can also use 

'very' or 'really'. 

 

પે્રઝન્ટર 

અને જો તમ ેઆભાર માનવા પાછળન ાં કારણ જણાવવા માાંગતા હોવ તો તમે કતાથ અથવા દિ્ાપદનો 
ઉપ્ોગ કરો. દાખલા તરીકે ડને 'I'm so grateful' પછી 'you came' કહ ેછે. તમે 'I'm so grateful' પછી 
'for' અને સાંજ્ઞાનો ઉપ્ોગ કરી શકો છો. 
 

Sam  
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Yes, let's practise that together:  

 

I'm so grateful you came. 

 

I'm very thankful for the present. 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે, આભાર કહવેાની વધ  એક રીત મવશે જાણો.  
 

Insert 

Oh wow, how kind! I really appreciate it, thanks. 

પે્રઝન્ટર 

આ વખતે ડને ચોક્કસ શબ્દસમહૂ 'I really appreciate it' નો ઉપ્ોગ કરે છે. ગ જરાતીમાાં 'I really 

appreciate it' નો અથથ થા્ છે 'હ ાં ખરેખર તેની પ્રશાંસા કર ાં છાં'. કાંઈક મારે્ટ કોઈનો ભારપવૂથક આભાર 
માનવા મારે્ટ આનો ઉપ્ોગ કરો. 
 

Sam  

Yes, so let's practise saying it: 

 

I really appreciate it. 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam. મમત્રો, આજે તમે અંગ્રેજીમાાં આભાર કઈ રીતે માનવ ાં તે મવશે જાણ્્ ાં. હવે સમ્ થ્ો છે 
અભ્્ાસ કરવાનો. કલ્પનાાં કરો કે તમારા મમત્રો, ઘરે ભોજન મારે્ટ આવ્ાાં છે. હવે જ્્ારે તેઓ પોતાનાાં 
ઘરે જવા મનકળી રહ્યાાં છે, તો મમત્રો આમાંત્રણ આપવાાં બદલ તમારૂ આભાર માને છે. તમે પણ મમત્રોનો 
આભાર માનો. શ ાં તમને ્ાદ છે કે આભાર કઈ રીતે માનવ ાં? ્ાદ રહ ેજવાબ આપતી વખતે  
'for' અન ે'-ing' નો ઉપ્ોગ કરવાન ાં છે. 

 

Sam  

Thank you for coming! 

 

પે્રઝન્ટર 
Good! હવે મમત્રો, તમારા મારે્ટ 'bouquet of flowers' એર્ટલે ફૂલોની કલગી લાવ્ાાં છે. તે મારે્ટ આભાર 
માનો. ્ાદ રહ ેકે આ વખતે 'so grateful' નો ઉપ્ોગ કરવાન ાં છે. 

 

Sam  

I'm so grateful for the bouquet of flowers. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! હવે ભારપવૂથક આભાર માનો, પણ ચોક્કસ શબ્દસમહૂનો ઉપ્ોગ કરીને. જવાબ આપતી 
વખતે 'appreciate' નો ઉપ્ોગ કરો. 
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Sam 

I really appreciate it. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! So now all that remains for us to say is 'thank you very much for joining us today'! 

 

Sam 

Yes, we're very grateful you're here! 

 

પે્રઝન્ટર 
And please join us next week for more How do I…. Bye! 

 

Sam 

Thanks again! Bye! 


