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BBC LEARNING ENGLISH 
English Together 

The Fourth Industrial Revolution 
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... 
 

Sam 

Hi, I’m Sam.  

 

Tom  

And I’m Tom. Hello everybody! Welcome to today’s programme.  

 

Sam 

So I heard a new term on the news today: the Fourth Industrial Revolution. Either of you know what that is? 

 

Tom  

I think that it has something to do with the internet and other technological breakthroughs. 

 

પે્રઝન્ટર 

Yes, you’re right, Tom.  આ વવષય ‘technological  breakthroughs’ સાથે સાંલગ્ન છે. વમત્રો, ‘technological  

breakthroughs’ એટલે મહત્વપરૂ્ણ શોધ અથવા ઘટના જે પરરસ્સ્થવતને સ ધારવા અથવા સમસ્યાનો 

જવાબ આપવામાાં મદદરૂપ બને છે. દાખલા તરીકે ‘Artificial Intelligence’  એટલે ‘કૃવત્રમ બ દ્ધિ’, ‘3 ડી 

વિન્ટીંગ’  અને ‘self-driving cars’ એટલે જરાતીમાાં કહીશ ાં ‘ડ્રાઈવર વગરની કારો’.  
 

બીજા પર્ ‘technological  breakthroughs’ હોય છે જેમ કે ‘scientific breakthrough’ એટલે વૈજ્ઞાવનક શોધ 

અથવા ઘટના અને  ‘a medical breakthrough’ એટલે દવા સાંબાંધી શોધ અથવા ઘટના. 
 

Sam 

Oh, so it’s about technological breakthroughs that will change the way we live our lives, basically.  

 

Tom 

Yes! I vaguely remember learning about the first Industrial Revolution when I was at school... 
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પે્રઝન્ટર 

હા, હ ાં પર્ િથમ ઔધોગગક ક્ાાંવત વવશે શાળામાાં ભણ્યો છાં. And that’s actually what today’s quiz question 

is about.  િથમ ઔધોગગક ક્ાાંવત એ મશીનરી ય ગ અને કારખાના ય ગની શરૂઆત હતી, જેમાાં હાથથી 

વસ્ત  ઓ બનાવવાની જગ્યાએ મશીનો અને યાંત્રો દ્વારા વસ્ત  ઓન ાં ઉત્પાદન થવા લાગ્ય ાં. 1700 ની 

સાલમાાં િથમ ઔધોગગક ક્ાાંવતનો ઉદય થયો. વમત્રો, શ ાં તમને ખબર છે કે ક્ાાંથી શરૂ થઈ? 

 

અ) અમેરરકા  

બ) ગ્રેટ ગિટેન 

ક) ફ્ાાંસ 

અમે તમને આ સવાલનો જવાબ થોડીવારમાાં જર્ાવીશ ાં. 

Sam  

Interesting that the first Industrial Revolution started in one place, because it sounds like the Fourth 

Industrial Revolution is happening everywhere! 
 

પે્રઝન્ટર 

હવે તમે BBC World Service દ્વારા કરાવમાાં આવેલ ન્યઝૂ સાાંભળો જેમાાં ‘technology’ એટલે કે િૌદ્યોગગક 

વવજ્ઞાનનાાં તજજ્ઞ ચોથ ાં ઔધોગગક ક્ાાંવત વવશ ેજર્ાવી રહ્યો છે.  

News Insert 

A very important feature of, uhm, the Fourth Industrial Revolution is connectivity or connectedness, as you 

put it, eh. So anybody with a smartphone that basically allows them to be, uhm, online is really part of it. So 

we’ve seen recently, for example, what happens with social media, there’s lots of data around every 

interaction that you’re making on social media that’s being collected and is being used to create a profile on 

you...so, really, whether we know it or not, very many of us are participating quite actively in the Fourth 

Industrial Revolution.  

 

Sam 
Wow, so if anyone with a smartphone is part of the revolution, this really is a global phenomenon.  
 

પે્રઝન્ટર 

‘A global phenomenon’ એટલે વવશ્વમાાં િચગલત િવાહ. Anyone with a smartphone or anyone with internet 

access! 
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Tom 

And a social media account! They’re all connected – I think one global phenomenon is helping the 

development of another. 

 

Sam  

It’s a little scary, though, isn’t it? There is one new wave of technological breakthroughs after another at the 

moment, but do we really know what consequences they’re having? 

 

પે્રઝન્ટર 

‘A new wave of something’ એટલે નવ ાં ચલર્ અથવા વલર્. કોઈ નવી બાબત અથવા વસ્ત   લોકોમાાં 
ઝડપથી િચગલત થવા લાગે ત્યારે આ શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરાવામાાં આવે છે. દાખલા તરીકે 
સોસ્યયલ વમડીયા.  
 

Tom 

Yeah, I know what you mean, Sam. I think it takes a long time for consequences to become clear when there’s 

a new wave of technological products coming into the world. But, generally, I think the consequences are 

positive. 

 

Sam 

I don’t know! Five years ago, I didn’t have a smartphone. Now I can’t imagine life without it. 

 

Tom 

Yeah, exactly! So these new products are shaping the way we live our lives, usually for the better! 

 

પે્રઝન્ટર 

‘To shape the way we do something’ એટલે આપર્ે જે કરી રહ્યાાં છે એમાાં આમલૂ પરરવતણન લાવવો.  

દાખલા તરીકે, ફોટો પાડવા માટે હવ ેકૅમરાનો ઉપયો થતો નથી. કારર્કે મોબાઈલથી ઘર્ી સારી 

તસ્વીરો લઈ શકાય છે. And just like the first Industrial Revolution shaped the way we made products. Shall 

we give you the answer to the quiz?  

1700 ની સાલમાાં િથમ ઔધોગગક ક્ાાંવતની શરૂઆત ક્ાાંથી થઈ હતી? 
 

અ) અમેરરકા  

બ) ગ્રેટ ગિટેન 

ક) ફ્ાાંસ 

તો વમત્રો, જવાબ છે બ) ગ્રેટ ગિટેન. 
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Sam 

So, the summary of today’s programme is that technology is shaping the way we live our lives and we have no 

power to stop it. 

 

Tom 
But you do have some power, Sam, don’t you? Do you want to stop it? I mean, you could stop using your 

smartphone…and social media…and the internet… 

 

Sam 

Ah, no, thank you! 

 

પે્રઝન્ટર 
I guess we’re all part of the Fourth Industrial Revolution after all! તમારા વવશે જર્ાવો વમત્રો!  તમે ‘the new 

wave to technology breakthroughs’ ને સારો ગર્ો છો કે ખરાબ? 

 

વમત્રો, આજે જે કાંઈ પર્ શીખ્યા એન ાં પ નરાવતણન કરી લઈએ. ‘Technological  breakthroughs’ એટલે 

મહત્વપરૂ્ણ શોધ અથવા ઘટના જે પરરસ્સ્થવતને સ ધારવા અથવા સમસ્યાનો જવાબ આપવામાાં મદદરૂપ 

બને છે. ‘A global phenomenon’ ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં વવશ્વમાાં …  જ્યારે ‘a new wave of something’ એટલે 

નવ ાં ચલર્ અથવા વલર્. ‘To shape the way we do something’ એટલે આપર્ ેજે કરી રહ્યાાં છે એમાાં 

આમલૂ પરરવતણન લાવવો.  
 

આવા જ બીજા રસિદ ટૉવપક્ સાથે ફરીથી મળીશ ાં English Together માાં. ત્યાાં સ ધી Bye! 


