
 

BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

नवीन लोकाांना भेटताना :-  

आपण काय करता? 
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नमस्कार ममत्ाांनो... 
मी तजेाली...बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्ाात तमुचां स्वार्त करत े!!!  

इथे आपण मिकतो रोजच्या वापरासाठी साधां सोपां इांग्रजी.  

 

या भार्ात आपण, एखाद्याला ‘आपण काय करता?’ हे इांग्रजीत कसां ववचारायचां हे मिकणार आहोत.  

 

अमॅंडा आणण जेम्सचा सांवाद ऐकूया. 
 

Amanda  

Hi James, What do you do? 

 

James 

I’m an engineer. How about you Amanda? 

 

Amanda 

I’m a farmer. 

 

चला, एक एक िब्द समजनू घेऊ, म्हणजे तमु्हाला नीट कळेल. आधी अमॅंडानां जमे्सला ववचारलां, त ू
काय करतोस? म्हणज े“What do you do?” 

एखाद्याला त्याच्या नोकरी ककां वा व्यवसायाबद्दल ववचारायचां असेल तर इांग्रजीत “What do you do?” 

असां ववचारतात. 
 

आता हे ऐका आणण.. त्यामारे् तसांच बोला. 
 

What do you do? 

 

जेम्स म्हणाला , तो इांजजनीयर आहे “He is an engineer”. तमु्ही म्हणा, मी ‘I’m’ आणण पढेु तमुचा 
व्यवसाय साांर्ा. उदा. I am a doctor ककां वा I am a teacher. 

आता एक लक्षात घ्या. A, E, I, O, U ही इांग्रजी मळुाक्षरे आहेत. याांनी सरुू होणाऱ्या इांग्रजी िब्दाांच्या 
आधी AN मलहीतात. जसां की an apple, an inquiry, an opinion, an umbrella, an elephant.  
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आता हे ऐकुया आणण... त्यामारे् तसांच बोला. 
 

I’m an engineer. 

 

मर् त्याने अमॅंडाला तचे ववचारांल. जर समोरच्याला तोच प्रश्न ववचारायचा असले तर “How about 

you?” असां ववचारु िकतो. आता हे ऐकुन त्यामारे् म्हणा. 
 

How about you?  

 

अमॅंडा ितेकरी आहे. त्यामळेु ती म्हणाली, “मी” म्हणजे “I am” ितेकरी आहे. “a farmer.” 

 

I’m a farmer. 

 

तमु्ही काय करता? चला इतराांनी ददलेली उत्तरां ऐकू.  

 

मी ड्रायव्हर आहे. 
I’m a driver. 

 

मी नसा आहे. 
I’m a nurse. 

 

मी िफे आहे. 
I’m a chef. 

 

आता आणखी काही उदाहरणां बघयूा. 
क्लॅरा मिक्षक “a teacher” आहे. आणण अॅमलस ववके्रती “a salesperson” आहे. 
 
Hi Claire, what do you do? 

I’m a teacher. How about you Alice? 

I’m a salesperson. 

 

माका  बबल्डर आहे. आणण पीट डॉक्टर आहे. 
 

Hi Mark, what do you do? 

I’m a builder. How about you Pete? 

I’m a doctor. 

 

 चला.. परत एकदा ऐकू. त्यामार्ोमार् तमु्ही म्हणा. तमु्हाला वाक्य दोन वेळा ऐकायला येईल. 
 

Hi James, What do you do? 

 

I’m an engineer.  

 

How about you, Amanda? 
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I’m a farmer. 

 

आता ही मराठीतली वाक्य ऐका आणण इांग्रजीत बोला. बघयूा तमुच्या काय काय लक्षात रादहलांय त!े 

 

हाय जेम्स, त ूकाय करतोस ? 

Hi James, What do you do? 

 

मी इांजजनीयर आहे. 
I’m an engineer. 

 

त ूकाय करतसे अमॅंडा ? 

How about you, Amanda? 

 

मी ितेकरी आहे  

I’m a farmer.  

 

छान.. आता तमु्हाला नीट कळलांय. आता अमॅंडाच्या प्रश्नाांना उत्तर द्या आणण बघा कसां जमतांय.  
 

Hi, what do you do?  

I’m a farmer 

 

सुांदर.. आता हे सांभाषण परत ऐका आणण तमुचां उत्तर तपासनू बघा . 
 

Amanda  

Hi James, What do you do? 

 

James 

I’m an engineer. How about you Amanda? 

 

Amanda 

I’m a farmer. 

 

वा मस्त केलांत. आता तमु्हाला तमुच्या नोकरी धांद्याबद्दल इांग्रजीत साांर्ता येईल. जे मिकलात त े
लक्षात ठेवा. ममत्-मबैत्णीांना प्रश्न ववचारा आणण त्याांनाही तमु्हाला प्रश्न ववचारायला साांर्ा. आणण उत्तर 
देण्याचा सराव करत रहा. 
 

पनु्हा भेटू पढुच्या भार्ात... असांच रोजच्या वापरातलां साधां सोपां इांग्रजी मिकण्यासाठी!!!  

धन्यवाद!!! 

 


