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खासगी माहिती विचारताना 
तुझं लग्न झालयं का? 
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Tejali 

नमस्कार ममत्ानंो 
मी तेजाली...बीबीसीच्या Essential English Conversation िगाात मी तुमचं स्िागत करते! 

इथे आपण मिकतो रोजच्या िापरासाठी साधं सोपं इंग्रजी. कोणाला तुझं लग्न झालंय का? िे इंग्रजीत कसं 
विचारायचं त ेया भागात आपण मिकणार आिोत. 
चला िे ऐकू या. 
 

Sue  

Are you married? 

 

Mark 

No, I’m not, but I’m engaged.  How about you? 

 

Sue 

Yes, I am. 

 

Tejali 

कठीण िाटतयं का? Don’t worry. मी परत सांगते. आपण परत पॅ्रक्टटस करू. आधी सूने माका ला विचारलं, 
‘are you married?’ तझंु लग्न झालंय का? याचं उत्तर िो ककंिा नािी असं देता येतं. अिा प्रशनांना 
yes/no questions म्िणतात. िे ऐका आणण त्यामागे म्िणा. 
 

Are you married? 

 

Tejali 

मग माका  म्िणाला, ‘No, I’m not’. नािी, ‘but I’m engaged’  पण माझं लग्न ठरलंय. जर तमुचं लग्न 
झालं नसेल झालं तर ‘I’m single’ म्िण ूिकता..ककंिा पररक्स्थतीनुरूप ‘I’m divorced’ म्िण ूिकता.     
िे ऐका आणण त्यामागे म्िणा. 
 

No I’m not, but I’m engaged.    
I’m single.    
I have a partner.  

I’m divorced.   
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Tejali 

माका ला देखील सूला तेच विचारायचं िोतं, त्याने विचारल,ं ‘how about you?’, िे ऐकून त्यामागे तसंच 
म्िणा. 
 

How about you? 

 

Tejali 

सू माका ला िो ककंिा नािी असं उत्तर देऊ िकते. ती म्िणाली ‘Yes, I am.’, िो माझ ंलग्न झालंय.  
  

‘Yes, I am.’ 

 

Tejali 

Great, आता आणखी कािी लोकानंी हदलेली उत्तरं ऐकू   
 

Are you married? 

Yes, I am. How about you?  

No, I’m not. I’m single. 

 

Are you married? 

No, I’m not. I’m divorced. How about you? 

Yes, I am. 

 

Are you married? 

Yes, I am. How about you? 

No, I’m not. I have a partner. 

 

Tejali 

चला परत करूया चला. 
     

Are you married? 

No, I’m not, but I’m engaged. 

How about you? 

Yes, I am. 

 

Tejali 

छान! बघू या तुमच्या काय काय लक्षात राहिलंय. मी मराठीत िाटय म्िणते आणण तमु्िी मग ते इंग्रजीमध्ये 
बोला. 
 

तुझं लग्न झालंय? 

Are you married?  
 

नािी, ठरलयं.  
No, I’m not, but I’m engaged. 

 

तुझं काय?  

How about you? 
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िो. मी वििाहित आिे.  
Yes, I am. 

 

Tejali 

Fantastic! आता इंग्रजीमधे तझुं लग्न झालयं का? िे कस ंविचारायचं ते कळलं तमु्िाला? 
Are you married? 

Yes, I am. 

 

Tejali 

Great, आता सगळं परत ऐका आणण तुमच ंउत्तर तपासून बघा. 
 

Sue  

Are you married? 

 

Mark 

No, I’m not, but I’m engaged.  How about you? 

 

Sue 

Yes, I am. 

 

Tejali 

मस्त, आता तमु्िी लोकानंा, तुमच ंलग्न झालंय का िे इंग्रजीत विचारू िकता आणण त्याला िो ककंिा नािी 
उत्तरिी देऊ िकता. मिकिलेलं नीट लक्षात ठेिा, ममत्ानंा प्रशन विचारून पॅ्रक्टटस करा आणण कोणी प्रशन 
विचारल्यािर, ‘how about you?’ विचारायला विसरू नका. पुन्िा भेटू पु् च्या भागात, तोपयतं. Bye! 

 


