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How do I…? 
Start a conversation with new people 
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Tejali           
बीबीसी ल�न�ग इंिग्लशच्या ‘how do I’ या मा�लकेत आपलं स्वागत. मी तेजाल�. 
 
Sam  
Hello, everybody. Welcome! 
 
Tejali           
समजा तमु्ह� एखाद्या व्यक्तीला प�हल्यांदाच भेटलाय आ�ण त्या व्यक्तीशी तमु्हाला इंग्रजीत बोलायचयं; 
अशा वेळी  संभाषण कसं सुरु कराल? आजच्या भागात तेच �शकणार आहोत. सुरूवात करू एका 
छोट्याश्या संवादाने. रॉबटर् आ�ण �लसा प�हल्यादंाच भेटलेत. चला ऐकू.   
 
Robert 
Hi, my name’s Robert. What’s your name? 
Lisa 
Hello, I’m Lisa. Nice to meet you. 
Robert 
Nice to meet you, too, Lisa. Where are you from? 
Lisa 
I’m from Liverpool. 
Robert  
And what do you do? 
Lisa 
I’m a teacher. 
 
Tejali           
समजलं का तमु्हाला हे? रॉबटर्ने �लसाला �तचं नाव �वचारलं, ती कुठे राहते, ती काय काम करते अशा 
गोष्ट� �वचारल्या. सॅम, कोणाशी संभाषण सुरु करण्यासाठ� कसं बोलायच ंऐकूया?   
 
Sam  
Yes, let’s! 
 
Tejali           
प�हल� गोष्ट म्हणजे, आधी स्वतःची ओळख करून द्यायची, रॉबटर्ने काय केलं? ऐकूयात परत.   
     
Hi, my name’s Robert. 
Hello, I’m Lisa. 
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Tejali           
एक ल�ात आलं का? �लसा म्हणाल�, I’m…’ तर रॉबटर् म्हणाला ‘My name’s…’   
 
Sam  
And the pronunciation is important here, so let’s quickly practise - repeat after me:  
‘My name’s…’ 
 
 ‘I’m…’  
 
Tejali           
वा.. आता रॉबटर् �लसाशी त्याचं बोलण ंकसं चालू ठेवतो ते ऐकू. त्यान ं�तला तीन प्रश्न �वचारले, कोणते? 
ऐकू चला. 
     
What’s your name? 
Where are you from? 
What do you do? 
 
Tejali           
बरं. तर प�हला प्रश्न होता, �तचं नाव �वचारणारा, नतंर �तचं गाव कुठलं आ�ण मग �तचा काय काम 
करते. कोणाशी संभाषण सुरु करताना ते तीन प्रश्न पुरेसे असतात.   
 
Sam  
Yes, these are the most common questions to ask someone when you first meet them, so 
they’re very useful. But the pronunciation is important. You need to sound interested! 
 
Tejali           
आता इथेह� शब्दांचे योग्य उच्चार महत्त्वाचे. कुठल्या शब्दावर जोर देता ते महत्त्वाचं.     
 
Sam  
Yes, so let’s quickly practise together! Repeat after me: 
‘What’s your name?’ 
 
 ‘Where are you from?’ 
 
 ‘What do you do?’ 
 
Tejali           
आ�ण �लसाने उत्तर कसं �दलं? आता तमु्हाला मा�हती आहे क� What’s your name?’ ला दोन प्रकारे 
उत्तर देता येतं. आता ‘Where are you from?’ आ�ण ‘What do you do?’या प्रश्नानंा �लसा काय 
उत्तर देते ऐकूयात.  
 
     
I’m from Liverpool. 
I’m a teacher. 
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Sam  
So, Lisa used ‘I’m’ to answer both questions. 
 
Tejali           
पण जर तमु्ह� ‘I’m from…’ असं म्हणालात तर त्याचा अथर् तमु्ह� एखाद्या जागेबद्दल बोलताय असा 
होतो. 
Sam  
And if you say ‘I’m a…’ you’re talking about your job. Remember to use the ‘a’, as it’s 
important here.  
 
Tejali           
Thanks, Sam. आता तमु्ह� स्वतः सराव करायची वेळ आल� आहे. हे वाक्य ऐका. 
     
I’m from Cambridge. 
 
Tejali           
ok. तर  'Cambridge' हे �ठकाण आहे. त्या व्यक्तीला प्रश्न काय �वचारला होता? सांगा बरं.  
  
Sam  
Where are you from? 
 
Tejali           
शाबास, आता हे उत्तर ऐका. 
     
I’m a taxi driver. 
 
Tejali           
पण ‘a taxi driver’ हा तर व्यवसाय आहे. मग यासाठ� योग्य प्रश्न कोणता?  
     
Sam  
What do you do? 
 
Tejali           
Great!आता तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीशी इंग्रजीत संभाषण कसं सुरु करायच ंते समजलंय  It was ‘nice 
to meet you’ all!  
 
Sam  
Yes, nice to meet you!  
 
Tejali           
पुन्हा भेटू  'How do I…'?च्या पढुच्या भागात bye. 
 
Sam  
Bye! 


