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సౌమ్య 
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. ప్రస్తు తం చర్చలోో  ఉన్ా ఏద ైన్న ఒక్ 
అంశం గుర ంచి మీర్ూ మాట్ాో డనలన్తక్ ంట్ున్నారా? దననికి ఉప్యోగప్డే భాషన్త మీర క్కడ 
న్ేర్చచకోవచతచ. న్ేన్త స్ౌమయ. ఇదిగో న్నతో పాట్ూ ...    

 

Sam   

Hi, I’m Sam.  

 

Tom  

And I’m Tom. Hi everybody, thanks for joining us again!  

 

Sam  

Do you want to know something interesting, Tom? 

 

Tom  

Ok…but I don’t usually love your ‘interesting facts’, Sam! 

 

Sam  

Well, you’re probably not going to like this one, either, because…I’m going to live longer than you.  

 

Tom  

You’re going to live longer than me?! How do you know?    

 

సౌమ్య 
She knows, Tom, because it’s a fact – women live longer than men. World Health Organisation 

(WHO) ప్రకార్ం ప్రప్ంచం మొతుంలో మన్తషుల స్గట్ు జీవిత కాలం, 2000 స్ం. న్తంచి 2016 స్ం. క్  
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5.5 స్ంవతసరాల  పెర గ ంది. అయిత,ే స్్తు ీల జీవితకాలం ప్ుర్చషుల జీవితకాలం క్ంట్ే ఎక్ కవ. 
ఇప్ుుడు, దీనికి స్ంబంధించిన్ ఒక్ ప్రశా: స్్తు ,ీ ప్ుర్చషుల జీవితకాలాల మధ్య తేడన ఎంత? 

 

a) 2 years 

b) 4 years 

c) 6 years 

 

Tom  

Oh, so it’s not that big a gap! 6 years isn’t so bad! 

 

సౌమ్య 
We’ll tell you the answer later.  ప్రస్తు తననిక,ి  Newcastle University లో Epidemiologist of ageing లో 

పర ర ఫెస్ర్ గా ప్నిచేస్తు న్ా  Carol Jagger, BBC కిచిచన్ ఇంట్ర్ూాూ విందనం. స్్తు ీ ప్ుర్చషుల మధ్య 

జీవితకాలాలలో వయతనయస్ానికి గల కొనిా కార్ణనలన్త వివర స్తు న్నార్చ, విందనం. 

 

News insert 

Men seem to be less health-seeking and when they’re ill, they will tend to go to the GP less often 

than women, and they will adhere less to treatment than women do. Women seem to be 

programmed to live longer to care for the next generation and there’s some evidence that that 

carries on even further into grand-parenting, as well. Though I’m not saying that men are disposable, 

but women are needed to look after and bring up the next generation. 

 

Sam  

So, basically, men are worse at looking after themselves than women. They go to the doctor’s less, 

and adhere less to the treatment the doctor gives. 

 

సౌమ్య 
 ‘To adhere to treatment’ అంట్ ేచికితసక్  క్ట్ుు బడి ఉండడం...క్రమం తప్ుక్ ండన చికితస 

చేయించతకోవడం అన్ామాట్. So it seems that men don’t listen to what the doctors tell them. 

 

Tom 

Well, that’s not true! I always adhere to what the doctor says. After all, they are the experts. In fact, 

I’m definitely health-seeking, as well! 
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సౌమ్య 
 ‘To be health-seeking’ అంట్ ేఆరోగాయనిా కోర్చకోవడం లేదన ఆరోగయం ప్టో్ శరద్ధ చూప్డం. Does that mean 

you go to the doctor’s often, Tom?  

 

Tom 

Well, not often, but if I need to go, I will. Everybody in my family is health-seeking. We’re not 

professional medics, so we listen to what they say! 

 

Sam 

Well, that’s very good, Tom, but you’re in the minority. Men are more likely to die of cancer and 

heart disease than women, and men drink, smoke and take more drugs than women. 

 

Tom 

Hang on, that’s not entirely fair. There are also other factors that contribute to men dying younger, 

too. We tend to do riskier jobs and tend to do more dangerous activities, for example.   

 

సౌమ్య 
That’s true. Here in India, comparatively men do risky jobs like electric work, Sea fishing, work in 

mining and quarry etc.  ‘To tend to do something’ అంట్ ేఏద ైన్న ప్ని ఆన్వాయితీగా చ య్యడం లేదన 

అలవాట్ుగా చ య్యడం.   

 

Sam 

Ok… but some of that is also your choice. Men tend to be attracted to risk, and women tend to focus 

on looking after their families. So we have to live longer or what would happen to the future of the 

human race?! 

 

సౌమ్య 
ఈ స్ంద్ర్భంలో,  ఇందనక్ న్ేన్డిగ న్ ప్రశాక్  జవాబు చూదనా మా? స్్తు ీ, ప్ుర్చషుల జీవితకాలాల మధ్య 
తేడన ఎంత? 

a) 2 years 

b) 4 years 

c) 6 years 

జవాబు 4.4 స్ంవతసరాల . So, the answer is B. 
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Tom 

Ha, 4 years? That’s nothing! Sam, are you saying that women are responsible for the future of the 

human race all on their own and that men are disposable? 

 

సౌమ్య 
 ‘To be disposable’ అంట్ే వాడి పారేయ్ద్గ న్/ మళో్ల ప్నికిరాని అని అర్థం. Yes, what are you saying, 

Sam? 

 

Sam 

Of course not! I don’t think you’re disposable at all! How would I do this programme without you?  

 

Tom 

Well, if your facts are correct, you’ll have to one day! In fact, you’ll have to do it for 4 years. 

 

Sam 

My facts?? 

 

Tom 

Yep, your facts, Sam. You’ll have to ask Sian to help you when I’m gone. 

 
సౌమ్య 
Oh, no! Who would argue with you then, Sam?  

స్రే, మీరేమన్తక్ ంట్ున్నార్చ?  స్్తు ీలతో పో లిస్తతు ప్ుర్చషుల  తమ ఆరోగయం ప్టో్ తక్ కవ శరద్ధ చూపిస్ుా ర్చ 

అన్ ేవాద్న్న్త మీర్చ స్మర థ స్ాు రా?  డనక్ుర్ చ పిున్ చికితసన్త మీర్చ క్రమం తప్ుక్ ండన పాట్ిస్ాు రా? ఇవాలిు 

కార్యక్రమం ముగ ంచేముంద్త ఇంతవర్క్  మన్ం మాట్ాో డుక్ న్ా విషయ్ాలన్త మరోస్ార  ప్ర శీలిదనా ం: ‘to 

adhere to treatment’ అంట్ే చికితసక్  క్ట్ుు బడి ఉండడం, ‘to be health-seeking’ అంట్ే ఆరోగాయని  ా

కోర్చకోవడం లేదన ఆరోగయం ప్టో్ శరద్ధ చూప్డం, ‘to tend to do something’ అంట్ే ఏద ైన్న ప్ని 

ఆన్వాయితీగా చ య్యడం లేదన అలవాట్ుగా చ య్యడం, ‘to be disposable’ అంట్ ే వాడి 

పారేయ్ద్గ న్ది/మళో్ల ప్నికిరానిది. 

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

  


