BBC LEARNING ENGLISH

How do I…

How do I talk about possible situations in
the future?
This is not a word-for-word transcript

Tejali
बीबीसीच्या How do I…मध्ये तुमचं स्वागत आहे , मी तेजाल� आ�ण माझ्यासोबत
आहे सॅम.
Sam
Hello!
Tejali

भ�वष्यकाळातल्या घटनांबद्दल, म्हणजेच पुढे घडणार्या घटनां�वषयी आपण सगळे चजण बोलत
असतो. म्हणजे अमक
ु झालं तर मी हे कर�न तमक
ु झालं तर ते कर�न. तर त्यासाठ�ची

नेमक� वाक्यरचना कशी करतात ते आजच्या भागात ऐकणार आहोत. एखाद्या वीकेण्ड�वषयी
काह� लोकं बोलतायंत, तर ते कसं बोलतायंत ते ऐकू या. ह� वाक्य ऐकुया. लोकांचे वीकेण्डचे
प्लॅ न नेमके कुठल्या कुठल्या गोष्ट�ंवर अवलंबून आहे त ते. नीट ल� द्या.

1.
2.
3.
4.

If it’s sunny this weekend, I could go for a bike ride!
If it’s sunny, I might go shopping.
If it’s sunny, I may go to the beach.
If it’s sunny, I’ll relax in the garden.

Tejali

आलं का ल�ात? जर छान ऊन पडलं असेल तर लोकं बाहे र पडून, त्यांनी ठरवलेल्या गोष्ट�
करतील.

Sam
Yes, they all said ‘if it’s sunny’ and the important word here is ‘if’.
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Tejali

एक ल�ात ठे वा ‘if’ बरोबर �क्रयापदाचं वतर्मानकाळी रूप वापरतात.

Sam
Yes, and you can use any verb in the present after ‘if’ – ‘if it rains’, ‘if you’re
late’, ‘if he comes’... But, what happens in the other part of the sentence?
Tejali

येथे दोन �क्रयापदं एकत्र वापरल�त. प�हल� व्यक्ती काय म्हणाल�? ‘go for a bike ride’. पण
�तने `go’ च्या आधी कोणते �क्रयापद वापरले?

If it’s sunny this weekend, I could go for a bike ride!
Tejali

इथे वापरलंय ‘could’ . यातून काय �दसतं? तर �दवसा ऊन पडलेलं असेल तर सायकल
चालवायला जाता येईल. एक ल�ात ठे वा‘could’ नंतर �क्रयापदाचं मूळ वापरायचं.

Sam
Yes, any verb, and the pronunciation is ‘could’. Let’s try that:
…could go…
If it’s sunny, I could go for a bike ride.
Tejali

आता दस
ु र� व्यक्ती काय म्हणाल� ते पाहू, ‘go’च्या आधी कुठलं �क्रयापद वापरलं?

If it’s sunny, I might go shopping.
If it’s sunny, I may go to the beach.
Tejali

एखाद्या गोष्ट�ची शक्यतेबद्दल बोलताना may �कंवा might वापरतात. दोन्ह�चा अथर् सारखाच
आहे , त्यामुळे हे दोन्ह� Interchangeable आहे त. यातून एखाद्या गोष्ट�ची शक्यता

आपल्याला �दसते. आ�ण अथार्त त्यानंतर तुम्ह� मूळ �क्रयापद वापरून तुम्ह� वाक्य पुढे नेऊ
शकता.

Sam
And let’s look at the pronunciation together. Repeat after me:
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…might go…
If it’s sunny, I might go shopping.
…may go…
If it’s sunny, I may go to the beach.
Tejali
Thanks, Sam. चला आपण आता �तसर्या व्यक्तीचं बोलणं ऐकू या. ह� व्यक्ती ‘relax’
�क्रयापद वापरण्यापूव� ते काय म्हणाल� ते ऐका.

If it’s sunny, I’ll relax in the garden.
Tejali

ती व्यक्ती म्हणाल�, ‘I’ll’. ‘I’ll’ हा ‘I will’ याचा शॉटर् फॉमर् आहे . त्या �दवशी जर ऊन

पडलेलं असेल तर ते त्यांच्या बागेत बसून अगद� छान आराम करतील. ऊन पडलेलं असेल
तर त्यांचा हा प्लॅ न अगद� नक्क� आहे . ‘Could’, ‘may’ �कंवा ‘might’ याचा वापर
शक्यातेसाठ� होतो, पण will म्हणजे अगद� पक्क, करणारच.

Sam
Quick practice of pronunciation:
I’ll relax…
If it’s sunny, I’ll relax in the garden.
Tejali
Great! आता थोडा सराव करू या. जर छान ऊन पडलेलं असेल तर तुम्ह� धावायला जाल?
ते सांगा बरं . तुमच्याकडे ‘go running’ पूव� वापरण्यासाठ� तीन पयार्य आहे त. सॅम तुम्हाला

उत्तरं सांगेल, तुम्ह� उत्तरं �तच्या उत्तराशी पडताळून पाहा. याची तुम्हाला सुरूवात करायचीये,

If it’s sunny…

Sam
If it’s sunny, I could go running.
If it’s sunny, I might go running.

How do I…
bbclearningenglish.com

© British Broadcasting Corporation 2018
Page 3 of 4

If it’s sunny, I may go running.
Tejali
Great! आता थोडं वेगळं उदाहरण घेऊ. तम
ु चं काम जर आटपल्यावर तम्
ु ह� घर� लवकर
जाल हे सांगायचंय. �वचार करा आ�ण उत्तर द्या, नंतर सॅमचं उत्तरह� ऐका. यासाठ�
तम्
ु हाला म्हणायचं If I finish my work…

Sam
If I finish my work, I’ll go home early.
That's a great idea, let’s go home!
Tejali
Only if you finish your work, Sam…
Sam
Oh, ok.
Tejali
Bye. पुन्हा भेटूया How do I च्या पुढच्या भागात.
Sam
Bye, everyone!
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