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కల్యాణి 

హలో! బాగున్నారా? Essential English Conversation లకి స్ావగతం! ఇంగ్లీషులో మాట్ాీ డుకోవడననికి  
తప్పనిసరి ఐన విషయాలని మీరిక్కడ నే్ర్చుక్ ంట్ార్చ. న్న పేర్చ క్లాాణి. మీర్చండే ప్రదేశం గురించి 
మాట్ాీ డడం ఎలాగ్ో ఇప్్పడు న్ేర్చుక్ ందుర్చ గ్ాని.   

ఇదిగ్ో ... వీరిదదర్ూ ఏం మాట్ాీ డుక్ ంట్ున్నారో ఒక్స్ారి విని చూడండి.  
 

Sian  

Hi Phil, where do you live? 

 

Phil 

I live near the market. How about you? 

 

Sian 

I live in London. 

 

కల్యాణి 

కాసత  క్షటంగ్ా ఉందన ...  మరలం ప్రలీదు, దననిా చినా చినా ముక్కల గ్ా చేసి చూదనద ం ఉండండి ...  
మొట్టమొదట్ా ...  
షాన్ నువవవక్కడ ఉంట్ావూ  ‘Where do you live?’  అని అడిగ్ింది. వినీ తిరిగ్ి మీర్ూ అనండి. 
 

Insert 

Where do you live?  

 

కల్యాణి 

ఫిల్ ఎక్కడ ఉంట్ాడూ? ‘Near the market’ బజార్చ దగగర్ ఉంట్ాడు. మీర్చ ‘I live near…’  అని చెపిప 
మీర్చ దేనికి దగగర్గ్ా ఉంట్ారో చెప్ప పచుు. విని మీర్ూ అనండి. 
 

I live near the market.  
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కల్యాణి 

మీర్చండే సథలం వీట్ికి దగగర్గ్ా గ్ానీ ఉంట్ుందన? విని చూడండి. 
I live near the city centre 

I live near the bus station 

 

కల్యాణి 

షాన్ ఎక్కడ ఉంట్ుందో  తెల సుకోవాలనుక్ న్నాడు ఫిల్.  ‘నీ సంగతి ఏమిట్ి?’ ‘how about you?’ అని 
అడిగ్ాడు. మనను వేసిన ప్రశ్నా ఎదుట్ివారిని అడగ్ాలనుక్ ంట్ే అలా అడుగుతనం. విని మీర్ూ అనండి. 
How about you?  

 

కల్యాణి 

షాన్ లండన్ లో ఉంట్ుంది, so ‘I live in’  అని London అన్ే మాట్ను క్లిపి చెపిపంది. ‘I live in’ అన్ే 
మాట్ను ప్ట్టణనలూ, ప్రా ంతనలూ, దేశ్ాల పేరీ్ తో క్లిపి క్ూడన వాడొచుు,  వినీ తిరిగ్ి మీర్ూ అనండి. 
I live in London.  
 

కల్యాణి 

బాగుంది – ఇదిగ్ో ఇక్కడ వీళ్లీ  క్ూడన నివాసం గురించి ఒక్రిన్ొక్ర్చ అడిగ్ి తెల సుక్ ంట్ున్నార్చ. వినీ, 
మీరెలా అన్నారో గుర్చత  చేసుకోండి. 
Mark సముదరం దగగర్ నివసిస్ాత డు. 
 

Hi Mark, where do you live? 

I live near the sea. How about you? 

I live in Manchester. 

 

Claire ఉండేది ఆసుప్తిర దగగర్. 
 

Hi Claire, where do you live? 

I live near the hospital. How about you? 

I live in Birmingham. 

 

కల్యాణి 

సరల, మళీ్ల చేసి చూదనద మా? ఇప్్పడు ఈ ఇంగ్లీష్ వాకాాలిా విన్నాక్ మీర్ూ అనండ.ి ఈస్ారి మీక్  ప్రతి 

వాక్ాం రెండు స్ార్చీ  వినప్డుతుంది.  సరలన్న?   
Hi Phil, Where do you live? 

 

I live near the market.  
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How about you?  

 

I live in London.  

 

కల్యాణి  

సరల, ఈ ఇంగ్లీష్ ని మీరెంత బాగ్ా గుర్చత  పెట్ుట క్ న్నారో చూదనద ం! ఏదీ, ఈ తెల గు వాకాాలిా ఇంగ్లీష్ లో 
అనండి. 
Hi Phil, నువవవక్కడ ఉంట్ావ్? 
Hi Phil, where do you live? 

 

న్ేను బజార్చ దగగర్ ఉంట్ాను. 
I live near the market.  

 

నీ సంగతి ఏమిట్ి?  

How about you? 

 

న్ేను లండన్ లో ఉంట్ాను.  

I live in London.  
 

కల్యాణి 

Fantastic – ఇంగ్లీష్ లో నివాసం గురించి ఎలా మాట్ాీ డనలో ఇప్్పడు మీక్  తెలిసింది క్దన. మరి షాన్ 

ప్రశాక్  జవాబివవండి.  
 

Sian  

Where do you live? 

 

Sian  

I live in London  

 

కల్యాణి  

Great, ఇప్్పడు ప్ూరితగ్ా మరోస్ారి విని మీ జవాబుల  సరి చూసుకోండి.  
 

Sian  

Hi Phil, Where do you live?  

 

Phil 

I live near the market. How about you? 
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Sian 

I live in London. 

 

కల్యాణి  

Well done! భలే చక్కగ్ా చేశ్ారల. ఇప్్పడు  ఇంగ్లీష్ లో మీరెక్కడ ఉండేదీ చెప్పగలర్ూ, ఎదుట్ి వార ి

నివాసం గురించీ క్నుకోకగలర్చ. మీర్చ న్ేర్చుక్ నాది స్ాధన చెయాడం మరిుప్ో క్ండేం!  ఇక్ మీ 
మితుర లతో క్లిసి ఇంగ్లీష్ లో మీమీ నివాస్ాల గురించి చెప్పడం, అడగడం అన్ే అభ్ాాసం చేసూత  ఉండండ.ి 

మరినిా విషయాలిా తెల సుకోడననికి Essential English Conversation లలో మమమలిా మళీ్ల క్లవండి. 
Bye!  


