
 

BBC LEARNING ENGLISH 

English Together 

Social nudges 
This is not a word-for-word transcript  
 
 

 

 

English Together © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 1 of 5 

 

 

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 ...    

 

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! 

 

సౌమ్య 
That’s right! Nudge అంట్ ే మెలోగా ముందతక్  జర్ప్డం లేదన ముందతక్  తొయ్యడం. The 

theory of a social nudge…social nudge సిదనధ ంతం అంట్ ే మన్ చతట్ూూ  ఉన్ా వాతవర్ణంలో 
చిన్ా చిన్ా మార్చుల  చేయ్డం దనారా మన్తషుల ప్రవర్ున్లో మార్చుల  తీస్తక్ ని రావడం.  
 

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. 
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సౌమ్య 
Today’s clip is from BBC World Service’s Worldhacks. లండన లోని ఒక్ అండర గర్ ండ్ 
సటూషన లో ఎప్పుడూ వినిపించే ఒక్ చిన్ా అమాాయి గ ంతుతో ఉన్ా ర కార్ తీస్తకొచిచన్ మార్చు గుర ంచి 
చ ప్పు న్నార్చ. ఆ అమాాయి గ ంతు ప్రజలక్  ఏం గుర్చు చేస్తు ంది?  
 

News insert 

Megan 

Hello everybody and please listen up. 

 

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. 
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సౌమ్య 
Commute అంట్ ేరోజూ చేసట ప్రయ్ాణం. కార్యక్రమంలో ముందతక్  వెళ్లో ముందత ఇవాల్టూ కిాజ్ ఏమిట్ో 
చూదనద ం. ఆ చిన్ా పిలో ర కార్ లో చ పిున్ మాట్ల వలన్ ప్రమాదనల  ఎంతవర్క్  నివార ంచబడన్ యి?  

A) దనదనప్ప మూడో వంతు  
B) దనదనప్ప స్గం 

C) దనదనప్ప ర ండు మూడ ంతుల  
 

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!  
 

సౌమ్య 
A tweak అంట్ ేమెల్టపెట్ూడం. చిన్ా స్ర్చద బాట్ు చ య్యడం అన్ామాట్.  
 

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! 

 

సౌమ్య 
Subconsciously! Subconscious అంట్ ేఅంతఃచేతన్ లేదన స్తప్ు చేతన్. అంట్ే లోప్లోో ప్ల, మన్క ే
త ల్టయ్క్ ండన అని అర్థం. 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? 
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Tom 

Well, actually Sian, 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. 

 

సౌమ్య 
Patronising అంట్ ేస్ంర్క్షంచడం. ఏదో  పెదద  తలకాయ్లాగ భావిస్ూు  మన్ల్టా కాపాడుతున్ా భావన్లో 
ఉండడం. Personally, I don’t feel patronised by this.  

 

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! 

 

సౌమ్య 
A trigger అంట్ ేతుపాకి గుర్రం లేదన మీట్. ఒక్ ప్ని వేర క్ ప్ని చ య్యడననికి పటరరేపించడననిా ‘it 

worked as a trigger’ అని చ పాు ర్చ. So the voice triggers their existing knowledge 

of safety. That’s a useful reminder! 

 

Sian 

Exactly! 

 

సౌమ్య 
అవపన్త,  nudges బాగా ప్నిచేస్తు న్నాయ్న్ే అనిపిస్్ు ంది. ఇందనక్ అడషగ న్ ప్రశాక్  జవాబు C. 
దనదనప్ప ర ండు మూడ ంతుల  అంట్ ే60% క్న్నా ఎక్ కవ.  ఆ చిన్ా పిలో ర కార ్డ్ వాయిస్ వలన్ 60% 

శాతం క్న్నా ఎక్ కవ ప్రమాదనల  తగాా యి. 
 

Tom 

Wow! That’s quite a lot. 

 

Sian 

You see?! What do you think about that? 
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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 tweaks and triggers, like the young girl’s voice! People 

are just so gullible! 

 

సౌమ్య 
Gullible అంట్ే అవివేకులు. Gullibility అంట్ే అవివేక్ం, బేలతన్ం. 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 nice as I am! 

 

Sian 

Ha! Of course. 

 

సౌమ్య 
I don’t know if I would describe you as ‘positive’ today, Tom! ఇవాళ్ ందతకో చనలా 
న్ెగట్ివ్ గా మాట్ాో డుతున్నార్చ. స్ర!ే కార్యక్రమం ముగ ంచే స్మయ్ం వచేచసింది. ఇవాళ న్ేర్చచక్ న్ా 
ప్దనల  మరోస్ార  చూదనద మా! Subconsciously, subconscious – అంతఃచేతన్ లేదన స్తప్ు చేతన్, 
gullible – అవివేకులు, tweak – మెల్టపెట్ూడం, manipulation – తనర్చమార్చ చ య్యడం, trigger 

– తుపాక ి గుర్రం లేదన మీట్, nudge – మెలోగా ముందతక్  జర్ప్డం లేదన ముందతక్  తొయ్యడం, 

commute – రోజూ చేసట ప్రయ్ాణం, patronising – స్ంర్క్షంచడం.  

Thanks for joining us and see you next time! Bye!  

 


