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In black and white
This is not a word-for-word transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ, English Expressionsમાાં આપન ાં સ્વાગત છે . હ ાં છાં રિષી....અને આજે આપણે વાત
કિીશ ાં ‘In black and white’ એટલે ‘કાળા અને સફેદ’ વવશે.
વમત્રો, અંગ્રેજીમાાં એક્સપ્રેશન એટલે કે અભિવ્યક્ક્તના િાગરૂપે બોલવામાાં આવતાાં ‘In black and white’
વવશે તમે કેટલ ાં જાણો છો. ડોન્ટ વિી... હ ાં તમને સમજાવ ાં.
િોબ ફૈ ફેઈને કોઈક સમાચાિ જણાવી િહ્યો છે . શ ાં ફૈ ફેઈ િોબની વાતો ઉપિ વવશ્વાસ કિે છે ? િોબને કેમ
લાગે છે કે તે સાચો છે ? ચાલો જાણીએ..
Rob
So Feifei have you heard the news?
Feifei
The news? What news?
Rob
We're all going to get a big pay rise!
Feifei
A pay rise? But Rob are you sure? I haven't heard anyone else talk about it.

પ્રેઝન્ટિ
િોબ ઘણો ઉત્સારહત છે નહીં? િોબને લાગે છે કે એને અને ફૈ ફેઈને પગાિ-વધાિો મળવાનોં છે . શ ાં િોબ
સાચ ાં બોલી િહ્યો છે ? જાણવા સાાંિળો...
Rob
Yes, yes, I'm sure. Look at this leaflet here… it says it there in black and white.
Feifei
In black and white? But it's in colour – look, it says 'ten per cent' in red letters.
Rob
I don't mean it's printed in black and white – if someone says it's 'in black and white' they mean it's
official – it's been printed or written down – so there is no dispute!
Feifei
So you're saying it's not gossip – it's true?!

Rob
Yes, yes – I have proof of the pay rise on this piece of paper here.
Feifei
OK, well let me read it…

પ્રેઝન્ટિ
િોબ જણાવે છે પગાિ-વધાિો ‘in black and white’ માાં છે . વમત્રો, ‘black’ એટલે કાળો અને ‘white’ એટલે
ધોળાં અથવા સફેદ. મારહતી માટે ‘in black and white’ નો ઉપયોગ કિવામાાં આવે છે કાિણકે મોટાિાગે
સફેદ કાગળ ઉપિ કાળી શાહીથી મારહતી છાપવામાાં આવે છે . આ અભિવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ ત્યાિે કિવામાાં
આવે છે જ્યાિે વાત એકદમ પાક્કી હોય અથવા આવધકાિીક િીતે લખાવામાાં કે પછી છાપવામાાં આવી
હોય.
આ વાક્યનો મોટાિાગે કિાિ, દિખાસ્ત અથવા સોદાઓમાાં ઉપયોગ કિવામાાં આવે છે . જો કાંઈક ‘black
and white’ માાં છે તો એમાાં કોઈ શાંકા અથવા અવનવિતા નથી.
હજ કનફયઝન છે ? ચાલો થોડાાં ઉદાહિણો સાાંિળીએ..
Examples
I have it here in black and white – I've got the job! They’ve confirmed the offer with an email.
I'm not going to start celebrating until I've seen the business deal in black and white and everyone
has signed it.
We didn't believe the bank's offer of a loan until we saw it in black and white. Now we can buy the
car we wanted.

પ્રેઝન્ટિ
પ્રથમ દાખલો નોકિીની ઓફિનો છે જે એકદમ પાક્કી છે કાિણકે એ ‘black and white’ માાં છે . બીજા
દાખલામાાં વ્યક્ક્ત જ્યાાં સધી સોદો ‘in black and white’ ન થાય ત્યાાં સધી ઉજવણી કિવા માાંગતો નથી
કાિણકે સોદો છે લ્લી ઘડીએ િદ પણ થઈ શકે. ત્રીજા રકસ્સામાાં વ્યક્ક્ત જ્યાાં સધી ‘in black and white’ માાં
નહીં મળે ત્યાાં સધી લોન અંગેની વાત માનવા તૈયાિ નથી.
Feifei
So, when something is in black and white it is clearly written down so it is believed to be true. But
why in 'black and white' and not in 'red and blue' for example?

English Expressions
bbclearningenglish.com

© British Broadcasting Corporation 2018
Page 2 of 3

Rob
Well, it comes from the early days of printing when news and information was printed in black ink
on white paper. Once something was printed it was official.
Feifei
OK – but hold on Rob – I've read this leaflet and it doesn't say we're getting a 10% pay rise – it just
says we deserve a 10% pay rise – so no pay rise for us Rob.
Rob
What? Are you sure?
Feifei
Yes – look, it says it there – at the top – in black and white!
Rob
Oh I didn't see that.
Feifei
It just shows you – even if something is in black and white – you need to be able to read it first!

પ્રેઝન્ટિ
તો વમત્રો, િોબ અગત્યની મારહતી જે ‘in black and white’ માાં હતી, તે બિાબિ વાાંચી ન હતી. તમાિા
વવશે જણાવો વમત્રો? તમને ક્યાિે ય લાગે છે કે ‘in black and white’ માાં મારહતી મેળવવી મહત્વની છે ?
અને શા માટે એ મહત્વની છે ? શ ાં તમે ક્યાિે ય પણ કોઈ મારહતી ‘in black and white’ માાં માાંગી છે જેથી
એ આવધકાિીક લાગે?
આવા જ બીજા િસપ્રદ ટૉવપક્ સાથે ફિીથી મળીશ ાં English Expressions માાં. ત્યાાં સધી Bye!
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