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પ્રેઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, English Expressionsમ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રરષી...અને આજે આપણ ેવ ત 

કરીશ ાં ‘to downsize’ એટલે ‘કદમ ાં ઘટ ડો’ વવશે. 

વમત્રો, અંગ્રજેીમ ાં એક્સપે્રશન એટલે કે અભિવ્યક્ક્તના િ ગરૂપે બોલવ મ ાં આવત ાં ‘to downsize’ વવશે 

તમે કેટલ ાં જાણો છો. ડોન્ટ વરી... હ ાં તમને સમજાવ ાં. 

નીલ અને ફૈફેઈ ચચ ા કરી રહ્ ાં છે ન ની થઈ રહલે  કાંપનીઓ વવશે અને આ કાંપનીઓમ ાં ક મ કરત ાં 

કમાચ રીઓ વવશે. તમને શ ાં લ ગે છે વમત્રો, ન ની થઈ રહલે કાંપનીઓ અને આજન  રૂરિપ્રયોગમ ાં કઈ 

સમ નત  છે? જાણવ  સ ાંિળો બન્નેને. 

Neil 

The word we are going to focus on today is the verb 'to downsize'. That's the word companies use 

to describe cutting a number of jobs and making employees redundant. 'Downsizing' is the noun. 

Feifei 

Yes. When they make workers redundant the companies become smaller in size. They downsize. 

પ્રેઝન્ટર 

‘Downsize’એ બે શબ્દોથી બનેલો શબ્દ છે ‘down’ અન ે‘size’. અહીં ‘size’ એક રિય પદ છે જેનો અથા 
થ ય છે ‘to change size’ અને ‘down’ નો અર્થ ર્ાય છે ફેરફારની દિશા. આ રૂરિપ્રયોગનો અથા થ ય છે 

ન ન ાં થઈ જવ ાં. જ્ય રે ઘ ાંઘો ન નો થવ  લ ગે અથવ  સાંકોચ વ  લ ગ ેત્ય રે આ રૂરિપ્રયોગનો ઉપયોગ 

કરવ મ ાં આવે છે. 

Neil 

You might have heard or read this verb during the economic downturn of the last few years. As 

most people were short of money, they decided to save the money they did have and it had an 

impact on businesses all over the world.  



Feifei 

And some people have started applying the term to their own situations. If you've had to sell your 

house and move to a smaller flat, for example, you might say you were 'downsizing'. 

પ્રેઝન્ટર 

ધાંધ મ ાં જ્ય રે પણ ‘downsize‘ શબ્દનો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે ત્ય રે એનો અથા થ ય છે કે અમ ક 

કમાચ રીઓને નોકરી ગ મ વવ નો વ રો આવશે. અને એટલ  મ ટે આને નક ર ત્મક શબ્દ તરીકે પણ 

જોવ મ ાં આવ ેછે. લોકો જ્ય રે ન ન  ઘરમ ાં વશફ્ટ કરે છે ત્ય રે પણ ‘downsizing’ શબ્દનો ઉપયોગ કર ય 

છે. પણ દરેક વખતે એ નક ર ત્મક હોત  ાં નથી. લોકો ન ન  ઘરમ ાં એટલ  મ ટે વશફ્ટ કરે છે ક રણકે 

એમણે મોટ ાં ઘરની જરૂર ન પણ હોય અથવ  તો પોત ની જીવનશૈલી બદલવ  મ ાંગત  હોય. 

હજ  કનફયઝૂન છે? ચ લો થોડ ાં ઉદ હરણો સ ાંિળીએ. 

Examples 

The growth of online sales in the UK has forced many retail businesses to downsize. Some of them have 

reduced their number of outlets in the high street. 

Now that I am going to university, my parents have decided to downsize. They are selling the house, moving 

to a flat and using some of the money to travel the world. 

Many people are upset about the company’s decision to downsize as they recorded record profits. Their 

decision will lead to many people losing their jobs. 

Feifei 

And if you don't mind me saying, Neil, I think you would benefit from downsizing. 

Neil  

What do you mean? I don't own a company and I'm not selling my house or anything. 

Feifei 

No but I've noticed you've… well, you know, you really enjoy your food, don't you?  

Neil 

Are you calling me fat!? 

Feifei 

Oh no, no, no… well, yes. A little. 

Neil 

How dare you! And anyway, we don't use 'downsize' for bodies, so you're confusing our audience! 

Feifei 

Sorry, Neil. 



Neil 

I am a bit fat, actually… 

Feifei 

Well, maybe if the company downsizes, you won't be able to afford all those meat pies. 

Neil 

That's what I like about you, Feifei. You always look on the bright side. 

પે્રઝન્ટર 

વમત્રો, ફૈફેઈ નીલને રસ્તો સચૂવી રહી છે જેન થી એ ‘downsize’ થઈ શકે. તે નીલને જણ વે છે કે એને 

પોત ન  શરીરન  વજનન ે‘downsize’ કરવ ની જરૂર છે. ફે્રન્ડસ,્ ફૈફેઈએ જે રીતે ડ ઉનસ ઇઝ શબ્દનો 

ઉપયોગમ ાં કયો એ બહ  જૂજ રીતે કરવ મ ાં આવે છે અને મ ટે નીલને લ ગ્ ાં કે ફૈફેઈ આજ આપણે 

બધ ને ગ ૂાંચવી ન ાંખશે.  

ય દ ર ખો કે સૌથી વધ  વખત ‘downsize’ નો ઉપયોગ કાંપનીઓ અથવ  જ્ય રે ધાંધો ન નો થવ  લ ગે 

ત્ય રે કરવ મ ાં આવે છે. જ્ય રે લોકો ન ન  ઘરમ ાં વશફ્ટ થ ય ત્ય રે પણ આ શબ્દનો પ્રયોગ કરવ મ ાં 

આવે છે.  

વમત્રો, તમે જે કાંપનીમ ાં ક મ ક્ ું છે એ કોઈ રદવસ ‘downsize’ થઈ છે? શ ાં તમે ક્ય રેય પણ પોત ન  

ઘરને ‘downsize’ કરવ ન ાં વવચ ્ ું છે? તમને શ ાં લ ગ ેછે આમ કરવ થી તમ ર  જીવનમ ાં કેવ  ફેરફ ર 

આવશ?ે 

આવ  જ બીજા રસપ્રદ ટૉવપક્ સ થે ફરીથી મળીશ ાં Enlgish Expressionsમ ાં. ત્ય ાં સ ધી… Bye! 


