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પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વલેકમ, English Expressionsમ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રિષી....અન ેઆજે આપણે વ ત કિીશ ાં 

‘clean up your act’ એટલે ‘ચોક્કસ ક યદ ઓન ાં પ લન કિવ ’ વવશે. 

વમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં એક્સપ્રશેન એટલે કે અભિવ્યક્ક્તન  િ ગરૂપ ેબોલવ મ ાં આવત  ‘clean up your act’ વવશે 

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

ફૈફેઈને સફ ઈ કિત ાં જોઈ િોબ અચિજ થઈ જાય છે. ફૈફેઈને પછૂત ાં તે િોબને જણ વે છે કે બૉસે સફ ઈ 

કિવ ન ાં કહ્ ાં છે. પણ શ ાં ફૈફેઈ બૉસન  કહ્ય  પ્રમ ણે કિી િહી છે? જાણવ  સ ાંિળો...  

Rob 

Err Feifei, what are you doing? 

 

Feifei 

Cleaning… this place is so dirty… in fact Rob, have you got any soap I could borrow? 

 

Rob 

Feifei, this isn't like you. You don't normally take cleaning so seriously. 
 

પે્રઝન્ટર 

ફૈફેઈ શ ાં કિી િહી છે વમત્રો? તમે એકદમ બિ બિ બોલ્ય ાં! એ સ્ટરૂડઓની સફ ઈ કિી િહી છે. શ  મ ટે તે 

સફ ઈ કિી િહી છે? જાણવ  સ ાંિળત  િહો... 

Feifei 

Well, I'm cleaning up because my boss told me to. He said I've got to 'clean up my act'.  

 

Rob 

Oh Feifei, you can put down that cloth – he didn't literally mean do the cleaning. He wants you to improve 

your behaviour or your performance. Have you not been working very hard? 
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Feifei 

Who me? I always work hard… although I have had a lot of things to do at home… and I did make a few 

mistakes last week… and when I get stressed I start to shout at people… 

 

Rob 

Oh yes, I did hear you. Well I'm sure I can help you clean up your act – if you're sure you know what that 

means? 

 

Feifei 

Yes. Apparently I need to improve my behaviour!  

 

પે્રઝન્ટર   

વમત્રો, જ્ય િે બૉસ ેફૈફેઈને કહ્ ાં ‘clean up her act’ ત્ય િે એનો અથથ સફ ઈ કિવી એમ થતો નથી. ‘Clean up’ 

નો ગ જિ તીમ ાં અથથ થ ય છે સફ ઈ કિવ ાં જ્ય િે ‘your act’ એટલે તમ ર ાં વતથન. જ્ય િે કોઈ વ્યક્ક્તને 

કહવે  ાં હોય કે ચોક્કસ ક યદ ઓન ાં પ લન કિો અથવ  શોિનીય વતથન કિો ત્ય િે આ અભિવ્યક્ક્તનો 

ઉપયોગ કિવ મ ાં આવ ેછે. 

આ અભિવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ મોટ િ ગે બૉસ દ્વ િ  પોત ન  કમથચ િીને સમજાવવ  મ ટે કિવ મ ાં આવે છે. 

અભિવ્યક્ક્ત થકી બૉસ કમથચ િીને જણ વવ  મ ાંગે છે કે જો તે પોત ન  વ્યવહ િમ ાં પરિવતથન નહીં લ વે 

તો પરિણ મો િોગવવ નો વ િો આવશે. આવી જ િીતે વ લીઓ દ્વ િ  પોત ન  સાંત નોને સમજાવવ  આ 

અભિવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ કિવ મ ાં આવે છે. 

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

Examples 

 

I used to drink a lot of alcohol but when I got ill, I decided to clean up my act and now I only drink cola! 

 

He turned up late for work every day looking a real mess, so they told him to clean up his act or face losing 

his job. 

 

You’re going to have to clean up your act if you’re serious about keeping your position on this team. 

 

Feifei 

Cleaning up my act means I have to work harder… so it's got nothing to do with cleaning or acting Rob?   
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Rob 

No – acting here means behaviour – although your acting on this programme is excellent! So come on then, 

when are you going to start cleaning up your act? 

 

Feifei 

Right now. I've decided to clean up my act and start work earlier and always get you to check my work so 

there are no mistakes! So Rob, would you mind checking this script? 

 

Rob 

Sure. Let's have a look… perfect! You can tell the boss you've started with a clean slate. 

 

Feifei 

A clean slate - what does that mean? 

 

Rob 

I'll tell you another time. Ooops, I've knocked my coffee over… 

 

Feifei 

Oh dear Rob. It looks like you've got to clean up the studio. Do you need this cloth? 

 

Rob 

Thanks! 
 

પે્રઝન્ટર 

તો ફૈફેઈએ પોત ન  વતથનમ ાં ફેિફ િ લ વવ નો શરૂ કિી ન ાંખ્યો છે. તેને હવે ખબિ પડી ગઈ છે કે 

‘clean up your act’નો અથથ શ ાં થ ય  છે. આશ  િ ખીએ કે ફૈફેઈને પોત ન  વતથનન  ક િણે િવવષ્યમ ાં કોઈ 

મ શ્કેલ ક્સ્થવતનો સ મનો નહીં કિવો પડ.ે 

તમ િ  વવશે જણ વો વમત્રો!શ ાં તમને ક્ય િેય કોઈએ ‘clean up your act’ કહ્ ાં છે? અથવ  તો શ ાં તમે કોઈને 

કહ્ ાં છે ‘clean up your act’? ત 

આવ  જ બીજા િસપ્રદ ટૉવપક્ સ થે ફિીથી મળીશ ાં English Expressionsમ ાં. ત્ય ાં સ ધી..Bye! 


