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How do I…? 
Make a phone call 
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Tejali       
बीबीसीच्या ‘How do I मध्ये सवा�चं स्वागत. आज तुमच्यासोबत आहे सॅम आ�ण मी तेजाल�. 
Sam  
Hello, everybody. Welcome! 
 
Tejali       
आजच्या भागात फोनवर संभाषण करताना इंग्रजी कसं वापरायचं ते आपण समजून घेणार आहोत. एक 
उदाहरण ऐकू. त्यातनू कोणी फोन केलाय, कोणाला केलाय, काह� ल�ात येतयं का ते बघा. नतंर मी 
तमु्हाला समजावून सांगते.  
 
Melissa’s mother  
Hello? 

Peter 
Hello, is Melissa there, please? It’s Peter. 

Melissa’s mother 
Sorry, she's not here at the moment. Can I take a message? 

Peter 
It's ok. I'll call back later. 

Tejali       
यातून तमु्हाला काय समजलं? मुलाचं नाव आहे पीटर. त्याने मेल�साला फोन केला, पण ती घर� नव्हती. 
सॅम, पीटर कसं बोलला ते समजून घेऊया?    
 
Sam  
Good idea!  
 
Tejali       
पीटरने मेल�साच्या आईला �वचारलं, ‘Is Melissa there, please?’ म्हणजे, ती घर� आहे का? 
 
Sam  
Yes, we make this question with ‘is’, the person’s name, and ‘there’. Let’s practise it 
together! Repeat after me: ‘‘Is Melissa there, please?’’ 
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Tejali  
आ�ण पीटरने स्वत:ची ओळख कशी करून �दल�? ‘‘I’m Peter’’क� ‘’It’s Peter?’’ 
     
It’s Peter. 
 
Sam  
He says ‘It’s’. 
 
Tejali       
नीट ल�ात घ्या, फोनवर आपल� ओळख करून देताना नेहमी ‘I’m’ �कंवा‘My name’s…’म्हणायच.ं 

Sam  

…But on the telephone ‘it’s’. 

Tejali       
आता मेल�साची आई काय म्हणाल�?     

Sorry, she's not here at the moment. Can I take a message? 

Tejali       
ती काय म्हणाल� ऐकलंत? �तने �वचारलं, “काह� �नरोप आहे का?”  ‘Take a message’, take म्हणजे घेणे. 

ती म्हणाल�, “Can I take a message?”  

Sam  
But what did Melissa’s mother say before that? 
 
Tejali       
हा! ती म्हणाल� ‘‘sorry, ‘she’s not here at the moment’’. आता त्यावर पीटर काय म्हणाला ते पुन्हा 
ऐकू. त्याने काह� �नरोप �दला का? 
    
It's ok. I'll call back later. 

Tejali       
काह� �नरोप नाह�, हे सांगण्यासाठ� तो म्हणाला, ‘‘It’s ok.’’ नाह� म्हणण्यासाठ� तो असं म्हणाला. तो 
म्हणाला मी नंतर फोन करतो. त्यासाठ� तो म्हणाला, ‘l’ll call back later’. यात I आ�ण will वापरलं 
आहे, हे दोन्ह� �मळून होतं I’ll ; त्यानतंर तो म्हणाला, call back.       
 
Sam  
Let’s all practise together! Repeat after me:  
‘I’ll call back later’. 
 
Now it’s time for you to have some practice! 
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Tejali       
Yes, समजा तमु्ह� कोणाला फोन करताय, तुमची ओळख कशी करून द्याल? तुमच ंनाव सांगा आ�ण 
त्यानतंर सॅमचं उत्तर ऐका.   
 
Sam  
It’s Sam. 
 
Tejali       
शाबास, आता तमु्ह� मेल�साला फोन केलात पण ती घर� नाह�ये, तमु्ह� काय प्रश्न �वचाराल? 
 
Sam   
Is Melissa there, please? 
 
Tejali       
Good! आता उत्तर ऐका. 
Sorry, she's not here at the moment. Can I take a message? 

Tejali       
तमु्ह� काय उत्तर �दलंत? मी नतंर फोन करेन हे सांगायला तमु्ह� काय बोललात? याची सुरवात it’s ने 
होते आ�ण नतंर I’ll वापरलं आहे. आता सांगा उत्तर.  
 
Sam  
It's ok. I'll call back later. 

Tejali       
Great! आता फोन करताना कसं इंग्रजी बोलायचं ते येतयं तुम्हाला. सराव करत राहा.   
 
Sam  
Yes, congratulations! Please join us next week for another episode of 'How do I…'? Bye! 
 
Tejali       
पुन्हा भेटू पढुच्या भागात, Bye! 


