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टेबल मनॅर्स 
 
प्रत् यके व् यक् तीच् या मनात ककमान 

एकदा उच् चभ्र  हॉटेलमध् य ेजाऊन 

जवेण् याची इच् छा अर्त.े तथाजप, 

अशा हॉटेल् र्मध् य ेपाळण् यात 

यणेारे टेबल मनॅर्स माजहत 

नर्ल् याम ळे किीकिी पररज थती 

अवघड बनत.े टेबल मनॅर्सबाबत 

इंग्रजी भाषते बरेच वाचन 

र्ाजहत् य उपलब् ि आह.े परंत  

मराठी याबाबत वाचायला 

जमळण ेद लसभ आह.े या लखेात 

उच् चभ्र  हॉटेलमध् य ेकाय टेबल 

मनॅर्स अर्तात ह े पष् ट करण् याचा 

प्रयत् न केला आह.े 
 



हॉटेल् र्च े" टार 

रेटटंग" 
 
हॉटेल रेटटंग अनकेदा त्याचं्या 

ग णवत्तने र्ार हॉटेलाचं ेवगीकरण 

करण्यार्ाठी वापरल ेजात.े जगभरातील 

जवजवि र्ंथाद्वारे वापरल् या जाणार् या 

रेटटंग योजनामंध् य ेजवजविता आहे. 

'फोब्र्स' प्रवार् मागसदशसक, (पवूीचा मोबी 

प्रवार् मागसदशसक) यानंी १९५८ मध् य े

टार हॉटेल प्रणाली र् रू केली. त् यान र्ार 

बहुताषं रठकाणी ऐश आराम (luxury) 

र्जूचत करणार् या  टार  जचनहाचंा 

र्मावेश केला जातो. जजतके  टार जा त 

जततका ऐश आराम  जा त. 
 



हॉटेल् र्च े" टार 

रेटटंग" 

हॉटेल रेटटंगर्ाठी अन्न र्वेा, मनोरंजन, 

दशृ्य, खोल् याचंा आकार आजण अजतररक्त 

र् जविा, पा आजण कफटनरे् कें द्र,े प्रवशे 

आजण थान याचंा मानक म् हणनू जवचार 

केला जातो. 

र्ामानयत: अशा वगीकरण प्रणालीमध् य े 

हॉटेल्र् आजण मोटेल यानंा "A" पार्नू  "F“ 

पयतं प्रतवारी कदली जात.े 

जडलक्र्, लक्झरी, प्रथम वगस, र् जपररयर 

पयसटन वगस, र्ािारण आजण बजेट हॉटेल 

अशी वगस प्रणाली अजिक प्रमाणात 

वीकारली जात.े   
 



एक  टार (1-Star) 

राष्ट्रीय रेटटंग (National Ratings) 

य रोप आजण आजशयामध्य ेहॉटेल्र्च ेरेटटंग 
प्रादेजशक रेटटंग अजिकारी जनजश् चत करतात.  

  

एक  टार :  यात अनावश्यक अवडंबर न 
करता मलूभतू आजण राहण्याची र् जविा 
देणारे मोटेल, वर्जतगहृ,े आजण dormitories 

याचंा र्मावशे होतो. या रठकाणी 
लोकारं्ाठी प्रवशे (Public access) आजण 
अजतथी  वागत (guest reception) या 
र्ोयी २४ तार् उपलब् ि नर्तात. हाऊर् 
कीपपगं र्वेा दररोज प रवली जात नाही. 
अजतथींर्ाठीच् या खोल् या लहान व 
कामचलाऊ अर्तात. काही रठकाणी  वततं्र 
बाथरुम, टीव्ही, केबल ककंवा दरूध्वनी या 
र्ोयी नर्तात.  
 



कदड  टार (1& half Star) 

या वगासतील वर्जतगहृ ेआजण 

dormitories काही अजतररक्त 

र् जविा दऊे शकतात. उदा. 

जबजलयडस गमे्र्, इंटरनटे टेशन, 

आजण conversational seating 

एररया. काही मोटेल् र्  वततं्र 

बाथरुम तर्ेच अजतथी  वागत, 

हाऊर् कीपपंग, टीव्ही, केबल, 

दरूध्वनी या र् जविा २४ तार् 

दतेात.  
 



दोन  टार (2 Star) 

या वगसवारीतील हॉटेल् र् 

राहण्याची वच्छ र्ोय 

प रजवतात. अनके रठकाणी 

२४ तार् अजतथी 

प्रवशे/ वागत, हाऊर् 

कीपपगं र्वेा, तर्चे खोलीत 

कपडे ठेवण् यार्ाठी कपाट, 

 वततं्र बाथरुम र्काळची 

न याहरी या र्ोयीही दतेात. 

  
 



अडीच  टार (2& half Star)  

या वगसवारीतील हॉटेल् र् 

अन य र् जविारं्ह र् िारीत 

ग णवत्ता आजण जवताररत 

र् जविा प रजवतात. उदा. 

बोलजवल् यावर हजर 

राहणारा कमसचारी वगस 

(bell staff ), उपहारगहृ 

(restaurant) ककंवा 

कााँरटनेंटल ब्रकेफा ट 

इत् यादी.   
 



तीन  टार (3 Star) 

या वगसवारीतील 
हॉटेल् र्मध् य ेअन य र्ोयींर्ह, 
र् जविा आजण र्वेावंर 
अजिक लक्ष कदलले ेअर्त.े 
जर् ेरेटॉरंट आजण बार, 
र्ामान वाहून नणे् यार्ाठी 
र्हाय् य, प्रश त खोल् या, 
उत् कृष् ठ प्रकारच,े 
आरामदायी पलगं, गाद् या 
व इतर फर्नसचर, मोठी 
शॉवर, टब र् जविारं्ह 
मोठी  नानगहृ ेइत् यादी.  
 



र्ाडेतीन  टार (3 & half Star) 

या वगसवारीतील हॉटेल् र्मध् य े

अन य र्ोयींर्ह, एकापेक्षा 

जा त रेटॉरंट्र्, गणवशेिारी 

र्ेवक वगस, शोपभवंत झाडानंी 

र्जजवललेी लॉबी या र् जविा 

अर्तात. तर्चे मोठे ररर्पे् शन, 

आरामदायक बठैक व् यव था, 

लाईटटंग, टी.व् ही., मर्ाज, 

 पा, पूल र् जविा कदल् या 

जातात.   

 



चार  टार (4 Star)  

या वगसवारीतील हॉटेल् र्मध् य ेअन य 
र्ोयींर्ह, र्जजवलेली लांबलचक 
लॉबी, र् जविा डेक, व् हलॅ ेपार्कंग, 
प्रश त खोल् या, उत् कृष् ठ प्रकारचे, 
आरामदायी पलंग, गाद् या व इतर 
फर्नसचर, मोठी शॉवर, टब, बाथ-
रोब या र् जविांर्ह मोठी  नानगृह,े 
खोलीत २४ तार् र्ेवा, खोलीत 
छोटा बार, लॅपटॉप, वाय-फाय 
र्ेवा, टी.व् ही., मर्ाज,  पा, पूल 
तर्ेच काही रठकाणी लहान म लांची 
काळजी घेण् यार्ाठी  वतंत्र र्वेा 
अर्ते, काही रठकाणी टेजनर् कोटस, 
गोल् फ कोटस, जजम या र्ेवा कदल् या 
जातात.  
 



र्ाडे चार  टार (4& half Star) 

या वगसवारीतील 
हॉटेल् र्मध् ये वरील र्वस 
र्ेवा-र्ोयींर्ह, रोज ताजी 
फ ले, हॉटेलमध् ये, लॉबीमध् ये 
प्रजर्ध् द कलावंतांनी 
रेखाटलेली, रंगवलेली मूळ 
जचत्रे, २४ तार् गरम 
भोजन, अजतथींच् या 
मागणी-र्ोयीन र्ार र्ेवा,  
इत् यादींचा र्मावेश अर्तो.  

  
 



पाच  टार (5 Star) 

या वगसवारीतील 
हॉटेल् र्मध् य ेवरील र्वस 
र्वेा-र्ोयींर्ह, उत्कृष्ठ 
खाद् यपदाथस प रजवणारी 
एकापके्षा जा त 
रेटॉरंट्र्, र्वस 
र्ोयींनीय क् त आरामदायक 
 पा,हले् थ क् लब, लॉकर 
र् जविा, नम्र व र्भ् य 
कमसचारी वगस, रोज ताजी 
फ ल,े हॉटेलमध् य,े 
लॉबीमध् य ेप्रजर्ध् द 
कलावतंानंी रेखाटलेली, 
रंगवलेली मळू जचत्र…े….  
 



पाच  टार (5 Star) 

२४ तार् गरम भोजन, 

अजतथींच् या मागणी-र्ोयीन र्ार 

र्ेवा, र्जजवलेली लाबंलचक 

लॉबी, र् जविा डेक, व् हलॅे 

पार्कंग, प्रश त खोल् या, उत् कृष् ठ 

प्रकारचे, आरामदायी पलंग, 

गाद् या व इतर फर्नसचर, मोठी 

शॉवर, टब, बाथ-रोब या 

र् जविारं्ह मोठी  नानगहृे, 

खोलीत २४ तार् र्ेवा, खोलीत 

छोटा बार, लपॅटॉप, वाय-फाय 

र्ेवा, टी.व् ही., मर्ाज,  पा, 

पूल तर्ेच काही रठकाणी 

लहान म लाचंी काळजी 

घणे् यार्ाठी  वततं्र र्ेवा अर्ते, 

काही रठकाणी टेजनर् कोटस, 

गोल् फ कोटस, जजम इत् यादींचा 

र्मावशे अर्तो. 



    प्रवशे 

उच् चभ्र  हॉटेलमध् य ेजवेायला 

गले् यानतंर प्रवशेव् दारावरील 

राखणदार दार उघडतो. परंत  

जजथ ेअशी र्ोय नर्ेल आजण 

त मच् या बरोबर एखादी मजहला 

अर्ेल तर, त म् ही जतच् यार्ाठी दार 

उघडून िराव,े जतला आिी प्रवशे 

करू द् यावा व जतच् या माग ेत म् ही 

प्रवशे करावा तर्चे टेबलावर 

बर्तानंा आिी त् या मजहलरे्ाठी 

ख ची ओढून जतला बर् ूद् याव ेव 

नंतरच प रूषान ेअन य ख चीवर 

बर्ावे अर्ा जशष् टाचार आहे.   
 



आवाजावंर जनयतं्रण (Silence) 

हॉटेलमध् ये प्रवशे करण् यापवूीच 
मोबाईल र्ायलेंट मोडवर करावा.  

 

जेवतांना मोबाईल वाजण ेककंवा 
मोबाईलवर बोलण,े मेर्जे/व् हॉट् र् अप 
बघणे/पाठजवण ेअर्भ् यपणाचे मानल े
जात.े  

 

अत् यंत महत् वाच ेबोलायचे अर्ल् यार् 
"एक् र्क् य ज मी" ककंवा 'मी लगचे आलो' 
अर्े म् हणनू बाहरे ककंवा बाजूला जाऊन 
हळू आवाजात बोलावे. 

 



बर्ण् याच ेजशष्टाचार (Sitting 

Etiquettes)  

 
ख चीवर बर्तानंा र्रळ 

आजण ताठ बर्ाव,े वाकून 

बर् ूनय.े दोन ही पाय 

खाली र्ोडून जजमनीला 

टेकतील अशा पध् दतीन े

ठेवावते.  



बर्ण् याच ेजशष्टाचार (Sitting 

Etiquettes) 

 त मच् या र्मोरील टेबलावर किीही त मच े

कोपर (Elbow) टेकणार नाही याची दक्षता 

घ् यावी. ("no elbows on the table") कोपर 

टेबलावर टेकल् याम ळे टेबलावर जर काही पदाथस 

र्ाडंला अर्ले तर कपड यानंा डाग लाग ूशकतो. 

तर्चे कोपराच् या दाबाम ळे टेबल ककंवा 

त् यावरील र्ाजहत् य/खाद् य पदाथस घर्रण् याची, 

पडण् याची शक् यता अर्त.े  

टेबलावर ठेवलले् या व त पंकैी एखादी व त ू

ककंवा खाद् यपदाथस थोडा दरू ठेवला अर्ले तर 

तो हात लाबं करून ककंवा वाकून घऊे नय.े 

याम ळे टेबलावरील इतर व त/ू खाद् य पदाथानंा 

िक् का लागनू त ेपडण् याची शक् यता अर्ते. दरू 

ठेवललेी व त/ूखाद् यपदाथस देण् याची 

आपल् यार्ोबत अर्णार् या व् यक् तीला जवनतंी 

करावी ककंवा त् याबाबत वटेरला र्ागंाव.े  
 



बठैक व् यव था  
(Sitting Etiquettes) 

र्वसर्ािारणत: कोणी क ठे बर्ावे ह े

यजमान ठरजवतात. बठैक व् यव था 

जशष्टाचारान र्ार टेबलाभोवती एका 

बाजूच् या ख चीवर यजमानान ेबर्ावे, द र्रा 

यजमान अर्ल् यार् त् यान ेपजहल् या 

यजमानाच् या र्मोरील ख चीवर बर्ावे. 

प्रम ख अजतथीन ेयजमानाच् या उजव् या 

हाताला अर्लले् या ख चीवर बर्ावे. इतर 

प्रम ख अजतथीन ेपजहल् या प्रम ख अजतथीच् या 

र्मोरील ख चीवर बर्ावे. उवसरीत जागावंर 

इतर लोकानंी बर्ावे. म ख् य अजतथीन े

यजमानाच् या उजवीकडे बर्ाव ेअर्ा 

ररवाज आहे.  

खाद् यपदाथस वाढतानंा, यजमानाच् या 

उजवीकडून, प्रथम प्रम ख अजतथीपार्नू 

र् रूवात करून, नतंर त् याच रेषतेील इतर 

लोक व शवेटी यजमानानंा वाढावे.  
 



टेबलवरील माडंणी  
(Table Setting) 
 र्वसर्ािारणपण ेटेबलवरील 

र्ाजहत् याचंी माडंणी खालील 

प्रमाण ेअर्त.े 

मध् यभागी जवेण् यार्ाठी प् लटे 

(Service Plate), जतच् या 

डावीकडे जवेण् यार्ाठी काटा 

(Dinner Fork) व त् याच् या 

डावीकडे र्लाद खाण् यार्ाठी 

काटा (Salad Fork). 

जवेण् यार्ाठी अर्लले् या प् लटेच् या 

उजवीकडे  जवेण् यार्ाठी र् री 

(Dinner Knife) व त् याच् या 

पजलकडे र् पर्ाठी चमचा (Soup 

Spoon). 



टेबलावरील माडंणी (Table Setting) 

वरील काटे-चमच-ेर् री ठेवताना, 

जवेण् यार्ाठी अर्लले् या प् लटेच् या 

खालच् या बाजचू् या गोलाकारार् 

र्मातंर ठेवल ेजातात. 

जवेण् यार्ाठी अर्लले् या प् लटेच् या 

र्मोरील बाजरू् डावीकड ेब्रडे प् लटे 

(Bread Plate), ब्रडे प् लटेच् या खाली 

नॅपकीन (Napkin), ब्रडे प् लेटवर बटर 

नाईफ (Butter Knife) आजण त् याच् या 

उजवीकड ेजडझटस फोकस  (Dessert Fork) 

आजण चमचा  (Spoon) व त् याच् या 

डावीकड ेपाण् याचा ग् लार् (Water 

Glass) अशी माडंणी केललेी अर्ते.  
 



टेबलवरील माडंणी (Table Setting) 

र्वसर्ािारणपण ेर्वासत 

बाहरेच् या बाज ला (डावीकड)े 

ठेवलले् या कटलरीचा (Cutlery) 

वापर आिी केला जातो व 

त् यानतंर क्रमान ेआतील 

भागात ठेवलले् या कटलरीचा 

वापर होतो. (use utensils on 

the outside first and working 

your way inward.) 



नपॅककन जशष्टाचार (Napkin Etiquettes)  

 

उच् चभ्र ूहॉटेलमध् य ेजवेायला 

गले् यानतंर, टेबलावर 

बर्ताच पजहल ेनपॅककन 

कदला जातो.  

जवेतानंा हा नपॅककन त म् ही 

उलगडून माडंीवर ठेवायचा 

अर्तो. जर अनाविानान े

काही पदाथस खाली पडल े

तरी त मच ेकपड ेखराब होऊ 

नय ेहा यामागचा उद् दशे 

अर्तो.  
 



नपॅककन जशष्टाचार (Napkin Etiquettes)  

 

जेव् हा एखादा यजमान 

(host/ hostess) 

त मच् याबरोबर अर्तो तेव् हा 

त् यान ेनपॅककन उलगडून 

माडंीवर ठेवल् यानतंरच त म् ही 

नॅपककन उलगडून माडंीवर 

ठेवायचा अर्तो.  
 



नपॅककन जशष्टाचार 
(Napkin Etiquettes)  
 
 जर भोजनादरम् यान  काही 
कामाजनजमत्त थोड यावळेार्ाठी 

त म् हाला टेबल र्ोडून जाव ेलागल े

तर हा नपॅककन तम् ही त मच् या 

ख चीवर ठेवायचा अर्तो.  

 जवेण र्पंल् यानतंर या नपॅककनची 
घडी करून तो टेबलावर डावीकडे 

ठेवावा. 

 यजमानान ेटेबलावर नपॅककन 
ठेवण ेह ेजवेण र्पं ष् टात आल् याच े

जनदेशक अर्त.े   
 



नपॅककन जशष्टाचार 
(Napkin Etiquettes)  
 

नॅपककन वापरतानंा, 

ओठांना नॅपकीनचा 

ककंजचत, अलगद  पशस 

करावा.  

टॉवेलन ेप र्ल् यार्ारखे त् या 

नॅपककनन ेप र् ूनये. 
 



कटलरी हाताळण े(Handling Cutlery) 

 र्वसर्ािारणपण ेकटलरीमध् य े
(Cutlery) काटा (Fork), चमचा 

(Spoon), र् री (Knife) याचंा 

प्राम ख् यान ेवापर होतो. 

काटा, चमचा, र् रीचहेी जवजवि 

प्रकार अर्तात, उदा. जवेण् याचा 

काटा (Dinner Fork), र्लाद खाण् याचा 

काटा (Salad Fork), जडझटसचा काटा 

(Dessert Fork), जवेण् याची र् री 

(Dinner Knife), बटर नाईफ (Butter 

Knife), र्पूचा चमचा (Soup Spoon), 

लहान चमचा (Tea spoon), मोठा 

चमचा (Table Spoon) इत् यादी. 

र्वयीन र्ार या र्गळ याचंी ओळख 

होत.े 



काटा (Fork) 

आपण काटा (Fork), चमचा 

(Spoon), र् री (Knife) याचं् या 

वापराचा प्राम ख् यान ेजवचार करू.  

काटा (Fork): काटा  वततं्रपण े

तर्चे चमचा ककंवा र् री 

याचं् यार्ह वापरला जातो.  

र्वसर्ािारणपण ेकाटा डाव् या 

हातात िरतात. अमरेरकन 

पध् दतीन ेकाटा िरतानंा तो 

पजेन र्ल िरल् याप्रमाण,े पजहल े

बोट, मिल ेबोट आजण अगंठा 

वापरून डाव् या हातात िरायचा 

अर्तो. यापध् दतीत काट् याच े

अणक चीदार टोक अर्ललेी बाज ू

वर अर्त.े  
 



काटा (Fork) 

कााँरटनेंटल पध् दतीमध्य ेकाटा 

िरताना तो डाव् या हातात, 

पजेन र्ल िरल् याप्रमाण,े पजहल े

बोट, मिल ेबोट आजण अगंठा 

वापरून िरायचा अर्तो. 

यापध् दतीत काट् याच े

अणक चीदार टोक अर्ललेी 

बाज ूखाली अर्त.े 
 

भात, मारं्, मार्ा, तळलले े

इत् यादी खाद् यपदाथस न र्त्या 

काट् यान ेखाल् ल ेजातात.  

काट् यान ेखातानंा, काटा 

आजण प् लटेचा आवाज होणार 

नाही याची काळजी घ् यावी.  
 



काटा-चमचा (Fork & Spoon) 

काटा आजण चमचा दोन ही 
एकत्र वापरतानंा काटा 
डाव् या हातात तर चमचा 
उजव् या हातात िरतात. 
काट् याच् या मागील बाज न े
पदाथस ढकलनू तो 
चमच् यात घऊेन खाल् ला 
जातो. काटा-चमच् यान े
खातांना, काटा-चमचा 
आजण प् लटेचा आवाज 
होणार नाही याची 
काळजी घ् यावी.   
 



चमचा (Spoon)  

फक् त चमच् यान ेखाताना 

चमचा उजव् या हातात 

िरायचा अर्तो.  

चमच् यान ेर्वसर्ािारणपणे 

र् पर्ारख ेपातळ पदाथस 

खाल् ल ेजातात.  

चमच् यान ेखाताना, चमचा 

आजण प् लटेचा आवाज होणार 

नाही याची काळजी घ् यावी.  
 



काटा-र् री (Fork & Knife)  

काटा िरताना तो डाव् या 
हातात, वरच् या बाज ला 
पजहल् या बोटाचा आिार 
दऊेन, टोकदार बाज ूखाली 
ठेऊन िरतात.  

काटा आजण र् री दोन ही 
एकत्र वापरताना र् री 
उजव् या  हातात तर काटा  
डाव् या हातात िरतात.  

र् रीन ेपदाथस कापनू तो 
काट् यान ेखाल् ला जातो. 
काटा व र् री यानंी कटलटे, 
मार्ा, मारं् इत् यादी 
खाद् यपदाथस खाल् ल ेजातात.  
 



काटा-र् री (Fork & Knife)  

र् रीन ेकोणताही खाद् य पदाथस 

कापताना त् याच ेखाण् यालायक एक 

ककंवा दोनच त कड ेकराव े(one or two 

bite-sized pieces at a time.)  

 

आवश् यकतने र्ार प न हा याच 

पध् दतीन ेकापाव.े  

 

कापताना प् लटे आजण र् रीम ळे 

आवाज होणार नाही तर्चे 

खाद् यपदाथासचा त कडा बाहरे 

उडणार नाही याची काळजी घ् यावी.  
 



खाण् याच ेजशष्टाचार (Eating Etiquettes) 

 
खाद् यपदाथाचंी ऑडसर दतेानंा बरोबर 
अर्लले् या र्वाचंी पर्तंी लक्षात 
घ् यावी. ऑडसर दणे् यार्ाठी 
वेटर/कॅप् टनला हळू आवाजात, नम्रपण े
बोलवाव.े अनोळखी पदाथाचंी ऑडसर 
दतेाना त् यातील घटक, चव तर्चे 
त् यार्ाठी लागणारा वळे 
वेटर/कॅप् टनकडून र्मजनू घ् यावा.  

  

टेबलावर बर्लले् या र्वस लोकानंा 
वाढल ेगले ेआह ेयाची खात्री करूनच 
जवेायला र् रुवात करावी. अजतथी 
अर्ल् यार्, त् यान ेजवेायला र् रुवात 
केल् यानतंरच इतरानंी जवेायला 
र् रूवात करावी.  
 



अनोळखी खाद् यपदाथस (unknown Dish) 

अनोळखी खाद् यपदाथस खाण् याचा 

प्रर्गं आल् यार्, आपल् या र्ोबतच े

लोक तो कर् ेखातात ह ेबघनू 

खाण् यार् र् रूवात करावी.  

 

अनोळखी खाद् यपदाथस कर्ा 

खायचा ह ेवटेर/कॅप् टनला 

जवचारता यते.े त् यात लाजण् याच े

कारण नाही.  
 



जलपज टक (Lip-Stick) 

मजहलानंी जवेणाच् या 

टेबलावर बर्ण् यापवूी 

त् यांची जलपज टक पपेर 

नपॅकीन वापरून थोडी 

र्ौम् य करावी. कारण गडद 

जलपज टकच ेडाग पाण् याचा 

ग् लार्, चमच ेइत् यादी 

र्ाजहत् यांवर उमटण् याची 

शक् यता अर्त.े  
 



अन्न वाढण े(Serving) 

प् लटेमध् य ेफार जा त प्रमाणात 
खाद् यपदाथस वाढून दऊे/घऊे 
नय.े आवश् यक अर्ले तर  
अनके वळेा थोड ेथोड ेपदाथस 
घतेा यतेात ककंवा दतेा यतेात.   

 

जवेण झाल् यानतंर प् लटेमध् य े
जवेण जशल् लक राहणार नाही 
याची काळजी घ् यावी.  

 

प् लटेमध् य ेजवेण जशल् लक 
राहण ेअर्भ् यपणा मानला 
जातो.  
 



र्ूप जपण् याच ेजशष् टाचार  
(Soup Etiquettes) 
 

र्वसर्ािारणपण ेजवेणाची 

र् रुवात र्पून ेहोत.े बहुताशं 

र्पू फार गरम अर्तात ह े

लक्षात ठेवाव.े  

आिी र्पूच् या तापमानाचा 

अदंाज घ् यावा.  

र्पू बोल जडनर-प् लटेवर 

ठेवला जातो. र्पू- पनू 

उजवीकड ेठेवललेी अर्त.े 

त् यानचे र्पू जपतात.   
 



र्पू जपण् याच ेजशष् टाचार (Soup Etiquettes) 

र्पूचा चमचा थोडार्ा खोलगट 

अर्तो. ह्या चमच् याच ेशवेटच ेटोक 

त मच् या उजव् या हातान,े वरील 

बाजरू् अगंठ् याचा आिार आजण 

खालील बाजलूा तजसनी आजण मिल े

बोट यामंध् य ेिरावा.  

र्पू जपतानंा चमच् यामिनू र्पूच ेथेंब 

गळू दऊे नय.े र्पू जपताना वाकू नय.े 

वाकण् यापके्षा र्पूचा चमचा 

तोंडाजवळ आणावा.  



र्पू जपण् याच ेजशष् टाचार   
(Soup Etiquettes) 

र्ूप बोलमध् ये, एका कडनेे चमचा 

घालनू तो अिास भरेल इतके र्पू 

घ् याव.े  

र्ूप बोलमिून चमचा बाहरे 

काढताना, चमचा र्ूप बोलच् या 

कडवेर हळ वारपण ेघार्नू घ् यावा. 

याम ळे र्ूप जपताना र्पूच ेथेंब 

गळणार नाहीत.  

चमच् याच् या एका बाजनू ेर्पू 

प् याव.े  

र्ूप जपतानंा, र्पू घतेांना आवाज 

होणार नाही याची काळजी 

घ् यावी.  



र्पू जपण् याच ेजशष् टाचार   
(Soup Etiquettes) 

र्पू जपताना मिचे थाबंाव े
लागल ेतर र्पू- पनू, र्पू-
बोलमध् य ेठेऊ नका.  

अशा वळेेर् र्पू- पनू, र्पू-
बोलखाली अर्लले् या प् लटेवर 
कडलेा ठेवावी.   

 

र्पू र्पंल ेआह ेह े
दशसजवण् यार्ाठी जडनर-प् लटेच् या 
उजव् या कोपर् यावर, वरील 
बाजरू् र्पू बोल ठेवावा. 
याम ळे वेटरला र्पू र्पंल ेआह े
ह ेकळत.े  
  

 



तळलले ेककंवा उकडलले े

पदाथस  
(Fried, baked & boiled 

dishes) 

तळलले,े  बेक् ड ककंवा 

उकडलले ेपदाथस जर् ेमार्ा, 

भजी, मटण फ्राय, अडंी 

उकडलले् या भाज् या इ. आडसर 

केल् या अर्ल् यार् त् या मध् यम 

आकाराच् या प् लेटमध् य ेवाढल े

जातात.  

बाहरेच् या बाज ला ठेवललेा 

छोटा आजण रंूद काटा आजण 

र् रीच् या मदतीन े ह ेपदाथस 

खाल् ल ेजातात.   
 



र्लाद (Salad)  

र्लाद म् हणज ेजवजवि 

कच् च् या भाज् या एकत्र करून 

तयार केललेी कोपशबंीर.  

 

डावीकड ेठेवलले् या, कमी 

िार अर्लले् या रंूद 

काट् यान ेर्लाद खाल् ला 

जातो. गरजने र्ार 

काट् याबरोबर र् रीचा 

वापर करता यतेो.  
 



जडझटस (Dessert)  

जडझटस म् हणजे जेवण 
झाल् यानंतर खाण् याचे जमष् टान न. 
यात अनेक प्रकारच् या गोड 
पदाथांचा पयासय उपलब् ि 
अर्तो. आईजक्रम, केक, प डींग 
इत् यादी पदाथसही जडझटस म् हणून 
मागजवले जातात.  

जडर्टस छोट् या प् लेट ककंवा 
बोलमध् य ेकदल ेजातात. जडझटस  
खाण् यार्ाठी आवश् यकतेन र्ार 
काटा ककंवा चमचा यांचा वापर 
केला जातो.   
 



खाण् याची पध् दत (Eating Etiquettes) 

अनके लोकारं्ह जवेताना गप् पा होण े
अपररहायस आह.े परंत  तोंडात घार् 
ठेऊन तर्चे हातात काटा, चमचा 
ककंवा र् री िरललेी अर्ताना किीही 
बोल ूनय.े  

बोलताना हातातील काटा, चमचा 
ककंवा र् री प् लटेमध् य ेउलटा 'व् ही' (V) 
या इंग्रजी अक्षरार्ारखी ठेवनू, 
तोंडातील घार् पणूसपण े
र्पंजवल् यानतंरच बोलावे.  

 

खातानंा तोंडातील घार् कदर्णार 
नाही अशा पध् दतीना तोंड बदं ठेऊन 
खाण ेआवश् यक आह.े  



उलटा 'व् ही' (V) = जवराम 

जवेताना मध् य ेथाबंायच े

अर्ल् यार् ककंवा महत् वाच् या 

कामार्ाठी काही वळे 

टेबलपार्नू दरू जायच े

अर्ल् यार्,  काटा/चमचा/र् री 

प् लटेमध् य ेठेवायची जवजशष् ट 

पध् दत आह.े  

काटा आजण चमचा प् लटेच् या 

मध् यभागी मध् यभागी, उलटा 

'व् ही’ (V) या इंग्रजी अक्षरान र्ार 

ठेवावा.  

याचा अथस त मच ेजवेण र्पंलले े

नाही अर्ा होतो. 

 



"एक् र्क् य ज मी" (excuse me) 

जवेणाच् या दरम् यान काही वळेार्ाठी टेबल 

र्ोडून जायच ेअर्ल् यार् "एक् र्क् य ज मी" 

(excuse me) ककंवा 'मी लगचे आलो' (I'll be 

right back) अर् ेम् हणनू मग जाव.े काहीही न 

बोलता जनघनू जाण ेइतरानंा अपमाना पद 

ककंवा जशष् टपणाच ेवाट  शकत.े 

 

जवेणाच् या टेबलावर मोठ् यान ेखोकणे, 

पशकंण,े ढेकर दणे,े जाभंई दणे ेह े

अर्भ् यपणाच ेमानल ेजात.े आवश् यकता 

अर्ल् यार् नपॅकीनन ेआपल ेतोंड झाकून 

अत् यतं हळू आवाजात या कक्रया कराव् या व 

"एक् र्क् य ज मी" (excuse me) म् हणाव.े                      
 

 



जवेण र्पंल ेआह ेह ेदशसजवण े(Four o'clock position) 

जवेण र्पंल ेआह ेह े

दशसजवण् यार्ाठी, काटा आजण 

र् री (िार अर्णारी बाज ू

आत), प् लटेवर, मध् यभागी, 

जतरकी (घड याळात चार वाजतात 

तशी- four o'clock position) 

ठेवली जात.े  

काटा-र् री अशी ठेवल् यार् 

जवेण र्पंल ेआह ेह ेवटेरला 

कळत.े   
 



िूम्रपान (Smoking) 

त म् ही जर िमू्रपान करीत अर्ाल 

तर इतर लोकाचंी परवानगी 

घऊेनच िमू्रपान  करा.  

तर्चे त म् ही बर्लले् या क्षते्रात 

िमू्रपानाला परवानगी आह ेककंवा 

नाही याची चौकशी करा. अन यथा 

बाहरे जाऊन िमू्रपान करून या. 

 

अनके हॉटेल् र्मध् य ेिमू्रपानार्ाठी 

 वततं्र क्षते्र अर्त.े   
 



                      वाईन (Wine) 

वाईनर्ाठी जवजशष् ट ग् लार् अर्तात. 
व् हाईट वाईन जपताना, व् हाईट 
वाईनचा ग् लार् िरताना नहेमी 
ग् लार्च् या दाडं याला (stem) 
िराव.े वरील बोलला नाही. रेड 
वाईनचा ग् लार् दाडं याला ककंवा 
वरील बोलला िरला तरी चालतो.  

व् हाईट वाईन र्ोबत शक् यतो व् हाईट 

मटन (जचकन, मार्ा इत् यादी) 

खाल् ल ेजात.े रेड वाईन र्ोबत 

शक् यतो रेड मटन (बकर् याच ेमटन 

इत् यादी) खातात.   

 



 जर त मच् या बरोबर आलले् या व् यक् तीच् या तोंडावर 

अनाविानान ेकाही अन नाच ेकण जचकटल ेअर्तील 

तर इतरानंा न कळता त् याला र्ागंण् याचा प्रयत् न 

करा. र्वारं्मोर, मोठ् यान ेअशा गोष् टी र्ागंण े

अर्भ् यपणा मानला जातो. 

 

 त म् हाला प रजवण् यात आललेी भाडंी अथवा इतर 

र्ाजहत् य अनाविानान ेअ वच् छ अर्ले तर वटेरला 

नम्रपण ेत् याची कल् पना द् या. या गोष् टीच ेभांडवल 

करू नका. 



कफंगर बोल (finger bowl) 

जेवण र्ंपल् यानंतर हात 

ि ण् यार्ाठी टेबलावरच 

"कफंगर बोल" आणनू देण् याची 

पध् दत अनके हॉटेल् र्मध् य े

अर्त.े  

"कफंगर बोल" मध् य ेफक् त 

हाताची बोटे ब डतील याची 

दक्षता घ् यावी. त् यानतंर 

नॅपककनन ेहात प र्ावते. 



जबल (Bill) 

जबल आणनू दणे् यार्ाठी 

वटेर/कॅप् टनला "चके प् लीज" 

अर् ेर्ागंावे. जबलला 'चके' 

म् हणण् याचा प्रघात आहे.  

  

जबलाबाबत काही र्भं्रम 

अर्ल् यार् वटेर/कॅप् टन र्ोबत 

हळू आवाजात चचास करावी. 

या गोष् टीच ेभाडंवल करू 

नय.े  

 



बजक्षर्ी (Tip) 

त म् हाला र्वेा दणेार् या वटेरला, 

त् याच् या र्वेबेद् दल कृतज्ञता 

व् यक् त करण् यार्ाठी बजक्षर्ी दणे े

हा जशष् टाचार आह.े परंत  जर 

हॉटेलच् या मालकान े वत: र्वेा 

कदली अर्ले तर त् यानंा रटप दऊे 

नय.े  

र्ािारणत: जबलाच् या १०% 

रक् कम बजक्षर्ी म् हणनू कदली 

जात.े 
 

 



िन यवाद 
डॉ. र्ंजय क ं डेटकर, 
उपजजल् हाजिकारी 

 


