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Tejali     

बीबीसीच्या how do I मध्ये तुमच ंस्वागत, मी तेजाली. 
 

Sam 

And I'm Sam. Hello, everybody! 

 

Tejali     

एखाद्याला ववनतंी करायची असेल तर कशा प्रकारे इंग्रजी वापराल? चला आजच्या भागात शशकूया. ही 
वाक्य ऐका आणि तयानंा काय करायचं आहे ते समजनू घ्या. 
 
Can I sit here, please? 

 

Could I sit here, please? 

 

Do you mind if I sit here? 

 

Tejali     

आता या प्रतयेक वाक्यातली व्यक्ती, मी बसू का? असं ववचारत आहे. Sit म्हिजे बसिे. सॅम यासाठी 
कुठले इंग्रजी शब्द वापरायचे ते सांगतेस?  
 

Sam 

Yes! The first speaker used the verb ‘can’. This is very common for making requests.  

 

Tejali     

हा प्रश्न आहे हे लक्षात घ्या, तयामुळे कमम आणि क्रियापदाची अदलाबदल होते. म्हिजे आपि ववचारतो , 
Can I sit …? 
      

Can I sit here, please? 

 

Sam 

So you can use this to make many different requests. Like this: 

    

Can I speak to you? 
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Tejali  
Can I speak to you? म्हिजे मी तझु्याशी बोलू शकते का? याचाच अर्म 'Can I…' नतंर फक्त क्रियापद 
वापरायचं. 
 

Sam 

It's often polite to say 'please' too. Now, let’s quickly practise the pronunciation together! 

Repeat after me:  

‘can’  

           

‘Can I…’ 

           

‘Can I sit here, please?’ 

 

OK, great! So now let's look at another way to make a request – we also heard 'Could I…?' 

We can use this in the same way as 'Can I…?' but 'could' is more polite than 'can'. 

 

Tejali     

आता 'Could I…?' हे 'Can I…?' पेक्षा हे र्ोड ंऔपचाररक आहे आणि नम्र सुद्धा. 
   
Sam 

Repeat after me:  
'could'  

           

‘Could I sit here, please?’           

 

Tejali     

ववनतंी करण्यासाठी आिखी एक शब्दप्रयोग वापरू शकतो.  
 

Sam 

Yes, so we also heard 'Do you mind if I…?' Let's listen again: 

    

Do you mind if I sit here? 

 

Tejali     

र्ोड ंआिखी नम्रतेनं ववचारायचं असेल तर 'Do you mind if I…?’ असं ववचारू शकतो.  
 
Sam 

Yes, let's practise that quickly: 

‘Do you mind if I… ?’  

            

…and you can follow it with any request. 
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Tejali  
जर णखडकी उघडायची असेल तर आपि असं म्हि ूशकतो  
       

Do you mind if I open a window? 

 

Tejali     

आता ववनतंी करण्यासाठी तीन प्रकारच्या वाक्यरचना आपि शशकलो. आता सरावाची वेळ झाली. आता मी 
तमु्हाला काही प्रश्न ववचारीन, तयांचं उततर कसं द्याल तयाचा ववचार करा, आणि नतंर तुमची उततरं 
सॅमच्या उततरांबरोबर पडताळून बघा. 
पहहला, समजा तुम्ही पेन ववसरलात, आता तमु्हाला शमत्राकडून पेन मागायचं आहे, कसं ववचाराल तयाला? 
यासाठी महततवाचा शब्द आहे 'borrow' म्हिजे मागून घेिे, उधार घेिे; आणि तो तुमचा शमत्र आहे तर 
नम्रतेन ंववचारायची गरज नाही.  
 

Sam 

Can I borrow your pen, please? 

 

Tejali     

दसुरा, आता तमु्हाला ऑक्रफसमधून लवकर घरी जायचं आहे, तयासाठी बॉसला कसं ववचाराल? आता इरे् 
र्ोड ंऔपचाररक व्हायची गरज आहे. 
 

Sam 
Could I go home early, please? 

 

Tejali     

आता ततसरा प्रश्न, समजा तमुचा फोन हरवलाय आणि तमु्हाला एक महततवाचा फोन करायचा आहे. 
एखाद्या पूिम अनोळख्या व्यक्तीला कस ंववचाराल?  आता अशा वेळी आपल्याला जरा जास्तच नम्रतेने 
ववचाराव ंलागतं  
          
Sam 

Do you mind if I borrow your phone? 

Ok, so now you know how to ask to do things in English – find a friend and ask them if you 

can borrow something! 

 

 

Tejali     

Good idea! पुन्हा भेटू 'How do Iच्या पढुच्या भागात, सराव करत राहा.Bye! 

 

Sam 

Bye! 

 

 


