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Tejali  

बीबीसीच्या Essential English Conversation िगाात मी तुमच ंस्िागत करते. इथे आपण शिकतो 
रोजच्या िापरासाठी साध ंसोपं इंग्रजी. मी तेजाली. आजच्या भागात आपण एखाद्याला त्याच ं
िय कसं विचारायच ंते शिकणार आिोत. तसं कोणाला िय विचारणं चकुीचचं, पण तरी. 
माहिती ििं ना. चला जीना आणण टॉम काय बोलतायत ऐकू या.  

 

Gina  

How old are you? 
Tom 

I’m thirty-five. How about you? 
Gina  

I’m twenty-three. 

 

कठीण िाटतंय का? Don’t worry. मी परत सांगते. आपण पॅ्रक्टटस करू. आधी जीनाने टॉमला 
विचारलं, तुझं िय काय ‘How old are you?’ आता िे ऐका आणण त्यामागे म्िणा.  

 

How old are you? 

 

Tejali 

मग टॉम म्िणाला, मी ३५ िर्ाांचा आिे, ‘I’m thirty-five.’ आपण ‘I’m’ चा िापर आपलं िय 
सांगण्यासाठी करतो. इंग्रजी आकड ेसोपे आिेत, अकरा आणण बारा म्िणजे, ‘eleven’ आणण 
‘twelve’ नंतरच ेतेरा ते एकोणीस आकड े‘teen’ ने संपतात. म्िणजे आपण म्िणतो.  

 

अकरा   Eleven 

बारा  Twelve  

तेरा   Thirteen  

चौदा  Fourteen  

पंधरा   Fifteen  

सोळा   Sixteen  

सतरा   Seventeen  

अठरा   Eighteen  
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एकोणीस Nineteen  

  

पाच आणण िीस शमळून पंचिीस िोतात, तसंच इंग्रजीत ‘twenty’ म्िणजे िीस आणण ‘five’ 

म्िणजे पाच शमळून ‘twenty-five’, पंचिीस  िोतात. ‘Forty-seven’ म्िणजे ‘forty’, चाळीस 
आणण ‘seven’ म्िणजे सात. िीस ते नव्िद आकड ेइंग्रजीत असे म्िणतात. 
 

िीस  Twenty 

तीस  Thirty 

चाळीस  Forty  

पन्नास  Fifty 

साठ  Sixty 

सत्तर Seventy 

ऐंिी  Eighty 

नव्िद  Ninety 

 

 

Tejali 

मग टॉम म्िणाला, मी ३५ िर्ाांचा आिे, ‘I’m thirty-five.’ आता िे ऐका आणण त्यामागे म्िणा. 
 

I’m thirty-five. 

 

टॉमला पण जीनाला तोच प्रश्न विचारायचाय, तो म्िणाला, तुझं काय? ‘How about you?’ 
आता िे ऐका आणण त्यामागे म्िणा. 
 

How about you? 

 

ििेटी क्जनाने टॉमला सांगगतलं की, ततच ंिय तेिीस िर्ां आिे. आता िे ऐका आणण त्यामागे 
म्िणा. 
  

I’m twenty-three. 

 

आता िेगिेगळ्या लोकांनी त्याचं ंिय कसं सांगगतलं ते ऐका.  

 

How old are you? 

 

I’m seventeen. How about you? 

 

I’m sixteen. 
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How old are you? 

 

I’m fifty-eight. How about you? 

 

I’m seventy-four. 

 

 

How old are you? 

 

I’m forty-two. How about you? 

 

I’m twenty six. 

 

 

Tejali 

बरं. परत एकदा करू या. िी िाटय ऐका आणण त्या मागे म्िणा.  

 

How old are you? 

 

I’m thirty-five. How about you? 

 

I’m twenty-three. 

 

छान! बघू या तुमच्या काय काय लक्षात राहिलंय. आपण आता मराठीत ऐकूया आणण तुम्िी 
मग ते इंग्रजीमध्ये बोला. 
 

तुझं िय काय? 

How old are you? 

 

मी ३५ िर्ाांचा आिे, आणण तू? 
I’m thirty-five. How about you? 

 

मी 23 िर्ाांची आिे. 
I’m twenty-three. 

 

Tejali 

मस्त. आता, एखाद्याला िय कसं विचारायच ंते समजलं आिे तुम्िाला. आता जीना प्रश्न 
विचारेल, त्याला उत्तर देऊन पॅ्रटटीस करा. 
 

How old are you? 

 

I’m twenty-three. 

 

Great, आता िे संपूणा संभार्ण ऐका आणण तुमचं उत्तर तपासा. 
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Gina 

How old are you? 

 

Tom 

I’m thirty-five. How about you? 

 

Gina    

I’m twenty-three. 

 

छान! आता तुम्िाला इंग्रजीमध्ये कोणाच ंिय विचारताना अडचण येणार नािी. जे शिकलात ते 
लक्षात ठेिा. नातेिईक, शमत्र-मैत्रत्रणींबरोबर त्याचा सराि करत रिा. 
 

पुन्िा भेटू Essential English च्या पुढच्या भागात. असंच रोजच्या िापरातलं साध ंसोपं इंग्रजी 
शिकण्यासाठी! धन्यिाद! 

 

 

 


