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Listen here! 

What happens when we see robots that 

look like us? 
This is not a word-for-word transcript  

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જર્ાાં તમે શીખશો અંગ્રજેી સમાચારોની 

અંદર ઉપર્ોગમાાં લેવાતા ભાષા વવશે. હ ાં છાં રીષી. 

Tom 

And I’m Tom, hi everyone!  

 

પે્રઝન્ટર 

Let me ask you a question. Do you like robots? ગ જરાતીમાાં robots નો અર્ય ર્ાર્ છે મન ષ્ર્ાકૃવત 

ર્ાંત્ર. સરળ શબ્દોમાાં કહીએ તો માનવી જેવ ાં વતયન કરત  ાં ર્ાંત્ર. 

Tom 

Robots? I suppose – think about all the robots in factories. They’re useful. 

પે્રઝન્ટર 

What about if a robot looks like a friend, or a parent? 

Tom 

Agh, no! That’s really weird. 

પે્રઝન્ટર 

I thought you might say that! Today’s clip is from BBC Radio 4’s The Why Factor. વમત્રો, વક્તા એક 
psychologist એટલે કે મનોવવજ્ઞાની છે અન ેતે રોબૉટન ેમાનવીઓ સાર્ે relatable કરી શકાર્ કે નહીં 

તે વવશે ચચાય કરી રહી છે. ગ જરાતીમાાં relatable નો અર્ય ર્ાર્ છે કોઈ બાબત અર્વા વસ્ત   સારે્ 

અન રૂપ કરવ ાં. 

Insert 

The overall idea of making something relatable is a good one. But it’s when those features become 

almost too close for comfort that they become unsettling rather than friendly and welcoming. 

There is a point at which rather than liking them more you start to reject them 

 

Tom 

She said we can find robots ‘unsettling’. When they look like us, they’re ‘too close for comfort’. 



પે્રઝન્ટર 

Unsettling એટલે અસ્વસ્ર્ કરતી બાબત અર્વા વસ્ત  . અભભવ્ર્ક્ક્ત too close for comfort એવી 
પરરક્સ્ર્વતન ાં વર્યન કરે છે જર્ાાં કોઈ વસ્ત  ની નજીક હોવાના કારર્ે તમે ભચિંતા અર્વા ડરનો અન ભવ 
કરો છો. 
 

Tom 

So, if my boss began to ask me about my love life that might be ‘too close for comfort’. 

 

પે્રઝન્ટર 

Right!  

 

Tom 

I also like her expression, ‘there is a point at which’. This expression suggests a change in something. 

પે્રઝન્ટર 

Right! આ રકસ્સામાાં જે પરરવતયનની વાત છે તે આપર્ાાં દૃષ્ષ્ટકોર્ વવશે છે. મરહલા કહ ેછે કે રોબૉટમાાં 

જર્ારે માનવીર્ લક્ષભર્કતાઓ હોર્ ત્ર્ારે તેને પસાંદ કરવાની જગ્ર્ાએ આપર્ે તેન ેનાપસાંદ કરવાન ાં 

શરૂ કરી નાાંખીએ છે. That’s the point at which we change our opinion, right? 

Tom 

Correct! 

પે્રઝન્ટર 

OK. There’s a point at which we need to move on. ચાલો ફરીર્ી મરહલાને સાાંભળીએ તો જાર્ીએ કે 

રોબૉટ આપર્ી લાગર્ીઓ પર શ ાં અસર કરે છે. 

Insert  

So, if you imagine a typical factory robot, you don’t really think of it as a person. If you then 

humanise that by making it more friendly, giving it, eventually, a face and hair and smiling eyes, you 

would expect that your liking for it would just continue to increase.  But it actually doesn’t. There’s 

a point at which your emotional response dips off sharply and rather than it being appealing, 

you really don’t like it, you want it to go away.  

Tom 

She talks about our emotional response to robots. She says our emotional response dips off 

sharply when we see humanised robots. 

પે્રઝન્ટર 

Humanise એટલે કોઈ વસ્ત  ને વધ  માનવીર્ અન ેસ સાંસ્કૃત બનાવવ ાં. Dip off એક phrasal verb છે 

જેન ાં અર્ય ર્ાર્ છે પતન. It’s commonly used with the adverb, sharply. 

Tom 

So, when our emotions dip off, they decline sharply. 



પે્રઝન્ટર 

I hope our audience numbers don’t dip off sharply! એક ધારર્ાાં કે લાકો રોબૉટ સારે્ વધ  સ પરરભચત 

ર્ઈ જશે એ વવશે જર્ાવવા માટે મરહલાાં ‘would’ નો ઉપર્ોગ કરે છે. Listen again, how does she 

pronounce ‘would’? 

Insert 

If you then humanise that by making it more friendly, giving it, eventually, a face and hair and smiling 

eyes, you would expect that your liking for it would just continue to increase. 

Tom 

She uses would, a short form of would. Say it with me. 

‘expect’ 

‘would expect’ 

‘you would expect’ 

I would expect you’d like to continue? 

પે્રઝન્ટર 

જતાાં પહલેાાં ચાલો જોઈએ કે મરહલાાં કઈ રીતે વવરોધાભાસી વવચારો રજૂ કરે છે. આજે આપર્ે બ ેવાક્યો 

સાાંભળ્ર્ા. કર્ા શબ્દો વવરોધાભાસી વવચારો રજૂ કરે છે? જાર્ાવા સાાંભળો.  

 

Insert 

There is a point at which rather than liking them more you start to reject them. There’s a point at 

which your emotional response dips off sharply and rather than it being appealing, you really don’t 

like it, you want it to go away. 

Tom 

She says rather than! 

પે્રઝન્ટર 

Rather than વવરોધાભાસી વવચારો સચૂવે છે. Tom, rather than continuing, perhaps we should try to 

finish today’s show? 

 

Tom 

Well, I’d prefer to continue rather than stop, but that’s OK. All this talk about human robots is 

making me feel very unsettled. 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks for joining us everyone! 

 

Tom 

Thanks and see you next time! 

 


