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Presenter  

హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్ాాగతం. న్న పేర్ు క్లయయణి.  కొతత  పద 
పరయోగాలూ, ఇంగలీష లో వాటి వాడక్ం – ఇవన్నా మీకిక్కడ తెలుస్ాత యి.    

ఇవాళ  ‘to reinvent the wheel’  చకరా న్నా క్న్నపెటటడం (?) అన్ా పరయోగాన్నా చూదనద ం! దనన్ర్ధం 
ఏమయుయంట ందన్నపిస్్త ంది? ... ఇదీ అన్న తేల్చి చెపపలేక్ ప్ తున్నారా ?  ఊఁ... 
  

Neil, FeiFeiలు show కోసం studioలో తయయరౌతున్నార్ు. Neil సమసయ ఏమిటి? FeiFei  ఏమంట ంది? 
 

Feifei 

Err… Neil, could we have your attention please? 

 

Neil 

Sorry Feifei – I'm still trying to finish the script for this programme.  

 

Feifei  

What? You're still writing the script for this programme! So what's going to happen today 

then? 

 

Neil 

Well, I thought that you could pretend to arrive late… I've lost my coffee…I just need to 

think of an authentic real English phrase to use now…  

 

Presenter 

Neil ఇవాళ కార్యక్రమానికి తయార్ుగా ఉన్నాడన? No! కానీ Feifei ఏదో  పరిష్ాార్ం చెబుతున్ాట్ట ంది. విని 
తెలుసుక ండి. 
 

Feifei 

Oh come on Neil, there is no need to reinvent the wheel! Why don’t you just use 

something you have done before? 
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Neil 

Feifei, you're amazing – to reinvent the wheel – that's a great English phrase. I'll use that in 

my script.  

 

Feifei 

To reinvent the wheel means 'to waste time trying to create something that has already 

been made'. So I'm saying, don't waste time writing a script that has already been written – 

all your ideas have been written before!   

 

Neil 

Really? 

 

Presenter 

Neil పాత విషయమే showకి వాడుకోవచిన్న– ‘reinvent the wheel’ చెయయన్క్కర్లేదన్న FeiFei సలహా 
ఇచ్ింది.. 
‘Wheel’ అంటే చక్రం, and ‘invent’ క్న్నపెటటడం. పదనన్నకి ముందు ‘Re’ పెడితే మళీ్ల చెయయడం అన్న 
అరాధ న్నాసుత ంది.  So చక్రం ఎపపపడు క్న్నపెటటబడింది? చనలయ కాలం కిరతం, right? చనలయ సులభంగా క్న్నపెటిట  
ఉంటార్న్నపిసుత ందన లేక్ అతి పెదద  విషకర్ణ  అన్నపిసుత ందన - మీరేమంటార్ు? Now, మీ carకొక్ చక్రం 
కావాలంటే, మళీ్ల అంత శ్రమయ పడనలయ ? … No, of course not –శ్తనబాీ ల కిరతం క్న్నపెటటబడిన్ దనన్నా 
చక్కగా వాడుక్ుంటాం క్దన – ‘reinvent the wheel’ ఒక్ కొతత  చకరా న్నా క్న్నపెడతనమయ. ఎవరన న్న 
సమయయన్నా వృధన చేసుత న్నార్న్నపించ్న్పపపడు ఈ పరయోగాన్నా వాడతనం గన్క్ తర్ుచుగా negative 

form లోన్న  ‘don’t reinvent the wheel’ అంటూ ఉంటాం..  

కొన్నా ఉదనహర్ణలు విన్న చూడండి. 
 

Examples  

Don't reinvent the wheel; we already have a plan that seems to work well. 

 

He spent days working out the new course syllabus when we had planned it already – he's 

just reinvented the wheel! 

 

Nancy's new idea is just the same as the old one – she's just reinvented the wheel! 

 

Presenter  

అర్ధమయయయయి క్దూ? మొదటి ఉదనహర్ణలో వారి పాత పరణనళిక్ ‘plan’ ఎపపపడో  తయయరన  ఉంది, అది 
ఇంకా ‘works’ పన్న చేస్్త ంది క్ూడన, క్న్క్ మళీ్ల invent చెయయన్క్కర్ లేదు. Yes, they didn’t have to 

‘reinvent the wheel’. 
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రనండవ ఉదనహర్ణలో పాత పాఠాయంశాలు ‘course syllabus’ ‘wheel’ లయగా పన్నకొసుత న్నా  క్ూడన - 
Colin’s మళీ్ల క్న్నపెటాట డు - ‘reinvented’ it. 

 

Nancy కొచ్ిన్ idea –అదేం కొతతది  , ‘wheel’ లయగాన్న–  ఆమె మళీ్ల క్న్నపెటిటంది - ‘reinvented’ it. 

 

FeiFei, Neilల సంభాషణ మళీ్ల విన్ండి. 
 

 

Feifei  

So to reinvent the wheel means 'to waste time and effort doing something that someone has 

done before'. Now let me show you that old script…  

 

Neil  

Oh yeah. Let's have a look. Arrives late… drinks coffee… I tell a joke… you're right Feifei, 

this is almost the same script. I'll just copy the idea for today's script.  

 

Feifei 

Actually, maybe you shouldn't reinvent the wheel - and start writing something new and 

original. 

 

Neil 

Sorry - we're out of time Feifei 

 

Presenter   

Neil తరాాత episode కోసం కొతత  script రాయక్ప్ తే న్యం క్దన – అలయ చేస్ాడంటే మళీ్ల ‘reinvent 

the wheel’  అన్ాటేట  అవపతుంది. Already ఉన్ా దనన్నా మళీ్ల తయయర్ుచేసి సమయం వృధన 
చేయడనన్నా- ‘reinvent the wheel’ అంటామన్న న్నర్ుిక్ున్నార్ు క్దన. మీర్ు అలయ ‘reinvent the wheel’ 
చేసిన్ అన్ుభవం ఏదన్నా గుర్ుత ందన? Join us next time for more ‘English Expressions’. 


