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હેલ્લો એન્ડ વેલકમ, English Together માાં તમારાં સ્વાગત છે . હ ાં છાં રિષી.....અને આજે માિી સાથે છે ....
Sam
Hi, I’m Sam.
Kee
And I’m Kee. Welcome!
પ્રેઝન્ટર
મમત્રો, હાલમાાં જ એક સવેક્ષણ થયો જેમાાં એ જાણવાની કોમિિ થઈ કે પરૂષો અને મરહલાઓમાાંથી કોને
પોતાના કામ પિ જવાન ાં વધાિે પસાંદ છે . આ અંગે તમાિો શ ાં મવચાિ છે ?
સેમ અને રિલ, તમાિા બાંનન
ે ી સાથે ઘણા વખતથી કામ કિી િહ્યો છાં અને માટે મને આ મવષયમાાં િસ
પડયો. ફ્રેંડસ્, તમે તમાિા કામને કેટલ ાં પસાંદ કિો છો? શ ાં તમને દિિોજ પોતાના કામ પિ જવાન ાં ગમે
છે ખરાં ?
સવેક્ષણના તાિણો અમે તમને થોડી વાિમાાં જાણાવીશ ાં પણ એ પહેલાાં તમે ન્ય ૂઝ સાાંભળો જેમાાં સવેક્ષણ
મવિે વાત કિવામાાં આવી છે .
News insert
Are you happy in your job? That's the question. Do you enjoy going to work? Well, it may surprise
you to learn, that most of us do, most of the time. Radio 5 Live commissioned a survey from
COMRes and that's what they found. According to the survey, nearly 80% of people say that they
are proud of their work, and 68% say they enjoying working most days.
Sam
Did you hear that, most people are happy to go to work, it’s surprising – but that’s good news, isn’t
it?
Kee
It’s definitely a surprise! Who are these people? I work to make money, but enjoy it, really?

Sam
You not enjoying something is no surprise, but I’m not sure this report is so surprising, either – we
spend so much time at work, we should make sure that we have job satisfaction.
પ્રેઝન્ટિ
‘Job satisfaction’ એટલે કામથી સાંતષ્ટ થવ ાં. આનો અથથ એ થયો કે લોકો પોતાના કામથી ખિે ખિ સાંતષ્ટ
છે કે નહીં?
Sam
Yes, that’s right - job satisfaction is how happy you are in your job.
પ્રેઝન્ટર
‘I’ve got good job satisfaction’ એક મહત્વનો િબ્દ લાગી િહ્યો છે . આનો મતલબ થાય છે મને માિી
નોકિી બહ ગમે છે . મમત્રો, તમને તમાિી નોકિી ગમે છે કે નહીં?
Sam
Yes, this is great – it’s so rewarding being able to make radio programmes.
પ્રેઝન્ટર
હાાં હ ાં પણ સહમત છાં. જો કોઈ કામ ‘rewarding’ હોય તો તમને એ કામ કિવાની ખ ૂબ મજા આવે છે .
મને તો હાંમિ
ે ા પ્રોગ્રામ એટલે કે કાયથક્રમ િે કોડથ કયાથ બાદ ખ ૂબ જ મજા આવે છે .
Kee
I am happy that you two both feel that your job is so rewarding….
Sam
Thanks…
પ્રેઝન્ટર
But…
Kee
…but, I don’t really feel the same way. I just never feel that I’m appreciated for what I do.
પ્રેઝન્ટર
શ ાં કહ્?ાં તમાિા કામની પ્રિાંસા થતી હોય એવ ાં તમને લાગત ાં નથી? તમે એમ કહેવા માાંગો છો કે લોકોને
તમાિા કામની કદિ નથી?
Kee
No-one ever says thank you – they never tell us what they think about the programme, it’s almost
like they don’t notice.

Sam
You’re right. It’s definitely very important to be appreciated at work.
I’m just not sure that’s true for us here. Didn’t you hear all those things they said at our last
meeting? We got loads of feedback - I found that really motivating.
પ્રેઝન્ટર
Yes, આ ખિે ખિ ધણ ાં ‘motivating’ એટલે કે પ્રેિક છે . એ ઘણો હકાિાત્મક પ્રમતસાદ એટલે કે ‘positive
feedback’ હતી. એનાથી મને વધાિે મહેનત કિવા અને સાિા પ્રોગ્રામ બનાવવા પ્રેિણા મળી હતી.
Kee
What motivates me is being able to finish my work and go home and forget about it.
પ્રેઝન્ટર
ફ્રેંડસ્, મેં તમને જે સવાલ આગળ પ ૂછયો હતો એનો જવાબ છે પરૂષો કિતા મરહલાઓને નોકિી પિ
જવાન ાં વધાિે પસાંદ છે . 74% મરહલાઓ એ કહ્ ાં કે તેમને નોકિી પિ જવાન ાં ગમે છે જ્યાિે માત્ર 63%
પરૂષોએ કહ્ ાં કે તેમને નોકિી પિ જવ ાં ગમે છે .
Sam
I’m sorry you don’t enjoy coming to work, Kee. It sounds like you’re feeling quite stressed.
પ્રેઝન્ટર
હાાં, એવ ાં જ લાગી િહ્ ાં છે . રિલ ‘stressed’ લાગી િહ્યો છે . ‘stressed’ એટલે કે કોઈ બાબતે ચચિંતીત
િહેવ ાં અથવા દબાણમાાં હોવ ાં.
Sam
But there’s no need for you to feel stressed. They said so many positive things about you in the
meeting.
Kee
Did they?
Sam
They said so many good things about you! Yes, that you can be moody at times but they also said
you’re a team player and you’re a very hard worker.
Kee
Well, I suppose I do work hard.
Sam
Do you feel a little bit more appreciated now?

Kee
Uhm, a little. Look, let’s get back to work, eh?
પ્રેઝન્ટર
Great! સાાંભળીને આનાંદ થયો રિલ કે તમે હવે સાિો અનભવ કિી િહ્યા છો. પણ ઘિે શ ાં પરિસ્સ્થમત છે ?
શ ાં તમને તમાિી નોકિીથી સાંતોષ છે ?
તમને લાગે છે તમાિી નોકિી ‘rewarding’ છે અને તમે સાિો ‘job satisfaction’ નો અનભવ કિો છો?
તમને લાગે છે કે તમાિા કામની કદિ થાય છે ?
મમત્રો, આજે હેપ્પી એટ વકથ ને સાંલગ્ન જે પણ િીખ્યા એન ાં પનિાવતથન કિી લઇએ. ‘Job satisfaction’
એટલે કામથી સાંતષ્ટ થવ ાં. ‘rewarding’ નો અથથ થાય છે કામ કયાથ પછી પ્રસન્નતા થવી.
જ્યાિે કોઈ તમાિા કામની પ્રિાંસા કિે અને સન્માન આપે તો એને કહીશ ાં ‘appreciated’ અને જ્યાિે તમે
કામના કાિણે ચચિંતીત હો અથવા કામન ાં ભાિણ અનભવતા હો તો કહીશ ાં ‘stressed.’
આવા જ બીજા િસપ્રદ ટૉમપક્ સાથે િિીથી મળીશ ાં English Together માાં...ત્યાાં સધી…Bye!

