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પ્રેઝન્ટર 

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

કરીશ ાં ‘game changer’ એટલે ‘રમત બદલન ર’ વવશે. 

વમત્રો, અંગ્રજેીમ ાં એક્સપે્રશન એટલે કે અભિવ્યક્ક્તન  િ ગરૂપે બોલવ મ ાં આવત ાં ‘game changer’ વવશ ે

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

હરેીએ નવી વસ્ત   ખરીદી છે. ફૈફેઈ હરેીને વસ્ત   વવશે પછૂી રહી છે. શ ાં તમને ખબર છે વમત્રો કે હરેીએ શ ાં 

ખરીધ ાં? ચ લો જાણીએ.. 

Feifei 

So Harry – did you end up buying a new TV like you were planning? 

Harry 

I certainly did - and then some! I don't know if 'TV' is really the right word for it though. 

Feifei 

Why not? 

Harry 

Well, it's so much more. It's got a 72-inch curved screen with ultimate high-definition and it's in 3D. 

When you watch a programme, it's like you're really there. 

પ્રેઝન્ટર 

તમને નથી લ ગત ાં વમત્રો કે નવ ાં ટી.વી. ખરીદીને હરેી ઘણો ખ શ છે?  એ બહ  જ ઉત્સ રહત છે નહીં? વમત્રો 

હરેી કેમ આટલો ખ શ છે એ જાણવ  આગળ સ ાંિળો... 

Feifei 

Wow - it sounds amazing. 

Harry 

It is! TV will never be the same again. In TV terms, it’s a real game changer.  

Feifei 

A game changer? What's that? 



Harry 

Well, it's so unlike any normal TV, that it's changed the rules of what TVs are. You will never think 

of TV in the same way if you watch my TV – it's a new world of television. 

Feifei 

So, 'game changer' means something that is so new and different, it changes the rules of the game. 

Harry 

Exactly. It could be technology, like my TV, or a person with new ideas, or a new direction in music 

or fashion. Any new innovation that changes the current situation. 

પ્રેઝન્ટર 

હરેીને લ ગે છે કે એન ાં ટી.વી. એક ‘game changer’ છે. ફે્રન્ડસ,્ ‘game’ નો અથથ થ ય છે રમત અને 

‘changer’ એટલે વ્યક્ક્ત અથવ  વસ્ત   જે રમતને બદલી ન ાંખે. આ અભિવ્યક્ક્ત મ ખ્યત્વે રમતન  ષેતેત્રમ ાં 

ઉપયોગમ ાં લેવ મ ાં આવે છે. જ્ય રે કોઈ રિય  અથવ  ખેલ ડીન  ક રણે આખી બ જી બદલ ઈ જાય 

ત્ય રે ‘game changer’ તરીકે વણથન કરવ મ ાં આવે છે. 

આ અભિવ્યક્ક્તને આજક લ નવી વસ્ત  ઓ મ ટે કરવ મ ાં આવે છે જે હ લમ ાં ઉપલબ્ધ વસ્ત  ઓથી 

એકદમ ભિન્ન હોય અને સમગ્ર પરરક્સ્થવતને બદલવ ની ષેતમત  ધર વતો હોય. આજ ક રણ છે કે ‘game 

changer’ ને આધ વનક ટેક્નૉલોજજ સ થે જોડવ મ ાં આવ ેછે. જ્ય રે કોઈ વસ્ત   અથવ  વ્યક્ક્ત વષોથી 

ચ લી રહલેી ક યથપ્રણ લીમ ાં અભતૂપવૂથ ફેરફ ર લ વે તો એને કહીશ ાં ‘game changer.’  

આ અભિવ્યક્ક્ત એક સાંજ્ઞ  છે અને એટલ  મ ટે અંગ્રજેીમ ાં ‘game changer’ ની આગળ ‘a’  નો ઉપયોગ 

કરવ મ ાં આવે છે. અને એટલ ાં મ ટે કહીશ ાં કે હરેીન ાં ટી.વી. ‘is a game changer’ નથી. 

હજ  કનફય ઝન છે? ચ લો થોડ ાં ઉદ હરણો સ ાંિળીએ. 

Examples 

The Beatles' album Sergeant Pepper was a real game changer – it transformed pop music forever. 

Our company needs a game changer – someone who can come in and rethink the way we do everything. 

Last year my boss said we could all work from home whenever we needed to. It's been a real game changer 

in the way we work. 

Feifei 

So, some different types of game changers there. For people learning English, I suppose the internet 

has been a real game changer. You can study anytime, anywhere now. 

Harry 

You can – especially if you visit our website - bbclearningenglish.com. 



Feifei 

Very true, if you want to improve your English, our website can be a real game changer. So, I 

suppose you're going to be staying in tonight. 

Harry 

Me? No, I'm going out. 

Feifei 

But, you've got an amazing new TV, the game changer. 

Harry 

I know, but it's Thursday, and there's never anything good on TV on Thursdays. And to be honest, I 

think I've been watching too much TV. I need to get out more. 

Feifei 

Oh well – I guess your TV didn't change the game for long. 

પ્રેઝન્ટર 

લ ગે છે હરેીન ાં ટી.વી. ‘Game changer’ બની શક્ ાં નહીં. તમ ર  અંગે જણ વો વમત્રો? શ ાં તમને લ ગે છે કે 

ઇન્ટરનેટ એ અંગ્રેજી શીખન ર ઓ મ ટે ‘game changer’ સ ભબત થય ાં છે? તમને એવી કોઈ શોધ ય દ છે 

જે ‘game changers’ હતી?  

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


