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પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ English Togetherમાાં આપન ાં સ્વાગત છે ...હ ાં છાં રીષી...અને આજે મારી સાથે છે ...
Phil

Hi, I’m Phil. Welcome to the programme.
Sam
And I’m Sam. Hello everyone!
Phil
Guys, I really need to share this story with you! Did you hear about the 99-year-old swimmer who broke the
world record in Australia?
પ્રેઝન્ટર
Wait, wait! Before we listen to the story, as you brought up the topic of an athletics competition, Phil, let me
ask you a quick question about the world’s oldest and biggest athletics competition – the Olympic Games.
મમત્રો, પ્રાચીન ઑલલમ્પપક ગેપસની પ્રથમ હસ્તલલખીત લલપી 776 ઈસવીસન પ ૂવેની છે . તે સમય માત્ર
એક જ સ્પર્ાા થતી હતી. તો મમત્રો, આજનો પ્રશ્ન છે કે એ સ્પર્ાા કઈ હતી? તમારા ઑપ્શનસ્ છે ેઃ
અ) તરવ ાં
બ) કસ્તી
ક) ટ્રેક અને ફિલ્ડ
Sam
Mmh, that’s a good question!
Phil
Let’s talk about it later! I really want you to hear this story!
પ્રેઝન્ટર
Phil, you’re very excited about this, aren’t you? તો મમત્રો, હવે તમે BBC World Service દ્વારા કરવામાાં
આવેલી ન્ય ૂઝ સાાંભળો જેમાાં 99 વષાનાાં વ ૃદ્ધ મવશે વાત કરવામાાં આવી છે . 99 વષાની ઉંમર હોવા છતાાં
જ્યોર્જ કોરોન્સ તરવામાાં નવો મવશ્વમવક્રમ પોતાના નામે અંફકત કયો છે .

News Insert
While most around him were sweating over claiming a place in the Commonwealth Games, George Corones
used the Australian trials as a way to put his name in the record books. The only entry in the 100-104 age
group, he swam alone covering 50 metres in 56.12 seconds. Corones says he only started taking swimming
seriously at the age of 80 and while this won’t win him a place in the games, he does have his sights set on
another record. Tomorrow night, he returns to swim in the 100 metre freestyle.
Phil
Isn’t that amazing?
Sam
But was he competing in the games? I didn’t quite understand.
પ્રેઝન્ટર
No, he was just using the trials as a way to put his name in the record books. ગજરાતીમાાં ‘trail’ નો અથા
થાય છે કસોટી. બીજો અથા થાય છે પરીક્ષા.
Phil
Yeah, they said that while he didn’t win a place in the games, he did win a place in the record books.
Sam
I hear a story like that, and I just feel a little inadequate, to be honest.
પ્રેઝન્ટર
‘To feel inadequate’ એટલે અપ ૂરત ાં લાગવ ાં. મમત્રો, ‘inadequate’ એ adequate નો મવરોર્ી શબ્દ છે .
‘Adequate’ નો ગજરાતીમાાં અથા થાય છે પ ૂરત ાં. That’s not good, Sam!
Phil
Oh, no, Sam, a story like this shouldn’t make you feel inadequate. It just proves that age shouldn’t be a
barrier to achieving your dreams. It should be motivating!
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પ્રેઝન્ટર
‘To be motivating’ એટલે પ્રોત્સાફહત કરવ ાં. I agree, age shouldn’t be a barrier here. ‘Barrier’ ને ગજરાતીમાાં
કહીશ ાં અવરોર્. બીજો અથા થાય છે અંતરાય.
Sam
I guess what’s motivating for some people, is demoralising for others.

પ્રેઝન્ટર
‘To be demoralising’ એટલે નૈમતક બળ તોડી નાાંખત ાં. Do you really find this story demoralising, Sam?
Phil
Trust you to hear a story as positive as this one and think it’s demoralising, Sam!
Sam
Don’t get me wrong, I also think it’s very impressive.
પ્રેઝન્ટર
Oh, good! ‘To be impressive’ નો ગજરાતીમાાં અથા થાય છે પ્રભાવશાળી લાગવ ાં. તમે અંગ્રેજીમાાં કહી શકો
છો ‘to be impressed by something or someone’ એટલે કે કોઈ વ્યમ્તત અથવા બાબતથી પ્રભામવત થવ ાં. I’m
impressed by this man, definitely!
Phil
Yeah, me too! I’m so impressed by his thirst for life.
પ્રેઝન્ટર
Thirst for life’ એટલે જીવન જીવવાની જજજીમવષા.
Sam
Yeah, absolutely. I’m just saying that his impressive thirst for life can also be demoralising!
પ્રેઝન્ટર
Ok, Sam, let’s see if you find this motivating! Do you remember the question I asked you earlier? પ્રશ્ન હતો કે
પ્રાચીન ઑલલમ્પપક ગેપસની પ્રથમ હસ્તલલખીત લલપીમાાં નોંર્ાયેલ સ્પર્ાા કઈ હતી?
અ) તરવ ાં
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બ) કસ્તી
ક) ટ્રેક અને ફિલ્ડ
What do you think the answer is, Sam?
Sam
I think it was c.
પ્રેઝન્ટર
And you’re correct. The answer is c. track and field.
Phil
That was very impressive, Sam!
Sam
Yeah, yeah. I know what you two are trying to do, and it won’t work.
પ્રેઝન્ટર
Ha ha! Not sure Sam is very impressed by us, Phil! આજે ‘achievement’ એટલે કે મસદ્ધદ્ધ સાથે સાંલગ્ન જે પણ
શીખ્યા એન ાં પનરાવતાન કરી લઈએ.
‘To feel inadequate’ એટલે અપ ૂરત ાં લાગવ ાં જ્યારે ‘to be motivating’ નો અથા થાય છે પ્રોત્સાફહત કરવ ાં. ‘To
be demoralising’ ને ગજરાતીમાાં કહીશ ાં નૈમતક બળ તોડી નાાંખત ાં અને ‘to be impressive’ એટલે પ્રભાવશાળી
લાગવ ાં.
આવા જ બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સાથે િરીથી મળીશ ાં English Togetherમાાં. ત્યાાં સર્ી Bye!
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