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પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વલેકમ, English Togetherમ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રિષી.....અન ેઆજે મ િી સ થ ેછે. 

Sam  

Hello, I’m Sam. 

 

Tom 

And I’m Tom.  Welcome to today’s programme! 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, દિેક વ્યરકતની ઇચ્છ  હોય છે સ િી  ક િરકદી બન વવ ની. આજે જ્ય િે મવશ્વ બહ  ઝડપથી 

બદલ ઈ િહ્ ાં છે ત્ય િે પ્રશ્ન થ ય છે એક વ્યરકત જીવનમ ાં કેટલી વખત ‘careers’ એટલે કે ક િરકદી 

બન વી શકે છે?  

એક સ મ ન્ય મ નવી કેટલી વખત પોત ની ક િરકદી બદલી શકે છે? તમને શ ાં લ ગ ેછે મમત્રો? આનો 

જવ બ શ ાં હોઈ શકે? 

અ) 2-5 

બ) 5-7 

ક) 7-10 

અમે તમને આ સવ લનો જવ બ થોડીવ િમ ાં આપીશ ાં. 

Sam 

Mmh, I don’t know!  What do you think, Tom?  

 

Tom 

Mmh, I’m not the right person to ask, really.  I don’t like change. 



 

પ્રેઝન્ટિ 

વેલ લ ગે છે ટોમને પોત ની ક િરકદીથી ઘણો સાંતોષ છે અને એટલે જ એ હવે કોઈ પણ પ્રક િનો 

ફેિફ િ ઇચ્છતો નથી. મમત્રો, હવે તમે BBC Radio 4 દ્વ િ  બન વવ મ ાં આવેલ  ન્યઝૂ રિપોટટ સ ાંભળો 

જેમ ાં આપણી ‘working lives’ એટલે કે ‘રિય શીલ જીવન’ કેવી િીતે બદલ ઈ િહી છે, એન  ઉપિ પ્રક શ 

પ ડવ મ ાં આવ્યો છે. 

News report 

What do you want to be when you grow up?  It’s a question that we all get asked as little kids.  

When we’re five years old, it’s a fun game, but as we get older we start to believe that we need to 

narrow our focus and devote our lives to one thing.  But that is becoming less and less true.  In such 

a rapidly changing economy, it makes sense to assume that more and more of us will be changing 

careers or holding down several careers at the same time.  So is one career enough anymore? 

Tom 

Wait a minute. “Holding down several careers at the same time”?  What exactly are they saying? 

પ્રેઝન્ટિ 

વેલ, ‘holding down a career or a job’ નો અથટ થ ય છે નોકિી અથવ  ક િરકદીને પક્ડી િ ખવ ાં. It 
means that you would have more than one job at the same time. 

Tom 

So, I’d hold down this job, and then one or two others, as well?  When would I sleep?  

 

Sam 

I don’t think it means you’ll be working full time on all these jobs, Tom! 

પ્રેઝન્ટિ 

Yeah, you would probably have two or three part time jobs.   

Sam 

The report also says we might have one job at a time, but switch careers after a few years. 

પ્રેઝન્ટિ 

‘Switch’ એ ‘change’ નો સમ ન થી શબ્દ છે. 

Sam 

Exactly, so you could switch from this job, to being a lawyer, for example.  Actually, you’d make a 

great lawyer, Tom!  You could argue for a living! 

 

 

 



Tom 

Maybe…maybe, I should.  So, what’s wrong with having a job for life?  My uncle was a farmer all his 

life, and my mother was a nurse for all her life.  They devoted themselves to one thing and they did 

it very well. 

પ્રેઝન્ટિ 

‘To devote ourselves’ એટલે પોત ની જાતને સમમપિત કિવી. And I’ve devoted myself to making you 

laugh, Tom.  One day! 

Sam 

Maybe you can still devote yourself to one area of work, like medicine, for instance, but have more 

than one career in that area. 

પ્રેઝન્ટિ 

એકદમ બિ બિ. મમત્રો, હવે તમને આગળ જે પ્રશ્ન પછૂયો હતો કે એક સ મ ન્ય મ નવી કેટલી વખત 

પોત ની ક િરકદી બદલી શકે છે? અને જવ બ છે ઓપ્શન બ) એટલે કે 5-7 વખત. Still not convinced, 

Tom?  

Tom 

I just don’t understand how switching jobs 5-7 times is good – good for you or good for your 

employer.  They’ll train you in something, and then you become good at it, and then you leave! 

Sam 

But you can still take what you’ve learned in one job and bring it to the next one.  For people like 

me, who are into lots of different things, this is great news! 

પ્રેઝન્ટિ 

‘To be into’ નો અથટ થ ય છે અંદિ. But, Sam, you’re into too many things!  How would you choose 

your next career? 

Tom 

Yeah, Sam, you change your mind all the time.  Last week you were into working with animals, this 

week you’re into working in a restaurant.  What’s it going to be next week?  

  

Sam 

Actually, I’ve been reading lots about… 

 

Tom 

Yeah, what is it?  Here we go! 

 

 

 



પ્રેઝન્ટિ 

અને ફિીથી સેમે એજ વ ત કિી! પણ તમ ર ાં આ અંગ ેશ ાં મ નવ ાં છે મમત્રો? શ ાં તમે એકથી વધ િે 

નોકિીઓને ‘hold down’ કિશો? કે પછી તમ િી જાતને એક જ ક િરકદી ઉપિ ‘to devote yourself to’ 

જેવ ાં કિશો? 

આજે આપણ ેક િરકદી સ થે સલાંગ્ન જે પણ શીખય ાં એન  પ નિ વટતન કિી લઇએ. ‘To hold down a job’, 

એટલે નોકિી અથવ  ક િરકદીને પકડી િ ખવી, ‘to switch careers’ નો અથટ થ ય છે ક િરકદી બદલત  

િહવેી. 

‘To devote ourselves to something’ એટલે પોત ની જાતને કોઈ ક યટમ ાં સમમપિત કિવ ાં અને ‘to be into 

something’ નો અથટ થ ય છે કોઈ ક યટ અથવ  ક મની અંદિ પ્રવતૃ્ત િહવે  ાં. 

આવ  જ બીજા િસપ્રદ ટૉમપક્ સ થે ફિીથી મળીશ ાં English Togetherમ ાં. ત્ય ાં સ ધી..Bye! 


