
BBC LEARNING ENGLISH 

English Together 

How to split the bill 
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. న్న పేర్చ స్ౌమయ. ఇదిగో న్నతో పాట్ూ ...  
Sian  

Hi, I’m Sian  

 

Tom 

Hi, I’m Tom. 

 

సౌమ్య 

Tom, న్తవవా బాన్ ేఉన్నావా? 

Tom 

Well, I’ve just had lunch with Sian 

సౌమ్య 

బావవంద.ి ఎక్కడికెళ్ళార్చ మీర ద్దర్ూ? 

 

Sian  

We went for a Chinese, but Tom’s upset because of the bill. He’s being really stingy. 

 

సౌమ్య 

Oh my! ‘stingy’ అంట్ ేపిసిన్నర తన్ం Are you being stingy Tom? Was the bill really that steep? 
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Tom 

You mean Sian’s bill. She ordered far more than me, and then insisted that we split the bill! 

 

సౌమ్య 

That sounds like a delicate situation! స్ర,ే ఇవాలి్ట కిాజ్ చూదనద ం. Euromonitor International ప్రకార్ం, ఈ 

మూడిట్లో  ఏ దేశం బయట్ తండి మీద్ ఎక్ కవ డబుు ఖర్చచ పెడుత ంది?  

a) జపాన్ 

b) సెెయిన్ 

c) ఫ్రా న్్ 

 

దీనికి జవాబు తర్చవాత చూదనద ం. 
 

Sian 

I’d say France! They’re famous for their food. They must eat out a lot! 

 

సౌమ్య 

Eat out అంట్ ేబయట్ తన్డం. But if the prices are low, people might not spend much money on 

eating out. 

 

Tom  

Well, maybe you should move there then, Sian. Why don’t you go to France, they probably won’t 

mind how much you order. 

 

Sian  

Oh, Tom, will you give it a rest! 

 

సౌమ్య 

(న్వవా) నిజానిక,ి ఈమధ్ేయ, మన్ం రెస్ాి రెంట్స్ లో తన్ా బిల ో ని ఎలా విభజన్ చేస్తక్ ంట్ాం అన్ేదనని 

గుర ంచి ఒక్ ప్ర శీలన్ జర గ ంది.  
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ఇవాలి్ట క్థ BBC Radio 4’s The Psychology of Money లో విందనం. అస్ల  మన్ం తన్ే తండికి బిల్ ఎలా 

పే చేస్ాు మని మీర్న్తక్ ంట్ున్నార్చ? 

Presenter: 'I think we need some expert advice here, and professor, Yuri Ganeesi is the man for the job.  

 

Guest: If I’m thinking about taking about another glass of wine that will cost, say 15 dollars and there are five people in 

the party then if I pay for it myself I think 'oh, it’s fifteen dollars, is it worth it?' But if I know that it's going to be divided 

by five, then I say 'oh, my extra payment for this glass of wine is only three dollars, I might as well take it!' And this way, 

people end up consuming much more. The problem is, of course, that everyone is using this kind of thinking and at the 

end you end up with a much higher bill. 

 

Tom 

Hmm, interesting. Correct me if I’m wrong, but I think that what the professor’s saying is that the 

more people go out for a meal the more food they order ? 

Sian 

That’s right! People assume that if the bill if being divided, they will end up paying less.  

Tom  

I still think it’s bad form, though. 

సౌమ్య 

‘Bad form’ అంట్ ేస్మాజ స్ంప్రదనయాలక్  వయతరేక్ం అని లేదన స్ాంఘిక్ మరాయద్లక్  భంగం 

క్ల్టగ ంచిన్ది అని అర్థం. Why do you think it’s bad form, Tom? 

Tom  

It’s bad form because you’re expecting people to pay for your own expensive choices! I think it’s just 

gluttony, plain and simple ! 

సౌమ్య 

Oh my! Gluttony అంట్ే తండిపో త తన్ం. I think gluttony might be too strong a word, Tom. 

Sian  

Yes, everybody makes mistakes! It doesn’t mean they’re gluttonous. Sometimes people might just 

round down the prices, or forget their side dishes . 
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సౌమ్య 

Round down అంట్ ేప్ూర్ణం చ యయడం. Perhaps they should try rounding their prices up, 

instead?(laugh). 

 

Tom 

Exactly! So how do people share the bill where you are ? 

సౌమ్య 

మన్ దేశంలో తండిపో త ల స్ంఖయకేం కొద్వలేద్త క్దన...హహహ...మన్మూ భోజన్పిరయులమే! 

మాయాబజార్ లో ఘట్లతచక్ డిలాగ..."ఇవెలో న్నక్  చ లో"అంట్ూ ఉఫ్ఫ్ అని ఊదేస్ాు ం..క్ద్ూ...హహహ 

Sian 

And whilst we’re talking about eating habits in different countries, why don’t you tell us the answer 

to today’s quiz ? 

 

సౌమ్య 

Ah yes! ఏ దేశంలో ప్రజల  బయట్ తండ ిమీద్ ఎక్ కవ ఖర్చచపెడతనర్చ అని అడిగాం క్ద్ూ! జవాబు 

సెెయిన్. సెెయిన్ లో జన్నల , ఒక్ ఏడనదికి, $2184 (Rs. 141837.91) అంట్ ేస్తమార్చగా ఒక్ లక్ష 42 

వేల  ఖర్చచపెడతనర్ట్. 

Sian  

You see Tom! I bet the Spanish don’t have scruples about ordering! 

సౌమ్య 

Scruples అంట్ే స్ంశయం. వాళ్ళా ఏమీ స్ంశయం లేక్ ండన, హాయిగా ఎంత కావాలంట్ే అంత ఆహార్ం 

ఆర్డర్ చేసేస్ాు ర్ంట్. 

Tom  

Well, they probably split the bill fairly, Sian! You weren’t very scrupulous about ordering earlier 

were you ? 
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సౌమ్య 

Yes, I’d actually say you were rather unscrupulous! 

 

Sian  

Honestly! I can’t believe this. I just like to splash out on a meal sometimes! 

సౌమ్య  

Splash out అంట్ ేవిర్జిమమడం. I have an idea, why don’t we all go out after recording and really 

splash out?! 

Tom  

Great! And this time, if I’m only paying a fraction of the bill, I’ll order everything on the menu, just 

like Sian did at lunch time. 

Sian 

It was delicious ! 

సౌమ్య 

 Haha! You know what they say, Tom, don’t get mad, get even! ఈస్ార  Tom తన్త పెడుత న్ా ఖర్చచకి 

స్ర తూగేంత భోజన్ం ఆర్డర్ చేసేలా ఉన్నాడు. మీ స్ంగతేంట్ి? మీర్చ stingy అంట్ ేపిసిన్నర గా ఉంట్ారా 

బయట్ తన్ాప్వెడు...eat out లేక్ విర విగా ఖర్చచపెడతనరా? డబుుల  విర్జిముమతనరా? విర్జిమమడననిా 

splash out అంట్ార్చ. ఇంకా మన్ం ఇవాళ్ gluttony - తండిపో త తన్ం, scruples - స్ంశయం and bad 

form -స్ాంఘిక్ మరాయద్లక్  భంగం క్ల్టగ ంచడం అన్ే ప్దనల  న్ేర్చచక్ న్నాం క్ద్! Round down అంట్ ే

ప్ూర్ణం చ యయడం. అంట్ే వచిచన్ స్ంఖయ కి ద్గగర్గా ఉన్ా ప్ద్తలకో, వంద్లకో క్ దించడం లేదన 

పొ డిగ ంచడం. దీన్ేా round up అని క్ూడన అంట్ాం. బిల్ న్లభ ై ఎనిమిది ర్ూపాయల  వచిచంద్న్తకోండి. 

దనని round down లేదన round up చేసి 50 ర్ూపాయల  చ యయడం అన్ామాట్. 
Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye. 

 

 


