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BBC LEARNING ENGLISH 
English Together 
Positive disruption? 
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... 
 
Tom 
Hello everyone! I’m Tom, thanks for joining us again and I’m with… 
 
Sian  
Hi everyone. Yeah. I’m Sian. 
 

પે્રઝન્ટર 

What’s wrong, Sian? 
 
Sian 
I’ve had a terrible day! 
 
Tom 
Why don’t you tell us about it? What happened? 
 
Sian 
My train was late! That made me late for my meeting with the boss! It disrupted everything! 
 

પે્રઝન્ટર 

That’s annoying!  ‘Disrupted’ એ અંગ્રેજી શબ્દ ‘disrupt’ નો એક પ્રકાર છે. ‘Disrupt’ નો અથથ 
થાય છે વવક્ષેપ, જે મોટાભાગે નકારાત્મક હોય છે. વમત્રો, આજનો પ્રશ્ન પણ ‘disrupt’ સાથે 
સાંલગ્ન છે. ગ્રાહક સમહૂ Which  મ જબ 2016-17 માાં ટે્રન સેવાઓમાાં વવકે્ષપનાાં કારણે ય .કે. માાં 
કેટલા માનવ કલાકોન ાં ન  કશાન થય ાં છે?  

અ) 1.6 વમલલયન 
બ) 3.6 વમલલયન 

ક) 5.6 વમલલયન 
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Tom 
Hmm… good question! But, is it fair to describe these hours as ‘lost’ hours? 
 
Sian 
Well, I can’t ‘find’ my missing work from this morning, can I?! 
 

પે્રઝન્ટર 

વમત્રો, હવે તમે BBC Radio 4 દ્વારાThe Human Zoo કાયથક્રમ માટે તૈયાર કરવામાાં આવેલા 
સમાચાર સાાંભળો. મહમેાન કે જે એક મનોવવજ્ઞાની છે જણાવી રહ્ાાં કે વવકે્ષપ એ ક્યારેક સારી 
બાબત પણ હોઈ શકે છે. 
 
Guest 
Well, of course if you’re a passenger on railways then you think disruption is definitely a bad 
thing. But, in a more general context, disruption may actually be, sometimes be helpful and 
may actually help us think about things in new exciting ways and it’s interesting that we 
don’t feel that. We don’t feel the opportunity as much as we feel the danger. So, if we don’t 
allow disruptive change we can’t find new, really interesting ways of doing things. So though 
we have a bias against disruption, that bias may not necessarily be a good thing. 
 
Tom 
Interesting! 
 
Sian 
What did he mean “we have a bias against disruption”? 
 

પે્રઝન્ટર 

‘A bias against’ એટલે પક્ષપાતી વલણ રાખવ ાં. Well, if we are biased against disruption it 

means we always see disruption negatively and we can’t see the opportunities it provides! 
 
Sian 
Hang on, what opportunities did me being late provide?! 
 
Tom 
Well, for one, we have a topic for today’s programme! That’s an upside, surely? 
 

પે્રઝન્ટર 

‘An upside’ એટલે કોઈ પરરસ્સ્થવતન ાં સકારાત્મક પાસ ાં. Right! Being late for your meeting was 

definitely a downside, though! 
 
Tom 
How was your meeting with the boss, anyway? 
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Sian 
Well, it was good, actually! I didn’t have time to prepare so I just spoke to the boss naturally.  
 
Tom 
There you go! That’s an example of positive disruption! Sometimes it’s good to shake things 
up a bit. 
 

પે્રઝન્ટર 

Haha! ‘To shake things up a bit’ નો અથથ થાય છે સામાન્ય કરતાાં કાંઈક અલગ રીતે કાયથ કરવ ાં. 
So was your last-minute meeting stressful, Sian?  
 
Sian 
Hmm… I was quite shaken up at the end! 
 

પે્રઝન્ટર 

તો શોન કહ ેછે કે એ વસ્ત  ઓથી ‘shaken up’ થઈ ગઈ હતી. આ કમથલણ અલભવ્યસ્તત છે જે 
જણાવે છે કે વવકે્ષપના કારણે આશ્ચયથચરકત થઈ જવ ાં અથવા તાણનો અન ભવ કરવો. 
 
Tom 
So…you haven’t told us what actually happened in the meeting. 
 
Sian 
Well, actually, they liked my new idea – and we’re going to make the new programme! 
 

પે્રઝન્ટર 

અલભનાંદન! આ બહ  સારા સમાચાર છે! 

 
Tom 
You see, Sian? Every cloud has a silver lining! 
 

પે્રઝન્ટર 

That’s right! ‘Every cloud has a silver lining’ એક અલભવ્યસ્તત છે જેનો અથથ થાય છે કે તમે 
સમસ્યાઓમાાંથી પણ સકારાત્મક પાસ ાં શોધી શકો છો. 
 
Sian 
Well, I suppose even missing your train can have its upsides! 
 

પે્રઝન્ટર 

અને આ સાથે હ ાં તમને આજના પ્રશ્નનો જવાબ જણાવ ાં. જવાબ છે (બ). ટે્રન સેવાઓમાાં 
વવક્ષેપના કારણે 2016-17 માાં 3.6 વમલલયન માનવ કલાકો બરબાદ થયા હતા. 
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Tom 
It does make you wonder, though, doesn’t it? How many positive things could have come 
from those disruptions? People could have fallen in love at the train station whilst they were 
waiting for their train! 
 
Sian 
Now you’re being overly idealistic, Tom. 
 

પે્રઝન્ટર 

‘Idealistic’  એટલે આદશથવાદી. Yes, Tom – it’s hard to be idealistic when your train’s late! 

 
Sian 
Every cloud may have a silver lining, but it’s still not nice waiting for a train! 
 

પે્રઝન્ટર 
I think most people agree on that! તમાર ાં આ અંગે શ ાં માનવ ાં છે વમત્રો? શ ાં તમે ‘bias against 

disruption’ ન ાં વલણ ધરાવો છો અથવા તો તમને લાગે છે કે દરેક પરરસ્સ્થવતન ાં ‘upsides’ અને 
‘downsides’ હોય છે? ‘Bias against disruption’ એટલે વવકે્ષપ સામે પક્ષપાતી વલણ રાખવ ાં 
જ્યારે ‘upside’ નો અથથ થાય છે કોઈ પરરસ્સ્થવતન ાં સકારાત્મક પાસ ાં. ‘Downside’ ને કહીશ ાં 
પરરસ્સ્થવતન ાં નકારાત્મક પાસ ાં. ‘To shake things up a bit’ નો અથથ થાય છે સામાન્ય કરતાાં કાંઈક 
અલગ રીતે કાયથ કરવ ાં અને ‘to be shaken-up’ એટલ ેવવક્ષેપના કારણે આશ્ચયથચરકત થઈ જવ ાં 
અથવા તાણનો અન ભવ કરવો. ‘Idealistic’ ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં આદશથવાદી.  
Thanks for joining us and see you next time for more English Together! Bye! 
 
 


