
 

BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

खासगी माहिती विचारताना:  
तुझा िाढहििस कधी असतो? 
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Tejali 

नमस्कार ममत्ाांनो. मी तजेाली. बीबीसीच्या Essential English Conversation िगाात मी तुमचां 
स्िागत करते. 
इथे आपण मिकतो रोजच्या िापरासाठी साधां सोपां इांग्रजी. िर्ाातला सगळ्यात आिडता हििस 
असतो आपला िाढहििस. चला या भागात, एखाद्याला त्याचा िाढहििस कसा विचारायचा ते 
मिकू या.  

  
Amy  

When’s your birthday? 

 

Phil 

My birthday’s on June the 10th. 

 

Amy 

Mine’s on October the 3rd. 
 

Tejali 

ऐकलांत का नीट? समजलां नािी तरी िरकत नािी. आधी अमी ने फिल ला विचारलां, ‘When is 

your birthday?’ म्िणजे तुझा िाढहििस कधी असतो? िे ऐकून त्या मागे म्िणा बरां  

 

When’s your birthday? 
 

Tejali 

त्यािर फिल म्िणाला, ‘My birthday’s on June the 10th.’ म्िणजे “माझा िाढहििस १० 
जूनला असतो”. तारीख आणण महिना साांगताना on िब्ि िापरतात. ‘On May the 10th’ and 

‘on April the 22nd. 

 

My birthday’s on June the 10th. 
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Tejali 

इांग्रजीत िाढहििस साांगताना आधी महिना आणण नांतर तारीख साांगगतली जाते. िे इांग्रजी 
महिने ऐका आणण त्यामागे म्िणा. 
 

जानेिारी     January   

िेब्रुिारी     February 

माचा          March 

एविल        April 

मे             May 

जून           June 

जुलै            July 

ऑगस्ट       August  

सप्टेंबर       September 

ऑक्टोबर     October 

नोव्िेंबर      November 

डडसेंबर        December 

 

Tejali 

आता तारीख किी साांगायची ते साांगते.एक, िोन आणण तीन साठी म्िणतात:- 
First, second, third. 
 

Tejali 

चार ते िीस आकडयाांच्या साांगताना त्याांच्या ििेटी th लाितात.  

Fourth 

Tenth  

Eighteenth  

 

Tejali 

िीस नांतरच ेआकड ेसाांगताना िीस आणण पुढचा आकडा एकत् करतात. 
Twenty-four 

Twenty-seven  

Twenty-nine  

 

Tejali 

म्िणून फिल म्िणाली ‘Mine’s on October the 3rd’ . माझा िाढहििस 3 ऑक्टोबरला 
असतो. 
िे ऐका आणण त्यामागे बोला.   
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Mine’s on October the 3rd. 
 

Tejali 
Great.  आता इतर लोक त्याचा िाढहििस कसा साांगतात ऐकू या. 
 

When’s your birthday? 

 

My birthday’s on May the 23rd.  

 

Mine’s on January the 10th. 
 

Tejali 

चला, परत करू या? िी इांग्रजी िाक्य ऐका आणण त्यामागे म्िणा.  

 

When’s your birthday? 

 

My birthday’s on February the 13th.  

 

Mine’s on August the 8th. 
 

Tejali 

मस्त. बघू या तुमच्या काय  काय लक्षात राहिलांय. िी मराठीतली िाक्य ऐका आणण ती 
इांग्रजीत किी म्िणाल ते साांगा.  

 

तुझा िाढहििस कधी असतो?.  

When’s your birthday? 
 

माझा िाढहििस 10 जून ला असतो.  

My birthday’s on June the 10th. 
 

माझा 3 ऑक्टोबरला असतो. 
Mine’s on October the 3rd 
 

Tejali 
Fantastic. आता तुम्िाला कळलांय आपला िाढहििस कसा साांगायचा ते. आता िे ऐका आणण 
त्यामागे पुन्िा म्िणा. 
 

When’s your birthday? 

 

Mine’s on October the 3rd. 



 

 
Essential English Conversation © British Broadcasting Corporation 2017 

bbclearningenglish.com Page 4 of 4 

 

   

Tejali 

िेल डन...आता तुम्िी लोकाांना त्याांच ेिाढहििस इांग्रजीत विचारू िकता. ममत्मैत्ीणीांना िश्न 
विचारुन िॅक्टीस करा.  पुन्िा भेटू Essential English च्या पुढच्या भागात. तोपयतं. Bye!  


