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Tejali     
बीबीसीच्या How do I…मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाल� आ�ण माझ्यासोबत आहे सॅम.   
 
Sam  
Welcome to the programme, everyone! 
 
Tejali     
�खडक�तनू तमु्हाला काह�तर� �दसलं �कंवा तमु्ह� एखाद्या �ठकाणी गेलात आ�ण अ�तशय संुदर देखावा 
�दसला, तर त्याचं वणर्न कसं कराल? आजच्या भागात �शकूया. आज माकर्  आपल्यासाठ� एका फोटोतल्या 
देखाव्याच ंवणर्न करणार आहे. 
 
Sam 
Yes, he’s going to describe a photograph he took last year.  
 
Tejali     
त्याचं वणर्न ऐकताना तमु्हाला ‘mountains’ म्हणजे पवर्त, ‘lake’ म्हणजे ‘तळं’ आ�ण ‘field’   म्हणजे ‘शेत’ 
हे शब्द उपयोगी पडतील. त्याचं वणर्न ऐका आ�ण �वचार करा क� त्याने हा फोटो कुठे काढला असेल?  
 
I see mountains in the background and a lake in the foreground. I see some trees at the 
bottom of the mountains but none at the top. On the left of the lake, I can see a field. Next 
to the field, I can see a house.  
 
Tejali     
Wow, �कती संुदर!! Is it England? 
 
Sam  
Very close! Mark told me it was Scotland.  
 
Tejali     
माकर् च्या फोट�मध्ये ज्या वेगवेगळ्या गोष्ट� आहेत, त्याचं ंवणर्न त्याने �व�वध प्रकारे केलं. आता आपण पुन्हा 
ऐकूया का तो काय म्हणाला ते: 
I see mountains in the background and a lake in the foreground.  
 
 
 



 
 
How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 
bbclearningenglish.com Page 2 of 3 
 
 

Tejali 
तो म्हणाला ‘in the background’ म्हणजे पाश्वर्भूमीला. नतंर तो म्हणाला ‘in the foreground’ म्हणजे 
फोटोच्या पढुच्या बाजूला. पण हे वाक्प्रचार ठरलेले आहेत का? 
 
Sam  
Yes, so it’s always ‘in’, not ‘on’ or ‘at’, like with some of the other phrases I used. Let’s quickly 
practise – repeat after me: 
in the background 
    
in the foreground. 
 
Tejali     
नंतर तो झाडाबंद्दल काह�तर� म्हणाला.  
I see some trees at the bottom of the mountains but none at the top. 
 
Tejali     
आपण काय ऐकलं? तो म्हणाला ‘at the bottom of’ म्हणजे तळाशी �कंवा खाल� �कंवा च्याखाल�. यानंतर 
तो ‘at the top’ म्हणाला, म्हणजे च्यावर. सॅम हे शब्द फक्त देखाव्यासाठ�च वापरायचे का?   
 
Sam  
Oh, no! For example, my bedroom is at the top of the stairs, and the kitchen is at the bottom 
of the stairs. Notice that I said ‘of’ before ‘stairs’. Shall we practise? 
Repeat after me: 
at the bottom 
    
at the top 
 
Tejali     
Great!  पण आता माकर् ने ‘on’ कसं वापर बरं?   
On the left of the lake, I can see a field. 
 
Tejali   
आत्ता आपण ‘on the left of’ असं ऐकलं, याचा अथर् डाव्या बाजूला. आपण एखाद्याला पत्ता सांगतो ना 
क� नाह�? 
 
Sam  
…and the opposite is, of course, ‘on the right of’. Quick practice! 
Repeat after me, please: 
on the left of 
    
on the right of 
 
And what did Mark say at the end? Let’s listen again: 
 
Next to the field, I can see a house.  
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Tejali  
तो म्हणाला ‘next to’ म्हणजे च्या पुढे �कंवा च्याबाजूला. 
 
Sam  
For example, I’m sitting next to the door at the moment. Let’s say that together - ‘next to’ 
sounds more like one word. Repeat after me: 
I’m sitting next to the door. 
    
Tejali     
Thanks, Sam. आता एखाद्या देखाव्याचं वणर्न कसं करायच ंहे तुम्हाला समजलंय; पण थोडा सराव करायला 
हवा. मी एका फोटोतल्या गोष्ट�चंं वणर्न करते, ते तमु्हाला इंग्रजीत सांगता येतयं का ते बघा. या �चत्रात 
मला समोरच्या बाजूला एक घर �दसतयं. आता इथे ‘in the foreground’ येईल क� ‘in the background’? 
‘I see…’ ने सुरुवात करा. �वचार करा आ�ण नतंर सॅमबरोबर तुमचं उत्तर पडताळून बघा. चला करू या 
सुरुवात. 
 
Sam   
I see a house in the foreground. 
 
Tejali     
Good! आता दसुर वाक्यं. मला घराच्या डाव्या बाजलूा एक झाड �दसतयं. आता इथे ‘on the left of’ 
वापरायच ंक� ‘on the right of’ वापरायच ं?  
    
Sam  
I see a tree on the left of the house. 
 
Tejali     
Well done! आता मला सागं बरं, मला झाडावर एक प�ी �दसतोय. या वाक्यात ‘at the top of’ येईल क� 
‘at the bottom of’? प�ी म्हणजे ‘bird’. 
 
Sam  
I see a bird at the top of the tree. 
 
Tejali     
Great! समजा तुम्ह� फोनमध्ये नुकताच एक टो काढला आहे, त्या फोटोचं वणर्न करता, म्हणजे आपण 
आज जे �शकलोय त्याचा सराव करता येईल.  
 
Sam  
Excellent idea! Take care, everyone.  
  
Tejali  
आज इथेच थांबू, पुन्हा भेटू How do I च्या पढुच्या भागात Bye!  


