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Tejali 
बीबीसीच्या ‘How do I…’मध्ये  तुमच ं स्वागत. मी तेजाल� आ�ण माझ्यासोबत आहे �फल.  
 
Phil 
Hello, everybody. Welcome! 
 
Tejali 
आपल्याला काय करायचंय �कंवा आपण काय करणार आहोत याबद्दल इंग्रजीतनू कस ंबोलायचं त े
आजच्या भागात �शकणार आहोत. चला सुरू करू, ह� वाक्य ऐका.   
 
Do you have any plans for this summer?   

Yes, I’m going to take a Spanish class.   

I’d like to start running three times a week.    

I might travel to Scotland to see an old friend. 
 
Tejali 
काय ल�ात आलं तमु्हाला? ती मुलगी म्हणाल�, �तला स्पॅ�नश �शकायचं आहे. �तने हे कसं सा�ंगतलं 
बघयूा? 
 
Phil 
Yes, why not?  
 
Tejali 
सुरूवात झाल� एका प्रश्नाने, ‘Do you have any plans for….आ�ण मग त्यात वेळेचा उल्लेख आला. 
म्हणजे प्रश्न झाला ‘Do you have any plans for this summer’.  
 
Do you have any plans for next month? 
Do you have any plans for next year?  
 
Tejali 
या सवर् वाक्यातं लोक, ते नतंर काय करणार आहेत त्याबद्दल सांगत आहेत. प�हल्या मुल�ने काय सा�ंगतलं 
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ते परत ऐका        
Yes, I’m going to take a Spanish class.  
 
Tejali 
त्यानंी 'going to' वापरलं. जे आपण आधीच ठरवलं आहे ते सांगण्यासाठ� 'going to' वापरतात. 
 
Phil  
OK, let’s quickly practise the pronunciation together! Notice that when we say 'going to' it 
often sounds more like ‘gonna’.  'I’m gonna take a Spanish class’ Repeat after me: ‘I’m 
gonna take a Spanish class’.  
           
‘I’m gonna take a Spanish class’ 
          
Tejali 
त्यानतंर तो दसुरा मुलगा काय म्हणाला? 
        
I’d like to start running three times a week. 
 
Tejali 
तो म्हणाला, ‘I’d like’ to start running, ‘I’d like’ हे ‘I would like’चं छोटं रूप आहे. आपल्याला  काह� 
करायची इच्छा आहे हे सांगण्यासाठ� ‘would like’ वापरतात.  
 
Phil 
OK, Let’s practise the pronunciation again. Remember that we say 'I would' as 'I'd'. Repeat 
after me: ‘I’d like to start running three times a week.' 
            
 ‘I’d like to start running three times a week. 
            
Tejali 
चला, आता सगळ्यात शेवट� ती मुलगी काय म्हणाल� ऐकू.         
I might travel to Scotland to see an old friend. 
 
Tejali 
एखाद� गोष्ट शक्य तर आहे, पण ती करता येइल क� नाह� सांगता येत नाह�; अशा वेळी mightचा उपयोग 
होतो. हे एक महत्त्वाच ं�क्रयापद आहे. म्हणजे ती मुलगी स्कॉटलंडला जाईल �कंवा जाणारह� नाह�. Might 
सोबत to वापरत नाह�त. ती म्हणाल� ‘I might travel’ 
 
Phil 
And let’s practise the pronunciation together. Notice how 'to' in 'travel to Scotland' sounds 
like 'tuh' Repeat after me: ‘I might travel to Scotland' 
             
‘I might travel to Scotland'              
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Tejali 
Thanks, Phil. आपण काय करणार आहोत �कंवा आपले काय प्लॅन आहेत याबद्दल सागंताना कसे शब्द 
वापरायचे ते समजलंय तमु्हाला. सराव करत राहा. आता समजा तमु्ह� ठरवलंय तुमच्या �मत्राच्या घर� 
गाडी चालवत जायचं, drive करत जायचं. कसं सांगाल? �वचार करा आ�ण उत्तर द्या, आ�ण नतंर �फलचं 
उत्तरह� ऐका. 
           
Phil  
'I'm going to drive to my friend’s house tomorrow'. 
 
Tejali 
ठ�क आहे, आता समजा श�नवार� तुम्हाला म्युिजयम मध्ये जायचं आहे. कसं सांगाल? यातला महत्त्वाचा 
शब्द आहे ‘visit’. 
            
Phil 
I’d like to visit a museum on Saturday. 
 
Tejali 
शाबास! आता शेवटचा प्रश्न, समजा तमु्हाला र�ववार� बीचवर जायचं आहे, कसं सांगाल, यासाठ� तमु्हाला 
‘go’ हा शब्द वापरायचा आहे. 
 
Phil 
I might go to the beach on Sunday. 
 
Tejali 
शाबास! I hope तुमचं उत्तर बरोबर आलंय. 
 
Phil 
Well done! Now you know how to talk about future plans! 
 
Tejali 
Great! पुन्हा भेटूया  ‘How do I’ च्या पढुच्या भागात. Bye! 
 


