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 కల్యాణి                                                                                        

హలో! బావున్నారా? Essential English Conversation లకి స్ాాగతం! ఇంగ్లీషులో మాట్ాీ డుకోవడననికి  
తప్పనిసరి ఐన విషయాలని మీరిక్కడ న్ేర్చుక్ ంట్ార్చ. న్న పేర్చ క్లాాణ.ి  shoppingకి వెళి్లనప్పుడు ధరలు 

కనుక్కోవడమెలాగో ఇప్పుడు మీరు నేరుుకందురు గాని.  

ఇదిగ్ో ... వీరిద్ద ర్ూ ఏం మాట్ాీ డుక్ ంట్ున్నారో ఒక్స్ారి విని చూడండి. 
 

Fiona 

Hi, how much is this jacket? 

 

Shop assistant 

That jacket’s £59.99 

 

Fiona  

Can I try it on? 

 

Shop assistant 

Of course you can. 

 

క్లాాణ ి

కాసత  క్షటంగ్ా ఉందన ...  మర ం ప్ర ీద్ు, దననిా చినా చినా ముక్కల గ్ా చేసి చూదనద ం ఉండండి ...  
మొట్టమొద్ట్ా, Fiona ఏమని అడిగంది, ‘ఈ jacket ఎంత?’ ‘How much is this jacket?’ అని అడిగ్ింది. 
వస్తు వు ఒకటైతే -  ‘this’అనీ, అంత కంటే ఎకోవైెతే these అనీ వాడతం.’ విని మీర్ూ అనండి. 
 

How much is this jacket? 

 

కల్యాణి 

అప్పుడు shop assistant ఏమని జవాబు చెప్పుడు, ‘ఆ jacket ధర …’ ‘That jacket is…’ అని దాని విలువ 

కలిపి చెప్పుడు. ధర చెప్పుట్ప్పుడు - దశంకానికి రండు వైెప్పలా ఉనన విలువలని విడివిడిగా చెప్పు ం. So, 59.99 ని 

ఏమనొచ్చు, ‘fifty-nine Ninety-nine’ For 20.50, it is ‘Twenty fifty’ విని మీర్ూ అనండి. 
 

Insert  

That jacket’s £59.99 
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కల్యాణి 

అప్పుడు Fiona ఏమని అడిగంది, ‘నేను వేస్తకని చూడవచ్చు?’ ‘Can I try it on?’ అంది. విని మీర్ూ 
అనండ.ి 
 

Can I try it on? 

 

కల్యాణి 

 చివరగా shop assistant ఏమన్ననడు,  ‘అలాగేనండీ, తప్ుకండా.’ ‘Of course, you can.’ అన్నాడు. విని 
మీర్ూ అనండ.ి 
 

Of course you can. 

 

కల్యాణి 

Great –ద్ుకాణంలో క ంత మంది మాట్ాీ డుక్ ంట్ున్నార్చ వినండ.ి 
  

Hi, how much is that coat? 

This coat is £39.99 

Can I try it on? 

Of course, you can. 

 

Hi, how much are these shorts? 

Those shorts are £19.99 

Can I try them on? 

Of course, you can. 

 

కల్యాణి 

సర , మళీ్ల చేసి చూదనద మా? ఇప్ుపడు ఈ ఇంగ్లీష్ వాకాాల్నా విన్నాక్ మీర్ూ అనండి. 
Hi, how much is this jacket? 

 

That jacket’s £59.99 

  

Can I try it on? 

 

Of course, you can. 

 

కల్యాణి 

సర , ఈ ఇంగ్లీష్ ని మీర ంత బాగ్ా గుర్చత  పెట్ుట క్ న్నారో చూదనద ం! ఏదీ, ఈ తెల గు వాకాాల్నా ఇంగ్లీష్ లో 
అనండ.ి 
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Hi, ‘ఈ jacket ఎంత?’ 

Hi, how much is this jacket? 

 

‘ఆ jacket ధర్ £59.99’  

That jacket’s £59.99 

 

‘న్ేను వేసుక్ ని చూడవచను?’  

Can I try it on? 

 

‘అలాగ్ నండ,ీ తప్పక్ ండన.’  
Of course, you can. 

 

కల్యాణి 

Great, ఇప్ుపడు ప్ూరితగ్ా మరోస్ారి విని మీ జవాబుల  సరి చూసుకోండి. 
Fiona 

Hi, how much is this jacket? 

 

Shop assistant 

That jacket’s £59.99 

 

Fiona  

Can I try it on? 

 

Shop assistant 

Of course you can. 

 

క్లాాణ ి

Well done! shoppingకి వెళి్లనప్పుడు వస్తు వుల ధర ఎంతో అడిగ తెలుస్తక్కడం మీక తెలిసంది కదా. ఇక్ 
మితుు లతో క్ల్నసి ఈ ప్ుశ్ా -‘‘How much is this?’ వేయడననిా అభ్ాాసం చేసూత  ఉండండి. మరినిా 
విషయాల్నా తెల సుకోడననికి Essential English Conversation లలో మమమల్నా మళీ్ల క్లవండి. Bye!  

 


