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BBC LEARNING ENGLISH 

English Together 

Road-mending grandmothers 
This is not a word-for-word transcript  
 

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ English Togetherમાાં આપન ાં સ્વાગત છે...હ ાં છાં રીષી...અને આજે મારી સાથે છે... 

Phil  

Hi, I’m Phil. 

 

Sam  

And I’m Sam. Welcome! 

પ્રેઝન્ટર 
મમત્રો, આજે તમ ે બીબીસી મૉમનટરરિંગ ન્યઝૂ દ્વારા કરવામાાં આવેલ સમાચાર સાાંભળો જેમાાં દાદીઓના 
એક ગ્રપૂ મવશે વાત કરવામાાં આવી છે. આ ગ્રપૂ પોતાના ગામની સ્સ્થમતને સ ધારવા માટે પ્રયાસ કરી 
રહી છે.  

News 

A group of Russian grandmothers grew so tired of waiting for the local authorities to fix their road 

that they hired the necessary equipment and did the job themselves, it's reported by Rossiya 24. The 

local administration said after an inspection last month that no repairs were necessary. 

According to Ura.ru, the group - including a 90-year-old babushka - contributed 500 roubles each 

for building material and set to work with the help of two men. 

 

પ્રેઝન્ટર 
આ ન્યઝૂ અંગ ેતમારા શ ાં મવચાર છે મમત્રો? તમે એ વાતથી ખ શ થયા કે લોકો કેવી રીતે પોતાના સમાજ 
માટે કાયય કરી રહ્ાાં છે કે પછી તમે અમધકારીઓના મદદ ન કરવાનાાં અભભગમથી નારાજ છો? આજે 
જ્યારે આપણે રોડ મવશે વાત કરી રહ્ાાં છે ત્યારે તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે મવશ્વનો સૌથી લાાંબો રસ્તો કયા 
ખાંડમાાં આવલેો છે? 

Phil 

Let’s get back to the story - there’s a problem in your neighbourhood, so you all get together and fix 

it - that’s showing great pride in your community. 
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પે્રઝન્ટર 

‘Pride’ નો અથય થાય છે સ્વાભભમાન. હ ાં ચોક્કસપણ ેમાન ાં છાં કે સમાજમાાં સ્વાભભમાન હોવ ાં જ જોઈએ. 
 

Phil 

Yes, I’m inspired by this - I want to build the same pride in my community, and see if my neighbours 

want to help make our neighbourhood nicer. 

 

Sam 

Sorry, I’m bit surprised here - did we hear the same story? I can’t believe that you thought that was 

the most important bit! 

 

Phil 

You don’t think community pride is important? 

 

Sam 

Community pride is really important... but surely the most important thing about this story is that a 

group of elderly people have had to start working on the road.  

 

Phil 

I liked that… 

 

Sam 

To me, that’s shocking - how can the authorities not take responsibility for this? 

પે્રઝન્ટર 

There are two sides to this story, aren’t there? પહલેો એ કે સમાજન ું સ્વાભિમાન જોઇને ખરેખર 

આનુંદ થાય છે અને બીજો કે હ ું જોઈ શક ું છું કે તમને લાગે છે કે કાઉન્સલે રોડ રરપેરીંગ માટે ‘take 

responsibility’ જેવો અભભગમ અપનાવવો  જોઈએ. મમત્રો, ‘take responsibility’ નો અથય થાય છે 

જવાબદારી લેવી. 
 

Sam 

It’s not just about taking responsibility for getting the road fixed - they should take responsibility for 

the safety of these women working, I mean one of them was 90 years old! 

 

Phil 

Look, now I think you are starting to be a bit patronising.... 

 

Sam 

What do you mean? 
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પે્રઝન્ટર 

Well, patronising and maybe Phil has got a point... (વાતમાું તથ્ય છે). મમત્રો, ‘patronising’ નો અથથ 

થાય છે કમજોર ગણીને તરફદારી કરવી. 
  

Phil 

Of course I’ve got a point. Firstly - you don’t know the situation, maybe there were bigger problems 

the authorities had to fix first - why do you think you know better? I think that’s a bit patronising. 

 

Sam 

Yeah, but what about their safety? 

 

Phil 

Well, secondly, these grandmothers knew exactly what they were doing - I think they can decide if 

they want to take the initiative. 

પ્રેઝન્ટર 

Sam, I think I agree with Phil here - we don’t know the whole situation - but I think it’s impressive 

how it shows people ‘taking initiative’ એટલે પહલે કરવી. 
 

Phil 

And I think it’s really important that if people want to improve something about where they live, 

they can take the initiative. 

પ્રેઝન્ટર 

હ ાં ‘initiative’ લેવાનો છાં અને આગળ પછેૂલા સવાલનો જવાબ આપવાનો છાં. પ્રશ્ન હતો કે કયા ખાંડમાાં 

મવશ્વનો સૌથી લાાંબો રસ્તો આવેલો છે? મમત્રો, ભગમનસ વલ્ડય રેકોર્ડ યસ મ જબ એ અમેરરકામાાં આવેલો છે. 

પાન-અમેરરકા હાઈવે અલાસકાથી શ રૂ થઈને અજને્ટીનાનાાં ઉશવાઈયા સ ધી જાય છે. મને નથી ખબર કે 

જેને આ હાઈવ ેબનાવય ાં એ લોકોની ઉંમર શ ાં હતી. 
  

Sam 

I bet they were younger than the people in the story. 

 

Phil 

Let’s forget about age and let’s think about community pride – you should come and visit mine! 
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Sam  

From today’s story I think I’m too young to work on the road.... but I could do some gardening! 

 

પ્રેઝન્ટર 

આજે જે પણ શીખ્યા એવ ાં પ નરાવતયન કરી લઈએ. “Pride” નો અથય થાય છે સ્વાભભમાન અને take 

responsibility એટલે જવાબદારી લેવી. Patronising એટલે કમજોર સમજીને તરફદારી કરવી અને 

initiative એટલે પહલે કરવી. 

આવાાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉમપકડ સાથે ફરીથી મળીશ ાં English Togetherમાાં. ત્યાાં સ ધી Bye! 


