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Pull the plug 
 

This is not a word-for-word transcript  

 

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, English Expressionsમ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રીષી.... અને આજે 

આપણે વ ત કરીશ ાં ‘pull the plug’ એટલે પ્લગ ક ઢી ન ાંખવ  વવશે. થોડ ાં મ શ્કેલ લ ગ્ ાં હોય તો 

ડોન્ટ વરી...હ ાં તમને સમજાવ ાં. 

સવ ર-સવ રમ ાં રોબને જોઇને લી એને શ ભેચ્છ  આપે છે, પણ લ ગે છે કે રોબ કોઇ મ શ્કેલી 
અન ભવી રહ્યો છે. તે લીને પોત ની સમસ્ય  જણ વી રહ્યો છે. ચ લો બને્નને સ ાંભળીએ. 
 
Li 

Good morning, Rob. 

 

Rob 

Hi Li. I wish the morning was good but it's not. 

 

Li 

Why not?    

 

Rob 

Well, I came to the office very early today to write a programme about art.   

 

Li 

Interesting. 

 

Rob 

Yeah, but it's giving me a headache because I don't really understand art. I think I'm going to 

pull the plug on this idea!   

 

Li 

Pull the plug? 

 

Rob 

Yes. If I pull the plug on this one I'll be more relaxed and inspired to write a programme 

about technology. They're the ones I like the best. I love new gadgets! 



પે્રઝન્ટર 

વમત્રો, શ ાં તમને ખબર છે રોબ પોત ન  ક મ પર આજે કેમ વહલે  આવી ગયો છે? અને શ  મ ટે 

એ મ થ મ ાં દ ુઃખ વ ની ફરીય દ કરી રહ્યો છે.  

તમે એકદમ બર બર બોલ્ય . રોબ ઓફફસમ ાં વહલેો આવ્યો છે ક રણકે એને ‘art’ એટલે કળ  

ઉપર એક લેખ લખવ નો છે. પણ રોબને કળ મ ાં કોઈ રૂચી નથી અને મ ટે મ થ મ ાં દ ુઃખ વો 

ઉપડી આવ્યો છે. શ ાં તમે ‘guess’ કરી શકો કે રોબ કય  વવષય ઉપર લખવ  મ ાંગે છે? Right! તે 

‘technology’ એટલે કે પ્રૌદ્યોગગક વવજ્ઞ ન વવષય પર લખવ ન ાં પસાંદ કરે છે.  

ફ્રેંડસ,્ ,સ ાંભળો કેવી રીતે લી રોબને ‘technology’ વવષય પર લખવ મ ાં મદદ કરે છે. 

 

Li 

No problem. I can do it for you.  

 

Rob 

(surprised and concerned) Oh, my computer has been switched off! What's happened!? 

 

Li 

Here's the plug. I've just pulled it out. You can be more relaxed now. There you go. 

 

Rob 

Oh Li, I didn't literally mean "pull the plug out". In English, when we tell someone we're 

going to pull the plug on something, we mean we are going to stop spending time or money 

on it.  

 

પે્રઝન્ટર 

Pull the plug એ બે શબ્દોથી બનેલો શબ્દ છે. એક શબ્દ છે ‘pull’ એટલે ‘ખેંચવ ાં’ અને બીજો 

શબ્દ છે ‘the plug’ એટલે ‘વીજળીન  જોડ ણ મ ટેની ધ ત  ની પીનોવ ળાં સ ધન’. જો તમે પ્લગ 

ખેંચી ન ાંખો તો તમે વવજળીનો પ્રવ હ બાંધ કરી ન ાંખો છો. આમ કરવ થી મશીન બાંધ પડી જશે.  

મ ટે ‘pull the plug’ નો અથથ થયો કોઈ ક યથ અથવ  પ્રોજેકટમ ાં સમય અને પૈસ ન ાં રોક ણ 

કરવ ન ાં બાંધ કરી દેવ ાં જેથી એ ક યથ અથવ  પ્રોજેકટ બાંધ થઈ જાય. સમય અને ન ણ ાં ન 

વેડફ ય એટલે આપણે ‘pull the plug’ કરીએ છીએ. 



હજ  કનફયઝૂન છે? થોડ ાં ઉદ હરણો સ ાંભળો. 

Examples 

 

Research on the new product was becoming very expensive so the company pulled the plug on the 

project.  

 

The investors pulled the plug on the deal to construct a new hotel after finding out that the grounds 

were unsuitable for a high rise building. 

 

The play got really bad reviews and almost no one came to see it, but the theatre owner said he 

wouldn't pull the plug on it.  

 

Li 

OK. So you don't want to spend time on a programme you don't enjoy writing.  

 

Rob 

No, not really. 

 

Li 

So I might have done you a favour by pulling the plug out. 

 

Rob 

Well, maybe. Yes, you're right Li. Thank you.  

  

Li 

OK. Now that you sound more relaxed, I will plug it back in so you can write about… 

technology! 

   

Rob 

That's right. And I can start describing the wonders of electricity! 

 

Li 

That's a great idea. You see, you see, your face has just lit up with joy!  

 

પે્રઝન્ટર 

વમત્રો, લ ગે છે રોબની ઇચ્છ  આખરે પ રી થઇ ગઈ છે. લીએ રોબન  કપ્્ ટરમ ાંથી પ્લગ ખેંચી 

લીધો છે. હવે રોબ એન  મનગમત  પ્રોજેકટ ઉપર ક મ કરી શકશે. તમને શ ાં લ ગે છે કે રોબ 

હવે કય  વવષય ઉપર લખશે? 

ફ્રેંડસ,્ શ ાં તમને પણ રોબ જેવી પફરસ્સ્થવતમ ાંથી પસ ર થવ ાં પડ્ ાં છે ક્ય રેય? મને આશ  છે કે 

તમે એ પફરસ્સ્થવતને સ રી રીતે સ ચવી લીધી હશે. 



આવ  જ બીજા રસપ્રદ ટૉવપક્ સ થે ફરીથી મળીશ ાં English expressionમ ાં. તય ાં સ  ધી...Bye! 

 


