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Tejali               

बीबीसीच्या ‘How do I…’मध्ये  तुमच ंस्वागत. मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे फिल.  

 
Phil 
Hello, everybody. Welcome! 
 
Tejali               

समजा दोन तीन ददवस मस्त सुट्टी आहे, कोिी ववचारलं, काय मग, काय बेत सुट्टीचा? अशा 
वेळी इंग्रजीत कसं बोलायच ंते आजच्या भागात शशकूया. तू उद्या काय करिार आहेस? या 
प्रश्नाला तीन वेगवेगळ्या लोकांनी ददलेली उत्तर ऐकू. यातल्या कोिाचा ददवस ननवांत, 
शांतपिे जािार आहे ते ठरवा. 
     
What are you doing tomorrow? 
 
I’m having lunch with my mother. 
 
I’m going to work as usual. 
 
I’m not doing anything. It’s my day off. 
 
Tejali               

समजलं का तुम्हाला? शवेटची व्यक्ती काहीच करिार नाहीये. नतचा उद्याचा ददवस शांत 
जािार आहे. 
 
Phil 
Yes, let’s have a look!  
 
Tejali               

या सवव वाक्यांत लोक, उद्या काय करिार आहेत, म्हिजे भववष्यातला त्यांचा बेत काय 
याबद्दल सांगत आहेत. 
 
What are you doing tomorrow? 
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Tejali               

हा present continuous tense, चालू वतवमान काळ आहे. ‘‘What are you doing'’? 
 
Phil  
OK, let’s quickly practise the pronunciation together! Notice that when we say "What are 
you doing tomorrow" we pronounce 'are' as 'uh' 'What are you doing tomorrow?" Repeat 
after me: ‘What are you doing tomorrow’.  
       
‘What are you doing tomorrow’ 
      
Tejali               

शाबास, आता पादहलं उत्तर ऐकू. 
 
I'm having lunch with my mother. 
 
Tejali               

इथे to beचं 'am' हे रूप वापरतात आणि फियापदाला ing जोडलं जातं. इथे मूळ फियापद आहे  
have त्याच ंझालं having. 
 
Phil 
OK, let’s practise the pronunciation again. Notice how we say 'I am' as 'I'm'. Repeat after 
me:  ‘I'm having lunch with my mother.' 
      
‘I'm having lunch with my mother.' 
   
Tejali               

आता पुढच ंउत्तर  

 
I'm going to work as usual. 
 
Tejali               

इथ े'I'm' बरोबर 'going' हे फियापद वापरलं आहे आणि त्यासोबत ‘as usual’ म्हिजे 
नेहमीसारखचं हेही वापरलं आहे. 
 
Phil 
And let’s practise the pronunciation together. Notice how 'to' in 'going to work' sounds like 
'tuh' Repeat after me: ‘I'm going to work as usual.' 
 
‘I'm going to work as usual.' 
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Tejali 
शवेटच ंउत्तर काय आहे? 

 
I'm not doing anything. It's my day off. 
 
Tejali               

ती म्हिाली they are ‘not doing anything’. हे वाक्य नकारात्मक करण्यासाठी त्या वाक्याध्ये 
'not' वापरलं. त्यासोबत नतने म्हटल ं'it's my day off'. म्हिजे नतला आज त्याला सुट्टी आहे.  

 
Phil 
When you can say 'I'm not doing anything' remember that it's important to stress the 'not'. 
Repeat after me: ‘I'm not doing anything’.  
       
‘I'm not doing anything’ 
 
Tejali 

Thanks Phil! आता आपि आपले बेत कसे सांगायच ेते शशकलो, आता सराव करूया. 
समजा तुमचा शसनेमाला जायचा बेत आहे. कसं सांगाल? ववचार करा आणि सांगा. 
   
Phil  
'I'm seeing a film at the cinema' 
 
Tejali               

Did you say the same? I am going to see a new film असंही म्हिता येईल. आता समजा 
कोिाला तुम्हाला त्यांचा वीकें डचा प्लॅन काय असं ववचारायच ंआहे. कसं ववचारलं? यासोबत 
तुम्हाला 'do' वापरायच ंआहे. 
      
Phil 
Are you doing anything this evening? 
 
Tejali               

Did you say the same? शाबास, सराव करत राहा 
 
Phil 
Well done! Now you know how to talk about future arrangements! 
 
Tejali               

पुन्हा भेटूया How do I च्या पुढच्या भागात, Bye!  


