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ਰਾਜਵੀਰ  
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਵ ਵਸ਼ਆ ਂਉੱਤ ੇ ਵ ਚਾਰ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੂੰਗਵਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜ ੀਰ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ... 
 

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’! 

 
ਰਾਜਵੀਰ  
That’s right! ‘A nudge’ ਵਜਸਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਾਂ ਕ ਹਣੀ ਮਾਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਨ ਵ ਿੱਚਣ ਲਈ ਹਲਕਾ 
ਵਜਹਾ ਿਿੱ ਕਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਿਿੱ ਕੇ ‘social nudge’ ਦਾ ਵਸਿਾਂਤ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਵਜਕ  ਾਤਾ ਰਣ ਵ ਿੱ ਚ 
ਥੋੜਹੀ ਵਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵ  ਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  
 
Sian 

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

Tom 

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

ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਿੱਜ ਦਾ ਕਵਲਿੱ ਪ੍ BBC World Service ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Worldhacks ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਬਿੱਚੀ ਦੀ 

ਵਰਕਾਰਵਿਿ ਆ ਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਜ ੋਵਕ ਲੂੰ ਦਨ ਦ ੇਅੂੰ ਿਰ-ਗਰਾਊਂਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਚ  ਾਰ  ਾਰ 
ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਈੋ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦ ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੂੰ ਮ। 

News insert 

Megan 

Hello everybody and please listen up. 
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Harriet Noble 

This is a social nudge in action. 

Megan 

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

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. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

‘A commute’ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਕ ਅਿੱਗੇ  ਿੀਏ, ਅਿੱ ਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਪੁ੍ਿੱ ਛ ਵਲਆ ਜਾ ੇ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵਕੂੰ ਨੇ ਐਕਸੀਿੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ? 

a) ਤਕਰੀਬਨ ਵਤੂੰ ਨ   
b) ਇਿੱਕ-ਅਿੱਿਾ ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ 

c) ਦੋ ਵਤਹਾਈ 

 

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’!  

ਰਾਜਵੀਰ 

‘A tweak’ ਮਤਲਬ ਇਿੱ ਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਦਲਾਅ, ਹਾਂ ਵਬਲਕੁਲ ਜੇਕਰ  ਿੱ ਿ ਟਰੈਵਫ਼ਕ  ਾਲੇ  ੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਆ ਾਜਾਈ 

ਵਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਿੀ ਸਮਾਵਜਕ ਤਲਦੀਲੀ ਵਲਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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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… 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

‘Subconsciously’ ਭਾ  ਅਚੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਹੀ। 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. 

ਰਾਜਵੀਰ 

‘Patronising’ ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਜਤਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਹੀਣਤਾ ਭਵਰਆ ਅਵਹਸਾਸ ਕਰ ਾਉਣਾ। Would you feel patronised by this? ਇਥੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ 

 ਾਲੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ 
ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਨਾਉਂਦੇ।  
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! 

ਰਾਜਵੀਰ 

‘A trigger’ ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਗਾਊਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਚੂੰਗੀ ਗਤੀਵ ਿੀ ਹੋਣ ਦੀ  ਜਹਾ ਬਣੇ। So 

the voice triggers their existing knowledge of safety… That’s a useful reminder! 

Sian 

Exactly! 

ਰਾਜਵੀਰ 

Well, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਿੱ ਗ ਵਰਹਾ ਵਕ ਇਹ nudges ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ  ੀ ਦਿੱ ਸ ਦੇਈਏ। 
ਛੋਟੀ ਬਿੱ ਚੀ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਵਤਹਾਈ ਐਕਸੀਿੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।  
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Tom 

Wow! That’s quite a lot. 

Sian 

You see?! What do you think about that? 

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 these 

tweaks and triggers, like the young girl’s voice! People are so gullible! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

‘Gullible’ ਮਤਲਬ ਭੋਲਾ ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ ਲਾਈਲਿੱ ਗ। 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. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਟੌਮ ਮੈਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਮੈਂ ਅਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਿੱਜ ‘positive’ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹਾਂਗੀ। OK, we’re out of time so let’s 

examine today’s vocabulary; ‘subconsciously’, ਅਚੇਤ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱ ਚ, ‘gullible’ ਮਤਲਬ ਲਾਈਲਿੱ ਗ ਜਾਂ ਭਲੋਾ, 

‘tweak’, ਤਬਦੀਲੀ , ‘manipulation’ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ, ‘trigger’ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਗਾਊਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਾਹ ਦੇ ੇ, ‘nudge’ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਟੁੂੰ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਹਲ ਣਾ 
ਦੇਣਾ ‘commute’ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ‘patronising’ ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਜਤਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨਾ ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹੀਣਤਾ ਭਵਰਆ ਅਵਹਸਾਸ  ੀ ਕਰ ਾਉਣਾ।. ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਿੱ ਜ ਦੀ 
ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  
Thanks for joining us and see you next week for more English Together! Bye! 
 


