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ਰਾਜਵੀਰ  
ਹੈਲੋ English Together ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਵਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਚਲੰਤ ਵਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 
ਰਾਿਵੀਰ ਤੇ ਅਿੱ ਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ... 
 

Tom 

Hi, I’m Tom. Welcome to the programme, everyone! 

 

Phil  

And I’m Phil. Hello!  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਿੱਿ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਡੀ ਵ ੰਦਗੀ ਵਬਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ 

ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਿੱ ਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਵਿੱ ਚ 
2020 ਤਿੱ ਕ ਕੁਿੱ ਲ ਿਨ-ਸੰਵਿਆ ਦਾ ਵਕੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਾਂ 

ਵਫਰ ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਕਰਾਈਬ ਕਰਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੋਵੇਗਾ?  
  
 30% ਦੇ ਕਰੀਬ 

 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਾਂ ਵਫਰ  

 70% ਦੇ ਕਰੀਬ 

 

Phil 

Well, here in London, everyone is on their phone all the time! I say 100%! 

 

Tom 

Yes, but our quiz is about the whole world’s population, Phil, not just that in London.  
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ਰਾਜਵੀਰ 

Think about it, and we’ll give you the answer later in the programme. ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀਸੀ 
ਅਫਰੀਕਾ ਵਬ ਨਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਸੁਣੋ ਵਿਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਟਨਿਾਨੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ 
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਹਤ ਬੀਮੇ ‘health insurance’ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਿੋਵੜਆ ਵਗਆ ਿਦਵਕ 
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਇਹਨੇਂ  ਲੋਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਾਹੰੁਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
 

News insert 

For millions of Tanzanians who live on low incomes, health insurance is a luxury they simply 

cannot afford. But, technology is beginning to change the landscape. Two years ago, mobile 

phone subscribers here in Tanzania rose by 25%. Now, technology analysts are convinced 

that mobile phones could indeed be key in changing people’s lives in many aspects. With 

only a basic feature phone, a customer can register for a policy and make payments for 

premium as low as a dollar a month.  

Phil 

You see, Tom? It’s not just London. Mobile phone subscribers in Tanzania rose by 25% two 

years ago! 

 

Tom 

Yep, you’re right, that is a huge increase. But what was more interesting to me in the story 

is the positive impact that mobile phones are having. 

 

ਰਾਜਵੀਰ  

‘To have a positive impact’ ਮਤਲਬ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਲਟ ‘to have a negative impact’ 
ਿਾਣੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। Yes, some good news about mobile phones! 

Tom 

And, it’s nice to hear that mobile phones are actually having a positive impact on people’s 

health. Often, we just hear the opposite. 

 

Phil 

We often hear the opposite because it’s true! Mobile phones are having a negative impact 

on our health, our relationship with others… They’re often bringing about social change in 

negative ways. 
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ਰਾਜਵੀਰ 

‘To bring about social change’ ਮਤਲਬ ਸਮਾਵਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲਆਉਣਾ। I agree that mobile phones 

can have strong negative effect upon our health and social life.  

 

Tom 

But don’t you think giving people access to healthcare is an example of how mobiles phones 

are bringing about social change in a positive way? 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
Before you answer Phil, let’s go back to our quiz question from earlier: ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਵਕੰਨੀ 
ਿਨ-ਸੰਵਿਆ 2020 ਤਿੱ ਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?  
  
 30% ਦੇ ਕਰੀਬ 

 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਾਂ ਵਫਰ  
 70% ਦੇ ਕਰੀਬ 

statista.com ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿੁਆਬ ਹੈ 70%. So, mobiles phones are here to 

stay ਇਥੇ ਰਾਿ ਕਰਨਗੇ ਮੁਬਾਈਲ ਫੋਨ। 
 

Phil 

Clearly! And, yes, of course I agree that access to healthcare should be a basic right… 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

‘A basic right’ ਇਿੱ ਕ ਮੌਵਲਕ ਅਵਧਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਵਬਲਕੁਲ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਵਲਕ 

ਅਵਧਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 

Phil 

But, even though I agree that being able to see the doctor when you’re ill should be a basic 

right, it’s also a luxury that many people can’t afford. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
Very true. ‘A luxury that people can’t afford’ is ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੇਬ ਦੇ ਮੇਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।   
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Tom 

Absolutely! Which is why I like this story so much. Now, it seems seeing a doctor doesn’t 

have to be a luxury that people can’t afford.  

 

Phil 

Because it’s literally at their fingertips, you mean? 

 

Tom 

Exactly! Phil, did we just agree on something? 

 

Phil 

I think we did, yes. 

 

Tom 

Wow! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

This news story really has had a positive impact! ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵੀ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ 
ਵਸਹਤ ਸਹ ਲਤਾਂ ‘a basic right’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਵਿਸ ਰਾਹੀਂ 
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘had a positive impact’ ਸਾਡੀਆਂ ਵ ੰਦਗੀਆਂ ਉੱਪ੍ਰ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱ ਲ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਚਲੋ 

ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਿਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਿ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਵਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਨ: ‘to have a positive impact’ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ‘to bring about social change’ ਕੋਈ 
ਸਮਾਵਿਕ ਤਬਤੀਲੀ ਵਲਆਉਣਾ, ‘a basic right’ ਮਤਲਬ ਇਿੱ ਕ ਮੌਵਲਕ ਅਵਧਕਾਰ, ‘a luxury people cannot 

afford’ ਮਤਲਬ ਐਸਾ  ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀ ਿੇਬ ਦੇ ਮੇਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਿ ਦੀ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਇਥੇ 

ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੰਤ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸਿੱ ਿਣ ਲਈ 

English Together  ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪ੍ੀਸੋਡ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਿੁੜੋ। ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਏ। 

 


