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Tejali 

नमस्कार ममत्ाांनो. मी तजेाली. बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्ाात तुमचां 
स्वार्त करते!  

इथे आपण मिकतो रोजच्या वापरासाठी साधां सोपां इांग्रजी. माझी खात्ी आहे या आधीच ेभार् 
तुम्ही नक्की ऐकले असतील आणण त्याची पॅ्रक्टीसही करत असाल. आजचा भार् आहे या 
सर्ळ्याची उजळणी करण्याचा.    

  

Laura:  Are you married? 

Tony:   Yes, I am. 

Laura:  Have you got any brothers or sisters? 

Tony:   Yes, I’ve got two brothers. 

Laura:  How old are you? 

Tony:   I’m thirty-five. 

Laura:  When’s your birthday? 

Tony:   My birthday’s on June the 17th. 

 

Tejali 

आज मी तुम्हाला रे्ल्या भार्ाांवर आधाररत प्रश्न ववचारणार आहे. चला पहहला प्रश्न. तुझां 
लग्न झालांय का हे कसां ववचाराल? 
Are you married? 

 

Tejali  

आता म्हणा, हो, मी वववाहहत आहे. 
Yes, I am. 

 

Tejali 

तुला भावांडां आहेत का हे कसां ववचाराल? 

Have you got any brothers or sisters? 
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Tejali 

आता म्हणा, मला दोन भाऊ आहेत. 
Yes, I’ve got two brothers. 

 

Tejali 

तुझां वय काय? कसां ववचाराल? 

How old are you? 

 

Tejali 

आता म्हणा, मी पस्तीस वर्ाांचा आहे. 
I’m thirty-five. 

 

Tejali 

Great, आता पुढचा प्रश्न, तुझा वाढहदवस कधी असतो?  

When’s your birthday? 

 

Tejali 

आता म्हणा, माझा वाढहदवस १७ जून ला असतो.  

My birthday’s on June the 17th. 

 

Tejali 

एकदम छान. आता हा सांवाद ऐका. प्रत्येक वाक्यानांतर तुम्ही ते वाक्य बोला.  

 

Are you married? 

Yes, I am. 

Have you got any brothers or sisters? 

Yes, I’ve got two brothers. 

How old are you? 

I’m thirty-five. 

When’s your birthday? 

My birthday’s on June the 17th. 

 

Tejali 

चला आता एकत् पॅ्रक्टीस करू आणण आपल्याला काय काय समजलांय बघू. आता दोन लोक 
एकमेकाांना त्याची माहहती किी ववचारतात ते ऐकणार आहोत आपण. तुला भावांड आहेत का?, 
तुझां वय काय , तुझा वाढहदवस कधी असतो असां काय काय ते ववचारतायांत.  

 
Laura:  Have you got any brothers or sisters? 

Tony:   Yes, I’ve got two brothers. 

Laura:  How old are you? 

Tony:   I’m twenty-six. 
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Laura:  When’s your birthday? 

Tony:   My birthday’s on June the 17th. 

 

Tejali 

समजलां का सर्ळां? टोनीला दोन भाऊ आहेत, तो सव्वीस वर्ाांचा आहे आणण त्याचा वाढहदवस 
१७ जूनला असतो.  
 

Tejali 

मस्त, सांपूणा सांभार्णाची पॅ्रक्क्टस करू. लॉराच्या प्रश्नाांना उत्तरां द्या. 
 

Laura:  Are you married? 
Laura:  How old are you? 

Laura:  When’s your birthday?  

Laura:  Have you got any brothers or sisters?  

 

Tejali 

चला, आता सर्ळां सांभार्ण ऐका आणण तुमची उत्तर तपासा. 
 

Laura:  Are you married? 

Tony:   Yes, I am. 

Laura:  Have you got any brothers or sisters? 

Tony:   Yes, I’ve got two brothers. 

Laura:  How old are you? 

Tony:   I’m thirty-five. 

Laura:  When’s your birthday? 

Tony:   My birthday’s on June the 17th. 

 

Tejali 

मस्त, आता तुम्ही कोणाला भेटाल तेव्हा त्याांना, तुला भावांडां आहेत का? तुझां लग्न झालांय 
का? तुझां वय काय? वाढहदवस कधी असतो हे इांग्रजीत कसां ववचारायचां हे समजलां आहे 
तुम्हाला. पुढच्या भार्ात आणखी नव्या र्ोष्टी मिकायला नक्की भेटू. तोपयांत ननरोप घेत.े 
Bye! 


