
 

Translation of commonly used Phrases in TeluguGiven to the participants, who visited IHM-Hyderabad, as a part of the Students 

Exchange Programme from SIHM-Panipat & Faridabad  

Under the  “Ek Bharath,Shrestha Bharath” Campaign    

1. Hello / Hi నమస్కా రం Namaskaram 

2. Good Morning శుభోదయం   Shubhodayam 

3. Good Evening  శుభ స్కయంత్రం Shubha sayantram 

4. Good Night శుభ రాత్ర Shubharatri 

5. Welcome  స్కఱ గరం  Swagatam 

6. Excuse Me ననుు  క్షమంచండి  Nannu Kshaminchandi 

7. How are you? మీరు ఎలా  ఉన్ను రు Meeru yela unnaru 

8. I am fine, thanks. నేను బాగున్ను ను, ధనయ వాదములు Nenu bagunnanu, danya vadhamulu 

9. And you? మరి మీరు Mari meeru 

10. I am good నేను బాగున్ను ను Nenu bhagunnanu 

11. Thank you ధనయ వాదాలు Danya vadhamulu 

12. Hey! Friend! ఓ  మత్రమా / ఓ స్ను హితుడా O Mitrama/ O Snehituda 

13. What is new? ఏం జరుగుతుంది ? Yem jarugu thundi? 

14. See you tomorrow  రేపు కలుదాద ం Repu kaludham 

15. See you later  రరువార కలుదాద ం Taruvatha kaludham 

16. Good bye! వెళ్లవిసా్కను Velli vasthanu 

17. I am lost నేను రపి్ప పోయాను Nenu thappi poyanu 

18. Can you help me? మీరు న్నకు సహాయం చేయగలరా ? Meeru naku sahayam cheya galara? 

19. Can I help you? నేను మీకు సహాయం చేయగలన్న ? Nenu meeku sahayam cheya galana? 

20. Where is hotel? హోటల్ ఎకా డ ఉంది ? Hotel yekkada undi? 

21. Today, I am not well. ఈ  రోజు  న్నకు బాగాలేదు Ee roju naku bhagaledu 

22. I need a doctor. న్నకు వైదుయ డి అవసరం ఉంది Naku vaidyudi avasaram undi 

 

23. 

Where is the 

pharmacy? 

మెడికల్ షాప్ ఎకా డ ఉంది ? Medical shop yekkada undi? 



24. Where are you? మీరు  ఎకా డ ఉన్ను రు ? Meeru yekkada unnaru? 

25. Go straight! Then 

turn left / right.  

నేరుగా వెళ్ల ి! ఎడమ / కుడి వైపు 

తిరగండి 

Neruga velli ! yedama/kudi vaipu 

thiragandi 

26. I am looking for (….) నేను (......) ని వెతుకుతున్ను ను    Nenu (…) ni vethuku thunanu 

27. One moment please! దయచేసి ఒకా  క్షణం Dayachesi okka kshanam 

28. Hold on please! దయచేసి పట్టుకండి Dayachesi pattukondi 

29. I will call you later. నేను రరువార  కాల్ చేసా్కను Nenu taruvatha cal chestanu  

30. How much is this? ఇది  ఎంర ? Edi yenta? 

31. Come with me న్నతో రండి Natho randi 

32. Do you speak 

English? 

మీరు ఆంగంి మాటి్లడగలరా ? Meeru aanglam matlada galara 

33. What is your name? మీ పేరు ఏమటి ? Mee peru yemiti? 

34. I name is ( ………) న్న పేరు (......) Naa peru (…) 

35. Just a little కొదిదగా మాత్రమే Koddiga matrame 

36. Yes అవును Avunu  

37. No కాదు / లేదు Kaadu / leedu  

38. Nice to meet you! మమమ లి కలిసినందుకు సంతోషంగా 

వుంది 

Mimmalni kalisi nanduku 

santhoshamga undi 

39. You are very kind! మీరు చాల దయగలవారు Meeru chala dayagala varu 

40. Where are you from? మీరు ఎకా డ నుండి వచాా రు ? Meeru yekkanundi vaccharu? 

41. I am from (USA) నేను U.S.A  నుండి వచాా ను Nenu USA nundi vacchanu 

42. Where do you live? మీరు  ఎకా డ నివసిసా్తన్ను రు ? Meeru yekkada nivasis thunnaru? 

43. India is a wonderful 

country 

భారరదేశం ఒక అదుు రమైన దేశం Bharatha desam oka adbhutamaiya 

desam 

44. I like India న్నకు భారరదేశం అంటే ఇషుం Naaku bharatha desam ante istam 

45. O.K. అలాగే Alage 

46. Correct సరైనది Sarainadhi 

47. What do you do? మీరు  ఏమ చేసా్కరు Meeru yem chestharu 

48. I work as a guide నేను ఒక గైడ్ గా పని చేసా్తన్ను ను Nenu oka guide ga pani chestunnanu 

49. I am tired. నేను అలసిపోయాను Nenu alasipoyanu 



50. Oh! That is good. ఇది బాగుంది Edi bhagundi 

51. How old are you? మీ వయస్తళ  ఎంర ?   Mee vaisu yenta? 

52. I am (25)  years old. న్నకు 25 సంవరళ రాలు Naaku 25 samvastharalu 

53. Give me this. ఇది న్నకు ఇవఱ ండి Edi naaku ivvandi 

54. Please give me water. దయచేసి న్నకు నీరు ఇవఱ డి Dayachesi naaku neeru ivvandi 

55. Please give me (……..) దయచేసి న్నకు (.....) ఇవఱ ండి Dayachesi naaku (…) ivvandi 

56. I need help. న్నకు సహాయం కావాలి Naaku sahayam kaavaali 

57. I have to go నేను వెళ్ళర లి Nenu vellali 

58. I will be right back నేను మళ్లర  తిరిగి వసా్కను Nenu malli thirigi vasthanu 

59. Good luck! మీకు శుభం Meeku shubam 

60. Happy birthday! పుటిునరోజు శుభాకాంక్షలు Puttina roju shubha kankshalu 

61. Congratulations! అభినందనలు Abhinandanalu 

62. Enjoy your meal మీరు భోజన్ననిు  ఆస్కఱ దించండి Meeru bhojanani aswadinchandi 

63. I would like to visit 

India again 

నేను మళ్లర  భారరదేశానిు  

సందరిల ంచాలనుకుంట్టన్ను ను 

Nenu malli bharatha deshani sandarshin 

chalanu kuntunnanu 

64. Say hi to (Mr Ashok) 

for me 

న్న రరపున శ్ర న అశోక్ గారికి నమసా్క రం 

చెపి ండి  

Naa tarapuna sri Ashok gaariki 

namaskaram cheppandi 

65. I am sorry! ననుు  క్షమంచండి Nannu kshaminchandi 

66. No problem ఏమ ఇబ్బ ంది లేదు Yemi ebbandi leedu 

67. Can you say it again? ఇది మీరు మళ్లర  చెపి గలరా ? Edi meeru malli cheppagalara? 

68. Can you speak 

slowly? 

మీరు నిదానంగా మాటి్లడగలరా ? Meeru nidhananga matladagalara? 

69. Write it down, please! దయచేసి రాయండి Dayachesi rayandi 

70. I do not understand న్నకు అరధం కావటంలేదు Naaku ardham kavatamledu 

71. I do not know న్నకు తెలియదు Naaku teliyadu 

72. I have no idea న్నకు అవగాహనలేదు Naaku avagahana ledu 

73. What is that called in 

Hindi? 

దానిు  హిందీలో ఏం అంట్లరు  ? Dhanni hindi lo yem antaru? 

74. Please  దయచేసి Dayachesi 

75. What is this? ఇది ఏమటి ? Edi yemiti? 



76. Do not worry! చంతించకండి Chinthincha kandi  

77. Good /  Bad / So-so మంచ / చెడు /ఆలా ఆలా Manchi/chedu/ala ala 

78. Big / Small పెదద /చను  Pedda / Chinna  

79. Today / Tomorrow / 

Yesterday 

నేడు /రేపు /నిను  Nedu/Repu/Ninna 

80. Do you like it? మీకు ఇది నచా ందా ? Meeku Edi nacchinda? 

81. I am hungry / thirsty నేను ఆకలితో ఉన్ను ను / దాహంగా 

ఉంది 

Nenu aakalitho unnanu / dhahunga 

undi 

82. Really! నిజంగా ! Nijamga? 

83. Look here / there ఇకాి డ / అకా డ  చూడండి Ikkada /akkada chudandi 

84. Hurry up! రఱ ర పడండి Twara padandi 

85. What time is it? ఇపుి డు సమయం ఎంర ? Ippudu samayam yenta? 

86. Where is Tourist 

Information Office? 

పరాయ టక సమాచార కారాయ లయం 

ఎకా డ ఉంది ? 

Paryataka samachara karyalayam 

yekkada undi? 

 

87. 

 

Where can I get a 

map of the city? 

 

నేను నగరం యొకా  మాయ ప్ ను ఎకా డ 

పందగలను ? 

Nenu nagaram yokka map nu yekkada 

ponda galanu? 

88. How far is airport / 

railway station? 

విమాన్నత్శయం /రైలేఱ స్నుషన్ ఎంర 

దూరంలో ఉంది ? 

Vimaana shrayam /railway station yenta 

dooramlo undi? 

89. Tell me about nearby 

tourist places 

దయచేసి న్నకు సమీపంలోవును  

పరాయ టక త్పదేశాల గురించ చెపి ండి 

Dayachesi naaku sameepamlo unna 

paryataka pradeshala gurinchi 

cheppandi 

90. I will come again to 

India 

నేను మళ్లర  భారరదేశానికి వసా్కను Nenu malli bharatha deshaniki vasthanu 

 

 

 

 



 

 

 

 


