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પે્રઝન્ટર 

હેલ્લો એન્ડ વલેકમ English Togetherમાાં આપન ાં સ્વાગત છે...હ ાં છાં રીષી...અન ેઆજે મારી સાથ ેછે... 

Sam 

Hi, I’m Sam. Welcome to the programme! 

 

Phil  

And I’m Phil. Hello! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે વાત કરવી છે કચરા અન ેએના વ્યવસ્થાપન મવશ.ે મવશ્વનો દરેક દેશ કચરો ઉત્પન્ન છે અન ે
આજે વાસ્તમવકતા એ છે કે ઘણાાં દેશો પાસ ેકચરાન ાં યોગ્ય વ્યવસ્થાપન નથી. આથી અમન ેમવચાર 
આવ્યો કે ચાલો જાણીએ કે એ ક્યો દેશ છે જે સૌથી વધ  પ્રમાણમાાં કચરાન ાં ‘recycle’ કરે છે? 

અ) સાઉથ કોરરયા 
બ) મકેમસકો 
ક) જમમની 
ફ્રેન્ડસ,્ ‘recycle’ નો અથમ થાય છે નકામી થયલેી વસ્ત  ન ેફરી વાપરી શકાય એવી બનાવવી.  
 

Phil 

Well, I’ve been to South Korea, and I noticed they had recycling bins everywhere.  

 

Sam 

For paper and plastic? So is that your answer, Phil? 

 

પ્રઝેન્ટર 

Wait, we’ll give you the answer later in the programme! પહેલાાં તમ ેબીબીસી દ્વારા એક પારકસ્તાની 
ય વતી મવશ ેકરવામાાં આવલે ન્યઝૂ સાાંભળો. આ ય વતીએ પોતાની અદભતૂ કલાકૃમત દ્વારા ‘recycling’ 
શબ્દનો એક નવો જ અથમ લોકો સમક્ષ મકૂયો છે. તણેે પોતાની કલાકૃમત ‘waste’ અન ે‘rubbish’ થી 
બનાવી છે. મમત્રો, ‘waste’ એટલે કે કચરો અન ે‘rubbish’ એટલે કે નકામી વસ્ત  ઓ. 
 

 



News insert 

A ten-year-old schoolgirl from Pakistan has been taking general rubbish and turning it into gift bags 

to help clean up the growing waste problem in her country. Pakistan generates 20m tonnes of 

rubbish a year and the figure is growing by 2.4% annually. Cou ld Pakistan’s ‘youngest social 

entrepreneur’ have the answer? Zymal Umer estimates she has sold $5,000 worth of bags and 

donates her profits to children’s charities, winning multiple international awards for her work. 
 

Sam 

What a great story! This girl clearly has a real social conscience. 
 

પ્રઝેન્ટર 

‘Social conscience’ એટલે સામાજીક મવવકેબ દ્ધિ. Yes, and so young. 

 

Sam 

I know, it’s always nice to see young people who have a social conscience and want to change things.  

 

Phil 

You and your social conscience, Sam! No, but it’s true - they can then be an example to other young 

people, too. 

 

Sam 

Exactly, often all you need is one person to implement change and others will do the same. 
 

પ્રઝેન્ટર 

‘Implement change’ નો અથમ થાય છે ફેરફાર અથવા બદલાવનો અમલ કરવો. Have either of you ever 

implemented any changes? 

 

Phil 

Like the girl in the story? No! But I’ve tried to implement small changes in my own life, like reusing 

plastic bags. 
 

પ્રઝેન્ટર 

I do that, too. And I also collect dry and wet waste separately. અન ેજ્યારે કચરાની વ્યવસ્થાપનની 
વાત મનકળી છે તો આગળ પછેૂલા પ્રશ્નો જવાબ આપી દઈએ. પ્રશ્ન હતો કે મવશ્વન ાં કય ાં દેશ છે જે સૌથી 
વધારે પ્રમાણમાાં કચરાન ે‘recycle’ કરે છે? 

અ) સાઉથ કોરરયા 
બ) મકેમસકો 
ક) જમમની 



 

મમત્રો, OECD દ્વારા બહાર પાડવામાાં આવલે આંકડા પ્રમાણે જવાબ છે ક) જમમની. પોતાના સ ાંસાધનો વડે 
જમમની એના ક લ કચરાન ાં 65% જેટલા કચરાન ાં વ્યવસ્થાપન કરે છે. સાઉથ કોરરયા બીજા ક્રમ ેછે જે 
પોતાના ક લ કચરામાાંથી 59% ન ાં વ્યવસ્થાપન કરી રહ્ ાં છે. 
 

Sam 

That just shows what happens if everyone makes little changes.  

 

Phil 

It’s true, we can all make a difference in small ways. 
 

પ્રઝેન્ટર 

‘Make a difference’ એટલે કાંઇક ફેરફાર આવ ેતમે વતમન કરવ ાં. Yes, in small ways, like we were saying 

earlier, with our plastic bags and collecting dry and wet waste separately.   
 

Sam 

Yeah, I often wish I could make a bigger difference than I do, though... 

 

Phil 

There’s your social conscience again, Sam! 

 

Sam 

But, really. I can often see where there’s a problem, but can’t come up with solutions . 
 

પ્રઝેન્ટર 

‘Come up with solutions’ નો અથમ થાય છે સમસ્યાનો ઉકેલ સચૂવવો. They described the schoolgirl in 

the story as a ‘social entrepreneur’. મમત્રો, ‘social entrepreneur’ ન ેગ જરાતીમાાં કહીશ ાં સામાજીક સાહસ 
ખેડનાર. 
 

Sam 

Exactly! She came up with such a creative solution to a big problem in her country. 

 

Phil 

You know, I was just thinking - I’d say that in our team, I’m the one who comes up with the most 

creative solutions. 

 

Sam 

You’re also the one who creates all the problems, Phil! 
 

 



 

પ્રઝેન્ટર 

Oh no, maybe we need to implement some changes here! તમારા મ ાંતવ્યો જણાવો મમત્રો? મવશ્વમાાં વધી 
રહેલાાં કચરા અન ેનકામી વસ્ત  ઓ અંગ ેતમ ેશ ાં માનો છો? શ ાં કરવાથી તમારા દેશમાાં ‘make a difference’ 

થશ?ે તમારા મત ેઆ સમસ્યા માટે કોન ે‘come up with solutions’ જેવો અભભગમ અપનાવવો પડશ?ે 

 

આજે સામાજીક પ્રશ્નો અન ેએના સામાધાન સાથ ેસ ાંલગ્ન જે પણ શીખ્યા એન ાં પ નરાવતમન કરી લઈએ. 
‘Social conscience’ એટલે સામાજીક સદમવવકેબ દ્ધિ જ્યારે ‘implement change’ નો અથમ થાય છે ફેરફાર 
અથવા બદલાવનો અમલ કરવો. 
 

‘Make a difference’ એટલે કાંઇક ફેરફાર આવ ેતમે વતમન કરવ ાં અન ે‘come up with solutions’ નો અથમ 
થાય છે સમસ્યાનો ઉકેલ સચૂવવો. આવા જ બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સાથ ેફરીથી મળીશ ાં English 

Togetherમાાં… ત્યાાં સ ધી Bye! 


