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What would you do if you found a wallet
full of cash?
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પ્રેઝન્ટર
હલ્ે લો એન્ડ વેલકમ, English Togetherમ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે . હ ાં છાં રિષી.....અને આજે મ િી સ થે
છે ...
Phil
Hi, I’m Phil.
Tom
And I’m Tom. Welcome to the programme!
પ્રેઝન્ટર
આજે વ ત કિવી છે ‘honesty’ એટલે પ્રમ ણિકત ની અને ‘money’ એટલે પૈસ વવશે. વમત્રો, તમને
જો પૈસ થી ભિેલ ાં પ કીટ િસ્ત મ ાં પડેલ ાં મળે તો તમે શ ાં કિશો? તમે એ પ કીટ િ ખી લેશો? કે પછી
એ જે વ્યરકતન ાં છે એને પ છાં આપી દેશો?
હ લમ ાં જ એક સવેક્ષિ થય ાં જેમ ાં એ જાિવ ની કોવશશ થઈ કે લોકો કેટલ પ્રમ ણિક છે . સવેક્ષિ
ે ોમ ાં પૈસ થી ભિેલ પ કીટ િસ્ત મ ાં મ ૂકવ મ ાં આવ્ય અને જોવ મ ાં આવ્ય ાં
અંતગગત વવશ્વન ાં 16 શહિ
કે જે વ્યરકતને પ કીટ મળે છે એ એન મ ૂળ મ ણલકને પિત કિે છે કે નહીં.
િવશય ન ાં પ ટનગિ મોસ્કો, બ્ર ણિલની િ જધ ની િીયો ડી જાનેિો અને રિનલેંડની િ જધ ની
ે વસન્કી જેવ ાં શહિ
ે ોમ ાં આ સવેક્ષિ કિવ મ ાં આવ્ય ાં જેન ત િિો ઘિ ાં િસપ્રદ છે . વમત્રો, તમને શ ાં
હલ
ે ોમ ાંથી સૌથી વધ િે પ્રમ ણિક શહિ
ે કય ાં છે ?
લ ગે છે કે ત્રિેય શહિ
Tom
It depends. How much we are talking about?
Phil
Tom!

પ્રેઝન્ટર
અમે તમને સવ લનો જવ બ થોડી વ િમ ાં જિ વીશ.ાં વમત્રો, હ લમ ાં જ એક વ્યરકતએ પૈસ થી
ભિેલ ાં પ કીટ એન મ ૂળ મ ણલકને પિત કયું. વમડીય એ પિ વ્યરકતની પ્રમ ણિકત ની નોંધ લીધી
છે . તમે પિ એ ન્ય ૂિ સ ાંભળો.
News insert
What would you do if you found a wallet full of cash - $1,500 to be exact? Would you
return it? A recent incident in California might surprise you. A teenager was seen on
surveillance footage returning a wallet with $1,500 inside. It happened outside a home in
California after the young man found the wallet filled with $1500 in cash and credit cards in
the driveway of a neighbour’s home, proving that there are still good people out there.
Tom
$1,500? That’s a lot of money.
Phil
Yes, it is! I’d be absolutely devastated if I lost that amount of money!
પ્રેઝન્ટર
I would be devastated, as well! ‘Devastated’ નો અથગ થ ય છે બિબ દ થવ ાં અથવ પ યમ લ
થઈ જવ ાં.
Tom
And the people who lost the wallet are probably devastated! That is so much money to
lose!
Phil
Yeah, but when they got it back they were probably completely thrilled! Imagine how happy
they were to get their wallet back.
પ્રેઝન્ટર
Absolutely! ‘Thrilled’ એટલે િોમ ાંણિત થઈ જવ ાં. Yes, what a relief!
Tom
I think I’d be thrilled if I found that much money on the street!
Phil
Really, Tom? Would you seriously think about keeping the money if you found it on the
street?

Tom
I’d probably think about it, yeah. I mean, if someone is carrying around that much money in
their wallet and they lose it, that’s their fault, really! They should be more careful!
Phil
Ok, true, but it is quite easy to lose a wallet. I mean, we’ve all done it.
પ્રેઝન્ટર
Yes, I have, and I was very upset
Tom
Well, I haven’t. I always know where my wallet is.
Phil
Well, then you don’t know what it feels like to lose something that’s valuable to you. You
can feel totally heartbroken.
પ્રેિન્ટિ
Yes, especially if it contains some personal possessions that you can’t replace.
“Heartbroken” નો અથગ થ ય છે એટલે ભગ્નહૃદય, હત શ.
ે વસન્કીમ ાંથી કય
વમત્રો, તમને આગળ જે પ્રશ્ન કયો હતો કે મોસ્કો, િીયો ડી જાનેિો અને હલ
ે ન લોકો સૌથી વધ પ્રમ ણિક છે ? મોસ્કો, િવશય િીયો ડી જાનેિો, બ્ર ણિલ હલ
ે વસન્કી,
શહિ
ે વસન્કી, રિનલેંડ
રિનલેંડ અને જવ બ છે હલ
Tom
Oh, Phil, if only you’d lost your wallet in Helsinki, eh?!
Phil
Yeah, that would have been good! I might have got it back. I would have been absolutely
ecstatic if that had happened.
પ્રેઝન્ટર
Me too! “Ecstatic”. Ecstatic એટલે ઊવમિલ.
Tom
Do you know what would make me ecstatic?
Phil
What, Tom?

Tom
Finding your wallet.
Phil
Why?
પ્રેિન્ટિ
Yeah, why?
Tom
So then I could give it back to you.
Phil
Oh, Tom
પ્રેિન્ટિ
અિે વ હ ટોમ, ખ ૂબ સિસ વ ત કિી! વમત્રો, જો તમને કોઇ વ્યરકતન ાં પ કીટ િસ્ત ઉપિ મળે
તો તમે એને પિત કિશો? મને ખ તિી છે તમે પ્રમ ણિકત ન ાં ઉદ હિિ પરાં પ ડશો.
ફ્રેંડસ,્ કોઈ વસ્ત ખોવ ઈ જવ થી તમને ‘heartbroken’ નો અનભવ થયો છે ? કોઇની ખોવ યેલ
વસ્ત એને પ છી આપીને તમે ‘thrilled’ થય છો?
લ ગિીઓ સ થે સાંલગ્ન આજે જે પિ શબ્દો વવશે િિ ગ કિી એન પનિ વગતન કિી લઈએ.
‘Devastated’ એટલે બિબ દ થવ ાં અથવ પ યમ લ થઈ જવ ાં, જ્ય િે “heartbroken” નો અથગ
થ ય છે ભગ્નહૃદય, હત શ.

‘Thrilled’ ને ગજિ તીમ ાં કહીશ ાં િોમ ાંણિત અને ‘ecstatic’ ને કહીશ ાં ઊવમિલ. વમત્રો, આ શબ્દો
‘extreme adjective’ એટલે અવતશય વવશેષિ છે . આનો અથગ થયો કે તમે આ વવશેષિોને બીજા
શબ્દો જેમ કે ‘totally’ એટલે પ ૂિગતય , ‘absolutely’ એટલે સાંપ ૂિગપિે, ‘completely’ એટલે સવગથ ,
ણબલકલ સ થે જોડીને ઉપયોગમ ાં લઇ શકો છો.

આવ જ બીજા િસપ્રદ ટૉવપક્ સ થે િિીથી મળીશ ાં બીજા એવપસોડમ ાં તય ાં સધી ...Bye!

