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BBC LEARNING ENGLISH 

English Expressions 

A sticky situation 
This is not a word-for-word transcript  

 

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, English Expressionsમાાં આપન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રિષી....અને આજે આપણ ેવાત 

કિીશ ાં ‘A sticky situation’ એટલે ‘ચોંટેલી પરિસ્સ્િતત તવશે. 

તમત્રો, અંગ્રજેીમાાં એક્સપે્રશન એટલે કે અભિવ્યસ્ક્તના િાગરૂપે બોલવામાાં આવતાાં ‘A sticky situation’ 

તવશે તમે કેટલ ાં જાણો છો. ડોન્ટ વિી... હ ાં તમને સમજાવ ાં. 

િોબ ફૈફેઈને જણાવે છે કે કામ ઉપિ આવતી વખતે એની સાિે એવી ઘટના બની કે એ ‘a sticky 

situation’ જેવી સ્સ્િતતમાાં મકૂાઈ ગયો છે. તમત્રો, શ ાં તમને કોઈ અંદાજ ખિો કે િોબની સાિે શ ાં િય ાં હશે? 

િોબ જે સ્સ્િતતમાાં મકૂાઈ ગયો શ ાં એ હકાિાત્મક છે કે નકાિાત્મક? ચાલો જાણીએ... 

Rob   

(Door opens) Oh hi Feifei… you couldn't lend me £10, could you?  

 

Feifei  

Rob! You're supposed to be presenting this programme. Anyway, what do you need £10 for? And 

what's that stuff all over your clothes? 

 

Rob 

Well, I was running to get to the studio and I bumped into a woman.  

 

Feifei 

Right… So, what do you need £10 for? 

 

Rob 

Well, you see, she dropped a big box she was carrying and said I would have to pay for the damage – 

and if I didn't, her daughter would be really upset! 

 

પે્રઝન્ટર 

િોબ સ્ટરૂડયો ની બહાિ ઉિી િહલેી મરહલા સાિે ‘bumped into’ િઈ ગયો. તમત્રો, ગ જિાતીમાાં ‘bumped 
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into’  નો અિથ િાય છે કોઈક સાિે ટક્કિ િવી. bumped into’  િવાનાાં કાિણે િોબને ‘pay for the 

damage’ કિવ ાં છે અને એટલાાં માટે એ ફૈફેઈ પાસેિી 10 પાઉન્ડ ઉધાિ માાંગી િહ્યો છે. ગ જિાતીમાાં ‘pay 

for the damage’  એટલે જે ન કશાન િય ાં એના પેટે પૈસા ચકૂવવા. ફૈફેઈ શ ાં કિે છે એ જાણવા આગળ 

સાાંિળો.. 

Feifei  

Oh! Rob, you are in 'a sticky situation'. 

 

Rob 

A sticky situation? Yes, that's true. You mean I'm in a situation that is difficult to get out of? 

 

Feifei 

Exactly! Rob, here's £10 - now you can go and un-stick the situation! 

 

Rob   

Thanks Feifei. 
 

પે્રઝન્ટર 

ફૈફેઈ િોબને 10 પાઉન્ડ આપે છે જેિી એ ‘sticky situation’ માાંિી બહાિ આવે.  

તમત્રો, ‘sticky’ નો અિથ િાય છે ચોંટે એવી અને ‘situation’ એટલે પરિસ્સ્િતત. ‘sticky situation’ એટલે 

મ શ્કેલ, મ ૂાંઝવનાિી અિવા સાંવેદનશીલ સ્સ્િતત જે હલ કિવી ઘણી અઘિી છે. ‘situation’ એટલે 

પરિસ્સ્િતત ‘sticky’ એટલે કે ચોંટે છે કાિણકે તમે એમાાં ફસાયેલા છો. િોબના રકસ્સામાાં તો એ પૈસા 

આપીને બચી ગયો પણ દિેક વખતે એવ ાં િત  ાં નિી. કોઈક વખત માફી માાંગવી પડ ેછે, કોઈક સાિે 

મ શ્કેલ ગણાય એવા સાંવાદમાાં કે વાદ-તવવાદમા જોડાવ ાં પડ ેછે અિવા કોઈકને મદદ માટે કહવે  ાં પડ ેછે.  

કોઈક ‘sticky situation’ માાંિી તનકળવ ાં એકદમ અસાંિવ હોય છે. આ અભિવ્યસ્ક્ત ગણી વખત રિયાપદ 

‘to be’ અિવા ‘to be in’ સાિે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવ ેછે. દાખલા તિીકે ‘It’s a sticky situation’ અિવા 

‘He’s in a sticky situation.’ તમે રિયાપદ ‘get into’ અને ‘get out of’ નો પણ ઉપયોગ કિી શકો છો. 

હજ  કનફય ઝન છે? ચાલો િોડાાં ઉદાહિણો સાાંિળીએ.. 

Examples 

I’m in a sticky situation – I've got to catch the train to be at work for a meeting but I lost my 
wallet. To get out of the situation I need someone to lend me enough money for the train. 
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It was a sticky situation – both drivers said it was the other’s fault and neither side would agree on 
who caused the accident. 

Sarah has got into a sticky situation: she said she'd go to the cinema with Pete but she’s also 
promised to go for a drink with John. She doesn’t want to disappoint either of them but she has to 
choose one. 

 

Feifei  

So a sticky situation is a difficult, awkward or sensitive situation. (Door opens again) Ah, Rob, you're 

back… 

  

Rob 

…yes. She's happy now and is going back to the bakery again. 

 

Feifei  

The bakery? Why? What was in the box she was carrying?  

 

Rob 

It was a big birthday cake for her daughter. 

 

Feifei 

Oh no - you were in a sticky situation in more ways than one!  

 

Rob 

I suppose I was. 

 

Both 

Bye. 
 

પ્રેઝન્ટિ 

આશા િાખીએ િોબ ફિીિી ‘sticky situations’ માાં નહીં ફસાઈ જાય. તમાિા તવશ ેજણાવો તમત્રો? શ ાં તમે 

ક્યાિેય ‘sticky situations’ નો અન િવ કયો છે? શ ાં િય ાં હત  ાં? તમે કેવી િીતે એવી પરિસ્સ્િતતમાાં આવી 

ગયા અને એમાાંિી બહાિ આવવા શ ાં કય ું? 

આવાાં જ બીજા િસપ્રદ ટૉતપક્ સાિે ફિીિી મળીશ ાં English Expressions માાં. ત્યાાં સ ધી Bye! 


