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హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్ాాగతం. న్న పేర్ు క్లయయణి.   కొతత  పద 
పరయోగాలూ, ఇంగలీష లో వాటి వాడక్ం – ఇవన్నా మీకిక్కడ తెలుస్ాత యి.    
ఇవాళ  ‘to downsize’ కింద పరిమయణం (?) అన్ా పరయోగా్ా చూదనద ం! దనన్ర్ధం 
ఏమయుయంట ంద్పిస్్త ంది? ... ఇదీ అ్ తేల్చి చెపపలేక్ ప్ తున్నారా ?  ఊఁ... న్నల్ ఫేఫెల సంభాషణ 
వందనం పదండి. క్ంపెన్నలు చిన్ావ ైప్ డం, అపపపడు దన్లో ప్చేసే ఉదయ యగుల పరిసిితీ – ఈ వషయయల 
గురించి వాళలీ  మయటాీ డుక్ుంట న్నార్ు. దన్కీ, ఇవాళి్ట పదన్కీ ఏం సంబంధం ఉంద్పిస్్త ంది మీక్ు? 
 

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. 

‘Downsize’ అన్ేది ‘down’ ఇంకా ‘Size’ అన్ే ర ండు పదనలతో క్ల్చపి   తయయరౌతుంది‘. ఇక్కడ ‘size’ 

అన్ేది కిరయలయ వాడతనం, అంటే ‘to change size’ అన్ే అర్ధంలో, ‘down’ అన్ే పదం ఆ మయర్ుప దిశ్ 
సూచిస్త ంది, అంటే చిన్ాదౌతుంద్ అర్ధం. బిజిన్ స్ చిన్ాదౌతోందన్ే అర్ధంలో ఈ పరయోగా్ాతర్ుచ్గా 
వాడతనం.  

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.  

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'. 
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బిజిన్ స్ సంబంధంగా ‘downsize’ పదన్ా వాడిన్పపడు, స్ాధనర్ణంగా పరజలు ఉదయ యగాలు కోలోపవడం 
అన్ే అర్ధమే ఉంటూ ఉంట ంది - so it is often a negative word. ‘Downsizing’ అన్ే మయట పరజలు 
చిన్ా ఇళీలోకి మయరే సందర్భంలో క్ూడన వాడుతూ ఉంటాం, అయితే అది negative అర్ధం కాన్క్కర్లేద్; 
కొంతమంది practical reasons వలీ చిన్ా ఇంటలీ కి మయరాలన్్కోవచ్ి – maybe they don’t need 

such a big house, or they want to change their lifestyle. క్దన!  

దన్ా ఎలయ వాడతనరో కొ్ా ఉదనహర్ణలు వ్ తెలుస్క్ుందనం 

Examples 

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. 

Neil 

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

audience! 

Feifei 

Sorry, Neil. 
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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. 

 

ఫేఫె – న్నల్ ్  ‘downsize’ అవమ్ సలహా ఇస్్త ంది. అత్ శరలర్ం బర్ువప ‘downsize’ అవాాలుసంద్ 
ఆమె ఉదేదశం – అంద్కే న్నల్ మన్్ confuse చేయొదద్ చెపాపడు. Remember, --క్ంపెన్నలు 
చిన్ావవడం అన్ే అర్ధమే common use. అయితే చిన్ా ఇళీ లోకి మయరే సందర్భంలో క్ూడన – 
వాడొచ్ి.  
మీర్ు ప్ చేసిన్ క్ంపెన్న ఎపపపడెైన్న  ‘downsize’ అయిందన? Have you ever thought of 

‘downsizing’ your house? దన్ వలీ మీ జీవతవధనన్ం మయరిందన?  
Join us next time for more English Expressions. 

 

 

 


