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సౌమ్య 
హలో బాగున్నారా? English Together  కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. ప్రస్తు తం చర్చలోో  ఉన్ా ఏదన్నా ఒక్ అంశం 

గుర ంచి మీర్ూ మాట్ాో డనలన్తక్ ంట్ున్నారా ? దననిక ిఉప్యోగప్డే భాషన్త మీర క్కడ న్ేర్చచకోవచతచ. న్నే్త 

స్ౌమయ. ఇదగిో న్నతో పాట్ూ ...  
 

Tom  

Hi everyone, I’m Tom. Welcome to today’s programme. 

 

Sam 

And I’m Sam, welcome to the programme. 

 

సౌమ్య 

ఇవాలి్ట కార్యక్రమంలో gender pay gap అంట్ ేజీతభతనయలలో ల్టంగ వివక్ష…మగవార కి ఎక్ కవ జీతం, 

ఆడవాళ్ళక్  తక్ కవ జీతం ఇవాడమన్ామాట్…దీని గుర ంచి తెల స్తక్ ందనం. న్యయస్ విన్ేముందత 

ఇవాలి్ట ప్రశా… 

వర్ల్్డ ఎక్న్నమిక్ ఫో ర్ంన్త అన్తస్ర ంచి ఆదనయ కార్యక్లాపాల , అవకాశాల దృష్టాి ా ఏ దేశంలో gender 

pay gap ఎక్ కవగా ఉంది? 
a) ఇండయిా 

b) స్ౌత్ కొర యా  

c) ఇథియోపయిా   
 

Tom  

This is quite a difficult quiz. What do you think, Sam? 

Sam 

I’m not sure either, actually. 
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సౌమ్య 

జవాబు ఆలోచిస్యు  ఉండండి. ఈలోప్ు BBC World Service లో వచ్ేచ Worldhacks  కార్యక్రమంలోని 

ఈ కిోప్ విందనం. ఇది, ఐస్ లాయండ్ లోని స్త్ు లీ  ఆదనయం విషయంలో ఉన్ా ల్టంగ వివక్షన్త ఎదతరోకవడననికి 

ఎలాంట్ి పో రాట్ం చ్ేస్ారోన్న్ా అంశం గుర ంచి.  
 

News Clip 

Right across Iceland on October the 24th last year, the women left work early, shaving 30 

percent off their working day because in Iceland, they take home, on average, 30 percent 

less pay than men. Since then, the government has brought in rules that will make Iceland 

the first country to put in place a rigorous system to try force companies to provide 

evidence that they’re paying men and women equally. Globally, on average, women take 

home just over half the wages of men, according to the world economic forum. 

Tom 

Well, good on those women in Iceland. I think it’s outrageous that women are still paid so 

much less than men. 

Sam 

Wow, steady Tom. Didn’t think you’d feel so strongly about this topic. 

సౌమ్య 
Neither did I.  

Tom 

I’m sorry, but there are a lot of women in my life who are very special to me and the idea 

that they take home less than men for doing exactly the same work, really upsets me.   

సౌమ్య 

Take home అంట్ ేజీతంలోంచి ట్ాయక్స ల , పిఎఫ్ లాంట్ివన్నా పో గా చ్ేతికొచ్ేచ ఆదనయం అన్ామాట్. I 

couldn’t agree more, Tom. అర్హత, ప్ని తీర్చ బట్ిి  ఆదనయం ఉండనల్ట కాన్న ఆడ, మగ తేడన వలన్ 

ఆదనయంలో ఎక్ కవ తక్ కవల ండక్ూడదత. 
Sam 

Sounds like this topic is very personal to both of you. But, I have to say, I wasn’t really that 

surprised to hear that globally, women take home just over half the wage of men!  
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Tom 

I’m lost for words. I think we really need to do something about the issue of this gender pay 

gap. 

సౌమ్య 
Gender pay gap అంట్ే జీతభతనయల విషయంలో ల్టంగ వివక్ష.  I think this is a problem in every part of 

the world. .  ఈమధ్య ఒక్ చిన్ా క్థ చదివాన్త. ఒక్ భార్య, భర్ు ఎక్డికో వెళ్ళళల్టస వచిచ ఒక్ బస్ 

ఎకాకర్ట్. క్ండకి్ర్ ట్ికెట్ తీస్తకోమంట్ే...ఆ భర్ు, మా ఆడదననికి న్నక్ంట్ ేట్ికెట్ తక్ కవుంట్ుందన బాబూ? 

అని అడిగాడట్. క్ండకి్ర్ న్విా అదెలా ఉంట్ుందయాయ? ఇదదర కీ ఒక్ట్ ేట్ికెట్ అన్నాటి్. అప్ుుడు ఆ 

భర్ు..ఏంలేదత బాబు, క్ూల్టప్నిలో న్నకో రేట్ు, మా ఆవిడకి ఒక్ రేట్ు ఇస్తు న్నార్చ. ఆవిడకి న్న క్న్నా 

తక్ కవ ముటి్జెప్ుు న్నార్చ. అలాగ ఇక్కడ క్ూడన మా ఆవిడకి తక్ కవ ట్ికెట్ ఉంట్ుందేమోన్ని! అన్నాటి్ 

అమాయక్ంగా! దీనిాబట్ిి  అర్థమవుతోంది క్ద, మన్ దేశంలో క్ూడన వివిధ్ ర్ంగాలోో  జీతం విషయంలో 

ల్టంగ వివక్ష బాగా ఉందని! 
 

Sam 

This gender pay gap is one thing, but women are discriminated against in other ways, too. 

Tom 

Yeah. For example, women might be discriminated against when they go for promotions. 

 

సౌమ్య 
To discriminate against అంట్ే వివక్ష చయప్డం. స్ందర్భం వచిచంద ికాబట్ిి , మన్ కిాజ్ క్  జవాబు చయదనద ం. 

ప్రశా…. వర్ల్్డ ఎక్న్నమిక్ ఫో ర్ంన్త అన్తస్ర ంచి ఆదనయ కార్యక్లాపాల , అవకాశాల దృష్టాి ా ఏ దేశంలో 

gender pay gap ఎక్ కవగా ఉంద?ి 

జవాబు... a) ఇండియా.  

ఇండియాక్  చ్నలా దగగర్గా రెండోస్ాథ న్ంలో స్ౌత్ కొర యా, మూడో స్ాథ న్ంలో ఇథియోపియా ఉన్నాయి. 
Didn’t the news story say something about what Iceland is doing to tackle this issue? 

Sam 

Do you mean the protest they held in Iceland? 
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సౌమ్య 
No, not that. 

 

Tom 

Ah yes, so to stop companies discriminating against women, they’re going to put in place a 

rigorous system whereby companies have to show that they’re paying men and women 

equally.  

సౌమ్య 

Rigorous system అంట్ ేక్ఠ న్మ ైన్ వయవస్థ . What a great idea. 

Tom 

Yeah, but if you really want to get rid of the gender pay gap, I still think there’s a lot more 

that we could be doing. 

Sam 

Ooh, do you mean like making the system more rigorous? 

Tom 

Exactly! Why not just make everyone’s pay known to everybody else. This way, we’ll all 

know exactly who’s taking home what. 

Sam 

The perfect solution Tom. In fact, why don’t we do it now. On the count of three, we tell 

each other how much we’re getting paid. 

 

సౌమ్య 
Aren’t you two getting carried away a little? 

Tom & Sam 

No, no, not at all. No, not really. I think it’s a good idea. I think we should do this. I think it’s 

a good idea. Let’s do it. Ok, Sam ready…on 3. 3, 2,… 

సౌమ్య 

వీళ్ళళదదర్ూ ఆవేశప్డ ిఏదో  ఒక్ట్ి చ్ేస్తేలోప్ు మన్ం ఇవాలి్ట కార్యక్రమం ముగ ంచ్ేదనద ం. ఈ విషయంప ై మీ 
అభిపరా యం ఏమిట్ి? ఆదనయం విషయంలో ల్టంగ వివక్ష తగ గంచడననికి ఏమేమి చ్ేస్తేు  బావుంట్ుందని 
మీర్న్తక్ ంట్ున్నార్చ? స్ర,ే బ ై చ్ెపేుముందత ఇవాళ్ న్ేర్చచక్ న్ా ప్దనలన్త మరోస్ార  చయదనద ం. ‘Take 
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home’ అంట్ ేకోతలన్నా పో గా చ్ేతిక ివచ్ేచది; ‘gender pay gap’ అంట్ ేజీతభతనయల విషయంలో 
ల్టంగవివక్ష; ‘discriminate’ అంట్ే వివక్ష; and ‘rigorous system’ అంట్ ేక్ఠ న్మ ైన్ వయవస్థ .  
 

Thanks for joining us and see you next week for more English Together.  

 

 


