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झटपट जम�न 	शका मराठ�तून : अनु�म�णका 
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जम�न 	शका मराठ�तून:भाग १]जम�न भाषेची ओळख:जम�न मुळा'रे. 

मराठ@ लोकांना परदेशी जम�न भाषा मराठ@तून सोBया पCतीने �शकDयाची हा नवा उप,म हाती घेत आहोत. 

जम�न सारखी ि7लHट भाषा एकदम सKया सोBया आLण सरळ श2दातून आपMया पयNत पोहचवDयाचा /य5न करत 

आहोत. 

परदेश गमन कO इिQछणाS या, नवनवीन भाषा �शकDयास उ5सुक असणाSया ,नवीन Tान घेवू इिQछणाS या लोकांसाठ@ 

जम�न भाषा आपMयाला मराठ@ भाषेतून �शकवDयाची संधी उपल2C होत आहे. 

आपले सहकाय� व माग�दश�न लाभो <ह स<दQछा ! 

जम�न भाषे�वषयी: 

जम�न <ह जगातील /ाचीन भाषेपैकW एक अशी भाषा आहे.बSयाच युरोYपयन देशात आजह% जम�न <ह /मुख भाषा 

Zहणून वापरल% जात.े जसे जम�न, ऑि\]या, पोलंड ,डे̂ माक� , ि\वझलNड व इतर लगतQया देशातसुCा जम�न <ह 

बोल%भाषा Zहणून वापरल% जात.े 

जम�न भाषेत बरेच पुरातन संशोधनीय लेख व भरपूर सा<ह5य आजह% उपल2ध आहे.या भाषेतील बरेच श2द हे लँ<टन 

व aीक भाषेशी साधZय� दश�वतात. 

+क5येक संगणकWय मा<हती व शोधbनबंध ,वेबसाईट आपणास जम�न भाषेत पहायला �मळतील.जम�न भाषेला 

जम�नमKये डॉइच ्भाषा असेह% Zहंटले जात.े[जसे भारताला <हदं\ुतान Zहणतात आLण भाषा <हदं% तसे जम�नलाच 

डॉइच-्ले^ड Zहणतात व भाषेला डॉइच ्भाषा Zहणतात.] 

आपणया लेखमालेत जम�न भाषेची ओळख कOन घेवूया. 

जम�न भाषेची ओळख: 

जम�न भाषा �शकDयासाठ@ इतर नवीन �लपी �शकणे जhर% नाह%.कारण यातील मुळा�रे इंaजी भाषेशी 

समांतर आहेत,तसे काह% अ�रांसाठ@ वेगळे उQचार आहेत तसेच काह% नवीन मुळा�रे <ह आपण �शकणार आहोत.पण 

जर आपणास थोडीफार इंaजी येत असMयास bततकW पुरेशी आहे.जम�न भाषेतील 8याकरण हे सं\कृत भाषेशी 

समांतर आहे..बाकW जम�न भाषा <ह पूण�पणे आपण मराठ@तून �शकूया.. 
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मुळा'रे : 

पुढ%ल त75यात जम�न मुळा�रे 5याचा इंaजीतून उQचार व मराठ@तून उQचार <दला आहे. 

जम�न मुळा�रे व उQचार 

जम�न मुळा'रे 
इं+जी मधून 

उ.चार 

मराठ�तून मधून 

उ.चार 

A a Ah आ 

B b Bay बे 

C c Say से 

D d Day डे 

E e Ay ऐ 

F f Eff एफ 

G g Gay गे 

H h Haa हा 

I i Eeh ई 

J j Yot य [योट] 

K k Kah क् 

L l Ell एल 

M m Emm एम ्

N n Enn एन ्

O o Oh ओह 

P p Pay पे 

Q q Koo को 

R r Err एर 

S s Ess एझ ्

T t Tay टे 

U u Ooh ओm 

V v Fow फ् [फॉ8ह] 

W w Vay 8हे 

X x Ixx इ7स 

Y y 
oop-see- 
lohn 

य ्[यीBसी लॉन] 

Z z Zett झ ्[झnे] 

जम�न भाषेतील काह% Yव�शHट अ�रे : 
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Ä ä Ay अय ्[ए उZलॅट] 

Ö ö Ooh ओय ्[ओ उZलॅट] 

ß 
ess-zett 
(s-z 

ligature) 
\स [एस झटे ] 

Ü ü Uyuh यऊ [यऊ उZलॅट] 

सव� अ'रांच ेउ.चार ऐक1यासाठ� येथे 3टचक4 मारा :- जम�न मुळा�रे व उQचार 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BlYLQvtG1as] 

न5द:काह% Yव�शHट अ�रांवर “..”हे दोन <ठपके असतात [Ä, Ö, Ü] 5यांना उZलाउट/ उZलॅट असे Zहणतात. 

ल'ात ठेव1यासारखे उ.चार :  

जोडा'रे उ.चार 
ch श/ख 
st 0ट 
sp \प 
au आऊ 
ei आय 
ie ई 
o ओ 
Ö ओय 

 

मुळा'रापासून श:द तयार करणे: 

महेश हे नाव आपण इंaजीत mahesh असे �लहतो त ेआपणस जम�न भाषेत  बोलायच ेवर%ल त75याचा वापर कOन 

त ेजम�न भाषेत “em-aa-ha-e-es-ha“ असे उQचारले जाईल. 

आता आपणह% आपMया नावाचा जम�न भाषेत उQचार कOन जम�न �शकDयास rी गणेशा करा.. 
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जम�न 	शका मराठ�तून:भाग २]जम�न भाषेची ओळख:जम�न अ	भवादन. 

आपMया नेहमीQया वापरात आपण काह% श2द ,अ�भवचन वापरात असतो. ध^यवाद ,शुभ /भात,�मा करा असे श2द 

आपMया बोलDयात नेहमीच येत असतात. 

या भागात आपण काह% नेहमी वापरात येणाSया छोsया छोsया श2दांना जम�न भाषेत काय Zहणतात आLण 5याचा 

उQचार कसा करायचा याची मा<हती घेवूया. 

जसे आपण सकाळी एकमेकांना शुभ/भात वा गुड मॉbनNग असे बोलतो 5याला जम�न भाषेत “Guten Morgan” असे 

�लहले जात ेयाचा उQचार “गुs-अन-्मॉग�न “असा केला जातो. 

आणखी एक उदाहरण पाहूया. 

आपणस कोणी भेटले +क आपण /थम 5या 8य7तीस नम\कार +कंवा इंaजीत Hello[हँलो] Zहणतो जम�न भाषेत 

Hello या श2दास “Hallo” असे Zहणतात आLण याचा उQचार “हालो” असा होतो. 

अशा काह% श2दांची ओळख आपण पुढ%ल कोHटकात कOन घेवूया... 

मराठ� English German जम�न उ.चार 

शुभ /भात Good morning Guten Morgen. गुs -अन ्मॉग�न  

शुभ दपुार Good afternoon Guten Tag. गुs -अन ्टाग ्  

शुभ संKया Good evening Guten Abend. गुs -अन ्अबे^ड  

शुभ रा�ी Good night Guten Nacht गुs -अन ्ना�ट  

पु^हा भेटू Goodbye Auf Wiedersehen. आऊफ 8ह%देअरझयेन 

कृपया माफ करा Excuse me entschuldigen. इंट  -शुMडी-गू^ग  

कृपया Please. Bitte. �बs: 

ध^यवाद Thank you. Danke. डां^क 

�मा करा Sorry Tut mir leid. तुट �मअर ्लाईड 

हो Yes Ja. याm 
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नाह% No Nein. नाइन ्

बरं ok. geht. गेs 

\वागत Welcome! Willkommen! 8ह%ल -कोZमेन  

भले होओ Good luck! Viel Glück! फWलं �लुईक  

हे टेबल पूण�पणे वाचून या श2दांचा आपMया नेहमीQया जीवनात वापOन जम�न भाषेची सवय कOन घेवूया.. 

मग +कमान हे सुरवातीच ेबे�सक श2द �शकून आपMयाला काह%तर% अथ�पूण� जम�न भाषा बोलायला यायला सुरवात 

झाल% आहे असा आपणास आ5मYव0वास येईल.  

काह% bनवडक श2दांचा उQचार समजDयासाठ@ पुढ%ल यु-टूबवर%ल चल-�च� पहा आLण उQचार ल�पूव�क ऐका. 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=eYeAChGF2mY&feature=watch_response] 

चला मग जम�न �शकDयास सुरवात केलेल% आहे.. 8ह%ल-कोZमेन!!! 

 

गुH-अन ्टाग ्    
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जम�न 	शका मराठ�तून:भाग ३]जम�न भाषेची ओळख:अंक व आकडवेारM. 

आपण मागील भागात जम�न मुळा'रे पा<हल%च आहेत. आता या भागात आपण जम�नभाषेमधील अंकांची ओळख कOन 

घेवूया.आपण आक�यांना इंaजीत नंबस�[Numbers] असे Zहणतो तसेच जम�न भाषेत  “नुZमण�” Zहणतात. [Die 

Nummern] 

जम�न अंक हे इंaजी अंकासारखेच �लहतात जसे 1,2,3.. पण हेच आकड ेज�8हा अ�र% �लहतो त�8हा त ेEins, Zwei, 

Drei...अशा पCतीत �लहतात आLण 5याचा उQचार अनु,मे आई^स, 5साय, �ाय असा केला जातो.हे उQचार इंaजी 

आक�यांQया थोड ेफार सारखे आहेत.जसे ६ ला आपण इंaजीत �स7स -जम�नीत जे7स Zहणतो आLण ९ ला इंaजीत 

नाईन-जम�नीत न ¡न Zहणतात. 

खाल% <दलेMया त75यामKये  आपण जम�न अंक आLण 5यांच ेउQचार पाहुयात. 

नंबर जम�न अंक जम�न अंकांचा उ.चार 

0 Null नूल 

1 Eins आई^स 

2 Zwei 5साय 

3 Drei �ाय 

4 Vier +फअर ्

5 Fünf फँु^फ 

6 Sechs जे7स 

7 Sieben झीबेन 

8 Acht आ�ट 

9 Neun न ¡न 

10 Zehn 5सेन 

11 Elf एMफ 

12 Zwölf ¢वेMफ 
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13 Dreizehn �ाय 5झने 

14 Vierzehn +फअर ्5झेन 

15 Fünfzehn फँु^फ 5झेन 

100 (ein)hundert आईन हंु^डट 

1,000 (ein)tausend आईन  -टाऊ -झु^ड  

वर%ल त75याच ेकाळजीपूव�क वाचन केMयानंतर आता अंकांच ेउQचार ऐकDयासाठ@ पुढ%ल ि8ह£डओ पहा व 5यानुसार 

एकदा सव� आकड ेएकदा Zहणून पहा Zहणजे आपले उQचार एकदम \पHट होतील. 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=b9t9VXxZSRo&feature=related] 

आता आपण या अकंाचा वापर 	शकूया-: 

जसे [९०९६२६१०५८]  हा मोबाईल नंबर मला जम�न मKये सांगायच ेझाMयास मी तो असा सांगेन. 

“Neun- Null- Neun- Sechs- Zwei- Sechs- Eins- Null- Fünf– Acht” 

आपणह% आपला मोबाईल ,मांक जम�न मKये �लहून आLण बोलून पहा... 

मग आता कोणी नंबर Yवचारला +क सवा�ना आपला मोबाईल नंबर जम�नमधूनच सांगा...मग बघा कशी मजा येत ेत.े. 

:) 
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ल'ात ठेव1यासारNया बाबी: 

वर%ल अंकाच ेआपण काळजीपूव�क वाचन केMयास आपणास पुढ%ल भाग समजणे अ�धक सोपे जाईल. 

• आपणस २०,३०,४०,५० असे अंक �लहायच ेअसMयास सोपे आहे. 

• फ7त आक�याQया शेवट% “Zing” हा श2द जोडायचा या श2दाचा उQचार “Lझश” असा आहे. 

• उदाहरणाथ�:३० आपणस जम�न मKये �लहायच ेआहे मग ३ Zहणजे जम�न मKये Drei [�ाय  [यास “Zing” हा 

श2द जोडायचा Zहणजे त ेहोईल Dreizing [उQचार  :�ायLझश.[  

• तसेच ५० =Fünfzing [फँु^फLझश [,८० =Achtzing [आ7sLझश.[ 

• आपणास २१ हा अंक जम�न मKये �लहायचा असेल तर तो कसा �लहणार? 

• ->आपण मराठ@त २१ Zहणजे एक अ�धक वीस बरोबर एकवीस Zहणतो तोच फंडा इथे वापरायचा 

  1 + 20 =21 

मराठ@त =२१  एक अ�धक 

/आLण  

वीस एकवीस 

जम�नमKये 21= Ein und zwanzig einundzwanzig 

उQचार आईन ऊंड झॉि^झश आईन  -ऊंड-झॉि^झश  

याच/माणे 35 हे ५ आLण ३० = प\तीस => Fünf-und-dreißig=> फँु^फ- ऊंड-�ायLझश. 

वर%ल उMलेखावOन आपणास हे तर समजलेच असेल +क जम�न भाषेत “und” [ऊंड] हे इंaजीतील and [अ�धक 

/आLण] या अथा�ने वापरतात. 

आपMयाला हे जम�न अंकगLणत +कतपत समजले आहे त ेसमजDयासाठ@ <ह उजळणी: 

उजळणी =पुढ%ल अंक आपण जम�न भाषेत �लहून पहा :९०,४८,८३,७०,२२.[आपापले उ5तर पो\ट करा बघू कुणाच े

उ5तर बरोबर येत.े] 

आपMयास हे जमले +क समजा...जमले तुZहाला जम�न अंक!!! 

..आLण अशा तSहेने आपण जम�न भाषेQया �श�णाची bतसर% पायर% पादा,ांत केलेल% आहे...अ�भनंदन!! 
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जम�न िशका मराठीतून:भाग जम�न िशका मराठीतून:भाग जम�न िशका मराठीतून:भाग जम�न िशका मराठीतून:भाग ४]४]४]४]जम�जम�जम�जम�न भाषचेी ओळख:न भाषचेी ओळख:न भाषचेी ओळख:न भाषचेी ओळख:    नाम व सहा�यकारीनाम व सहा�यकारीनाम व सहा�यकारीनाम व सहा�यकारी    

��यापदे.��यापदे.��यापदे.��यापदे.    

आपणस जम�न भाषेचा वापर करताना थो�या /माणात 8याकरण येणे जhर% आहे.आपण 5याचा अ¬यास कOन मग 

पुढे गेलेले सोपे जाईल. 

सव�नामे: 

आपण आता थोड े8याकरणाचे मुे पाहू जेणे कOन आपणस वा7य बनवायला सोपे जाईल. 

पुढे आपणासाठ@ जम�न नामे व 5यांच ेउQचार <दले आहेत. 

एखा®या वा7यात “मी“ असेल तर 5याजागी  “ish” वापरले जात े5याचा उQचार “ईश”् असा होतो. 

आपMया संदभा�साठ@ इंaजीतील सव�नामे सुCा त75यात <दल% आहेत. 

सव�नामे 

जम�न नामे जम�न उ.चार इं+जीत नाम मराठ�त नाम 

Ich ईश ् I मी 

Du डू you (familiar) तू 

er, es, 
sie 

एअर ्,एस,्Lझ he, she, it तो ,ती त े

Wir 8ह%अर We आपण 

Ihr इहर ् you (all) तुZह% सव� 

sie,Sie Lझ,Lझ TheyYou 
[respect] 

त े सव� 

आपण ]आदराथ¯[  

[या श2दांच ेउQचार जम�नमधून  अ�धक चांगMया र%तीने यु-sयूब वर ऐकDयासाठ@ तथेे <टचकW मारा.] 

http://www.youtube.com/watch?v=vzmUEgCxd-U 

हा त7ता 8यव\थीतपणे पहा आLण समजावून °या .हे पाठ करDयाची काह% गरज नाह%.  
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आपMया पुढ%ल अनेक भागात याचा उMलेख येईल त�8हा हे मुे अ�धक \पHट होतील. 

सPया वत�मान काळातील साQयकारM R�यापदे : 
 

  सPया वत�मान काळातील साQयकारM R�यापद “Sein”[झाइन] 

 Present tense of sein = to be =असणे.  

जम�न 

सहR�यापदे 

जम�न 

उ.चार 

इं+जीत 

सहR�यापदे 

मराठ�त सहR�यापदे 

ich bin ईश ्�बन ् I am मी आहे. 

du bist डू बी\ट you are 
(familiar) 

तू आहेस. 

er/sie/es ist एअर ्

,एस,्Lझ –

इ\\ट 

he/she/it 
is 

तो ,ती त ेआहेत. 

wir sind 8ह%अर Lझटं we are आपण आहात 

ihr seid इहर ्झाइड you 
(plural) 
are 

तुZह% सव� आहात 

sie/Sie sind Lझ,Lझ Lझटं they/you 
(formal) 
are 

त ेसव� 

आहेत .आपण]आदराथ¯[  

[या श2दांच ेउQचार जम�नमधून  अ�धक चांगMया र%तीने यु sयूब वर ऐकDयासाठ@-तथेे <टचकW मारा[. 

http://www.youtube.com/watch?v=aaLjxac_LuQ&NR=1 
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याचा /माणे आपण haben [हँबेन  [  = to have =आहे ]बाळगणे [याची सKया वत�मान काळातील Oपे पाहू.   

सPया वत�मान काळात “haben”  हा बेन  = to have =आहे. 

जम�न सहR�यापदे जम�न उ.चार 

ich habe ईश ्हाब: 

du hast डू हा\ट 

er/sie/es hat एअर ्,एस,्Lझ – हाs 

wir haben 8ह%अर हँबेन 

ihr habt इहर ्हा2\त 

sie/Sie haben Lझ,Lझ Lझटं हँबेन 

 

आपण वर%ल टेबल पूण� वाचले असेलच .थोड े+कचकट आहे समजून °यायला.या �णी नाह% समजले तर% चालेल 

कारण जे^हा आपण या श2दांचा वा7यात उपयोग कO त�8हा तुZहाला या गोषट्% आपोआपच ल�ात येतील .त8ेहा 

परत या पानावर येवून उजळणी कOन पुढे समजून घेवू शकता.  
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आपण काह% छोट% छोट% वा7ये कOन पाहुयात Zहणजे आपणस या श2दांचा वा7यात उपयोग कसा करायचा त े

समजेल. 

मराठ@तून वा7य  :मा¢याकड ेएक गाडी आहे.  

इंaजीतून वा7य :I have one auto. 

जम�नमधून वा7य :Ich habe ein Auto. 

जम�नमधून उQचार :ईश ्हाब ्आईन आटो.  

अजून एक वा7य कOन पाहू.... 

मराठ@तून वा7य  :तुZह% सगळे Yव®याथ¯ आहात.  

इंaजीतून वा7य :You are are student. 

जम�नमधून वा7य :Ihr seid studenten. 

जम�नमधून उQचार  :इहर ्झाइड \टुड^ट%न. 

<ह वा7ये काह% तयार झाल% हे समजDयासाठ@ वर%ल त75यांचा वापर करा. 

आपणास कोणत ेनाम व सहा)यकार% +,यापदे का वापरला त ेल�ात येईल. 

जम�न भारतील सोपे 8याकरण आपण �शकला आहात..तसेच या 8याकरणाचा वापर कOन सोपी वा7य कशी करायची 

त े<ह �शकूला आहात.आता पुढ%ल भागात /0न कसे तयार करायच ेत े�शकूया. 
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जम�न 	शका मराठ�तून:भाग ५]जम�न भाषेची ओळख: जम�न UVनाथ�क 

श:द. 

जम�न भाषेमKये /0न हे इंaजी भाषेतील “Wh-Question” सारखे वापरतात.यास जम�न भाषेत W-Fragen (वे –

±ागेन) असे Zहणतात. वा7याQया सुरवातीस हे श2द वापOन /0न Yवचारला जातो. 

आपण पुढ%ल देलेMया त75या मKये जम�न /0न YवचारDयास कोणत ेश2द वापरतात याची मा<हती घेवूया. 

इं+जीतील Wh श:द जम�न UVनाथ�क श:द जम�न उ.चार मराठ� अथ� 

Who Wer वेm  -र  कोण 

What Was वास ् काय 

Why Warum 8हा -Oम  का 

When Wann 8हान कधी 

Where Wo 8हो कोठे 

How Wie वी कसे 

How come Wieso वी  -झो  क0या पCतीने 

Where from Woher वो  -हेअर  कोठून /कधीपासून  [वेळ 

दश�क[ 

Where to Wohin वो  -ह%न  कोठून ]\थळ दश�क[  

Which Welche वेलश ् कोणते 

How long wie lange वी लांग ् कधी पासून 

आपण वर%ल टेबल वाचलयास आपणास सहजपणे जम�नीत /0न तयार करता येईल. 

कोणी कधी जम�न /0न YवचारMयास /थम टेबल आठवून /0नाथ�क श2दाचा अथ� समजावून घेऊन मग वा7याचा 

अथ� सजवून °यावा. 

तसेच आपण नाम व सहा)यकार% +,यापदे हा भाग न7कW वाचवा जेणेकOन आपणस /0न तयार करणे सोपे जाईल. 
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आता आपण जम�न /0न कसा तयार करायचा त ेपाहू. 

• मराठ@तून /0न  :त ेकाय आहे ? 

• इंaजीतून /0न :What is this? 

• जम�नमधून /0न :Was ist das? 

• जम�नमधून उQचार :वास ्इ\ट दास ्? 

आता आपणास Yवचारयच ेअसेल +क तू कोठून आलास तर इंगाज¯तून आपण त ेअसे YवचाO “ Where are you 

come from?” तचे जम�नीतून Yवचारायच ेअसMयास “Woher komme sie?” 5याचा उQचार “वो हेअर कोZम Lझ ? 

असा होतो. 

तुZहाला जर कोणाला भेटMयावर तू कसा आहेस [How are you ?]असे जम�न मKये “Wie geth es Ihnen? “ [वी गेट 

अस ्इहनन ्?]असे बोलले जात.े 

आता तुZह% जम�न भाषेत /0न Yवचारायच े�शकला आहात पुढ%ल भागात आपण काह% जम�न /0नो5तरे व वा7यरचना 

�शकुयात. 

 

कसा आहेस?     
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जम�न 	शका मराठ�तून:भाग ६]जम�न भाषेची ओळख: जम�न UVनोXतरे व 

वाYयरचना. 

आपण मागील भागात जम�न सोपी वा7ये व /0न कसे तयार करायच ेत ेप<हले आहेत.या अंकात आपण नेहमीQया 

वापरातील /0नो5तरे कशी करायची त ेपाहूया. 

बहुदा संभाषणाची सुरवात एकमेकांच ेनाव YवचाOनच होत.ेसुरवातीला आपण नाव कसे Yवचारायच ेआLण कोणी आपले 

नाव YवचारMयावर कसे /5यु5तर ®यायच ेत े�शकूया. 

इंaजीत आपण नाव YवचारDयासाठ@ What is your name? असे Yवचारतो. 

जम�नमधून नाव Yवचारताना आपण वेगवेग²या पCतीने /0न YवचाO शकतो. 

१]मराठ@तून /0न :आपले नाव काय? [आदराथ¯] 

जम�न मधून /0न : Wie hei ßen sie? 

जम�न उQचार: Yव हायसंन ्Lझ? 

  

२]मराठ@तून /0न :तुमच ेनाव काय ? [वैयि7तक नात/ेpersonal] 

जम�न मधून /0न : Wie hei ßt du? 

जम�न उQचार: Yव हाई\ट डू ? 

  

३]मराठ@तून /0न :5यांच ेनाव काय आहे ? 

जम�न मधून /0न : Wie ist ihr name? 

जम�न उQचार: Yव इ\ट ईहर नाम?ं 
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या /0नास आपण दोन /कारे उ5तर देऊ शकतो. 

१]मराठ@तून उ5तर :माझ ेनाव महेश आहे. 

जम�न मधून उ5तर : Mine name ist Mahesh. 

जम�न उQचार: मायन ्नाम ्इ\ट महेश. 

  

२] मराठ@तून उ5तर :मी महेश आहे 

जम�न मधून उ5तर : Ich hi ße Mahesh. 

जम�न उQचार:ईश ्हायस ्महेश. 

आपणस “आपण कोठून आलात?” +कंवा आपले मुळ <ठकाण कोणत ेत ेYवचारच ेअसMयास त ेकसे Yवचारतात त े

आपण पाहू. आदराथ¯ /0न Yवचारायच ेअसMयास “ sie (Lझ)” वापरतात व इतर वेळी वैयि7तक संभाषणात “Du (डू 

)” वापरतात. 

मराठ@तून /0न : आपण कोठून आलात?” 

इंaजीतून /0न :Where are you come from? 

जम�नमधून /0न : Woher kommen Sie? 

जम�न उQचार: वोहेअर कोZम Lझ? 

तसेच , 

मराठ@तून /0न : तुZह% कोठून आलात? 

इंaजीतून /0न :Where are you come from? 

जम�न मधून /0न : Woher kommst du? 

जम�न उQचार: वोहेअर कोZम\ट डू ? 
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या /0नाच ेउ5तर खाल%ल /माणे देतात. 

मराठ@तून उ5तर :मी सांगल%मधून आलो आहे. 

इंaजीतून उ5तर: I am from Sangli. 

जम�न मधून उ5तर : Ich komme aus sangli. 

जम�न उQचार:ईश ्कोZम आउस सांगल%. 

याचा /माणे आपण कोठे राहता हा /0न आपण खाल%ल /माणे YवचाO शकतो. 

मराठ@तून /0न : आपण कोठे राहता? 

इंaजीतून /0न :Where are you leaving? 

जम�न मधून /0न : Wo wohnen Sie? 

जम�न उQचार: वो 8होनेन Lझ? 

  

मराठ@तून उ5तर :मी पुDयामKये राहतो. 

इंaजीतून उ5तर: I leave in pune. 

जम�न मधून उ5तर : Ich wohne in pune. 

जम�न उQचार:ईश ्8होनं इन ्पुणे. 
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आपणस एकमेकांQया भाषेबल जाणून घायच ेअसेल तर ते संभाषण आपणास खाल%ल मा<हतीQया आधारे 

उ5तमर%5या करता येईल. 

मराठ@तून /0न : आपल% मातभृाषा कोणती आहे? 

इंaजीतून /0न :What is your mother-tongue? 

जम�न मधून /0न : Was ist deine Muttersprache? 

जम�न उQचार: वास ्इ\ट डाईन ्मुटर0/ाख? 

  

मराठ@तून उ5तर :मराठ@ <ह माझी मातभृाषा आहे. 

इंaजीतून उ5तर:Marathi is my mother-tongue. 

जम�न मधून उ5तर : Mine muttersprache ist marathi. 

जम�न उQचार: माईन ्मुटर0/ाख इ\ट मराठ@. 

आपणस कोणकोण5या भाषा येतात याबल संभाषण खाल%ल /माणे करतात. 

मराठ@तून /0न : आपMयाला कोणकोण5या भाषा येतात? 

इंaजीतून /0न :Which languages you can speak? 

जम�न मधून /0न : Welche sprachen sprichst du? 

जम�न उQचार:वेMश \/ाशन ्ि\/0ट डू? 

  

मराठ@तून उ5तर :मी <हदं%, मराठ@ ,इंaजी  व थोड ेजम�न बोलू शकतो. 

इंaजीतून उ5तर: I can speak Hindi,marathi,english and somewhat Deutsch language. 

जम�नमधून उ5तर: Ich spreche Hindi,marathi,english und etwas Deutsch. 

जम�न उQचार: ईश ्\/ाश ्<हदं%,मराठ@,इंि�लश,उंड इटवास ्डोईश.्  
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आपणस जर जम�न अंकाची ओळख असेल तर आपण जम�न अंकाशी bनगडीत /0नो5तरे पाहूया. 

जम�न अंकाची ओळख 	शक1यासाठ� येथे 3टचक4 मारा. 

मराठ@तून /0न : आपला टे�लफोन नंबर काय आहे? 

जम�न मधून /0न : Wie ist Ihre Telefonnummer? 

जम�न उQचार:वी इ\ट ईहर टेल%फोनुZमर. 

  

मराठ@तून उ5तर :माझा टेल%फोन नंबर एक ,दोन ,तीन हा आहे. 

जम�नमधून उ5तर: Meine telefonnummer ist ein,zwei,drei. 

जम�न उQचार: माइन टेल%फोनुZमर इ\ट आईन ,5साय, �ाय. 

मराठ@तून /0न : आपले वय +कती आहे? 

जम�न मधून /0न : Wie.alt sind sie? 

जम�न उQचार:वी आMट Lझडं Lझ? 

  

मराठ@तून उ5तर :माझ ेवय तेवीस वष³ आहे 

जम�नमधून उ5तर: Ish bin dreiundzwanzig jahre alt. 

जम�न उQचार: ईश ्�बन �ाय-ऊंड-झॉि^झश यारं आMट. 

या सव� /0नाची आपापMया मा<हती नुसार उ5तरे तयार करा व ती सव� उ5तरे एक��तपणे करा तीच होईल आपल% 

जम�न भाषेतून ओळख. 

या भागात आपण \वतःची जम�न भाषेत ओळख कOन ®याला �शकला आहात.अ�भनंदन!! 
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जम�न 	शका मराठ�तून:भाग ७]जम�न भाषेची ओळख:जम�न [याकरण. 

जम�न भाषेQया या भागात आपण जम�न 8याकरणाची मा<हती घेऊया./थम आपण नामांची मा<हती घेवू. 

एकवचनी नाम तयार करणे: 

आपण जसे इंगजी भाषेत नामाQया अगोदर “a/an/the” वापरतो तसेच जम�न भाषेत नामाQया आधी नामाQया 

�लगंवचनानुसार �लगंवाचक श2द वापरले जातात. 

\�ी�लगंी,पुिMलंगी व नपुसक�लगंी नामानुसार नामाQया अगोदर “The” Qया जागी “der/die/das” हे श2द 

वापरतात.येथे “The” [“der/die/das] हे एकमेवा®Yवतीय +कंवा एखा®या Yव�शHट 8य7ती वा व\तूसाठ@ 5या नामाQया 

आधी वापरतात. 

आLण एक [a/an/one] साठ@ जम�न भाषेत [ein/eine/ein] हे श2द �लगं वचनानुसार वापरतात. 

खाल%ल त75यात 

इंगजीमPये पुि^लंगी _`ी	लगंी नपुसक	लगंी 
The Der Die Das 

one, a, an Ein Eine Ein 

 

खालMल तYXयामPये उदाहरणाथ� काहM श:द 3दले आहेत. 

जसे [The Brother] भाऊ हा श2द पुिMलंगी श2द आहे Zहणून 5या श2दाQया आधी der लावतात.याचा उQचार 

‘देअर\देर’असा होतो.5यामुळे भाऊ यास जम�न मKये der Bruder [The Brother] असे Zहणतात.याचा उQचार “देर 

¹ुदर“ असा होतो. 

जसे [The sister] ब<हण हा श2द \�ी�लगंी श2द आहे Zहणून 5या श2दाQया आधी die लावतात.याचा उQचार 

‘द%’असा होतो.5यामुळे ब<हण यास जम�न मKये die Schwester [The sister] असे Zहणतात.याचा उQचार “द% 

0वे\टर” असा होतो. 

जम�न भाषेमKये काह% नामांमKये �लगं वाचनाचा काह% फरक पडत नाह%. 

जसे लहान मुल [The child ] या श2दावर �लगं वाचनाचा काह% फरक पडत नाह%. Zहणून 5या श2दाQया आधी das 

लावतात.याचा उQचार ‘दास’असा होतो.5यामुळे लहान मुल यास जम�न मKये लहान मुल यास das Kind [The child] 

असे Zहणतात.याचा उQचार “दास +कंड” असा होतो. 

आपण Volkswagen गाडीQया अँड मKये ‘दास ओटो’ हा श2द वापरला गेMयाच ेप<हले असेल.तो श2द कसा तयार 

झाला त ेतुZहाला समजले असेलच. 
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	लगं वचनानुसार नामे: 
 

पुि^लंगी नाम उ.चार इं+जीमPये नाम मराठ�तून 
der Bruder देर ¹ुधर The brother भाऊ 
der Cousin देर कुझीन The cousin चुलत भाऊ 
der Freund देर ±ोयंटt The friend �म� 
der Vater देर फाथर The father वडील 
ein Mann आइन मान One man माणूस 
ein Sohn आइन झो»न One son मुलगा 

_`ी	लगंी नाम उ.चार इं+जीमPये नाम मराठ�तून 
die Schwester द% 0वे\टर The sister ब<हण 
die Cousine द% कोझीनूह The cousin चुलत ब<हण 
die Freundin द% ±ो)न-डीन The friend मै�ीण 
die Mutter द% मुटर The mother आई 
eine Frau आयनअ ±ाऊ The woman म<हला 
eine Tochter आयनअ टोचहर The daughter मुलगी 

नपुसक	लगंी नाम उ.चार इं+जीमPये नाम मराठ�तून 

das Kind दास  +कंटt The child मुल 

das Model दास  मोह-डले The model मोडले 

das Individuum दास  इन-्द%-वी-डूम The individual वैयि7 तक 

das Genie दास जेbन The genius हुशार 
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जम�न [यवसाय व 	लगं वचनानुसार बदल : 

पुिMलंगी 8यावसाbयक आLण \�ी�लगंी 8यावसाbयक यांचा उMलेख करताना नामात थोड ेबदल होतात.जसे मराठ@त 

पुिMलंगी �श�कास “�श�क” आLण \�ी�लगंी �श�कास “�श¼�का” असे श2द वापरतो तसेच जम�न भाषेत पुिMलंगी 

�श�कास ‘देअर लेहhर(der Lehrer); आLण \�ी�लगंी �श�कास द% लेहरर%न (die Lehrer in)असे नामांकन केले 

जात.े 

सामा^यतः ल�ात ठेवDयास सोपे त5व असे +क पुिMलंगी 8यवसायाQया नामानंतर “इन”् in हा श2द वापOन जम�न 

\�ी�लगंी 8यवसायाच ेनाव तयार करता येत.े 

खाल%ल त75या मKये काह% 8यवसाय व 5यांची \�ी�लगंी आLण पुिMलंगी Oपे <दल% आहेत तसेच इंaजीतून उQचाराची 

फोड कOन /5येक जम�न श2दाखाल% <दल% आहे. 

पुि^लंगी श:द _`ी	लगंी श:द इं+जीमPये अथ� मराठ�तून अथ� 
der Lehrer 

deyR ley-Ruhr 
die Lehrer in 

dee ley-Ruh-Rin 
The teacher �श�क,�श¼�का 

der Schüler 
deyR sh üh-luhr 

die Schüler in 
dee sh üh-luh-Rin 

The school 
boy/girl 

Yव®याथ¯ 

,Yव®या�थ�नी 
der Arzt 
deyR aRst 

die Ärtzt in 
dee äRts-tin 

The doctor डॉ7टर ,डॉ7टर%ण 

der Bauer 
deyR bou-uhr 

die Bäuer in 
dee boy-eyE-in 

The farmer शेतकर%,शेतकर%ण 

der Löwe 
deyR löh-wuh 

die Löw in 
dee löh-vin 

The lion �सहं,�सहं%ण 

या भागात आपण जम�न भाषेत 8याकरण �शकला आहात.अ�भनंदन!!  
 

मी जम�न भाषा बोलणार.       
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जम�न 	शका मराठ�तून: भाग ८ [जम�न भाषेची ओळख :जम�न रंग व 

आकार. 

आपण मागील भागात जम�न नामे व ती कशी वापरायची त ेप<हले आहेत.या अंकात आपण नेहमीQया वापरातील रंग 

व आकार यांची मा<हती घेवूया. 

Die Farben (रंग) : 
जम�न भाषतेनू वेगवे²या रंगांची म<हती घेDयासाठ@ पढु%ल रंगीबेरंगी त7ता पहा.  

इं+जीतून रंग मराठ�तून रंग जम�नमPये 

Orange केशर% Orange 

Pink गुलाबी Rosa 

Purple जांभळा violett / lila 

Blue bनळा Blau 

Yellow Yपवळा Gelb 

Red लाल Rot 

Black काळा Schwarz 

Brown तप+कर% Braun 

Gray करडा Grau 

White पांढरा Weiß 

Green <हरवा Grün 

Beige +फकट तप+कर% Beige 

Silver चंदेर% Silber 

Gold सोनेर% Gold 

खाल%ल ि8हडीओ मKये आपण जम�न रंगाचंे उQचार कसे करायचे त ेएकूण समजनू घेवयूा.. 
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[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=YHuaCKq8dOU] 

Die Formen (आकार): 
 

आपणस कोणतीह% गोHट 5याQया आकाराQया म<हती सह सांगायची सवय असत ेआता हे आकार जम�न 

भाषते कसे असतील असा /0न आपणस न7कWच पडला असेल 5याचे उ5तर पढेु <दले आहे. 

इं+जीतून आकार मराठ�तून 

आकार 

जम�नमPये 

Square चोकोण das Viereck 

Circle वतु�ळ der Kreis 

Triangle ��कोण das Dreieck 

Rectangle आयत das Rechteck 

Oval अंडाकृती das Oval 

Octagon अHटकोन das Achteck 

Cube चौरस der Würfel 

Sphere गोल die Kugel 

Cone कोन der Kegel 

Cylinder �सल�डर der Zylinder 
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आकार व रंग यांचा वापर: उदाहरणाथ�: 

Das Viereck ist braun. 

The square is brown. 

चौरस तप+कर% रंगाचा आहे. 

  

Das Rechteck ist hellblau. 

The rectange is light blue. 

आयत हा +फकट bन²याशार रंगाचा आहे. 

वर%ल उदाहरणातून रंग व आकार श2दात वापरणे सोपे आहे हे आपMया ल�ात आले असेलच. 

आपण आकार व रंग �शकलात आपण रोजQया श2दसंaहत हे श2द वाढवून आपले जम�न श2द भांडार वाढव ूशकता. 
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जम�न 	शका मराठ�तून:भाग ९]जम�न भाषेची ओळख: जम�न म3हने,वार 

कालदश�क श:द. 

जम�न 3दवस :Days: 

जम�न भाषेत Sonntag (सोन टाग) Zहणजेच रYववार  Sunday. 

खाल%ल त75यामKये जम�न भाषेतील आठव�याच े<दवस व 5याच ेजम�न भाषेतील उQचार <दले आहेत. 

जम�नमPये 3दवस जम�नमPये उ.चार इं+जीमPये मराठ� 
der Tag देअर ताःग /टाग Day <दवस 
die Woche <द वोख: Week आठवडा 
Montag मो^न टाग Monday सोमवार 
Dienstag <द उ»न \टाग Tuesday मंगळवार 
Mittwoch �मट वाख Wednesday बुधवार 
Donnerstag 

      डोनअर ्\टाग 
Thursday गुhवार 

Freitag 
        ±ाय टाग 

Friday शु,वार 

Samstag झाम\टाग Saturday शbनवार 
Sonntag सोन टाग Sunday रYववार 

जम�न भाषेत एखादा Yव�शHट <दवसाबल काह% उQचारDयाQया आधी आम”्am”हा श2द वापरतात.हा श2द Zहणजे 

“an” व “dem”या दोन श2दांच ेएक��त Oप Zहणून वापरतात. 

उदाहरणाथ�: Am Montag 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=op-wtwd6bNI&feature=fvwrel] 
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जम�न म3हने :Months: 

खाल%ल त75यामKये जम�न भाषेतील वषा�तील म<ह^याची नावे व 5यांच ेजम�न उQचार <दले आहेत. 

जम�नमPये म3हने इं+जीमPये 

जम�नश:दाच े उ.चार 

इं+जीमPये श:द मराठ� 

der Monat deyR moh-nAt Month म<हना 
das Jahr dAs yahR Year वष� 
Januar yah-new-ahR January जानेवार% 
Februar feb-Rew-ahR February फे¹ुवार% 
März Marts March माच� 
April A-pRil April एY/ल 
Mai Mahee May मे 
Juni yew-nee June जून 
Juli yew-lee July जुलै 
August ou-goost August ऑग\ट 

September sep-tem-buhR September सBट�बर 
Oktober ok-toh-buhR October ऑ7टोबर 
November noh-vem-buhR November नो8ह�बर 
Dezember dey-tsem-buhR December £डसेZबर 

जम�न भाषेत एखादा Yव�शHट म<ह^याबल काह% उQचारDयाQया आधी “ इम”्im”हा श2द वापरतात.हा श2द Zहणजे 

“in” व “dem”या दोन श2दांच ेएक��त Oप Zहणून वापरतात. 

उदाहरणाथ�:  im März 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=z-UV0MDzS1Q] 

 

 



©: महेश जाधव :Blog:www.bolmj.wordpress.com :Email :mahesh7197@gmail.com Page 29 

 

जम�न तारMख व कालदश�क श:द: 

नेहमीQया वापरात काह% वष³ काह% <दवस अशा कालदश�क श2दासाठ@ जम�न भाषेत वापरDयात येणारे श2द खाल%ल 

त75यात <दले आहेत. 

जम�नमPये तारMख इं+जीमPये 

जम�नश:दाच े उ.चार 

इं+जीमPये मराठ� 

eine Stunde ay-nuh shtoon-duh An hour एक तास 
ein Tag ayn tahk A day <दवस 

eine Woche ay-nuh vo-CHuh A week आठवडा 
ein Monat ayn moh-naht A month म<हना 
ein Jahr ayn yahR A year वष� 
zwei Jahre tsvay yah-Ruh Two years दोन वष³ 
einige Jahre ay-nee-guh yah-

Ruh 
Some years काह% वष³ 

nächstes Jahr näH-stuhs yahR Next year पुढ%ल वष� 
letztes Jahr lets-tuhs yahR Last year मागील वष� 

ok.या भागात आपण जम�न म<हने,वार कालदश�क श2द यांची मा<हती �शकला आहात.!! 

आपMया नवीन वषा�त म\त पैकW आपल% खास जम�नमधून <दनद�श�का बनवू शकता.  
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जम�न 	शका मराठ�तून:भाग १०]जम�न भाषेची ओळख: जम�न श:दभांडार. 

आपण या भागात bनरbनराळे जम�न श2द पाहून आपले जम�न श2दभांडार स�म बनवूया. 

कुटंुब Family / Die Familie: 

खाल%ल त75यामKये कुटंुबाशी bनगडीत सव� ना5याची नावे <दल% आहेत. 

तसेच कंसामKये 5याची अनेकवचनी OपामKये बदल करDयासाठ@ लागणारे श2द <दले आहेत. 

उदा: 

एक माणूस=एक वाचनी =der Mann 

अनेक माणसे=अनेकवचनी =die Männer 

Zहणून माणूस=man =der Mann (ä, -er) अशा hपात <दले आहे याचा अथ� असा +क जे8हा <दलेMया एकवचनी 

श2दाच ेअनेकवचनी hपांतर करताना कंसातील श2द असे बदलावेत +क a-> ä आLण शेवट% er लावावे. 

सासरकडील ना5यांचा उMलेख करताना ना5याQया सुरवातीला Stief हा श2द जोडला जातो. 

खाल%ल त75याच ेकाळजीपूव�क वाचन कOन श7य bततके श2द ल�ात ठेवDयाचा /य^त करा. 

तसेच खाल% <दलेMया श2दांचा उQचार इंaजी भाषेसारखाच आहे.उQचारातील अ�धक \पHट%करण साठ@ जम�न 

मुळा'रे हा भाग पाहावा. 

नातसेंबंध व नातवेाईक यां�वषयक श:द: 

इं+जीमPये श:द जम�नीत श:द मराठ�त अथ� 

Parents die Eltern पालक 

Mother die Mutter (ü) आई 

Father der Vater (ä) वडील 

Son der Sohn (ö, -e) मुलगा 

Daughter die Tochter (ö) मुलगी 
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Brother der Bruder (ü) भाऊ 

Sister die Schwester (-n) ब<हण 

Grandparents die Großeltern आजोबा 

Grandfather der Großvater (ä) आजोबा 

Grandmother die Großmutter (ü) आजी 

Grandchildren die Enkelkinder नातवंड े

Grandson der Enkel (-) नातू 

Granddaughter die Enkelin (-nen) नात 

Niece die Nichte (-n) चुलती 

Nephew der Neffe (-n) चुलते 

Cousin (m) der Vetter (-n) चुलत भाऊ 

Cousin (f) die Kusine (-n) चुलत ब<हण 

Uncle der Onkel (-) काका 

Aunt die Tante (-n) काकW 

Siblings die Geschwister जोडीदार 

Baby das Baby (-s) लहान मुल 

Step- der/die Stief- सासर 

-in-law der/die Schwieger- सासर 

Brother-in-law der Schwager (ä) नवSयाचा भाऊ 

Sister-in-law die Schwägerin (-
nen) 

नवSयाची ब<हण 

Relative der Verwandte (-n) नाते 
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Man der Mann (ä, -er) पुhष 

Sir / Mister der Herr (-en) सर ्

Woman / Ma'am / Mrs. / 
Ms. 

die Frau (-en) मँडम 

Husband der Ehemann (ä, -
er) 

नवरा 

Wife die Ehefrau (-en) नवर% 

Boy der Junge (-n) मुलगा 

Girl das Mädchen (-) मुलगी 

Dad der Vati वडील 

Mom die Mutti आई 

Friend (m) der Freund (-e) �म� 

Friend (f) die Freundin (-nen) मै�ीण 

Male Männlich पुhष 

Female Weiblich \�ी 

Child das Kind (-er) मुल 

Adult der Erwachsene (-n) वयाने मोठे 

Twin der Zwilling (-e) जुळे 
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जम�न बोलM भाषेतील सवा�त जा_त वेळा वापरले जाणारे श:द आ�ण Xयां श:दांच ेअथ�: 

 खाल%ल त75यात जम�न भाषेत वापरले जाणारे श2द व 5यांच ेअथ� <दले आहेत. 

यांमधील बरेचसे श2द आपण जम�न 8याकरण व जम�न नाम व सहा)यकार% +,यापदे या अंकात प<हले 

असतीलच.5याची पु^हा एकदा उजळणी होईल. 

जम�न बोलM भाषेतील सवा�त जा_त वेळा वापरले जाणारे श:द आ�ण Xयां श:दांच ेअथ�. 

Top 30 Words - Spoken German 
Ranked by frequency of use 

Rank जम�न 

श:द 

इं+जीत अथ� मराठ�त अथ� 

1 ich "I" - personal pronoun मी 

2 das "the; that (one)" neuter इंaजीतील The [नपुसक�लगंी[ 

3 die "the" f. - definite article इंaजीतील The [\�ी�लगंी[ 

4 ist "is" - form of "to be" (sein) असण� 

5 nicht "not" नाह% 

6 ja "yes" होय 

7 du "you" familiar - तू 

8 der "the" m. - definite article इंaजीतील The [पुिMलंगी[ 

9 und "and" आLण 

10 sie "she, they" ती 

11 so "so, thus" Zहणून 

12 wir "we" - personal pronoun आपण 

13 was "what" काय 

14 noch "still, yet" अजूनह% 

15 da "there, here; since, because" तथेे,इथे .कारण  
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16 mal "times; once" – particle एकेकाळी 

17 mit "with" - Qया बरोबर 

18 auch "also, too" सुCा 

19 in "in, into" - मKये 

20 es "it" - personal pronoun हे 

21 zu "to; at; too" Qयाकड े

22 aber "but" - परंतु 

23 habe 
/ hab' 

"(I) have" असणे\आहे 

24 Den "the" - (form of der or dative 
plural) 

इंaजीतील The 

25 Eine "a, an" fem.  एक 

26 Schon "already" अगोदर 

27 Man "one, they" त े

28 Doch "but, nevertheless, after 
all" particle 

तर%ह% 

29 War "was" - past tense of "to be" 
(sein) 

होते 

30 Dann "then" नंतर 

 

 

 

 

 

खाल% YवYवध Yवषयावर%ल श2दांच ेत7त े<दले आहेत त ेवाचून आपण नवे श2द �शकू शकता. 
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जम�न ॠतु:Seasons / Die Jahreszeiten: 
खाल%ल त75यात जम�न मKये ॠत ुकसे �लहायचे त ेदश�Yवले आहे. 

मराठ�मPये इं+जीमPये जम�नमPये 

<हवाळा Winter der Winter 

वसंतॠतु Spring der 
Frühling 

उ^हाळा Summer der 
Sommer 

फॉल Autumn der 
Herbst  

जम�न 3दशा :Directions / Die Richtungen: 
आपण जम�न मKये दश<दशांना +फरत असताना आपणस न7कW कुठMया <दशलेा जायचे आहे त ेसमजून 

घेDयासाठ@ खाल%ल <दशाbनद³श न7कW पहा. 

मराठ�मPये इं+जीमPये जम�नमPये 

उजवी Right Rechts 

डावी Left Links 

सरळ Straight Geradeaus 

उ5तर North der Norden 

द¼�ण South der Süden 

पूव� East der Osten 

पि0चम West der Westen 

• im Norden = in the North=उ5तर मKये 

• nach Osten = to the East =पूव³कडे 

• aus Westen = from the West=पा�शमेकडून 
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 जम�न Uवाशांसाठ� उपुयYत असे श:द: 

आपMयापैकW बरेचजण जम�न /वासासाठ@ उ5सुक आहेत.जम�न /वाशांना जे श2द मह5वाचे आहेत व जे जाणून घेणे 

फार गरजेच ेआहे अशा श2दांची या<द खाल%ल कोHटकात <दले आहेत. 

या त75यात “e,r,s”हे श2द “die,der,das” या श2दासाठ@ वापरले आहेत .या बल परत एकदा  जम�न 8याकरण या 

अंकाला भेट ®या. 

 

Travel Glossary.जम�न Uवाशांसाठ� उपुयYत असे श:द. 

इं+जीमPये श:द जम�नीत श:द मराठ�त अथ� 

Airline e Fluggesellschaft Yवमान 

airport, airfield r Flughafen, r Flugplatz Yवमानतळ 

arrival(s) e Ankunft येणारे 

departure(s) e Abfahrt जाणारे 

ATM r Geldautomat ऐ .ट%.एम .मशीन  

Bank e Bank बँक 

Beach r Strand बीच 

car, auto s Auto, r Wagen गाडी 

currency, money e Währung, s Geld पैसे 

the German embassy die deutsche Botschaft जम�न मु�यालय 

Euro r Euro युरो 

German Rail Deutsche Bahn AG जम�न रेMवे 

hotel, inn s Hotel, e Pension हॉटेल 

Information e Auskunft, e Informationen मा<हती 

Internet café s Internetcafé इंटरनेट केफ�  
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Map e Landkarte नकाशा 

mobile phone s Mobiltelefon, s Handy फोन 

Money s Geld पैसे 

Name r Name (pron. NAHM-uh) नाव 

first name r Vorname प<हले नाव 

last name r Nachname, r 

Familienname 

आडनाव 

Passport r Reisepass, r Pass पासपोट� 

Please Bitte कृपया 

Restaurant e Gaststätte, s Restaurant उपहारगहृ 

station (train) r Bahnhof रेMवे \टेशन 

suitcase(s) r Koffer सुटकेस 

thank you danke, Vielen Dank! ध^यवाद 

travel v. fahren, reisen /वास 

toilet, loo, restroom, WC e Toilette, das Klo, das WC \वQछता गहृ 

vacation, holidays die Ferien (pl.), r Urlaub सुnी 

visa (travel permit) s Visum ि8हसा 

 

जम�न/वासातवर%ल श2दांची �ल\ट आपMयाकड ेठेवा आLण एकदम bनि0चत राहा. 
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संगणक4य वापरणाmयांसाठ� कॉoपुटर pनगडीत जम�न श:द. 

संगणक अ�भयंत ेव सोËटवेअर इंिजनीअर bनगडीत कामे करणाSया लोकांसाठ@ जम�न भाषा व जम�न भाषेतील 

संगणकWय श2द मा<हत असणे फार गरजेच ेआहे. 

आपणस मा<हत असेलच +क बहुतके संशोधक हे जम�न भाYषक आहेत व इंaजी खालोखाल जम�न भाषेत संशोधनपर 

लेख आढळतात. संगणकाचा उदय हा इंगजी भाषेतील भागात झाला 5यामुळे बहुतांशी संगणकWय श2द हे इंगजी 

भाषेतून इतर भाषेत जसेQया तसे वा काह% बदल कOन घेतले आहेत. 

संगणक वापरणाSयांसाठ@ कॉZपुटर bनगडीत जम�न श2द <दले आहेत त�8हा खाल%ल श2द नीट वाचून ल�ात ठेवा. 

Computer Glossary:सगंणक4य वापरणाmयांसाठ� कॉoपुटर pनगडीत जम�न श:द. 

इं+जीमPये श:द जम�नीत श:द मराठ�त अथ� 

answer, reply (v.) Antworten उ5तर 

application(s) software e Anwendung (-en) सोËटवेअर 

attachment (email) (n.) r Anhang, s Attachment जोड 

back, previous (step, page) Zurück मागे 

cancel (an operation) v. (eine Aktion) abbrechen नकार 

clear, reset v. Löschen \वQछ 

click (on) Anklicken <टचकW 

check, verify Überprüfen तपास 

Column e Spalte (-n) खांब 

Row e Zeile (-n) ओळ 

Connection r Anschluss, e Verbindung जोडणी 

copy n e Kopie �चकटून 

delete (v.) löschen, entfernen काढून टाकणे 

driver (n.) r Treiber �ाई8हर 
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Error r Fehler चूक 

enter/return key e Eingabetaste ए^टर बटन 

folder, file folder r Ordner फोMडर 

graphics card (n.) e Grafikkarte aा+फ7स काड� 

help (n.) e Hilfe मदत 

Image s Bild �च� 

install (v.)  Installieren इ^\टॉल 

Keyboard e Tastatur कळपटल 

next – previous weiter – zurück पुढे 

OK, done, finish Fertig stellen पूण� 

operating system s Betriebssystem ऑपरे<टगं �सि\टम 

page(s) e Seite पान 

press (key) (v.) drücken auf कळ दाबा 

restart (program) neu starten पुनरागमन 

save (v.) Speichern साठवा 

search (v.) Suchen शोधा 

shut down (computer) Herunterfahren बदं करा 

Table e Tabelle कोHटक 

turn on, switch on Einschalten चालू करा 

Window s Fenster Yवडंो 
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ओळख पाहू..?? 

 

 

 

अ	भनंदनीय श:द व वाYये: 

आपण बराचवेळ एकमेकांना शुभेQछा देतो याचा शुभेQछा जम�न भाषेत देDयासाठ@ खाल%ल श2®समुहाचा वापर केला 

जातो. 
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General Expressions of Good Wishes:नेहमी.या वापरातील अ	भनंदनीय श:द व वाYये. 

इं+जीमPये श:द जम�नीत श:द मराठ�त अथ� 

Congratulations! Gratulation! Ich gratuliere! 
Wir gratulieren! 

अ�भनंदन 

All the best! Alles Gute शुभकामना 

Good luck!  Viel Glück! शुभकामना 

Happy birthday Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag.  

वाढ<दवसाQया शुभेQछा 

Best wishes on your 
engagement! 

Herzlichen Glückwunsch zu 
deiner/ Ihrer Verlobung!  

साखरपु�याला /ल�नसमारंभस 

शुभेQछा 

Get well soon! Gute Besserung! लवकर बरे हो. 

Congratulations on your 
promotion! 

Gratulation zur 
Beförderung!  

बढतीबल अ�भनंदन 

Sorry. Entschuldigung कृपया 

Thank you. Danke ध^यवाद 

Valentine’s Day. St. Valentinstag /ेम <दवस 

You love him/ her. Ich liebe dich. मी तु¢यावर /ेम करतो. 

I miss you. Ich vermisse dich.  तुझी आठवण येत.े 

 

या भागात आपण जम�न श2दभांडार �शकला आहात .अ�भनंदन!!  

अशा तSहेने आपण जम�न भाषेची ओळख हा /ाथ�मक १० अंकांचा भाग यश\वीÌर5या पूण� केला आहे. 

आपणस जम�न भाषेYवषयी काह% शंका असMयास जOर कळवावे.मी आपणस मदत करDयचा /य5न करेन. 

आपण “जम�न �शका मराठ@तून” या मा¢या नावी^यपूण� उप,माला भरभOन /bतसाद <दलात याबल ध^यवाद. 

माझा याच “जम�न �शका मराठ@तून” जम�न भाषेची ओळख भागाचा पुढ%ल टBपा Yव\ततृ व सखोलपणे जम�न भाषा 

हा �लहून /द�श�त करDयचा Yवचार आहे.आपले असेच माग�दश�न लाभो <ह स<दQछा. 


