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પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ, English Expressionsમાાં આપન ાં સ્વાગત છે . હ ાં છાં રરષી....અને આજે આપણે વાત
કરીશ ાં ‘full on’ એટલે ‘તીવ્ર અથવા ભારે અનભવ’ વવશે.
વમત્રો, અંગ્રેજીમાાં એક્સપ્રેશન એટલે કે અભભવ્યક્ક્તના ભાગરૂપે બોલવામાાં આવતાાં ‘full on’ વવશે તમે
કેટલ ાં જાણો છો. ડોન્ટ વરી....હ ાં તમને સમજાવ ાં.
હેરી અને ફૈ ફેઈ પોતાના ‘weekends’ એટલે શવનવાર અને રવવવારની રજાઓ વવશે ચચાા કરી રહ્ાાં છે .
તમને શ ાં લાગે છે ફ્રેન્ડસ્, બન્ને માાંથી કોનો ‘weekend’ વધારે આનાંદદાયક હતો? કોનો ‘weekend’ વધારે
‘intense’ એટલે જોશીલો હતો. જાણવા સાાંભળો બાંનેને.
Harry
And the expression we are going to look at today which we hear a lot in colloquial speech is 'full-on'.
So, Feifei – did you have a good weekend?
Feifei
It was quiet. I stayed home most of the time. I watched a couple of old, black and white films with
my grandmother on Sunday. That was the highlight. How about you?
Harry
Well, your weekend sounds quite… relaxed. Well, my weekend wasn't like your weekend at all. I
went to the launch party of a new bar on Friday – that was quite a night! Then on Saturday my
friends took me to a night club that went on until morning!
પ્રેઝન્ટર
એવ ાં લાગે છે કે હેરીનો વીકએન્ડ વધારે મજેદાર અને જોશીલો હતો. ફૈ ફેઈએ પોતાની દાદી સાથે રફલ્મો
જોઈ જ્યારે હેરી શક્રવારે ‘bar’ માાં ગયો અને શવનવારે ‘clubbing’ માટે ગયો. વમત્રો, ‘bar’ ને ગજરાતીમાાં
‘બાર’ જ કહીશ.ાં એ એક એવી જગ્યા છે જ્યાાં માદક પીણ ાં પીરસવામાાં આવે છે . ‘clubbing’ એટલે
નાઈટક્લબમાાં જઈને સમય પસાર કરવો. What do you think FeiFei will think of Harry’s night out?

Feifei
Wow! That sounds exciting. Clubbing though - aren't you a bit old for that sort of thing?
Harry
No, I'm not too old, but to be honest – it was a bit full-on.
Feifei
Full-on? What do you mean?
Harry
Well, the music, the dancing, the drinking, the energy. It was very intense. I'm not old, but I'm not as
young as I was.
Feifei
Right. So full-on means it was very intense.
Harry
Yeah. I think I'll need a few days to recover; it was so full-on.
Feifei
What else can be full-on?
Harry
Some people are a bit full-on. A bit extreme. Not relaxing.
Feifei
I know what you mean. Sarah's a bit full-on isn't she?
Harry
Yes, she scares me. She stands so close when she talks to me and stares straight into my eyes. Work
can also be full-on when it's busy.
Feifei
Work has been a bit full on lately hasn't it. We've had to do loads of overtime to get the new
project finished.
Harry
It has been full-on, yes.

પ્રેઝન્ટર
લાગે છે હેરીનો વીકએન્ડ એકદમ ‘full-on’ હતો. ‘full-on’ એ બે શબ્દોથી બનેલો શબ્દ છે . ‘full’ એટલે
સાંપ ૂણા અને ‘on’ એટલે ઉપર. ‘full’ શબ્દ આત્યાંવતક અને જોશીલી ક્સ્થવત માટે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવે
છે .
વમત્રો, જ્યારે પરરક્સ્થવત અથવા વ્યક્ક્ત એટલો તીવ્ર અને જોશીલો હોય કે જેનાથી મશ્કેલી ઉભી થઈ શકે
ત્યારે ‘full-on’ એ નકારાત્મક રીતે ઉપયોગમાાં લેવાય છે . ફૈ ફેઈ સારાહ માટે ‘full-on’ શબ્દનો ઉપયોગ
કરે છે . જ્યારે કોઈ એકદમ નજીક આવીને ઉભ ાં રહે અથવા એકધારી રીતે ધ ૂરે છે ત્યારે એ ક્સ્થવત
ડરાવનારી અથવા ‘full-on’ હશે.
હજ કનફય ૂઝન છે ? ચાલો થોડાાં ઉદાહરણો સાાંભળીએ.
Examples
A: Have a good holiday?
B: To be honest, not really. We were up at 6am every day to get as much sightseeing done as possible and
didn't get to bed till midnight. It was so full-on. I feel like I need another holiday.
I really don't like children's parties. All those excited, screaming kids. It's too full-on.
London's too full-on. I need to move to the countryside.
Feifei
Well, if you want a more relaxing weekend next time, come and watch some films with me and my
grandmother. It's really laid back.
Harry
That sounds a lot less full-on. I'll do that.
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બની શકે હેરી બીજા વીકએન્ડમાાં ઓછો ‘full-on’ નો અનભવ કરે અને વધારે આરામ કરે . તમારા વવશે
જણાવો વમત્રો? શ ાં જ્યારે ક્સ્થવત ‘full-on’ હોય તો તમને વધારે મઝા આવશે કે ન હોય ત્યારે ? શ ાં તમે કોઈ
એવા વ્યરકતને ઓળખો છો જે ‘full-on’ થયો હોય? શ ાં તમે ક્યારે ય ‘full-on’ થયા છો?
આવા જ બીજા રસપ્રદ ટૉવપક્ સાથે ફરીથી મળીશ ાં English Expressions માાં. ત્યાાં સધી..Bye!

