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BBC LEARNING ENGLISH 

English Together 

Social nudges 
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 to our listeners! I’m Tom, thanks for joining us again on English Together! 

 

Sian  

Hi everyone, I’m Sian and today we’re going to be talking about ‘social nudges’ 

 

પે્રઝન્ટર 

એકદમ બરાબર. ગ જરાતીમાાં ‘nudge’ નો અથથ થાય છે ધ્યાન ખેંચવા માટે કોણી દ્વારા હળવો ધક્કો 
મારવો. ‘Social nudge’ એટલે મોટી સામાજીક ફેરફાર લાવવા માટે એક નાનકડ ાં પગલ ાં લેવ ાં.  
 

Sian 

Ah yes, there’s a famous book about this, right?  

Tom 

That’s Right! And I think the author, Richard Thaler, won the Nobel prize for Economics. 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, હવે તમ ેBBC World Service દ્વારા Worldhacks  કાયથક્રમ માટે તૈયાર કરવામાાં આવેલા સમાચાર 
સાાંભળો. લાંડનના ભગૂભથ મટે્રો સ્ટેશનની અંદર એક નાનકડી છોકરીનો સાંદેશ સતત વગાડવામાાં આવે છે. 
સાંદેશામાાં છોકરી મ સાફરોને કાંઈક યાદ અપાવી રહી છે. 
  

News insert 

Megan 

Hello everybody and please listen up. 

Harriet Noble 

This is a social nudge in action. 

Megan 

Take care on the escalators. Hold on to the handrail and your luggage. 
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Passenger 

Get your attention straight away, and think 'oh, what's going on?' 

Harriet Noble 

Nudges are all about small tweaks to our environment, designed to provoke us into making different, better 

choices. 

Dougal Shaw 

The desired outcome of this particular nudge is simple – get people to hold the handrail to support 

themselves if they lose balance, so they don't fall down and injure themselves. 

Sian 

That’s a great idea! The girl’s voice is the ‘nudge’ that reminds them to be careful by holding the handrail on 

the stairs! Plus I think hearing a girl's voice will make people happier during their morning commute. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘Commute’ એટલે ઘરેથી કામની જગ્યા પર મનયમમતપણે આવજા કરવ ાં. મમત્રો, આપણે વાત આગળ 

વધારીએ એ પહલેાાં તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે છોકરીના સાંદેશાના કારણે અકસ્માતના પ્રમાણમાાં કેટલા ટકા 

ધટાડો નોંધાયો છે?  

અ) લગભગ એકતતૃીયાાંશ 

બ) લગભગ અડધ ાં 

ક) લગભગ બેતતૃીયાાંશ  

Tom 

I can't see the reduction being any more than a third, to tell you the truth. 

Sian 

I think it could well be C). The idea behind nudge theory is that we can make a big difference with just some 

small tweaks!  

પે્રઝન્ટર 

‘Tweak’ એટલે એક નાનો ફેરફાર. આ નાનો ફેરફાર વાણી, વતનથ અથવા બીજા કોઈ પ્રકારે પણ હોય 

શકે . 

Tom 

I don’t like the idea that somebody somewhere is tweaking my environment to make me do things 

subconsciously – I think that’s a bit strange… 
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પે્રઝન્ટર 

‘Subconsciously’ એટલે અધથજાગતૃપણે. But, does it matter if you notice the warning consciously or  
subconsciously? You’re still safer! 

Tom 

Listen! I want to choose what I do. I want all of my decisions to be conscious decisions! This just sounds like 

manipulation to me. 

Sian 

What’s manipulating about promoting public safety? 

Tom 

I don’t think having our behaviour altered is safe! Also, most commuters are sensible people and I think it’s 

patronising to be told about public safety in this way. 

પે્રઝન્ટર 

‘Patronising’ નો ગ જરાતીમાાં અથથ થાય છે કોઈની મદદ કરવી અને મદદ કયાથ બાદ ઉપકારનો ભાવ 

જતાવવો. 

Sian 

But it’s not telling you what to do! It reminds you of what you already know. The girl’s voice acts a trigger! 

પે્રઝન્ટર 

‘A trigger’ એટલે કોઈક એવી બાબત જે કાંઈક કરવા માટે પે્રરે છે. So the voice triggers their existing 

knowledge of safety… That’s a useful reminder! 

Sian 

Exactly! 

પે્રઝન્ટર  

લાગે છે કે આ બધા ‘nudges’ કામ કરી રહ્ાાં છે! મમત્રો, આ સાથે હ ાં તમને આજના પ્રશ્નનો જવાબ જણાવ ાં. 

જવાબ છે (ક). નાની છોકરીના અવાજના કારણે અકસ્માતન ાં દર લગભગ બેતતૃીયાાંશ જેટલ ાં ઘટી ગય ાં 

છે. 

Tom 

Wow! That’s quite a lot. 

Sian 

You see?! What do you think about that? 
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Tom 

Well, obviously I think it’s good there are fewer accidents on the London Underground. However, I do find it 

very worrying that people’s behaviour can be manipulated by tweaks and triggers, like the young girl’s voice! 

People are so gullible! 

પે્રઝન્ટર 

‘Gullible’ એટલે સહજેે છેતરાઈ જનાર. Why do you think everyone is gullible, Tom? 

Tom 

Well, we just heard how easy it is to influence behaviour! What if someone tries to influence our behaviour in 

a negative way?! 

 

Sian 

What? Who would want to do that? 

 

Tom 

I think it’s gullible of you to assume everyone in the world is nice, Sian. Not everyone is as nice as I am! 

 

Sian 

Ha! Of course. 

 

પે્રઝન્ટર 

ટોમ, મને નથી લાગત ાં કે હ ાં તમને આજે ‘positive’ એટલે કે સકારાત્મક કહી શક ાં! મમત્રો, આજે જે કાંઈ પણ 

શીખ્યા એન ાં પ નરાવતથન કરી લઈએ. ‘Subconsciously’ એટલે અધથજાગતૃપણ ેજ્યારે ‘gullible’ ને 

ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં સહજેે છેતરાઈ જનાર. ‘Tweak’ ને ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં એક નાનો ફેરફાર અને 

‘manipulation’ એટલે અંગત સ્વાથથ માટે પરરસ્સ્થમતને બદલવ ાં. ‘Trigger’ એટલે કોઈક એવી બાબત જે 

કાંઈક કરવા માટે પે્રરે છે અને ‘nudge’ નો અથથ થાય છે ધ્યાન ખેંચવા માટે કોણી દ્વારા હળવો ધક્કો 

મારવો. ‘Commute’ એટલે ઘરેથી કામની જગ્યા પર મનયમમતપણે આવજા કરવ ાં અને ‘patronising’ નો 

ગ જરાતીમાાં અથથ થાય છે કોઈની મદદ કયાથ બાદ ઉપકારનો ભાવ જતાવવો. 

Thanks for joining us and see you next time for more English Together! Bye! 


