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Tejali 
बीबीसीच्या How do I मध्ये तुमच ंस्वागत, मी तजेाल� आ�ण माझ्या सोबत आहे शान. 
Sam  
Hello, everyone!  
 
Tejali 
आपण आज, उद्या �कंवा परवा काय काय करायच?ं कुठे जायच?ं कधी परत यायच?ं आपण 
याबद्दलच्या काह� शक्यता बांधत असतो, अदंाज बांधत असतो. आजच्या भागात हे ठोकताळे, 
या शक्यता कशा वतर्वायच्या ते आपण �शकणार आहोत. इथे दोन व्यक्ती 'be home' म्हणजे 
घर� कधी जाणार याबद्दल बोलतायत. ते आपण ऐकूया. यातील पुरुष �कंवा म�हला याच्या 
दोघांपैक� कोणाचा अदंाज पक्का आहे याकड ेल� द्या. ऐकू या.  
 
I'm not sure what my plans are today but I'll be home at 10:00, I think. 
I always finish work at 5:30 so I'm going to be home at 6:00. 
 
Tejali 
यातील स्त्री �तच्या घर� जाण्याच्या वेळेबद्दल अ�धक खात्रीपूवर्क बोलतेय. पण सॅम आपल्याला 
हे नक्क� कसं कळणार? 
 
Sam  
Good question! It all depends o  n the grammar we use.  
 
Tejali 
बोलणार� व्यक्ती िजथे वेळेबद्दल अदंाज सांगतीये तो भाग पुन्हा ऐकू या. दोन्ह� �ठकाणी 
त्यांनी 'be home' च्या आधी कसं व्याकरण वापरलंय ते समजून घेऊ.  
 
Insert 
I'll be home at 10:00, I think. 
I'm going to be home at 6:00. 
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Sam  
Did you hear the difference? The man used 'will' – he said 'I'll' – and the woman used 'be 
going to' – she said 'I'm going to' – before the verb 'be'. And which one was more certain? 
 
Tejali 
यातील स्त्री �तच्या घर� पोहोचण्याच्या शक्यतेबद्दल अ�धक ठाम आहे, 'certain' आहे. पण हे 
कशावरून कळलं आपल्याला? �तने वापरलंय 'be going to', या शब्दांमुळे ती �तच्या 
अदंाजाबद्दल ठाम आहे हे समजतं आपल्याला.  
आपल्याकड ेकाह� पुरावा असेल तर आपण वतर्वलेल्या शक्यतेबद्दल आपण ठाम असतो. 
Sam 
Yes, and what was the evidence? Let's listen again, this time try to hear why the woman is 
more certain and why the man is less certain. 
 
Insert 
I'm not sure what my plans are today but I'll be home at 10:00, I think. 
I always finish work at 5:30 so I'm going to be home at 6:00. 
 
Tejali 
यातील पुरुषाला जेव्हा `मला खात्री नाह�’ म्हणायचयं तेव्हा तो बोलतोय 'I'm not sure' 
म्हणतो. त्याच्या बोलण्यात 'I think' म्हणजे मला वाटतंय असंह� येतं. 'I will be home at 

10:00', याबद्दल हे त्याच ंनक्क� नाह�ये. घर� साधारण �कती वाजता जाईल याबद्दल तो फक्त 
अदंाज बांधतोय, पण त्याबद्दल त्याला अिजबात खात्री नाह�. परंतु म�हला, ती मात्र �तच्या 
घर� पोहोचण्याच्या शक्यतेबद्दल अगद� ठाम  आहे. याबद्दल ती पुरावा देते. ती सांगते ती 
नेहमीच साडपेाच वाजता �तच ंकाम संपवते. नेहमीच म्हणजे always.  आ�ण ती ठामपणे 
सांगते 'going to be home at 6:00'. 
Sam  
So, 'will', or the negative 'won't', if you don't have evidence and 'be going to', or the 
negative 'be not going to' if you do have evidence. And what happens after? 
 
Tejali 
It's simple! यानंतर आपण मूळ �क्रयापद वापरतो. या वाक्यांमध्ये 'be' �क्रयापदाची रूपं 
वापरल�त, पण तुम्ह� आवडले ते �क्रयापद येथे वापरू शकता! 
Sam  
Now, let's practise the pronunciation. Repeat after me: 
I'll be home at 10:00. 
   
I won't be home at 10:00. 
   
I'm going to be home at 6:00. 
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I'm not going to be home at 6:00. 
   
Tejali 
Great! या भागात तुम्हाला काय काय समजलंय ते आता पाहू या. तुम्ह� �खडक�त बसलायंत, 
आकाश ढगाळलंय, काळं �दसतंय. पावसाची �चन्ह �दसतायत. तुम्हाला म्हणायचयं पाउस  
पडले, तर वाक्य कसं तयार कराल? इथे तुम्ह� 'will' वापराल क� 'going to'? तुम्हाला 'it'ने 
वाक्याची सुरुवात करायची आहे आ�ण तुमच्यासाठ� �क्रयापद आहे ' to rain' म्हणजे पाऊस 
पडणे.  
Sam  
It's going to rain. 
 
Tejali 
अरे वा, छानच! या उदाहरणात तुम्ह� 'going to' वापरण्याची गरज होती, कारण तुम्हाला 
आकाशात बघून पाऊस येईल असं कळतं आहे.  

आता पुन्हा असाच अदंाज बांधयूा. तुम्हाला  �खडक�तून अजूनह� काळे ढग �दसतायत, पण 
तुम्हाला वापरायचयं be sunny, म्हणजे उजेड असेल, मग उजाडण्याचा �वरुद्ध अशा �रतीने 
तुम्हाला वाक्यं तयार करायचयं, कसं तयार कराल?  �वचार करा, नंतर सॅम तुम्हाला उत्तर 
सांगेल. 
 
Sam  
It's not going to be sunny. 
 
Tejali 
अरे वा, मस्त. पण सॅम आपल्या How do I…. च्या पुढच्या भागात लोकं आपल्याबरोबर 
असतील ना? तुला काय वाटतं?  
Sam  
Yes, absolutely! It's going to happen, so see you then, everyone. 
 
Tejali 
नक्क�च, मग पुन्हा भेटूया How do Iच्या पुढच्या भागात Bye, bye! 


