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પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ, English Togetherમ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે . હ ાં છાં રિષી.....અને આજે મ િી સ થે છે ...
Tom
Hello, I’m Tom. Welcome to today’s programme!
Phil
And I’m Phil . Hello!
પ્રેઝન્ટિ
મમત્રો, આજે આપણે વ ત કિીશ ાં એ કઈ બ બતો છે જે બૉસને એક સ િો બૉસ બન વે છે . ઑરિસની
રિનચર્ ામ ાં બૉસ એક મહત્વનો ભ ગ છે . આથી અમને મવચ િ આવ્ર્ો ચ લો જાણીએ કે મવમવધ
વ્ર્વસ ર્ સ થે સાંકળ ર્ેલ લોકો પોત ની નોકિીથી ખશ છે કે નહીં? અને શ ાં એમને સ િ બૉસ મળ્ર્ છે ?
િેન્ડસ્, આજનો અમ િો સવ લ પણ એન સ થે સાંબમાં ધત છે . ‘ધ ગ રડિર્ન’ ન્યઝપેપિમ ાં સવ લ
પ ૂછવ મ ાં આવ્ર્ો છે કે મવશ્વની સૌથી વધ આનાંિિ ર્ક નોકિી કઈ છે ?
અ) મશક્ષકની
બ) એન્ન્જમનઅિ
ક) નસા
Tom
Mmmh, my sister’s a nurse and she absolutely loves her job.
Phil
But it’s so tiring and stressful. How can anyone enjoy that?
પ્રેઝન્ટિ
Some people like looking after others, Phil! આપણે ચચ ાને આગળ વધ િીએ તે પહેલ ાં તમે CNN ની
ન્ય ૂઝ સ્ટોિી સ ભ
ાં ળો જેમ ાં એ જાણવ ની કોમશશ થઈ કે એવી કઈ બ બતો છે જે બૉસને એક સ િો બૉસ
બન વે છે . અમે તમને સવ લનો જવ બ થોડી વ િમ ાં આપીશ.ાં

News insert
We all know bad bosses exist. You can easily list all the qualities a bad boss has without having to
think too much. But what makes a good boss? To find out, a survey asked employees about the best
bosses they've had and what characteristics they hoped to see in the people they work for. What
makes a good boss can't be summarised into one or two words. However, all of the qualities
employees talked about related to one thing-showing respect. This was a characteristic that many
workers valued regardless of what industry they were in.
Phil
I completely agree! If my boss wants me to respect them, they have to respect me, as well.
Tom
Yeah, I actually agree with you, Phil. I think there has to be some give and take.
પ્રેઝન્ટિ
“Give and take” નો અથા થ ર્ છે આપવ ાં અને મેળવવ ાં. So you want them to listen to your ideas?
Tom
Yeah, give and take’s about a lot of things. And I also want them to listen to my concerns.
પ્રેઝન્ટિ
Yes, you need to feel comfortable talking to your boss if you have concerns. ગજિ તીમ ાં concerns
નો અથા થ ર્ છે ચચિંત .
Phil
I don’t know. I don’t need my boss to be my friend. I need them to be my boss. I want them to be
competent at their job.
પ્રેઝન્ટિ
“Competent” ને ગજિ તીમ ાં કહીશ ાં સર્ોગ્ર્. Feeling comfortable talking to your boss - isn’t that
important to you, Phil?
Phil
Not really. It’s more important that they’re competent.
Tom
Ok, so you want a boss who’s competent. But what about flexibility?
પ્રેઝન્ટર
“Flexibility” એટલે સહેજે વ ળી શક ર્ એવો ગણ. બીજો અથા થ ર્ છે લવચીકત . Why do you ask,
Tom?

Tom
Well, because if my boss shows flexibility, then it tells me that they trust me. And that’s really
important for me if I’m going to be happy with what I do.
પ્રેઝન્ટિ
આજે આપણે જ્ર્ િે આનાંિની વ ત કિી િહ્ય છે ત્ર્ િે આગળ જે પ્રશ્ન પ ૂછર્ો હતો એનો જવ બ
આપીએ. પ્રશ્ન હતો કે મવશ્વની સૌથી વધ આનાંિિ ર્ક નોકિી કઈ છે ?
અ) મશક્ષકની
બ) એન્ન્જમનઅિ
ક) નસા
મમત્રો, જવ બ છે એન્ન્જમનઅિ. એન્ન્જમનઅિો પોત ન ક મથી સૌથી વધ ખશ છે . બીજા નાંબિે છે મશક્ષકો
અને ત્રીજા નાંબિે છે નસા.
Phil
You know what I find interesting about that list?
પ્રેઝન્ટર
What?
Phil
That those jobs are all quite independent. Engineers work on projects, teachers with students,
nurses with patients….
પ્રેઝન્ટર
But they don’t spend a lot of time with their bosses?
Phil
Precisely. That’s why they’re so happy!
Tom
But they still have bosses! I mean, maybe, because their bosses do a similar kind of work to them,
they lead by example, and that makes for happier employees....
પ્રેઝન્ટર
“Lead by example” નો અથા થ ર્ છે ઉિ હિણ દ્વ િ િોિી જવ ાં. Yes, that way it feels more like a team,
perhaps.
Phil
Just like us. I mean, I lead by example, you two follow...

Tom
Uhm, that is a very interesting opinion, Phil!
પ્રેઝન્ટિ

Yes, Phil. Last time I checked, you weren’t our boss!

તમ િ બૉસ મવશે જણ વો મમત્રો. તમ િ મતે સ િ બૉસ બનવ મ ટે કર્ ગણો હોવ જોઈએ? શ ાં તમ િ
મ ટે ‘give and take’ અગત્ર્ન ાં છે ? શ ાં તમે ઇચ્છો છો તમ િ બૉસ ‘lead by example’ એટલે કે ઉિ હિણ
દ્વ િ િોિી જવ જેવ ાં વલણ િ ખે?
આજે આપણે ક મ અને બૉસ સ થે સાંલગ્ન જે પણ શીખ્ર્ એન ાં પનિ વતાન કિી લઈએ. “Give and take”
નો અથા થ ર્ છે આપવ ાં અને મેળવવ ાં. મમત્રો, ‘Competent’ એટલે સર્ોગ્ર્ જ્ર્ િે ‘flexibility’ ને
ગજિ તીમ ાં કહીશ ાં સહેજે વ ળી શક ર્ એવો ગણ. બીજો અથા થ ર્ છે લવચીકત .
“Lead by example” નો અથા થ ર્ છે ઉિ હિણ દ્વ િ િોિી જવ ાં. આવ જ બીજા િસપ્રિ ટૉમપક્ સ થે
િિીથી મળીશ ાં English Togetherમ .ાં ત્ર્ ાં સધી… Bye!

