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BBC LEARNING ENGLISH 

English Expressions 
Things are looking up 
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 ાં 

‘things are looking up’ એટલે ‘ પરિસ્સ્િતત સ ધિવ ’ તવશે. 

તમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં એક્સપ્રેશન એટલે કે અભિવ્યસ્ક્તન  િ ગરૂપ ેબોલવ મ ાં આવત  ‘things are looking up’ 

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

રિસ અને હલેન બગીચ મ ાં બેસીને વ ત કિી િહ્ય  છે. તમત્રો, હલેન કેમ આક શ તિફ જોઈ િહી છે? Any 

Guess? ચ લો જાણીએ...  

Chris 
It's a nice day here in London, so I've come outside to meet Helen. Ah, there she is! Helen, how are you? 

Helen 
I'm… fine… thanks. 

Chris 

What are you doing? What are you looking at? 

Helen 
I'm looking up. 

Chris 

R-Right. But I can't see anything. 

Helen 

Neither can I. 

Chris 

Have you seen an aeroplane or something?  
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Helen 

Not sure… 
 

પે્રઝન્ટર 

હલેનન  સતત આક શ તિફ જોવ િી રિસ અચિજમ ાં પડી જાય છે. અને એટલ  મ ટે તે હલેનને પછેૂ 

છે કે શ ાં તે આક શમ ાં ‘aeroplane’ એટલે કે તવમ ન શોધી િહી છે? તમત્રો, તમને કોઈ આઇરડઆ ખિો કે 

હલેન આક શ તિફ કેમ જોઈ િહી છે? Any Guess? જાણવ  સ ાંિળ  િહો..... 

Chris 

Maybe a bird? 

Helen 

Well, apparently things are looking up.  

Chris  

Things are looking up? 

Helen 

Yes, Rosie told me that the weather has been sunny for the last three days, so things are looking up. I thought 

I'd come and see for myself… But there's not much going on to be honest. 

Chris 

Ah, I think you've misunderstood. Rosie didn't mean there are things up in the sky. 

Helen 

Really? What do you mean? 
 
પે્રઝન્ટર 

તમત્રો, િોઝી હવ મ ન તવશે વ ત કિી િહી હતી પણ હલેન બીજ ાં કઈ સમજી બેઠી! હલેનને લ ગ્ ાં કે 

આક શમ ાં કાંઈ છે. િોઝીએ અંગ્રેજી અભિવ્યસ્ક્ત ‘things are looking up’ નો ઉપયોગ કયો જેનો અિથ િ ય છે 

પરિસ્સ્િતત સ ધિી િહી છે અિવ  તો સ ધિી જશે એવી સાંિ વન  છે. અભિવ્યસ્ક્ત િકી િોઝી હલેનને કહી 

િહી છે કે હવ મ ન અિવ  વ ત વિણ સ ધિી િહ્ ાં છે. 

અભિવ્યસ્ક્ત ‘things are looking up’ નો ઉપયોગ મ ત્ર વ ત વિણ મ ટે નહીં પણ બીજી પરિસ્સ્િતત મ ટે 

પણ કિી શક ય છે. જ્ય િે વ્યસ્ક્ત સ િો અન િવ કિે અને પ્રોત્સ હન આપતી વ ત કિવ  મ ાંગે ત્ય િે આ 
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અભિવ્યસ્ક્તનો ઉપયોગ કિવ મ ાં આવે છે. જો તમે નોકિી અિવ  શ ળ મ ાં સ ર ાં પરિણ મ લ વવ ન ાં શરૂ 

કિો તો કહી શકો ‘things are looking up!’ 

પરિસ્સ્િતતની સ િ-ેસ િે વસ્ત   મ ટે પણ ‘things are looking up’ નો ઉપયોગ કિી શકો છો. દ ખલ  તિીકે 

વ્ય પ િ. તમે અંગ્રજેીમ ાં કહશેો ‘business is looking up’. તમે શ ાં કહવે  મ ાંગો છો એ જો સ મેની વ્યસ્ક્તને 

ખબિ હોય તો ‘things’ ની જગય એ ‘it’ નો પણ ઉપયોગ કિી શકો છો.  

દ ખલ  તિીકે જો તમને કોઈ પછેૂ કે વ્ય પ િ કેવો ચ લી િહ્યો છે તો તમે જવ બમ ાં કહી શકો છો ‘things 

are looking up’ અિવ  ‘it’s looking up!’ 

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

   

Examples 
 

My wife and I both found great new jobs last month, so things are looking up. 
 

Things are finally looking up now that he's recovered from his illness. 
 

Helen 

So when Rosie told me that things were looking up, she meant that the weather has been getting better at 

the moment. 

Chris 
Yes, she's suggesting that it looks like the weather in general is improving. So what do you think? Do you 

think the weather is getting better? 

Helen 

So far, yes, yesterday was really hot. I hope it lasts for the weekend… But if things get worse, would you say, 

'things are looking down'? 

Chris 

Not really. Instead, you could say: ‘It's taken a turn for the worse’. 

Helen 

It's taken a turn for the worse. That's a useful phrase. 
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Chris 

Oh, but hang on… look at that black cloud in the sky. It looks like it might rain after all. That's typical English 

weather! 

Helen 

Oh great. Things really have taken a turn for the worse! Quick, let's get back to the office before it rains. 
 

પે્રઝન્ટર 

ઓહ નહીં ! અણધ ્ ું હવ મ ન સ િ ેઆ જ સમસ્ય  છે. જ્ય િે તમને એવ ાં લ ગ ેકે ‘things are looking up’, 

ત્ય િે પરિસ્સ્િતત પલટ ઈ પણ જાય! તમત્રો, સોતશઅલ મીરડય મ ાં અમે જે ચચ થ કિી િહ્ય  છે એમ ાં િ ગ 

લો અને ‘things are looking up’ નો ઉપયોગ કિીને પોત ની વ ત શેઅિ કિો. 

આવ  જ બીજા િસપ્રદ ટૉતપક્ સ િે ફિીિી મળીશ ાં English Expressions મ ાં. ત્ય ાં સ ધી Bye! 


