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ਰਾਜਵੀਰ  
ਹੈਲੋ, English Expressions ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਵਿਹਾ ਸ਼ੋ ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ 
ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਿੱਖਣ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।   
ਮੈਂ ਰਾਿਵੀਰ ਤੇ ਅਿੱਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘to downsize’, ‘ਕਿੱਦ ਛੋਟਾ ਹੋ ਿਾਣਾ’, ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । 
ਤੁਹਾਨ  ੰ  ਕੀ ਲਿੱ ਗਦਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਿੇ ਕੁਝ ਪਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ।  
ਨੇਲ ਅਤੇ ਫੇਫੇ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕ ਿਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿੱਿ ਦੇ 
ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ? 

Neil 

The word we are going to focus on today is the verb 'to downsize'. That's the word 

companies use to describe cutting a number of jobs and making employees redundant. 

'Downsizing' is the noun. 

Feifei 

Yes. When they make workers redundant the companies become smaller in size. They 

downsize.  

ਰਾਜਵੀਰ              

‘Downsize’ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘down’ ਅਤੇ ‘size’ ਨ  ੰ  ਿੋੜਕੇ ਬਵਣਆ ਹੈ, ਇਥੇ ‘size’ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵਕਵਰਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ 
ਵਿੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘to change size’ ਅਤੇ ‘down’ ਉਸਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਿਾਣੀ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਕਸ ਰ ਪ ਿਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰ ਦੇ 
ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਵਵਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

Neil 

You might have heard or read this verb during the economic downturn of the last few years.  

As most people were short of money, they decided to save the money they did have and it 

had an impact on businesses all over the world.  
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Feifei 

And some people have started applying the term to their own situations. If you've had to 

sell your house and move to a smaller flat, for example, you might say you were 

'downsizing'. 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿਦੋਂ ‘downsize’ ਨ  ੰ  ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਿੋਵੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਕਿੱ ਵਿਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਣੀ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਨਕਾਰਾਤਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ । ‘Downsizing’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਵਿੱਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਨ ੰ  ਵੀ ਸੰਕਤੇਤ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦਵਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੁਵਵਧਾ 
ਅਨਸੁਾਰ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਿਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜ਼ੀਹ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਿੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਊਣ ਿੰਗ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ‘downsizing’ ਨ  ੰ  ਮਾੜਾ ਹੀ ਮੰਵਨਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।  
ਚਲੋ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਕਵੇਂ ਵਰਵਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

The growth of online sales in the UK has forced many retail businesses to downsize. Some of them 

have reduced their number of outlets in the high street. 

Now that I am going to university, my parents have decided to downsize. They are selling the house, 

moving to a flat and using some of the money to travel the world. 

Many people are upset about the company’s decision to downsize. Their decision will lead to many 

people losing their jobs. 

 

Feifei  
And if you don't mind me saying, Neil, I think you would benefit from downsizing. 

Neil 

What do you mean? I don't own a company and I'm not selling my house or anything. 

Feifei 

No but I've noticed you've… well, you know, you really enjoy your food, don't you?  

Neil 

Are you calling me fat!? 

Feifei 

Oh no, no, no… well, yes. A little. 
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Neil 

How dare you! And anyway, we don't use 'downsize' for bodies, so you're confusing our 

audience! 

Feifei 

Sorry, Neil. 

Neil 

I am a bit fat, actually… 

Feifei 

Well, maybe if the company downsizes, you won't be able to afford all those meat pies. 

Neil 

That's what I like about you, Feifei. You always look on the bright side.    

 

ਰਾਿਵੀਰ 

ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਫੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕੰਨਾ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ‘downsize’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। 
ਉਸਨੇ ਨੇਲ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨ ੰ  ‘downsize’ ਕਰ। ਕਿੱਦ ਿਾਂ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਨ ੰ  
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾੜੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇਲ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਵਕ ਫੇਫੇ ਸਾਨ  ੰ  ਉਲਝਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਿਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ‘downsize’ ਕੀਤਾ? ਿਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨ ੰ  
‘downsize’ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਵਚਆ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ? 
ਚਲੋ ਅਿੱਿ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ‘English Expressions’ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਫੇਰ ਿੁੜੋ। ਬਾਏ। 


