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BBC LEARNING ENGLISH 

English Expressions 
Give the cold shoulder 
This is not a word-for-word transcript  

 

 

પે્રઝન્ટર 

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

‘to give the cold shoulder’ એટલે ‘જાણીજોઈને અવગણ  કિવ ’ વવશે. 

વમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં એક્સપ્રેશન એટલે કે અભિવ્યક્ક્તન  િ ગરૂપ ેબોલવ મ ાં આવત  ‘to give the cold shoulder’ 

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

ફૈફેઈએ પોત ની સહકમમચ િીને િેટમ ાં આપવ  મ ટે શ લની ખિીદી કિી છે. વમત્રો, શ ાં તમને ખબિ છે કે 
તેને ખિીદી કેમ કિી છે? ચ લો જાણીએ.. 
 

Rob 

Hi Feifei. What a beautiful woollen shawl you're wearing! But it looks far too elegant to use for just another 

day in the office… 

Feifei 

I know, Rob. I wanted to give it to Lisa, now that she’s got that promotion… 

Rob 

Really? But she's hardly even said hello to you since her promotion and you used to be friends… 

પે્રઝન્ટર 
ફૈફેઈની સહકમમચ િી લીઝ ને ઑરફસમ ાં પ્રમોશન એટલે કે ક મમ ાં બઢતી મળી છે. લીઝ ને િેટમ ાં 
આપવ  મ ટે ફૈફેઈએ શ લની ખિીદી કિી છે. પણ વમત્રો, શ ાં તમને ખબિ છે કે શ લ ખિીદવ  પ છળ 
બીજ ાં પણ એક ક િણ છે? જાણવ  સ ાંિળત  િહો.. 
 

Feifei 

I know. She's been giving me the cold shoulder. That's why I brought this woollen shawl for her. 
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Rob 

Feifei, you do know there's a difference between Lisa's shoulders being cold because it's winter and her 

'giving you the cold shoulder', don't you? You can't just warm her shoulders and be friends again. 

Feifei 

Yes, I do. In English, someone giving you the cold shoulder means they're behaving in a way that is not 

friendly at all and they're doing it for no obvious reason.  

Rob 

Yes. It means they are rejecting you or ignoring you.  
 

પે્રઝન્ટર 

વમત્રો, લીઝ  ફૈફેઈ સ થે વ ત નથી કિી િહી. તે ફૈફેઈને ઇિ દ પવૂમક અવગણી િહી છે અને એની 

વમત્રત નો અસ્વીક િ કિી િહી છે. અંગ્રેજીમ ાં કહીએ તો ‘giving Feifei the cold shoulder’.  ‘Cold’ ને 

ગ જિ તીમ ાં કહીશ ાં ઠાંડ ાં અને ‘shoulder’ એટલે ખિો. જો તમે કોઈને ‘the cold shoulder’ આપો છો તો એને 

અથમ થયો કે તમે એ વ્યક્ક્ત સ થે અવમત્રત  કિી િહ્ય  છો. તમે એ વ્યક્ક્ત સ થે વ ત કિવ ન ાં ટ ળો છો 

અને વ્યક્ક્તની અવગણન  કિો છો. ‘Cold’ નો અવમત્રત  મ ટે પણ ઉપયોગ કિી શકો છો. 

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

Examples 

After Mary divorced her rich husband all their friends gave her the cold shoulder. She was not invited to their 

lavish parties anymore. 

My brother told our parents I haven't been studying at all and my marks are low. I'm not happy and I've been 

giving him the cold shoulder. Let's see if he's got the message. 
 

પે્રઝન્ટર 

પ્રથમ દ ખલ મ ાં મેિીન  છટ છેડ  લેવ થી ન િ જ વમત્રોએ તેને ‘gave her the cold shoulder’. મેિીન  વમત્રો 

હવે તેની સ થે સાંબાંધ િ ખત  નથી. તેને પ ટીઓમ ાં પણ બોલ વત  નથી. 

બીજા દ ખલ મ ાં કહને િ ન ખ શ છે ક િણકે એન  િ ઈએ મ ત -વપત ને કહી દીધ ાં છે કે કહને િ િણતો 

નથી. પોત ની ન િ જગી બત વવ  તેણ ેિ ઈને ‘the cold shoulder’ બત વી દીધ ાં છે.   
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Feifei 

Rob, I know what giving someone the cold shoulder means, but even so I think this shawl might help me get 

Lisa to change how she's acting.  

Rob 

How come?  

Feifei 

Well, Lisa loves fashion and designer clothes. As soon as she sees me with this lovely shawl, she'll be 

impressed and stop ignoring me. She won't think she's better than me anymore!  

Rob 

Well, and if you lend it to her, she might not feel cold anymore… it's been rather cold in the last few weeks...  

Feifei 

Yes. This woollen shawl will stop her having cold shoulders and might even stop her giving me the cold 

shoulder. How about that? 

Rob 

Now that is a clever use of the English language!  
 

પે્રઝન્ટર 

તો વમત્રો, ફૈફઈને લ ગ ેછે કે લીઝ ને શ લ િેટ કિવ થી બને્ન પ છ  વમત્રો બની જશે. ફૈફેઈની આશ  છે 

કે િેટ મળય ાં બ દ લીઝ  તેને ‘giving her the cold shoulder’ કિવ ન ાં બાંધ કિશે. તમ િ  વવશે જણ વો 

વમત્રો? શ ાં તમે ક્ય િેય કોઈને ‘the cold shoulder’ દેખ ડય ાં છે? અથવ  તો શ ાં તમ િી સ થે કોઈએ ‘the cold 

shoulder’ જેવો વ્યવહ િ કયો છે? એની પ છળન  ક િણો શ ાં હત ?  

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


