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BBC LEARNING ENGLISH 

English Together 

Divorce parties 
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, hello…. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે વાત કરવી છે ‘divorce’ એટલે છૂટાછેડા મવશે. ‘Divorce’ નો બીજો અથથ થાય છે 

લગ્નમવચ્છેદ. તો તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે ય .કે. ની Office of National Statistics મ જબ છૂટાછેડા લેવાની 

સરેરાશ ઉંમર કઈ છે? તમારા મવકલ્પો છેેઃ 

અ) 30-34 

બ) 35-39 

ક) 40-44 

 

પ્રશ્ન અંગે તમારો શ ાં મવચાર છે ફિલ? 

 

Phil 

I think it takes time for people to want to get divorced – I’ll go for c) 40-44. 

Sam 

Maybe people realise they made a mistake more quickly, so it could be a) 30-34 I don’t really know. 

 

પે્રઝન્ટર 

અમ ેતમને આ સવાલનો જવાબ થોડીવારમાાં જણાવીશ ાં. મમત્રો, હવે તમે Outlook દ્વારા BBC World 
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Service માટે કરવામાાં આવેલા ન્યઝૂ સાાંભળો, જેમાાં divorce parties મવશે વાત કરવમાાં આવી છે. 

ન્યઝૂમાાં ફિસ્ટીન ગોલહેંગર નામની એક મફહલા તેની બહનેપણી મવશે જણાવી રહી છે, જેને હાલમાાં જ 

છૂટાછેડા લીધા છે. છૂટાછેડા લેતી વખતે મફહલાએ તેના પમતની સૌથી મપ્રય એવી Hunting Trohpy  સાથે 

લઈ આવી હતી. 

Insert 
 

And we had an outdoor party for her with a big bonfire and we ended up burning this guys’ hunting 

trophy on the fire, which for her was kind of an exorcism of the marriage and the sadness that had 

fallen upon her life. So as a result of that, I really started thinking this is great, we were able to take 

her from a state of devastation to sort of drawing a line and being over it. 

 

પે્રઝન્ટર 

સેમ અને ફિલ, divorce parties અંગે તમારો શ ાં માનવ ાં છે? 

Sam 

I like the idea – like Christine said in the clip, it sounds like a really good way to draw a line under 

everything. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘Draw a line under’ એટલે નક્કી કરી લેવ ાં કે આગળ ચચાથ કે મવચારણામાાં પડવ ાં નહી. જ્યારે કોઈ 

સાંબાંધનો અંત લાવવો હોય ત્યારે આ સૌથી અગત્યની બાબત છે. મમત્રો, ભારતીય સમાજ હજી 

છૂટાછેડાને ખ લ્લા મને સ્વીકારી નથી શકત ાં. 
 

Phil 

I can sort of see that drawing a line‘s important… but isn’t this a bit of strange idea for a party. Isn’t 

there a danger that it could trigger a lot of bad feelings, bringing up all the memories of why 

someone wanted to get divorced? 

 

પે્રઝન્ટર 

‘Trigger’એટલે ભતૂકાળની કોઈ વાત યાદ આવવી જે તમને દ ેઃખી કરી નાાંખે. 
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Phil 

Surely a party about a relationship that’s ended, probably for a bad reason, is going to trigger a lot of 

bad feelings and hurt. 

 

Sam 

I’m not so sure, you know… Closure is really important after something like a divorce. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘Closure’ ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં કોઈ બાબતનો અંત લાવવો. Do you think that’s the most important 

thing to recover from a traumatic event? 

 

Phil 

Does a party really give you closure, isn’t it a bit too much of a celebration? 

 

Sam 

I think it does give you closure, it marks the end of something and allows you to move on. 

 

પે્રઝન્ટર  

‘Move on’ એટલે જે થય ાં તેને ભલૂીને આગળ વધવ ાં. Moving on is so important after big life events 

like accident or divorce. 

 

Phil 

I always thought that time was better for moving on from something, not spending lots of money on 

a party. 

 

Sam 

It means you can focus on it – you can focus on all the things around a divorce, or any other life 

event and try and find the positives… even something like divorce can have positive sides, you know. 

 

પે્રઝન્ટર 

આ સાથે હ ાં તમને આજના પ્રશ્નનો જવાબ જણાવ ાં. પ્રશ્ન હતો કે ય .કે. ની Office of National Statistics 

મ જબ છૂટાછેડા લેવાની સરેરાશ ઉંમર કઈ છે? તો મમત્રો, જવાબ છે ક) 40-44. 

Sam 

So you were right, again. 

 

Phil 

You sound surprised. 
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Sam 

You see a bit too happy, maybe we should draw a line under this. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે જે કાંઈ પણ શીખ્યા એન ાં પ નરાવતથન કરી લઈએ. ‘Draw a line under’ એટલે નક્કી કરી લેવ ાં 

કે આગળ ચચાથ કે મવચારણામાાં પડવ ાં નહી જ્યારે ‘trigger’ નો ગ જરાતીમાાં અથથ થાય છે ભતૂકાળની કોઈ 

વાત યાદ આવવી જે તમને દ ેઃખી કરી નાાંખે. ‘Closure’ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં કોઈ બાબતનો અંત લાવવો 

અને ‘move on’ એટલે જે થય ાં તે ભલૂીને આગળ વધવ ાં. 

આવા જ બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સાથે િરીથી મળીશ ાં English Togetherમાાં. ત્યાાં સ ધી Bye! 


