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प्रसताविा

वजै्ाननक तथा तकनीकी िब्ावली आ्योग की सथापना राषट्रपनत 
जी के अप्रलै 1960 के आ्ेि के अनुसार अकतूबर 1961 को की गई 
थी। आ्योग का मुख्य उद ्े््य दहं् ी तथा अन्य आधुननक भारती्य 
भाषाओ ंमें एकरूप तकनीकी िब्ावली का ननमामाण तथा ववकास करना 
है। िब्ावली के क्ेत् में ्यह एक राषट्री्य महतव की संसथा है तथा इसे 
सभी ववष्यों (ववधध को छौडकर) के तकनीकी िब्ों को मानकीकृत करने 
की अधधकाररता प्रापत है। 

आ्योग सभी भारती्य भाषाओं में तकनीकी िब्ावली का ननमामाण, 
ववकास, और अनुमो्न करता है। आ्योग का एक उद ्े््य ्यह भी है कक 
सभी भारती्य भाषाओ ंमें तकनीकी िब्ावली में एकरूपता सुननश््चत 
की जाए। इस की पूनत मा हेतु आ्योग ववशभनन ववष्यों में राषट्री्य तकनीकी 
िब्ावली का ननमामाण करेगा शजस में एक अगें्जी िब् के शलए सभी 
भारती्य भाषाओ ंमें अलग-अलग प्यामा्य द्ए जाएँगे। इस प्रकार के का्यमा 
से भारत के संववधान की आठवीं अनुसू्ची में उललेखखत सभी भारती्य 
भाषाओ ंके ववष्यवार प्यामा्य ऐसी िब्ावली में पाठक को एक ही सथान 
पर उपलबध हो सकें गे।

इस संबंध में ्यह आव््यक समझा ग्या कक भारती्य भाषाओ ं
में मूलभूत प्रिासननक िब्ावली नाम से एक िृंखलाबद ध पुसतकों का 
ननमामाण और प्रकािन कक्या जाए। इस िृंखला में भारत के संववधान की 
आठवीं अनुसू्ची में उललेखखत सभी भारती्य भाषाओ ंमें पुसतकें  प्रकाशित 
कराने की ्योजना है। ्योजना के अतंगमात प्रत्ेयक भाषा के शलए एक 
पुसतक त्ैयार कराई जाएगी शजस में अगें्जी के तकनीकी िब् के शलए 
उस भारती्य भाषा में प्यामा्य द्ए जाएँगे।

प्रसतुत िब्ावली में लगभग 4700 अगें्जी प्रववशषटि्याँ हैं शजन 
के शलए भारती्य भाषाओ ंमें प्यामाय़ द्ए गए हैं ्यद्यवप इस िब्ावली का 
सवरूप छोटिा है तथावप इससे भावी िब्ावली का मागमा प्रिसत होता है 
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शजसे भववष्य में आ्योग दवारा प्रसतुत कक्या जाएगा। इस से अन्य ववष्यों 
की िब्ावशल्यों के शलए असीशमत संभावनाओ ंके नए आ्याम खुल गए 
हैं। ्यह िब्ावली उन हजारों कममा्चारर्यों की जरूरतों को पूरा करेगी जो 
्ेि में राज्य-सतर ्या शजला-सतर पर का्यमा कर रहे हैं।

्यह पहले ही कहा जा ्चुका है कक भारती्य भाषाओ ंमें मूलभूत 
प्रिासननक िब्ावली का िृंखलाबद ध ननमामाण एवं प्रकािन आ्योग का 
प्रथम प्र्यास है तथा इसे ्यथासंभव ्ोष-रदहत रखने का प्र्यास कक्या 
ग्या है। प्रसतुत भाषा के प्र्योकताओं एवं पाठकों से अनुरोध है कक वे इस 
के संबंध में अपने उप्योगी सुझाव भेजें ताकक भववष्य में इस पुसतक में 
सुधार कक्या जा सके। ऐसे सुझाव आ्योग द वारा सवीकार ककए जाएँगे।   

मैं उन सभी ववदवानों, ववष्य-वविषेज्ों, एवं भाषावव्ों के प्रनत 
हाद म्ाक आभार व्यकत करता हँू शजनहोंने इस का्यमा को पूरा करने के शलए 
अपनी वविषेज्ता का लाभ आ्योग को उपलबध करा्या। 

भारती्य भाषाओ ंमें मूलभूत प्रिासननक िब्ावली का िृंखलाबद्ध 
प्रकािन कराने के शलए मैं श्ी महेनद्र कुमार भारल के प्रनत आभार व्यकत 
करता हँू शजनहोंने इस का्यमा को पूरा करने के शलए कुिलतापूवमाक उतकृषटि 
पहल की।

नई द्लली (प्रो. करे शरी लाल वमा्ग)
              अध्यक्

मूलभूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-कननड)
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संपा्कीय
आ्योग ने प्रापत अधध्ेि के अनुसार ववशभनन ववष्यों की तकनीकी 

िब्ावली का ननमामाण, अखखल भारती्य िब्ावली पररभाषा-कोिों, 
्च्यननकाओं, पाठमालाओ ंतथा वव्वववद्याल्य सतर की दहं् ी तथा अन्य 
भारती्य भाषाओं की पुसतकों के ननमामाण-संबंधी प्र्यास ककए हैं।

आ्योग के का्ययों के संबंध में शिक्ावव्ों, भाषावव्ों तथा ववद वानों की 
्यह धारणा है कक सभी भारती्य भाषाओ ंके तकनीकी िब्ों में एकरूपता 
अव््य होनी ्चादहए ताकक अतंर-भाषा्यी सम्पे्रषण में सुववधा रहे। इसी 
पररपे्रक््य में आ्योग दवारा भारती्य भाषाओ ं में मूलभूत प्रिासननक 
िब्ावली का िृंखलाबद ध प्रकािन कराने की िुरुआत की गई है। इस 
्योजना के अतंगमात भारत के संववधान की आठवीं अनुसू्ची में उललेखखत 
सभी भारती्य भाषाओ ंमें पुसतकें  प्रकाशित कराने की ्योजना है। 

इस िब्ावली का मखु्य उद ्े््य ववशभनन भाषाओ ं के उपलबध 
तकनीकी िब्ों के प्यामा्यों को इकट्ा करना है ताकक ्यह ववद्त हो सके कक 
अधधकांि भारती्य भाषाओँ िब् ननमामाण के के्त् में पहले से ही समदृ्ध हैं। 

हमारे ्ेि का प्रिासननक गठन तथा का्यामातमक प्रणाली इस प्रकार 
की है शजसमें अखखल भारती्य सेवाओ ंके अधधकारर्यों का एक राज्य से 
्सूरे में सथानांतरण होता रहता है। ऐसी पररशसथनत्यों में उनहें अचछे 
प्रिासन के शलए राज्य की भाषा में उपलबध प्रिासननक िब्ावली का 
पूरा ज्ान होना परम आव््यक है। वे इसका प्र्योग करके अचछा प्रिासन 
्े सकत ेहैं तथा जनता के साथ उप्योगी अन्योन्यकरि्या सरलता से कर 
सकेगें। 

आ्योग ने प्रारंभ में भारती्य भाषाओ ंमें मूलभूत प्रिासननक िब्ावली 
का िृंखलाबद ध प्रकािन कराने की िुरुआत की है। ्यह अपने ककसम 
की पहली िब्ावली है शजसे “भारती्य भाषाओ ंमें मूलभूत प्रिासननक 
िब्ावली” के नाम से प्रकाशित कक्या जा रहा है। उसके बा् अन्य ववष्यों 
पर सभी भारती्य भाषाओं में राषट्री्य िब्ावशल्याँ तै्यार की जाएंगी। 

इस िब्ावली में अगें्जी की लगभग 4700 प्रववशषटि्यां हैं शजनमें 
प्रत्ेयक िब् के शलए भाषा वविषे में प्रिासननक प्यामा्य द्ए गए हैं। 
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्यद्यवप प्रसतुत संसकरण एक लघु संसकरण है तथावप इसमें ऐसे बहृत ्
संसकरण के शलए मं्च त्ैयार कर द््या है शजसे आ्योग द वारा भववष्य 
में तै्यार कक्या जाएगा। इस िब्ावली को उन िब्ावशल्यों का अग््तु 
समझा जाना ्चादहए शजनहें इसके बा् आ्योग द वारा प्रकाशित कक्या 
जाएगा।

इस िब्ावली का का्यमा ववष्य-वविषेज्ों, ववद वानों तथा भाषावव्ों 
द वारा करवा्या ग्या है। प्रारंभ में सीशमत प्रनत्यां मुदद्रत कराई जा रही 
हैं। प्र्योकताओ ंसे सुझाव प्रापत होने बा् ही इस िब्ावली का संिोधधत 
और पररवधधमात संसकरण तै्यार कक्या जा सकेगा। अतः प्र्योकताओं से 
अनुरोध है कक इस िब्ावली में सुधार एवं पररवतमान करने के शलए अपने 
ताककमा क सुझाव िब्ावली के संपा्क को भेजें ताकक उनके आधार, पर 
जहाँ तक संभव हो सके िब्ावली के अगले संसकरण में सुधार पररवतमान 
ककए जा सकें । 

 मैं ्योजना में सशम्मशलत उन ववष्य-वविषेज्ों एवं भाषा-वव्ों 
के प्रनत हाद म्ाक आभार व्यकत करता हंू शजनहोंने इस का्यमा में अपना 
्योग्ान आ्योग को द््या। मैं डॉ. िाहजा् अहम् असंारी, स.व.ैअ. तथा 
श्ीमती ्चकप्रम बबनो्नी ्ेवी स.व.ैअ. को साधुवा् ्ेना ्चाहंूगा शजनहोंने 
इस ्योजना के करि्यानव्यन के महतवपूणमा ्योग्ान द््या। मैं श्ी ज्यशसहं 
रावत, स.व.ैअ., श्ी प्र्ीप कुमार, स.व.ैअ. तथा श्ी िलेैनद्र शसहं, स.व.ैअ. 
की भी वविषे रूप से प्रिंसा करता हँू शजनहोंने इस ्योजना को सफल 
बनाने के शलए कदठन पररश्म कक्या। 

मैं पूवमा अध्यक् प्रो. के. बबज्य कुमार के प्रनत भी अपना आभार 
प्रकटि करता हँू शजनहोंने आठवीं अनुरू्ची में वखणमात सभी भाषाओ ंमें एक 
साथ का्यमा प्रारंभ कराकर व.ैत.ि. आ्योग को नूतन द्िा प्र्ान करने में 
महतवपूणमा भूशमका ननभाई।

मैं अध्यक् महो््य के प्रनत भी हाद म्ाक आभार व्यकत करता हँू 
शजनहोंने पूणमा अका्शमक एवं प्रिासननक ्योग्यता के साथ राषट्री्य महतव 
के इस का्यमा को पूरा करने की शजम्मे्ारी मुझ ेसौंपी। 
नई द्लली महरेनद् कुमार भारल
     संपा्क

मूलभूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-कननड)
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वजै्ानिक तथा तकिीकी शब्ावली आयोर दवारा सवीकृत 
शब्ावली निमा्गण करे  मसद धांत

1. अतंरराषट्री्य िब्ों को ्यथासंभव उनके प्र्चशलत अगें्जी रूपों में ही 
अपनाना ्चादहए और दहं् ी व अन्य भारती्य भाषाओ ंकी प्रकृनत के 
अनुसार ही उनका शलप्यंतरण करना ्चादहए। अतंरराषट्री्य िब्ावली 
के अतंगमात ननम्नशलखखत उ्ाहरण द्ए जा सकत ेहैं:

(क) ततवों और ्यौधगकों के नाम, जसेै - हाइड्ोजन, काबमानडाइआकसाइड, 
आद्।

(ख) तौल और माप की इकाइ्याँ और भौनतक पररमाण की इकाइ्याँ, 
जसेै - डाइन, कैलॉरी, ऐशम्प्यर, आद्।

(ग) ऐसे िब् जो व्यशकत्यों के नाम पर बनाए गए हैं, जसेै - 
माकसमावा् (कालमा माकसमा), बे्ल (बे्ल), बा्यकॅाटि (कैपटेिन बॉ्यकाटि), 
धगलोदटिन (डॉ. धगलोदटिन) गेरीमैंडर (शम. गेरी) एशम्प्यर (शम. 
एशम्प्यर फारेनहाइटि तापरिम (शम. फारेनहाइटि आद्)।

(घ) वनसपनत ववज्ान, प्राखणववज्ान, भूववज्ान आद् की दववप्ी 
नामावली।

(ड.) शसथरांक, जसेै - π, g आद्

(्च) ऐसे अन्य िब् शजनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो 
रहा है, जसेै- रेडड्यो, पेट्रोल, रेडार, इलेकट्रान, प्रोटिॉन, न्यूट्रान, 
आद्।

(छ) गखणत और ववज्ान की अन्य िाखाओ ं के संख्यांक, प्रतीक, 
ध्चहन और सूत्, जसेै - साइन, कोसाइन, टेिनजेनटि, लॉग, आद् 
(गखणती्य संकरि्याओ ंमें प्र्युकत अक्र रोमन ्या ग्ीक वणमामाला 
के होने ्चादहए)
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2.  प्रतीक, रोमन शलवप में अतंरराषट्री्य रूप में ही रखे जाएँगे परंतु 
संक्क्पत रूप नागरी और मानक रूपों में भी, वविषेत: साधारण तौल 
और माप में शलखे जा सकत ेहैं, जसेै - सेंटिीमीटिर का प्रतीक cm 
दहं् ी में भी ऐसे ही प्र्ुयकत होगा परंतु नागरी संक्क्पत रूप से.मी. भी 
हो सकता है। ्यह शसद्धांत बाल-सादहत्य और लोकवप्र्य पुसतकों में 
अपना्या जाएगा, परंतु ववज्ान और प्रौद्योधगकी की मानक पुसतकों 
में केवल अतंरराषट्री्य प्रतीक, जैसे - cm ही प्र्ुयकत करना ्चादहए।

3. ज्याशमती्य आकृनत्यों में भारती्य शलवप्यों के अक्र प्र्ुयकत ककए जा 
सकत ेहैं, जसेै - क, ख, ग ्या अ, ब, स परंतु बत्कोणशमती्य संबंधों 
में कवेल रोमन अथवा ग्ीक अक्र ही प्र्युकत करने ्चादहए, जसेै- 
साइन A,  कॉस B, आद्।

4. संकलपनाओ ंको व्यकत करने वाले िब्ों का सामान्यत: अनुवा् 
कक्या जाना ्चादहए।

5. दहं् ी प्यामा्यों का ्चुनाव करत ेसम्य सरलता, अथमा की पररिुद्धता, और 
सुबोधता का वविषे ध्यान रखना ्चादहए। सुधार-ववरोधी प्रवशृतत्यों से 
ब्चना ्चादहए।

6. सभी भारती्य भाषाओ ंके िब्ों में ्यथासंभव अधधकाधधक एकरूपता 
लाना ही इसका उद्े््य होना ्चादहए और इसके शलए ऐसे िब् 
अपनाने ्चादहए जो-
(क) अधधक से अधधक प्रा्ेशिक भाषाओ ंमें प्र्युकत होत ेहों, और
(ख) संसकृत धातुओ ंपर आधाररत हों।

7. ऐसे ्ेिी िब् जो सामान्य प्र्योग के पाररभावषक िब्ों के सथान पर 
हमारी भाषाओ ंमें प्र्चशलत हो गए हैं, जसेै - telegraphy/telegram के 
शलए तार, continent के शलए महादवीप, post के शलए डाक, आद् 
इसी रूप में व्यवहार में लाए जाने ्चादहए।

8. अगें्जी, पुतमागाली, फांसीसी, आद् भाषाओ ंके ऐसे वव्ेिी िब् जो 
भारती्य भाषाओ ंमें प्र्चशलत हो गए हैं, जसेै - दटिकटि, शसगनल, 
पेनिन, पुशलस ब्यूरो, रेसतरां, डीलकस, आद् इसी रूप में अपनाए 
जाने ्चादहए।

मूलभूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-कननड)
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9. अतंरराषट्री्य िब्ों का ्ेवनागरी शलवप में शलप्यंतरण- अगें्जी िब्ों 
का शलप्यंतरण इतना जदटिल नहीं होना ्चादहए कक उसके कारण 
वतमामान ्ेवनागरी वणयों में नए ध्चहन व प्रतीक िाशमल करने की 
आव््यकता पडे

़
। िब्ों का ्ेवनागरी शलवप में शलप्यंतरण अगें्जी 

उच्चारण के अधधकाधधक अनुरूप होना ्चादहए और उनमें ऐसे 
पररवतमान ककए जाएं जो भारत के शिक्क्त वगमा में प्र्चशलत हों।

10. मलरं - दहं् ी में अपनाए गए अतंरराषट्री्य िब्ों को, अन्यथा कारण 
न होने पर, पुशललंग रूप में ही प्र्ुयकत करना ्चादहए।

11. संकर शब् - पाररभावषक िब्ावली में संकर िब्, जसेै guaranteed 
के शलए गारंदटित, classical के शलए ‘कलाशसकी’, codifier के शलए 
‘कोडकार’ आद् के रूप सामान्य और प्राकृनतक भाषािासत्ी्य प्रकरि्या 
के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे िब् रूपों को पाररभावषक िब्ावली 
की आव््यकताओं तथा सुबोधता, उप्योधगता, और संक्क्पतता का 
ध्यान रखत ेहुए व्यवहार में लाना ्चादहए।

12. पाररभावषक शब्ों में संधध और समास - कदठन संधध्यों का ्यथासंभव 
कम से कम प्र्योग करना ्चादहए और सं्युकत िब्ों के ्ो िब्ों के 
बी्च हाइफन लगा ्ेना ्चादहए। इससे नई िब्-र्चनाओं को सरलता 
और िीघ्रता से समझने में सहा्यता शमलेगी। जहाँ तक संसकृत पर 
आधाररत ‘आद्ववृद्ध’ का संबंध है, ‘व्यावहाररक’, ‘लाक्खणक’, आद् 
प्र्चशलत संसकृत ततसम िब्ों में आद्ववृद्ध का प्र्योग ही अपेक्क्त है 
परंतु नवननशममात िब्ों में इससे ब्चा जा सकता है।

13. हलंत - नए अपनाए हुए िब्ों में आव््यकतानुसार हलंत का प्र्योग 
करके उनहें सही रूप में शलखना ्चादहए।

14. पंचम वण्ग का प्रयोर - पं्चम वणमा के सथान पर अनुसवार का प्र्योग 
करना ्चादहए। परंतु lens, patent, आद् िब्ों का शलप्यंतरण लेंस, 
पेटिेंटि न करके, लेनस, पेटेिनटि ्या पेटेिणटि ही करना ्चादहए।
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Principles for Evolution of Terminology Approved 
by the Commission For Scientific and Technical 

Terminology

1. ‘International terms’ should be adopted in their current English 
forms, as far as possible and transliterated in Hindi and other 
Indian languages according to their genius. The following should 
be taken as example of international terms.
(a) Names of elements and compounds, e.g. Hydrogen, Carbon  

dioxide, etc. ;
(b) Units of weights, measures and physical quantities, e.g. 

dyne, calorie, ampere, etc.
(c) Terms based on proper names e.g., Marxism (Karl Marx). 

Braille (Braille), Boycott (Capt. Boycott), Guillotine (Dr. 
Guillotin, Gerrymander (Mr. Gerry), Ampere (Mr. Ampere), 
Fahrenheit scale (Mr. Fahrenheit). etc.

(d) Binomial nomenclature in such sciences as Botany, Zoology, 
Geology etc.;

(e) Constants, e.g., π, g, etc.;
(f) Words like radio, radar, electron, proton, neutron, etc., which 

have gained practically world-wide usage.
(g) Numerals, symbols, signs  and formulae used in mathemat-

ics and other sciences e.g., sin, cos, tan, log etc. (Letters used 
in mathematical operation should be in Roman or Greek al-
phabets).

2. The symbols will remain in international form written in Ro-
man script, but abbreviations may be written in Nagari and stan-
dardised form, specially for common weights and measures, e.g., 
the symbol ‘cm’ for centimeter will be used as such in Hindi, 
but the abbreviation in Nagari may be  सें.मी. This will apply to 
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books for children and other popular works only, but in standard 
works of science and technology, the international symbols only 
like cm., should be used.

3.	 Letters	of	Indian	scripts	may	be	used	in	geometrical	figures	e.g.,	
क, ख, ग or अ़, ब़, स but only letters of Roman and Greek alpha-
bets should be used in trigonometrical relations e.g., sin A, cos B 
etc.

4. Conceptual terms should generally be translated.

5. In the selection of Hindi equivalents simplicity, precision of 
meaning and easy intelligibility should be borne in mind. Obscu-
ratism and purism may be avoided.

6. The aim should be to achieve maximum possible identity in all 
India languages by selecting terms.

 (a) common to as many of the regional languages as possible, 
and

 (b) based on Sanskrit roots.

7. Indigenous terms, which have come into vogue in our languages 
for certain technical words of common use, as  तार for telegraph/
telegram, महादवीप for continent, डाक for post etc. should re-
tained. 

8. Such loan words from English, Portuguese, French, etc., as have 
gained wide currency in Indian  languages should be retained 
e.g., ticket, signal, pension, police, bureau, restaurant, deluxe etc.

9. Transliteration of International terms into Devanagari 
Script- The transliteration of English terms should not be made 
so complex as to necessitate the introduction of new signs and 
symbols in the present Devanagari characters. The Devanagari 
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rendering of English terms should aim at maximum approxima-
tion	to	the	standard	English	pronunciation	with	such	modifica-
tions as prevalent amongst the educated circle in India.

10. Gender—The International terms adopted in Hindi should be 
used in the masculine gender, unless there are compelling rea-
sons to the contrary.

11. Hybrid formation—Hybrid forms in technical terminologies 
e.g.,  गारंदटित for ‘guaranteed’, कलाशसकी for ‘classical’, कोडकार 
for	‘codifier’	etc.,	are	normal	and	natural	linguistic	phenomena	
and such forms may be adopted in practice keeping in view the 
requirements for technical terminology, viz., simplicity, utility 
and precision.

12. Sandhi and Samasa in technical terms—Complex forms of 
Sandhi may be avoided and in cases of compound words, hyphen 
may be placed in between the two terms, because this would en-
able the users to have an easier and quicker grasp of the word 
structure of the new terms. As regards आद्ववृद्ध in Sanskrit-based 
words, it would be desirable to use आद्वदृ धध in prevalent san-
skrit tatsama words e.g.,  व्यावहाररक, लाक्खणक etc. but may be 
avoided in newly coined words.

13. Halant—Newly adopted terms should be correctly rendered 
with the use the ‘hal’ wherever necessary.

14. Use of Pancham Varna—The use of अनुसवार may be preferred 
in place of पं्चम वणमा but in words like ‘lens’, ‘patent’, etc., the 
transliteration should be लेनस, पेटेिनटि and not लेंस, पेटिेंटि or पेटेिणटि.

मूलभूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-कननड)
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abatement ತಗ್ಗಿಸುವುದು, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, 

ಅಂತ್ಯಗ�ೊಳಿಸುವುದು, ವಿನಾಯಿತಿ

abbreviation ಸಂಕ�ೇತಾಕ್ಷರ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೊಪ, ಸಂಕ�ೇಪಿಸುವುದು

abduction ಅಪಹರಣ 

abeyance ತಡ�ಹಿಡಿಯುವುದು, ತಹಕೊಪು, ನಿಲಂಬನ�, 

ಅಮಾನತು್ತ

ability ಅಳವು, ಸಾಮರ್ಯ್ಯ

ab initio ಹ�ೊಸತಾಗ್, ಮೊದಲಿನಿಂದ

able ಸಮರ್ಯ, ಶಕ್್ತ

abnormal ವಿಪರೇತ, ವಿಕೃತ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ

abolition ತ�ಗ�ದು ಹಾಕುವುದು, ನಿಮೊ್ಯಲನ, ನಿವಾರಣ�

abolition of post ಹುದ�ದೆಯ ರದದೆತಿ

above mentioned ಮೆೇಲ�ಹ�ೇಳಲಾದ, ಉಪಯು್ಯಕ್ತ

above quoted ಮೆೇಲ� ಉದ್ಧರಸಿದ, ಮೆೇಲ� ಉಲ�ಲೇಖಿಸಿದ

above said ಮೆೇಲ� ಉದ್ಧರಸಿದ, ಮೆೇಲ� ಹ�ೇಳಿರುವ

absence ಗ�ೈರು ಹಾಜರ, ಅಭಾವ

absentee ಗ�ೈರು ಹಾಜರಾದವ

absenteeism ಗ�ೈರು ಹಾಜರ, ಅಭಾವ

absentee statement ಗ�ೈರು ಹಾಜರತಖ�್ತ

absolute ನಿಚ್ಚಳ, ಸಂಪೂಣ್ಯ, ಪರಮ, ಅಪ್ಪಟ, ನಿರಂಕುಶ, 

ನಿರುಪಾಧಿಕ

absolute monopoly ಏಕ�ೈಕ ಸಾವಾಮ್ಯ

absolute ownership ಸಂಪೂಣ್ಯ ಸಾವಾಮ್ಯ, ಸಂಪೂಣ್ಯ ಒಡ�ತನ

absorption ಹಿೇರಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕ�, ವಿಲಿೇನ ಗ�ೊಳ್ಳುವಿಕ�, ಮಗ್ನಗ�ೊಳಿಸು

abstract ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಸಾರಾಂಶ, ಸಂಗ್ರಹ, ಗ�ೊೇಷಾವಾರ�
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abstract statement ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಪಟ್ಟಿ,

absurd ಅಸಂಬದ್ಧ

abundance ಹ�ೇರಳ, ಸಮೃದ್್ಧ

abuse of power ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೇಗ

abusive language ಬಯುಗಿಳ ಭಾಷ�, ನಿಂದಾತ್ಮಕ ಭಾಷ�

academic ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ, ತಾತಿವಾಕ

academic discussion ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರ�್ಯ, ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವಾದ

academic leave ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ರಜ�

academic	qualification ವಿದಾ್ಯಹ್ಯತ�, ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹ್ಯತ�

academic record ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲ�

accede ಒಪು್ಪ, ಸಮ್ಮತಿ, ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೊ, ಸ�ೇರು

accept ಸಿವಾೇಕರಸು, ಅಂಗ್ೇಕರಸು, ಒಪಿ್ಪಕ�ೊೇ

acceptance ಸಿವಾೇಕಾರ, ಅಂಗ್ೇಕಾರ, ಒಪಿ್ಪಗ�

acceptance	of	office ಅಧಿಕಾರ ಸಿವಾೇಕಾರ

acceptance of tender ಟ�ಂಡರು ಸಿವಾೇಕಾರ

access ಪ್ರವ�ೇಶಾವಕಾಶ

accession ಪದಾರ�ೊೇಹಣ, ಪ್ರವ�ೇಶ, ಅಂಗ್ೇಕಾರ

accessory ಉಪಸಾಧನ, ಪೂರಕ

accident ಅಪಘಾತ, ಆಕಸಿ್ಮಕ

acclimatization ಸನಿ್ನವ�ೇಶಕ�ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕ�, ವಾತಾವರಣಕ�ಕೆ 

ಒಗ್ಗಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕ�

accommodation ವಸತಿ, ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ

accompanist ಜ�ೊತ�ಗೊಡಿದವ, ಸಂಗಡಿಗ

accord ಒಪ್ಪಂದ, ಒಪಿ್ಪಗ� ನಿೇಡು 

accordance ಒಪಿ್ಪಗ�, ಮಂಜೊರಾತಿ

accordingly ತದನುಸಾರವಾಗ್

account ಹ�ೊಣ�ಯಾಗು, ಕಾರಣಕ�ೊಡು, ಖಾತ�, ಲ�ಕಕೆ, ಹ�ೇಳಿಕ�

accountability ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ�, ಜವಾಬಾದೆರ

accountable ಹ�ೊಣ�ಗಾರನಾದ, ಜವಾಬಾದೆರನಾದ

accountancy ಲ�ಕಕೆಶಾಸತ್ರ

accountant ಲ�ಕ್ಕೆಗ, ಲ�ಕಕೆಗುಮಾಸ್ತ
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account for ಜವಾಬಾದೆರಹ�ೊರು, ಲ�ಕಕೆನಿೇಡು

account head ಲ�ಕಕೆಶೇರ್್ಯಕ�

accrued	benefit ಸಂಚಿತಲಾಭ, ಕೊಡಿಬರುವಲಾಭ

accrued pension ಸಂಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ

accumulation ಶ�ೇಖರಣ�, ಸಂಚಯನ

accuracy ನಿಖರತ�, ಖಚಿತತ�

accurate ನಿಖರವಾದ, ಕರಾರುವಾಕಾಕೆದ, ಸರಯಾದ

accuse ಆಪಾದ್ಸು, ತಪು್ಪಹ�ೊರಸು, ದ�ೊೇಷಾರ�ೊೇಪಿಸು

accused ಆಪಾದ್ತ

achievement ಸಾಧನ�

acknowledgement ಸಿವಾೇಕೃತಿ, ರಸಿೇದ್, ತಪ್್ಪಪಿ್ಪಗ�

acknowledgement due ಷರತಾ್ಪವತಿ, ಸಿವಾೇಕೃತಿನಿರೇಕ್ಷಿತ

acquaintance ಪರಚಯ, ಗುರುತು

acquisition ಗಳಿಕ�, ಅಜ್ಯನ�, ಸಾವಾಧಿೇನತ�

acquittance ವ�ೇತನಪಾವತಿ, ಬಿಡುಗಡ�

act ಅಧಿನಿಯಮ, ಕಾಯ್ಯ, ಕ�ಲಸ, ವತಿ್ಯಸು

acting allowance ಬದಲಿ ನಿವ್ಯಹಣ ಭತ�್ಯ

action ಕ್ರಮ, ಕ್್ರಯೆ, ಕಾನೊನುರೇತಾ್ಯಕ್ರಮ

action plan ಕಾಯ್ಯಯೇಜನ�, ಕ್್ರಯಾ ಯೇಜನ�

active ಸಕ್್ರಯ, ಕ್್ರಯಾತ್ಮಕ

actively ಸಕ್್ರಯವಾಗ್, ಕ್್ರಯಾತ್ಮಕವಾಗ್, ತಿೇವ್ರವಾಗ್

activist ಸಕ್್ರಯ ಕಾಯ್ಯಕತ್ಯ, ಕ್್ರಯಾಶೇಲ

act of God ದ�ೈವಿೇಘಟನ�

act of misconduct ದುವ್ಯತ್ಯನ� ಕ್್ರಯೆ

acts of commission and 
omission

ತಪು್ಪ ಒಪು್ಪಗಳ ಕ್್ರಯೆಗಳ್

actual ವಾಸ್ತವಿಕ, ಯಥಾರ್ಯ

actuals ವಾಸ್ತವಿಕಗಳ್

adaptation ಅಳವಡಿಕ�, ರೊಪಾಂತರ

addition ಕೊಡುವುದು, ಸಂಕಲನ, ಜ�ೊೇಡಿಸುವುದು, 

ಸ�ೇರಸುವುದು
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additional charge ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ

additional fund ಹ�ಚು್ಚವರ ನಿಧಿ, ಹ�ಚು್ಚವರ ಹಣಕಾಸು

additional grant ಹ�ಚು್ಚವರ ಅನುದಾನ

additional information ಹ�ಚಿ್ಚನ ಸಮಾರಾರ

additional pay ಹ�ಚು್ಚವರ ವ�ೇತನ

addition and alteration ಸ�ೇಪ್ಯಡ� ಮತು್ತ ಮಾಪಾ್ಯಟು

address ವಿಳಾಸ, ಭಾಷಣ, ಬಿನ್ನವತ್ತಳ�, ಮಾನಪತ್ರ 

ಸಂಬ�ೊೇಧಿಸು, ಭಾಷಣಮಾಡು

addressee ವಿಳಾಸದಾರ

address of welcome ಸಾವಾಗತ ಭಾಷಣ

adequate ಪಯಾ್ಯಪ್ತ, ಸಾಕಷುಟಿ

adhere to ದೃಢವಾಗ್ರು, ಬದ್ಧವಾಗ್ರು, ಅಂಟ್ಕ�ೊಳ್ಳು

ad hoc ತತ್ ಪೂತ್ಯ, ತಾತೊ್ಪತಿ್ಯಕ 

ad hoc claim ತತ್ ಪೂತ್ಯಹಕುಕೆ, ತತ್ ಪೂತ್ಯ ಹಕ�ೊಕೆತಾ್ತಯ

ad hoc committee ತತ್ ಪೂತ್ಯಸಮಿತಿ

ad hoc increase ತತ್ ಪೂತ್ಯ ಹ�ಚ್ಚಳ

ad hoc payment ತತ್ ಪೂತ್ಯಬಟವಾಡ�

adjacent ಪಕಕೆದ, ಮಗುಗಿಲಿನ

adjoining (=contiguous) ಲಗತಾ್ತದ, ಸ�ೇರಕ�ೊಂಡಿರುವ, ಪಕಕೆದಲಿಲರುವ

adjournment ಮುಂದೊಡಿಕ�, ನಿಲುವಳಿ

adjournment motion ನಿಲುವಳಿ ಸೊಚನ�

adjudge ನಾ್ಯಯ ನಿಣ್ಯಯಿಸು, ತಿೇಪು್ಯಕ�ೊಡು

adjudicate ನಾ್ಯಯ ನಿಣ್ಯಯ ಮಾಡು

adjudication ನಾ್ಯಯ ನಿಣ್ಯಯ, ತಿೇಪು್ಯನಿೇಡಿಕ�

adjudicator ನಾ್ಯಯ ನಿಣ್ಯಯಿಸುವವನು

adjustment ಹ�ೊಂದಾಣಿಕ�

administer ಆಡಳಿತನಡ�ಸು, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸು, ನಾ್ಯಯಕ�ೊಡು

administer oath ಪ್ರತಿಜ್ಾವಿಧಿ ಬ�ೊೇಧಿಸು

administration ಆಡಳಿತ, ಕಾಯ್ಯಭಾರ

administration of justice ನಾ್ಯಯಾಡಳಿತ

administrative ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ
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administrative action ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್್ರಯೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾಯ್ಯ

administrative appraisal ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯನಿಣ್ಯಯ

administrative approval ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೊೇದನ�

administrative authority ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

administrative control ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ

administrative department ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಇಲಾಖ�, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗ

administrative head ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

administrative headquarters ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ�ೇಂದ್ರಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳ

administrative measures ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ್

administrative power ಆಢಳಿತಾಧಿಕಾರ

administrative sanction ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೊರಾತಿ

administrative technique ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರ

administrative tribunal ಆಡಳಿತ ನಾ್ಯಯಮಂಡಳಿ

admissibility ಸಿವಾೇಕಾರಾಹ್ಯತ�, ಅಂಗ್ೇಕಾರಾಹ್ಯತ�

admissible expenditure ಅಂಗ್ೇಕಾರಯೇಗ್ಯ ಖಚು್ಯ, ಅಂಗ್ೇಕಾರಯೇಗ್ಯ ವ�ಚ್ಚ

admit ಅಂಗ್ೇಕರಸು, ಸ�ೇರಸಿಕ�ೊೇ, ಪ್ರವ�ೇಶಕ�ೊಡು

admit card ಪ್ರವ�ೇಶ ಪತ್ರ

admitted ಸಿವಾೇಕರಸಲಾಗ್ದ�, ಒಪ್ಪಲಾಗ್ದ�, ಸ�ೇರಸಿಕ�ೊಳಳುಲಾಗ್ದ�, 

ಪ್ರವ�ೇಶನಿೇಡಿದ�

admonish ವಾಗದೆಂಡನ� ವಿಧಿಸು

adoptee ದತ್ತಕ, ದತು್ತ ತ�ಗ�ದು ಕ�ೊಳಳುಲಾದವನು

adoptor ದತು್ತ ಸಿವಾೇಕರಸಿದವನು

adoption ದತು್ತ ಸಿವಾೇಕಾರ, ಅಂಗ್ೇಕರಸು, ಸಿವಾೇಕಾರ

adult ವಯಸಕೆ

adulteration ಕಲಬ�ರಕ�, 

adultery ಕಲಬ�ರಕ� ವ್ಯಭಿರಾರ, ಹಾದರ

adult franchise ವಯಸಕೆಮತದಾನ

ad valorem duty ಬ�ಲ�ಗ� ತಕಕೆಂತ�, ಕ್ರಮಾನುಸಾರ, ಯಥಾ ಮೊಲ್ಯಶುಲಕೆ

advance ಮುಂಗಡ, ಮುನ್ನಡ�, ಮುಂಚಲನ

advance booking ಮುಂಗಡ ಕಾದ್ರಸುವಿಕ�

advance copy ಮುಂಗಡ ಪ್ರತಿ
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advanced increment ಮುಂಗಡ ವ�ೇತನಬಡಿ್ತ

advance payment ಮುಂಗಡ ಸಂದಾಯ

adverse entry ಪ್ರತಿಕೊಲ/ವಿರುದ್ಧ-ನಮೊದು

adverse remarks ಪ್ರತಿಕೊಲ ಷರಾ

adverse report ಪ್ರತಿಕೊಲ ವರದ್

advertisement ಜಾಹಿೇರಾತು, ಪ್ರರಾರ

advice ಸಲಹ�, ಅಭಿಪಾ್ರಯ, ಸೊಚನ�

advice of payment ಸಂದಾಯ ಸೊಚನ�

advisory committee ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ

advisory council ಸಲಹಾ ಪರಷತು್ತ

advocate ವಕ್ೇಲ, ನಾ್ಯಯವಾದ್

affairs ವ್ಯವಹಾರಗಳ್

affidavit ಶಪರ ಪತ್ರ, ಅಫಿಡವಿಟುಟಿ

affiliation ಸಂಲಗ್ನತ�, ಸಂಯೇಜನ�

affirmation ದೃಢೇಕರಣ, ಪ್ರತಿಜ್ಾವಚನ

affirmative ಸಕಾರಾತ್ಮಕ

afford ಒದಗ್ಸು, ಸಮರ್ಯನಾಗ್ರು

aforesaid ಹಿಂದ�ಹ�ೇಳಿದ, ಪೂರೇ್ಯಕ್ತ

afresh ಹ�ೊಸದಾದ

against ವಿರುದ್ಧವಾದ

age ವಯಸುಸು

age	certificate ವಯಸಿಸುನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

age for suffrage ಮತಾಧಿಕಾರದ ವಯಸುಸು, ಮತದಾನದ ವಯಸುಸು

age limit ವಯೇಮಿತಿ

agency ಕಾಯ್ಯಭಾರ, ಏಜ�ನಿಸು

agenda ಕಾಯ್ಯ ಸೊಚಿ

age of retirement ನಿವೃತಿ್ತ ವಯಸುಸು

age of superannuation ನಿವೃತಿ್ತ ವಯೇಮಿತಿ

aggregation ಒಟಾಟಿರ� ಮೌಲ್ಯ

aggrieved ಬಾಧಿತ, ತ�ೊಂದರ�ಗ�ೊಳಗಾದ
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agitation ಚಳ್ವಳಿ, ಆಂದ�ೊೇಲನ

AGM (annual general 
meeting)

ವಾರ್್ಯಕ ಸಾಮಾನ್ಯಸಭ�

agreement ಒಪ್ಪಂದ, ಒಡಂಬಡಿಕ�

agreement form ಒಡಂಬಡಿಕ� ನಮೊನ�

agriculture ಕೃರ್, ವ್ಯವಸಾಯ

agro-industry ಕೃರ್-ಕ�ೈಗಾರಕ�

aid ಸಹಾಯ, ನ�ರವು

alarm ಎಚ್ಚರಕ�

alertness ಚುರುಕು, ಜಾಗರೊಕತ�

alias ಉಪನಾಮ, ಉರುಫ್, ಅಲಿಯಾಸ್, ಯಾನ�

allegation ಆಪಾದನ�

allegiance ನಿಷ�ಠೆ

alliance ಮೆೈತಿ್ರ, ಸಂಬಂಧ

allied services ಸಂಬಂಧಿತ ಸ�ೇವ�

all inclusive cost ಎಲಲವನೊ್ನ ಒಳಗ�ೊಂಡ ಬ�ಲ�

All India Services ಅಖಿಲ ಭಾರತ� ಸ�ೇವ�ಗಳ್

allocation ನಿಗದ್

allotment ಹಂಚುವುದು, ಹಂಚಿಕ�

allotment letter ಹಂಚಿಕ� ಪತ್ರ

allottee ಭಾಗಸ್ಥ, ಹಂಚಿತ, ಹಂಚಿಕ�ಪಡ�ದವ

allowable ಅನುಮತಿಸಲಾದ

allowable expenses ಅನುಮತಿಸಲಾದ ವ�ಚ್ಚಗಳ್

allow an appeal ಮೆೇಲ್ಮನವಿಗ� ಸಮ್ಮತಿಸುವುದು, ಅನುಮತಿಸುವುದು

allowance ಭತ�್ಯ

all rights reserved ಎಲಲ ಹಕುಕೆಗಳನೊ್ನ ಕಾದ್ರಸಿದ�

alphabetic order ಅಕಾರಾದ್ ಕ್ರಮ

altercation ವಾಕಕೆಲಹ, ಮಾತಿನ ಜಗಳ

alternate ಪಯಾ್ಯಯ, ಒಂದುಬಿಟುಟಿ ಮತ�ೊ್ತಂದು

alternative ಪಯಾ್ಯಯ, ಒಂದರಬದಲು ಮತ�ೊ್ತಂದು

amalgamation ಬ�ರಸು, ಮಿಶ್ರಗ�ೊಳಿಸು, ಸಂಯೇಜಿಸು
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amended draft ತಿದ್ದೆದ ಕರಡು

amendment ತಿದುದೆ ಪಡಿ

amenity ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಕಯ್ಯ

amicable ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯ, ಸ�್ನೇಹಪೂಣ್ಯ

ammunition ಮದುದೆಗುಂಡು, ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್್ರ

amortization of debt ಪರಾಧಿೇನ ಮಾಡಲಾಗದ ಋಣ

amount ಮೊಬಲಗು, ಮೊತ್ತ

amount of pension ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತ

analogous post ಸದೃಶವಾದ ಹುದ�ದೆ, ಅನುರೊಪವಾದ ಹುದ�ದೆ

analysis ವಿಶ�ಲೇಷಣ�

analytical study ವಿಶ�ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ

ancestor ಪೂವ್ಯಜ, ಪೂವಿ್ಯಕ

ancillary industry ಅನುಗತ ಕ�ೈಗಾರಕ�, ಅನುಷಂಗ್ೇ ಉದ್ಯಮ

animosity ಬದ್ಧ ದ�ವಾೇಷ, ಬದ್ಧ ವ�ೈರ

annexure ಅನುಬಂಧ, ಸ�ೇಪ್ಯಡ�

anniversary ವಾರ್್ಯಕ�ೊೇತಸುವ

announcement ಘೊೇಷಣ�, ಪ್ರಕಟಣ�, ಸಾರುವುದು

annoyance ಸಿಡುಕು

annual	financial	statement ವಾರ್್ಯಕ ವಿತ್ತವಿವರಣ�, ವಾರ್್ಯಕ ಆರ್್ಯಕ ವಿವರಣ�

annual report ವಾರ್್ಯಕ ವರದ್

annuity ವಷಾ್ಯಶನ

anonymous ಬ�ೇನಾಮಿ, ಅನಾಮಧ�ೇಯ

anonymous complaint ಬ�ೇನಾಮಿ ದೊರು, ಅನಾಮಧ�ೇಯ ದೊರು

answerability ಉತ್ತರದಾಯಿತವಾ, ಉತ್ತರ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾದುದೆ, ಜವಾಬಾದೆರ

answer sheet ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿ್ರಕ�, ಉತ್ತರದ ಹಾಳ�

antagonist ವಿರ�ೊೇಧ ಕಟಟಿಕ�ೊಂಡವನು

antecedents ಹಿಂದ್ನ ನಡತ�, ಪೂವ್ಯಚರತ�್ರ

anticipated expenditure ನಿರೇಕ್ಷಿತ ವ�ಚ್ಚ (ಖಚು್ಯ)

anticipated income ನಿರೇಕ್ಷಿತ ವರಮಾನ

anticipation ನಿರೇಕ�
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anticipatory bail ನಿರೇಕ್ಷಣಾ ಜಾಮಿೇನು

anti-corruption measure ಭ್ರಷಾಟಿರಾರ ವಿರ�ೊೇಧಿೇ ಕ್ರಮ

anti-dumping ಪ�ೇರಸುವ ವಿರುದ್ಧ

antique ಪಾ್ರಚಿೇನ, ಪಾ್ರಚಿೇನ ಅವಶ�ೇಷ, ಪಾ್ರಚಿೇನ ವಸು್ತ

apartheid ವಣ್ಯಭ�ೇದ 

apathy ನಿರಾಸಕ್್ತ, ಔದಾಸಿೇನ್ಯ

apex body ಅಗ್ರ ನಿಕಾಯ, ಅಗ್ರ ಸಂಸ�್ಥ

apology ಕ್ಷಮೆ ಕ�ೇಳ್, ತಪ್್ಪಪಿ್ಪಕ�ೊೇ

appeal ಅಪಿೇಲು, ಮೆೇಲ್ಮನವಿ

appearance ಮುಖಲಕ್ಷಣ, ಮುಖಚಯೆ್ಯ, ಚಹರ�, ಹಾಜರ

appeasement ತುರ್ಟಿೇಕರಣ, ದೃರ್ಟಿ

appellate tribunal ಮೆೇಲ್ಮನವಿ ನಾ್ಯಯ ಮಂಡಳಿ

appendix ಪರಶಷಟಿ

appliance ಯಂತ�ೊ್ರೇಪಸಾಧನ, ಪರಕರ, ಸಲಕರಣ�

applicable ಅನವಾಯ, ಸಾಧ್ಯ

applicant ಅಜಿ್ಯದಾರ, ಮನವಿದಾರ

application ಅಜಿ್ಯ, ದರಖಾಸು್ತ, ಮನವಿ, ಅನವಾಯ

application form ಅಜಿ್ಯ ನಮೊನ�

applied ಅನವಾಯಿಸಿದ, ಆನವಾಯಿಕ

apply ಅಜಿ್ಯ ಸಲಿಲಸು

appointee ನಿಯುಕ್ತ ವ್ಯಕ್್ತ, ನ�ೇಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್್ತ

appointing authority ನ�ೇಮಕಾಧಿಕಾರ, ನ�ೇಮಕಾತಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

appointment ನ�ೇಮಕ, ಭ�ೇಟ್ ವ್ಯವಸ�್ಥ

appointment letter ನ�ೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ

Appointments Committee of 
the Cabinet

ಮಂತಿ್ರ ಮಂಡಳಿೇಯ ನಿಯುಕ್್ತ ಸಮಿತಿ

apportionment of wages ಮಜೊರ ಪಾಲು ಮಾಡು

appraiser ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ

appreciation ಮೆಚು್ಚಗ�, ಶಾಲಘನ�, ಬ�ಲ� ಏರಕ�

apprehension ಬಂಧನ, ತಿಳಿ, ಆಶಂಕ�

apprentice ಅಭಾ್ಯಸಿ, ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್
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approach ಬಳಿಸಾರು, ಸಮಿೇಪಿಸು, ಪ್ರಸಾ್ತವಿಸು, ದಾರ, ಮಾಗ್ಯ, 

ದೃರ್ಟಿಕ�ೊೇಣ

appropriate ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊ, ಸಾವಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ�ೊ, 

ವಿನಿಯೇಗ್ಸಿಕ�ೊೇ, ಸೊಕ್ತ, ಸಮುಚಿತ, ತಕಕೆ

appropriate action ಸೊಕ್ತಕ್ರಮ, ಕಾನೊನು ರೇತಿಯಕ್ರಮ

appropriate head ಸೊಕ್ತ ಶೇರ್್ಯಕ�

appropriation ಕ್ರಮ ವಿನಿಯೇಗ

approval ಅನುಮೊೇದನ�, ಒಪಿ್ಪಗ�

approximate ಅಂದಾಜು, ಸರಸುಮಾರು

aptitude test ಅಭಿರುಚಿ ಪರೇಕ�

arbitrary ಸ�ವಾೇರಾಛಾನುಸಾರ, ಮನಬಂದಂತ�

arbitrate ಮಧ್ಯಸಿ್ಥಕ� ವಹಿಸು

arbitration ಮಧ್ಯಸಿ್ಥಕ�, ಪಂರಾಯಿತಿ

arbitration tribunal ಪಂರಾಯಿತಿ ನಾ್ಯಯ ಮಂಡಳಿ

arbitrator ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಪಂರಾಯಿತಿದಾರ 

architecture ವಾಸು್ತಶಲ್ಪ, ಕಟಟಿಡದ ಶ�ೈಲಿ

archives ಪಾ್ರಚಿೇನ ಪತಾ್ರಗಾರ, ಪತಾ್ರಗಾರ

area ಪ್ರದ�ೇಶ, ಕ�ೇತ್ರ, ವಿಸಿ್ತೇಣ್ಯ

area headquarter ಪ್ರದ�ೇಶದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ಯಸಾ್ಥನ

argument ವಾದ, ಚರ�್ಯ

arise ಉಂಟಾಗು, ಹುಟುಟಿ, ಏಳ್, ಎದ�ದೆೇಳ್

armed forces ಸಶಸತ್ರಬಲ, ಸ�ೇನಾಬಲ

arrangement ವ್ಯವಸ�್ಥ, ಏಪಾ್ಯಡು, ಜ�ೊೇಡಣ�

arrear ಬಾಕ್

arrear statement ಬಾಕ್ ವಿವರಣ ಪಟ್ಟಿ

arrival report ಆಗಮನ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ

arrogance ದುರಹಂಕಾರ, ಸ�ೊಕುಕೆ

arsenal ಆಯುಧಾಗಾರ

article ಸರಕು, ವಸು್ತ, ಲ�ೇಖನ, ಅನುರ�ಛಾೇದ

articles of association ಸಂಘದ ನಿಯಮಾವಳಿ

articles ಅನುರ�ಛಾೇದಗಳ್
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ascending order ಏರು ಕ್ರಮ

ascertain ವಿರಾರಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊೇ

as is where is ಇದದೆಲಿಲ ಇದದೆಂತ�ಯೆೇ

aspect ದೃರ್ಟಿಕ�ೊೇಣ, ಅಂಶ, ವಿಷಯ

aspersion ದ�ೊೇಷಾರ�ೊೇಪಣ�

assassination ಹತ�್ಯ, ಕ�ೊಲ�

assault ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡು, ಹಲ�ಲ, ದುರಾಕ್ರಮಣ, ಮೆೇಲ� ಬಿೇಳ್, 

ಮಾನಭಂಗಮಾಡು

assemble ಒಟುಟಿಗೊಡು

assembly ಸಭ�, ವಿಧಾನ ಸಭ�, ಗುಂಪು, ಅಸ�ಂಬಿಲ

assent ಒಪಿ್ಪಗ�, ಸಮ್ಮತಿ, ಅನುಮತಿ

assert ಒತಿ್ತ ಹ�ೇಳ್, ನಿಶ್ಚಯಪೂವ್ಯಕ ಹ�ೇಳ್, ಖಚಿತ ಮಾಡು

assessee ತ�ರಗ�ದಾರ

assessment ಕಂದಾಯ ತ�ರಗ� ನಿಧಾ್ಯರಣ

assessment year ಕಂದಾಯ ತ�ರಗ� ವಷ್ಯ

assessor ನಾ್ಯಯದಶ್ಯ, ಕರ ನಿಧಾ್ಯರಕ, ಬ�ಲ� ಕಟುಟಿವವನು

assets ಆಸಿ್ತ

assignee ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡವ

assignment ಕಾಯ್ಯನಿಯೇಜನ�, ನಿಯಮಿತಕಾಯ್ಯ

assignor ಕಾಯ್ಯ ನಿಯೇಜಕ

assistance ನ�ರವು, ಸಹಾಯ

associate ಸಹವಾಸಿ, ಸಹಸದಸ್ಯ, ಸಂಬಂಧಿಸು, ಸ�ೇರು, 

ಒಡಗೊಡು

association ಒಡನಾಟ, ಸಹವಾಸ, ಸಂಘ-ಸಂಸ�್ಥ

assumption of charge ಪ್ರಭಾರ ಸಿವಾೇಕಾರ

assurance ಭರವಸ�, ಅಶಾವಾಸನ�, ದಸಾ್ತವ�ೇಜು, ಕರಾರುಪತ್ರ, ವಿಮೆ

assurance company ಆಶಾವಾಸನಾ ಕಂಪನಿ, ಸಂಸ�್ಥ

assure ವಿಮೆ

at discount ರಯಾಯತಿ ದರದಲಿಲ

atomic power ಅಣುಶಕ್್ತ

at par ಸಮ ಮೌಲ್ಯದ, ಸಮ ಬ�ಲ�ಯ
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at premium ಪಿ್ರೇಮಿಯಮ್  ಗನುಗುಣ

attach ಜ�ೊೇಡಿಸು, ಲಗತಿ್ತಸು, ಜಪಿ್ತ ಮಾಡು

attached	office ಸಂಬಂಧ ಪಟಟಿ ಕಛ�ೇರ

attachment ಜಪಿ್ತ

attachment order ಜಪಿ್ತ ಆದ�ೇಶ

attainment ಸಾಧನ�

attempt ಪ್ರಯತ್ನ

attendance ಉಪಸಿ್ಥತಿ, ಹಾಜರ

attendance register ಹಾಜರ ಪುಸ್ತಕ

attendance slip ಹಾಜರ ಚಿೇಟ್

attention ಗಮನ, ಲಕ್ಷಷ್ಯ

attestation ಅನುಪ್ರಮಾಣಿಸುವುದು, ದೃಢೇಕರಣ 

attested copy ದೃಢೇಕೃತ ಪ್ರತಿ

attitude ಮನ�ೊೇಭಾವ, ಮನ�ೊೇವೃತಿ್ತ

attractive salary ಆಕಷ್ಯಕ ವ�ೇತನ

auction ಹರಾಜು, ನಿೇಲಾಮು, ಲಿಲಾವು, ಏಲಂ

auctioneer ಹರಾಜು ಹಾಕುವವ

auction sale ಹರಾಜು ಮಾರಾಟ

audience ಸಭಿಕರು, ಶ�್ ್ರೇತೃಗಳ್

audio-visual display ದೃಶ್ಯ-ಶ್ರವಣ ಪ್ರದಶ್ಯನ

audio-visual publicity ದೃಶ್ಯ-ಶ್ರವಣ ಪ್ರರಾರಕಾಯ್ಯ

audit ಲ�ಕಕೆ ಪರಶ�್ ೇಧನ�

audited accounts ಪರಶ�್ ೇಧಿತ ಲ�ಕಕೆ

audited balance sheet ಪರಶ�್ ೇಧಿತ ಜಮಾಖಚು್ಯಪಟ್ಟಿ, ಪರಶ�್ ೇಧಿತ ಆರ್್ಯಕ 

ಸಿ್ಥತಿ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ

auditing ಲ�ೇಖಾ ಪರಶ�್ ೇಧನ�

audit objection ಲ�ೇಖಾ ಪರಶ�್ ೇಧನಾ ಆಕ�ೇಪಣ�

auditor’s report ಲ�ೇಖಾ ಪರಶ�್ ೇಧಕರ ವರದ್

auditorium ಸಭಾಂಗಣ, ಶ�್ ೇತೃಭವನ

audit paragraph ಲ�ಕಕೆ ಪರಶ�್ ೇಧನಾ ಪಾ್ಯರ
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audit report ಲ�ಕಕೆ ಪರಶ�್ ೇಧನಾ ವರದ್

austerity ಬಿಗು, ಕಠಿಣ, ಉಗ್ರ

austerity measures ಬಿಗುವಿನ ಕ್ರಮ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

authentic ಅಧಿಕೃತ, ನಂಬಲಹ್ಯ, ನ�ೈಜ

authorised representative ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

authoritative ಅಧಿಕೃತ

authority ಅಧಿಕೃತ, ಪಾ್ರಧಿಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ, ಪರಣತ

authority letter ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ

authorized ಅಧಿಕೃತ

authorized capital ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳ

automatic ಸವಾಯಂರಾಲಿತ, ತಂತಾನ�

autonomous ಸಾವಾಯತ್ತ

autonomous body ಸಾವಾಯತ್ತ ಸಂಸ�್ಥ

autonomy ಸಾವಾಯತ್ತತ�

auxiliary ಸಹಾಯಕ, ಪೂರಕ

available ದ�ೊರ�ಯುವ, ಲಭ್ಯ, ಉಪಲಬ್ಧ

average ಸರಾಸರ, ಸಾಧಾರಣ, ಸರಾಸರ ಕಂಡುಹಿಡಿ

average leave ಸಾಧಾರಣ ರಜ�

aversion ವಿಮುಖತ�, ಹ�ೇವರಕ�

avert ತಪಿ್ಪಸು, ಬ�ೇರ� ಕಡ�ಗ� ತಿರುಗ್ಸು, ತ�ೊಲಗ್ಸು

avoid ತಪಿ್ಪಸಿಕ�ೊ

avoidance of tax ಕರ ಸಂದಾಯ ತಪಿ್ಪಸುವಿಕ�

awaited ನಿರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ದ�

award ಪ್ರಶಸಿ್ತ, ಕ�ೊಡು, ತಿೇಪು್ಯ ಕ�ೊಡು, ತಿೇಪು್ಯ

awarding authority ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

awareness ಜಾಗೃತಿ, ಎಚ್ಚರ
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B

backdated ಹಿಂದ್ನ ತಾರೇಕು ನಮೊದ್ಸಿದ

background ಹಿನ�್ನಲ�

back log ಹಿಂದ್ನಿಂದ ಬಾಕ್ಯಾಗ್ ಉಳಿದ್ರುವ, ಹಿಂದ್ನ ಬಾಕ್

back out ಮಾತಿಗ�ತಪು್ಪ, ಹಿಂದ�ೇಟು ಹಾಕು

back reference ಹಿಂದ್ನ ಉಲ�ಲೇಖ, ಹಿಂದ್ನ ಪರಾಮಶ�್ಯ

back up ಆಧಾರ ಕ�ೊಡು, ಆಧಾರನಿೇಡುವಿಕ�

backward classes ಹಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಯಗಳ್

backward tribe ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟುಟಿಗಳ್

bad bargain ಕಳಪ� ರೌಕಾಶ, ದ�ೊೇಷಪೂಣ್ಯ ವಾ್ಯಪಾರ

bad behaviour ದುನ್ಯಡತ�, ದುವ್ಯತ್ಯನ�

bad character ದುಶ್ಚರತ್ರ

bad climate allowance ಕ�ಟಟಿಹವ� ಭತ್ಯ

bad conduct ದುವ್ಯತ್ಯನ�, ಕ�ಟಟಿ ನಡವಳಿಕ�

bad debt ವಸೊಲಾಗದ ಸಾಲ

baggage ಗಂಟು ಮೊಟ�, ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮು

bail ಜಾಮಿೇನು

balance ಶಲುಕೆ, ಬಾಕ್, ಜಮಾಖಚು್ಯ

balance brought down ಕ�ಳಗ� ತರಲಾದ ಜಮಾಖಚು್ಯ/ಬಾಕ್

balance brought forward ಮುಂದ� ತರಲಾದ ಜಮಾಖಚು್ಯ / ಬಾಕ್

balanced budget ಸಮತ�ೊೇಲನದ ಆಯ-ವ್ಯಯ, ಸಮ ತ�ೊೇಲನದ 

ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ / ಬಜ�ಟುಟಿ

balance sheet ಅಢಾವ� ಪಟ್ಟಿಕ�, ಅರ್್ಯಕ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ, ಆಸಿ್ತ ಹ�ೊಣ� ಪಟ್ಟಿ

ballot ಗುಪ್ತ ಮತದಾನ

ballot box ಗುಪ್ತ ಮತ ಪ�ಟ್ಟಿಗ�

ballot paper ಗುಪ್ತ ಮತ ಪತ್ರ

ban ನಿಷ�ೇಧ, ನಿಷ�ೇಧಿಸು

bank ಬಾ್ಯಂಕು, ಅವಲಂಬಿಸು
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bank account ಬಾ್ಯಂಕು ಲ�ಕಕೆ

bank balance ಬಾ್ಯಂಕ್ ಶಲುಕೆ

bank charges ಬಾ್ಯಂಕು ಶುಲಕೆ

bank guarantee ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತರ, ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗಾ್ಯರಂಟ್

bank holiday ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ರಜ�

banking facility ಬಾ್ಯಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಅನುಕೊಲ

banking hours ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಕ�ಲಸದ ವ�ೇಳ�

banking transaction ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ವ್ಯವಹಾರ

bank rate ಬಾ್ಯಂಕು ದರ

bank reconciliation ಬಾ್ಯಂಕು ಲ�ಕಕೆದ ಸಮನವಾಯ

bankrupt ದ್ವಾಳಿ

bank security ಬಾ್ಯಂಕ್ ಭದ್ರತ�

bank statement ಬಾ್ಯಂಕ್ ವಿವರಣ ಪತ್ರ

banquet ಭ�ೊೇಜನ ಸಮಾರಂಭ

bar council ವಕ್ೇಲರ ಪರಷತು್ತ

bargain ರೌಕಾಶ ಮಾಡು, ರೌಕಾಶ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡು, ಲಾಭ 

ಪಡ�

bargaining ರೌಕಾಶ ಮಾಡುವಿಕ�, ರೌಕಾಶ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡು

barren land ಬಂಜರು ಭೊಮಿ

barter ವಸು್ತ ವಿನಿಮಯ, ಸಾಟ್ ವಾ್ಯಪಾರ

base ನ�ಲ�, ಆಧಾರ, ಮೊಲ, ಆಧರಸು

baseless ಆಧಾರ ಹಿೇನ

basement ತಳಹದ್, ತಳಪಾಯ, ಅಡಿಪಾಯ

base year ಆಧಾರ ವಷ್ಯ

basic ಮೊಲ

basically ಮೊಲಭೊತವಾಗ್

basic intelligence ಪಾ್ರರಮಿಕ ಬುದ್್ಧಶಕ್್ತ, ಮೊಲ ಬುದ್್ಧಸೊಕ್ಷಷ್ಮತ�, ಮೊಲ 

ತಿಳ್ವಳಿಕ�

basic pay ಮೊಲ ವ�ೇತನ

basic scale of pay ಮೊಲ ವ�ೇತನ ಶ�್ರೇಣಿ

basic training ಮೊಲ ಶಕ್ಷಣ
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basis ಆಧಾರ

batch ತಂಡ

batch number ತಂಡದ ಸಂಖ�್ಯ

bearer cheque ಧಾರಕ ರ�ಕ್

before cited ಮೊದಲು ಉಲ�ಲೇಖಸಿದ, ಮೊದಲು ಹ�ೇಳಲಾದ

behaviour ನಡವಳಿಕ�, ವತ್ಯನ�, ನಡತ�

belief ನಂಬಿಕ�

below par ಅಸಲಿಗ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ

bench ನಾ್ಯಯಪಿೇಠ, ಬ�ಂಚು

benchmark ಮಟಟಿ, ಗುರುತು

beneficial ಲಾಭದಾಯಕ, ಅನುಕೊಲಕರ

beneficiary ಫಲಾನುಭವಿ

benefit ಲಾಭ, ಹಿತ

benefit	of	doubt ಸಂದ�ೇಹದ ಲಾಭ

benevolence ಉದಾತ್ತತ�, ದಯಾಪರತ�

benevolent fund ಉದಾರ ನಿಧಿ, ಹಿತನಿಧಿ

bequeath ಉಯಿಲು ಮೊಲಕ ಕ�ೊಡು

bequest ಉಯಿಲು ಕ�ೊಡುಗ�

bereaved ವಿಯೇಗ ಹ�ೊಂದ್ದ, ಅಗಲಿದ, ನಷಟಿಹ�ೊಂದ್ದ

best endeavours ಅತು್ಯತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ್, ಅತು್ಯತ್ತಮ ಪರಶ್ರಮಗಳ್

betterment ಅಭಿವೃದ್್ಧ, ಪುರ�ೊೇಭಿವೃದ್್ಧ

bias ಪಕ್ಷಪಾತ, ಒಲವು

biased opinion ಪಕ್ಷಪಾತದ್ಂದ ಕೊಡಿದ ಅಭಿಪಾ್ರಯ

bibliography ಗ್ರಂರ ಸೊಚಿ, ಗ್ರಂರ ವಿವರಣಪಟ್ಟಿ

biennial ದ�ವಾೈವಾರ್್ಯಕ

bifurcate ವಿಭಜನ� 

bigamy ದ್ವಾಪತಿ್ನತವಾ, ದ್ವಾಪತಿತವಾ

bilateral ದ್ವಾಪಕ್ಷಿೇಯ

bilingual ದ್ವಾಭಾರ್ೇಯ

bicameral ಎರಡು ಶಾಸನ ಸಭ�ಗಳ್ಳಳು, ದ್ವಾಸದನದ



bill blood donation

17

bill ವಿಧ�ೇಯಕ, ಮಸೊದ�, ಹುಂಡಿ, ಬಿಲುಲ

bill of exchange ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ

bimonthly report ದ�ವಾೈಮಾಸಿಕ ವರದ್

binding ಬಂಧನಕಾರ

biodata ಸವಾವಿವರ

bipartite ದ್ವಾಪಕ್ಷಿೇಯ

bipartite agreement ದ್ವಾಪಕ್ಷಿೇಯ ಒಪ್ಪಂದ

birth anniversary ಹುಟುಟಿ ಹಬ್ಬ

birth	certificate ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

birth control ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ

birth date ಜನ್ಮ ದ್ನಾಂಕ

birth place ಜನ್ಮಸಾ್ಥನ, ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

birth rate ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ

biweekly ವಾರಕ�ಕೆರಡು ಬಾರ, ಎರಡು ವಾರಕ�ೊಕೆಂದು ಬಾರ, 

ದ�ವಾೈವಾರಕ�

black economy ಕಾಳ ಅರ್ಯವ್ಯವಸ�್ಥ, ಕಾಳ ಆರ್್ಯಕತ�

black list ಕಪು್ಪ ಪಟ್ಟಿ

blackmail ಹ�ದರಸಿ ಹಣ ಕ್ತು್ತ ಕ�ೊಳ್ಳುವುದು, ಹ�ದರಸಿ ಹಣ ಕ್ತು್ತಕ�ೊ

black market ಕಾಳಸಂತ�

blame ಅಪವಾದ, ಅಪವಾದ ಹ�ೊರಸು, ತಪು್ಪ ಹ�ೊರಸು

blank cheque ಖಾಲಿ ರ�ಕುಕೆ

blanket deal ವಾ್ಯಪಕ ವ್ಯವಹಾರ

blanket order ವಾ್ಯಪಕ ಆದ�ೇಶ

blast ಸಿಡಿತ, ಸ�ೊಫೇಟ, ಸಿಡಿಸು

blending ಸಂಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡು, ಮಿಶ್ರ ಪಡಿಸು

block ವಿಭಾಗ, ಕ�ೇತ್ರ, ಪಡಿಯಚು್ಚ, ತಡ�, ಅಡಿಡಿಗಳ್,   

ತಡ�ಹಿಡಿ

blockade ದ್ಗ್ಬಂಧ

blocked capital ನಿಗ್ಬಂಧಿತ ಬಂಡವಾಳ, ನಿಂತು ಹ�ೊೇದ ಬಂಡವಾಳ

block letter ದ�ೊಡಡಿ ಅಕ್ಷರ, ಬಿಡಿ ಅಕ್ಷರ, ದಪದೆ ಅಕ್ಷರ

blood donation ರಕ್ತದಾನ
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blood relations ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ

blue collar job ದ�ೈಹಿಕ ವೃತಿ್ತ, ದ�ೈಹಿಕ ಉದ�ೊ್ಯೇಗ

blueprint ನಿೇಲಿ ನಕ�, ನಿೇಲಿ ಪ್ರತಿ

bluff ಪ್ರಪಾತ, ಸುಳ್ಳು ಹ�ೇಳ್, ಬುರುಡ� ಬಿಡು

board ಮಂಡಳಿ, ಹತು್ತ, ಭ�ೊೇಜನ

boarding and lodging ಊಟ ಮತು್ತ ವಸತಿ

board of directors ನಿದ�ೇ್ಯಶಕ ಮಂಡಳಿ

board of revenue ರಾಜಸವಾ ಮಂಡಳಿ

body ನಿಕಾಯ, ಸಂಸ�್ಥ, ಶರೇರ, ಶವ

bodyguard ಅಂಗರಕ್ಷಕ

bogus voucher ನಕಲಿ ರೇಚರು, ನಕಲಿ ರಸಿೇದ್

bonafides ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತ�, ಸದಾಭಾವಿಕ

bond ಬಂಧ ಪತ್ರ, ಮುಚ್ಚಳಿಕ�, ಬಾಂಡ್

bonded labour ಜಿೇತ ಪದ್ಧತಿ

bonus ಅಧಿಲಾಭಾಂಶ, ಬ�ೊೇನಸುಸು

booking	office ಬುಕ್ಂಗ್ ಕಛ�ೇರ, ಟ್ಕ�ಟ್ ನಿೇಡುವ ಕಛ�ೇರ

book-keeper ಲ�ಕಕೆ ಬರಹಗಾರ

book-keeping ಲ�ಕಕೆ ಬರಹ

booklet ಕ್ರು ಹ�ೊತಿ್ತಗ�, ಪುಸಿ್ತಕ�

book of reference ಪರಾಮಶ್ಯನ ಗ್ರಂರ

book value ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯ

booth ಮಳಿಗ�, ಕಟ�ಟಿ

booth capturing ಮತಗಟ�ಟಿ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

border allowance ಸಿೇಮಾಭತ�್ಯ, ಗಡಿ ಭತ�್ಯ

border line ಗಡಿರ�ೇಖ�, ಸಿೇಮಾರ�ೇಖ�

borrower ಸಾಲಗಾರ

borrowing power ಸಾಲ ತ�ಗ�ದು ಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಯ್ಯ

boss ಮೆೇಲಧಿಕಾರ, ಯಜಮಾನ, ಧಣಿ, ಒಡ�ಯ

bottleneck ಇಕಕೆಟುಟಿ, ಅಡಚಣ�

bracket ಕಂಸ, ಆವರಣ
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boundary ಬಾಂದು, ಗಡಿ, ಮೆೇರ�

boycott ಬಹಿಷಕೆರಸು

brain drain ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ

branch	office ಶಾಖಾ ಕಛ�ೇರ

breach ಭಂಗ, ಉಲಲಂಘನ�

breach of agreement ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲಲಂಘನ�

breach	of	confidence ವಿಶಾವಾಸಭಂಗ

breach of contract ಕರಾರುಭಂಗ, ಕರಾರು ಉಲಲಂಘನ�

breach of discipline ಶಸು್ತ ಉಲಲಂಘನ�,

breach of law ಕಾನೊನು ಉಲಲಂಘನ�, ಶಾಸನ ಉಲಲಂಘನ�

breach of peace ಶಾಂತಿ ಭಂಗ

breach of privilege ವಿಶ�ೇಷಾಧಿಕಾರ ಉಲಲಂಘನ�

breach of promise ವಚನ ಭಂಗ

breach of rule ನಿಯಮಭಂಗ, ನಿಯಮೊೇಲಲಂಘನ�

breach of trust ವಿಶಾವಾಸ ಭಂಗ

breakage ಒಡ�ತ, ಒಡ�ದ ವಸು್ತ, ಒಡ�ತ ನಷಟಿ

break down ಕುಸಿದು ಬಿೇಳ್, ಕ�ಟುಟಿ ನಿಂತು ಹ�ೊೇಗು

break in service ಸ�ೇವಾಭಂಗ

break-up ವಿಂಗಡಣ�, ವಿತರಣ�,  ಹಂಚಿಕ�, ಒಡ�ದು ಚೊರಾಗು

breed ಪಿೇಳಿಗ�, ಜಾತಿ, ವಂಶ, ತಳಿ

bribe ಲಂಚ, ರುಷುವತು್ತ

brief ವಕಾಲತು್ತ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಪಕ್ಷಸಾರ

briefing ಪಕ್ಷಸಾರವನು್ನ ಹ�ೇಳ್ವುದು

brief resume ಪಕ್ಷಸಾರವನು್ನ ಮತ�್ತ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದು

brilliant record ಉಜವಾಲ ದಾಖಲ�, ಯಶಸಿವಾದಾಖಲ�

bring into notice ಗಮನಕ�ಕೆ ತರು

broadcast ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡು, ಬಿತ್ತರಸು

broadsheet ಬೃಹತ್ ಹಾಳ�

brochure ಚಿಕಕೆಪುಸ್ತಕ 

brokerage ದಳಾಳುಳಿ ಶುಲಕೆ
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brought forward (b/f) ಮುಂದ�ತರಲಾದ

budget allocation ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕ�, ಬಜ�ಟ್ ಹಂಚಿಕ�  

bugetary control ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಂತ್ರಣ

budget estimate ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರದ ಅಂದಾಜು, ಬಜ�ಟ್ ಅಂದಾಜು

budget provision ಆಯ ವ್ಯಯದಲಿಲ ಅವಕಾಶ

building ಕಟಟಿಡ, ಭವನ

bulk ಸಗಟು, ರಾಶ, ಒಟುಟಿ

bulk purchase ಸಗಟು ಖರೇದ್

bulletin ಲಘು ಪ್ರಕಟಣ� ಬುಲ�ೇಟ್ನ್

bumper crop ಹುಲುಸು ಬ�ಳ�

bunching of vacancies ಖಾಲಿ ಹುದ�ದೆಗಳನು್ನ ಒಟುಟಿಗೊಡಿಸುವುದು

bungling ಅತಂತ್ರ ಮಾಡು, ಗಲಿಬಿಲಿಮಾಡು, ಅಡಾಡಿದ್ಡಿಡಿಮಾಡು

bureaucracy ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿ, ನೌಕರ ಶಾಹಿ

bureaucrat ಅಧಿಕಾರ, ನೌಕರ

business class ವಾ್ಯಪಾರೇವಗ್ಯ

business hours (= hours of 
business)

ಕ�ಲಸದ ವ�ೇಳ�

businessman ವಾ್ಯಪಾರ

buy-back ಮರುಖರೇದ್, ವಾಪಸ್ ಕ�ೊಳ್ಳು

buyer ಖರೇದ್ದಾರ

bye election (by election) ಉಪಚುನಾವಣ�

by hand ಮುದಾದೆಂ, ಖುದಾದೆಗ್

by post ಅಂರ� ಮೊಲಕ

C

cabin baggage ಕಾ್ಯಬಿನ್ ಸರಂಜಾಮು

cabinet ಮಂತಿ್ರ ಮಂಡಳ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ

cadre ಕ�ೇಡರ್, ಪದ ವೃಂದ
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calamity ಆಪತು್ತ, ವಿಪತು್ತ

calculation ಲ�ಕಕೆರಾರ, ಗಣನ�

calendar year ಕಾ್ಯಲ�ಂಡರ್ ವಷ್ಯ

campaign ಚಳ್ವಳಿ, ಆಂದ�ೊೇಲನ

campus ಆವರಣ

campus interview ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಸಂದಶ್ಯನ

cancel ರದುದೆಮಾಡು, ತ�ೊಡ�ದು ಹಾಕು

cancellation ರದದೆತಿ

candidate ಅಭ್ಯರ್್ಯ, ಉಮೆೇದುವಾರ

candidature ಉಮೆೇದುವಾರಕ�

canvassing ಪ್ರರಾರಮಾಡು, ಮತಬ�ೇಡು, ವಾ್ಯಪಿ್ತ

capability ಸಾಮರ್ಯ್ಯ

capable ಸಮರ್ಯ, ಶಕ್ತ

capacity ಸಾಮರ್ಯ್ಯ, ಧಾರಣ ಶಕ್್ತ, ಕ್ಷಮತ�

capital ಬಂಡವಾಳ, ಮೊಲಧನ, ರಾಜಧಾನಿ

capital expenditure ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯಯ, ಬಂಡವಾಳಖಚು್ಯ

capital punishment ಮರಣದಂಡನ�

capitation fee ಸಿೇಟುಶುಲಕೆ, ತಲಾ ಶುಲಕೆ

capture ಸ�ರ�, ಸ�ರ�ಹಿಡಿ

care ಎಚ್ಚರಕ�, ಪಾಲನ�

career ಜಿೇವನ�ೊೇಪಾಯ, ತಿೇವ್ರಗತಿ

career development ವೃತಿ್ತ ವಿಕಸನ, ಜಿೇವನ�ೊೇಪಾಯ ಬ�ಳವಣಿಗ�

caretaker government ಉಸು್ತವಾರ ಸಕಾ್ಯರ

carried forward (c/f) ಮುಂದುವರ�ಸಿದ, ಮುಂದಕ�ೊಕೆಯದೆ

carry forward ಮುಂದುವರ�ಸು, ಮುಂದಕ�ೊಕೆಯು್ಯ

carrying cost ರವಾನ� ಖಚು್ಯ

carry over ಕಾ್ಯರೇಓವರ್, ನಿವ್ಯಹಿಸು, ನಿಭಾಯಿಸು, ನ�ರವ�ೇರಸು

cartage ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗ�

case ವಿಷಯ, ಪ್ರಕರಣ, ಮೊಕದದೆಮೆ, ಕ�ೇಸು

case study ಪ್ರಕರಣದ ಅಧ್ಯಯನ
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cash ನಗದು

cash balance ನಗದು ಶಲುಕೆ

cash book ನಗದು ಪುಸ್ತಕ, ಕಾ್ಯಷ್ ಬುಕುಕೆ

cash card ನಗದು ಕಾಡು್ಯ

cash	certificate ನಗದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

cash counter ನಗದು ಕೌಂಟರ್, ಕಾ್ಯಷ್ ಕೌಂಟರ್

cash crop ವಾಣಿಜ್ಯಬ�ಳ�

cash discount ನಗದು ಸ�ೊೇಡಿ

cash down ನಗದು ಸಲಿಲಕ�

cash in hand ಕ�ೈನಗದು

cash memo ನಗದು ಜ್ಾಪನ

cash payment ನಗದು ಸಂದಾಯ

caste ಜಾತಿ

caste	certificate ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

casting vote ಮತ ಚಲಾಯಿಸು, ಓಟು ಕ�ೊಡು

casual ಆಕಸಿ್ಮಕ, ಸಾಂದಭಿ್ಯಕ, ಅನಿಯತ

casual labour ಬಿಡಿಕೊಲಿ, ಬಿಡಿಕಾಮಿ್ಯಕ

casual leave ಸಾಂದಭಿ್ಯಕ ರಜ� 

casualty ಅಪಘಾತ, ದುಘ್ಯಟನ�

casual vacancy ಸಾಂದಭಿ್ಯಕ/ಆಕಸಿ್ಮಕ-ಹುದ�ದೆ

catalogue ಗ್ರಂರ ಪಟ್ಟಿ, ವಿಷಯಪಟ್ಟಿ

categorical ಖಂಡಿತ, ನಿಖರ, ಖಚಿತ

category ಪ್ರವಗ್ಯ

catering service ಆಹಾರಸರಬರಾಜು ಸ�ೇವ�, ಊಟ�ೊೇಸರಾರ ಸ�ೇವ�

caution ಎಚ್ಚರಕ�

caution money ಭದ್ರತಾಹಣ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾಹಣ

cease	fire ಕದನ ವಿರಾಮ

ceiling (as of “price”) ಗರಷಠೆ ಪರಮಿತ (ಬ�ಲ�)

celebration ಆಚರಣ�

cell phone ಮೊಬ�ೈಲು ದೊರವಾಣಿ, ಚರದೊರವಾಣಿ
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censor ದ�ೊೇಷನಿಯಂತ್ರಕ, ಪರಾಮಶ್ಯಕ

censure ಖಂಡನ�, ನಿಂದನ�, ವಾಗದೆಂಡನ�

censure motion ನಿಂದನಾ ನಿಣ್ಯಯ, ಖಂಡನಾ ನಿಣ್ಯಯ

census ಜನಗಣತಿ

central cess ಕ�ೇಂದ್್ರೇಯ ಉಪಕರ

central civil service (CCS) 
rules

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಿವಿಲ್ ಸ�ೇವ�ಗಳ ನಿಯಮಗಳ್

central excise ಕ�ೇಂದ್ರ ಉತಾ್ಪದನಾ ಶುಲಕೆ

central government ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರ

centralization ಕ�ೇಂದ್್ರೇಕರಣ

centralized service ಕ�ೇಂದ್್ರೇಕೃತ ಸ�ೇವ�

centrally funded scheme ಕ�ೇಂದ್ರ ಪ್ೇರ್ತ ಕಾಯ್ಯಯೇಜನ�

centrally sponsored scheme ಕ�ೇಂದ್ರ ಪಾ್ರಯೇಜಿತ ಕಾಯ್ಯ ಯೇಜನ�

central	office ಕ�ೇಂದ್ರ ಕಛ�ೇರ

central revenues ಕ�ೇಂದ್ರರಾಜಸವಾ

central sales tax ಕ�ೇಂದ್ರ ಮಾರಾಟ ತ�ರಗ�

centre ಕ�ೇಂದ್ರ

century ಶತಾಬಿದೆ, ಶತಕ

cereal ಧಾನ್ಯ

cerealist ಧಾನ್ಯ ಶಾಸತ್ರಜ್ಞ

ceremonial parade ಸಮಾರಂಭದ ಪರ�ೇಡ್, ಶಷಾಟಿರಾರ ಪರ�ೇಡ್

ceremony ಸಮಾರಂಭ, ಕಮಾ್ಯಚರಣ�

certificate ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

certificate	of	fitness ಯೇಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ದ�ೈಹಿಕ ಅಹ್ಯತಾಪತ್ರ

certificate	of	posting ಅಂರ� ಪ್ರ ಮಾಣ ಪತ್ರ

certificate	of	service ಸ�ೇವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

certification ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಣ

certified	copy ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿ

certify ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಸು

cess ಉಪಕರ

cessation ನಿಲಿಲಸುವಿಕ�, ಸಮಾಪಿ್ತ, ವಿರಾಮ
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chain ಸರಪಳಿ

chairman/chairperson ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಭಾಪತಿ

challan ಚಲನ್

challenge ಪ್ರಶ್ನಸು, ಆಕ�ೇಪಿಸು, ಸವಾಲುಹಾಕು

chamber ಕ�ೊೇಣ�, ಮಂಡಲಿ

chamber of commerce ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಲಿ

change ಬದಲಾವಣ�, ಚಿಲಲರ�

chaos ಅವ್ಯವಸ�್ಥ

chapter ಅಧಾ್ಯಯ, ವಿಭಾಗ

character assassination ರಾರತ್ರಷ್ಯಹನನ

character	certificate ರಾರತ್ರಷ್ಯಶೇಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

charge ಕಾಯ್ಯಭಾರ, ಆಪಾದ್ಸು, ಆಪಾದನ�, ಆರ�ೊೇಪಿಸು

charge over property ಸವಾತಿ್ತನ ಮೆೇಲಿನ ಭಾರ

charge sheet ಆರ�ೊೇಪ ಪಟ್ಟಿ, ಆಪಾದನಾ ಪಟ್ಟಿ

charitable ಧಮಾ್ಯರ್ಯ

charity ದಾನ, ಧಮ್ಯ

chart ನಕ�, ಪಟ, ತಖ�್ತ, ಛಾಟು್ಯ

charter ಸನ್ನದು, ರಾಟ್ಯರ್ 

chasis number ರಾಸಿನಂಬರ್, ಆಧಾರಸಂಖ�್ಯ, ಛಾಸಿ ಸಂಖ�್ಯ

cheating ವಂಚನ�, ಮೊೇಸ

check ಅಡಿಡಿ, ತಡ�, ತನಿಖ�

check list ತಾಳ�ೇಪಟ್ಟಿ, ತಪಶೇಲು ಪಟ್ಟಿ

check post ಜಕಾತಿ ಕಟ್ಟಿ

chemist ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಾನಿ, ಔಷಧ ವಾ್ಯಪಾರ

cheque ರ�ಕುಕೆ

cheque let ರ�ಕುಕೆಪತ್ರ

chief ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರಮುಖ

children education allowance ಮಕಕೆಳ ಶಕ್ಷಣ ಭತ�್ಯ

child exploitation ಮಕಕೆಳ ಶ�್ ೇಷಣ�, ಬಾಲ ಶ�್ ೇಷಣ�

child labour ಬಾಲಕಾಮಿ್ಯಕ
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child welfare ಮಕಕೆಳ ಕಲಾ್ಯಣ

chronic ಹಳ�ಯ, ಆವತ್ಯಕ, ಮರುಕಳಿಸುವ

chronological order(=chrono-
logical sequence)

ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ

circle ವೃತ್ತ, ವಲಯ, ಕಾಯ್ಯ ಕ�ೇತ್ರ, ಸಕ್ಯಲ್

circuit house ಸಕೊ್ಯ್ಯಟ್ ಹೌಸ್

circular (=circular letter) ಸುತ�ೊ್ತೇಲ�, ಪರಪತ್ರ

circulation ಚಲಾವಣ�, ಪರಚಲನ�, ಪ್ರಸಾರ

circumstance ಪರಸಿ್ಥತಿ, ಸಂದಭ್ಯ

circumstantial evidence ಸಾಂದಭಿ್ಯಕ ಸಾಕ್ಷಷ್ಯ

citation ಉದ್ಧರಣ, ಗುಣಕರನ, ಪ್ರಶಂಸನ

citizenship ಪೌರತವಾ

city compensatory allowance ನಗರ ಪರಹಾರ ಭತ�್ಯ

civic amenities ನಾಗರಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್

civil ಸಿವಿಲ್, ನಾಗರಕ

civil code ನಾಗರಕ ಸಂಹಿತ�, ಸಿವಿಲ್ ಸಂಹಿತ�

civil defence ನಾಗರಕ ರಕ್ಷಣ�, ಸಿವಿಲ್ ರಕ್ಷಣ�

civil list ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಪಟ್ಟಿ, ಸಿವಿಲ್ ಪಟ್ಟಿ

civil marriage ಕಾನೊನು ಬದ್ಧ ಮದುವ�, ಸಿವಿಲ್ ವಿವಾಹ

civil procedure code ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್್ರಯಾ ಸಂಹಿತ�

civil service ನಾಗರಕ ಸ�ೇವ�, ಸಿವಿಲ್ ಸ�ೇವ�

civil suit ಸಿವಿಲ್ ದಾವ�, ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದದೆಮೆ

civil supplies ನಾಗರಕ ಪೂರ�ೈಕ�

civil war ಅಂತಯು್ಯದ್ಧ, ಯಾದವಿೇಕಲಹ

claim ಕ�ಲೇಮು, ಹಕುಕೆಸಾಧನ�, ಹಕ�ೊಕೆಸಾಧನ�, ಹಕ�ೊಕೆತಾ್ತಯ

claimant ಹಕುಕೆಸಾಧಕ, ದಾವ�ೇದಾರ, ಹಕುಕೆದಾರ

claim form ಕ�ಲೇಮುನಮೊನ�, ಕ�ಲೇಮು ಘಾರಂ

claim for refund ಮರುಪಾವತಿಗಾಗ್ ಕ�ಲೇಮು

clarification ಸ್ಪರ್ಟಿೇಕರಣ

class ವಗ್ಯ

classified	advertisement ವಗ್ೇ್ಯಕೃತ ಜಾಹಿೇರಾತು
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classified	documents ರಹಸ್ಯ ದಾಖಲ�ಗಳ್, ವಗ್ೇ್ಯಕೃತ ದಾಖಲ�ಗಳ್

classified	information ರಹಸ್ಯ ಸುದ್ದೆ, ವಗ್್ಯಕೃತಸುದ್ದೆ

classify ವಗ್ೇ್ಯಕರಸು

classwise ವಗ್ಯವಾರು

clause ಖಂಡ, ಅನುರ�ಛಾೇದ

clearance ತಿೇರುವಳಿ, ತಿೇರುವ�, ವಿಮೊೇಚನ�

clear vacancy ಖಾಲಿಸ್ಥಳ, ಸ್ಪಷಟಿ ತ�ರವು

clerical ಲಿಪಿಕ್ೇಯ, ಲಿಪಿಕವಾದ

clerical cadre ಲಿಪಿಕ ವಗ್ಯ, ಲಿಪಿಕ ಕ�ೇಡರ್

clerical error ಲಿಪಿಕ ತಪು್ಪ

clerical staff ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದ್

clerical work ಲಿಪಿಕ್ೇಯ ಕಾಯ್ಯಗಳ್

client ಗಾ್ರಹಕ, ಕಕ್ಷಿಗಾರ

cloak room ಸಾಮಾನಿಡುವ ಕ�ೊೇಣ�, ಕ�ೊಲೇಕ್ ರೊಮು

close of the year ವಷಾ್ಯಂತ

closing balance ಕ�ೊನ�ಯ ಶಲುಕೆ

closing date ಕ�ೊನ�ಯ ದ್ನಾಂಕ

closure ಮುಕಾ್ತಯ, ಸಮಾಪಿ್ತ

clue ಸುಳಿವು, ಸೊಚನ�

co (as in ‘co-chairman’) ಸಹ

co-accused ಸಹ ಆಪಾದ್ತ

coaching ಅನುಶಕ್ಷಣ

coalition government ಸಮಿ್ಮಶ್ರಸಕಾ್ಯರ

code ಸಂಹಿತ�, ಸಂಕ�ೇತ

code number ಗೊಢ ಸಂಖ�್ಯ, ರಹಸ್ಯ ಸಂಖ�್ಯ

code of conduct ಆರಾರಸಂಹಿತ�

code word ಸಂಕ�ೇತ ಶಬದೆ

coding ಗೊಢ ಲ�ೇಖ

coercion ಒತಾ್ತಯ ಪೂವ್ಯಕ, ಬಲವಂತದ್ಂದ

co-existence ಸಹಬಾಳ�ವಾ



cognizable common

27

cognizable ಸಂಜ್�ೇಯ

cognizable offence ಸಂಜ್�ೇಯ ಅಪರಾಧ, ದಂಡಾಧಿಕಾರಯ ಅಪ್ಪಣ� 

ಇಲಲದ�ಯೆ ಪ್ಲಿೇಸಿನವರು ದಸ್ತಗ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾದ 

ಅಪರಾಧ

cognizance ಸಂಜ್ಾನ, ಗಮನಕ�ಕೆ ಬರುವುದು

coincidence ಸಂಯೇಗ

collaboration ಸಹಯೇಗ

collateral security ಪೂರಕ ಜಾಮಿೇನು, ಸಹಭದ್ರತ�

colleague ಸಹ�ೊೇದ�ೊ್ಯೇಗ್

collective ಸಾಮೊಹಿಕ, ಒಟ್ಟಿನ

collective responsibility ಸಾಮೊಹಿಕ ಜವಾಬಾದೆರ, ಸಾಮೊಹಿಕ ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ�

collectorate ಕಲ�ಕಟಿರನ ಕಛ�ೇರ

collusion ಷರೇಕು, ಷಾಮಿೇಲು, ಒಳತಂತ್ರ, ಹೊಟ

colony ವಸಾಹತು, ಕಾಲ�ೊೇನಿ

colour blindness ಬಣ್ಣಗುರುಡು

column ಅಂಕಣ, ಕಂಬ, ಸ್ಥಂಭ

combing operation ಭಾರ ಪತ�್ತತರತೊದು ಆಚರಣ�

command ಆಜ್�, ಆಜ್�ಮಾಡು, ಸಮಾದ�ೇಶ, ಸಮಾದ�ೇಶಸು

commemoration ಸ್ಮರಣ, ಸಾ್ಮರಕ ಸಮಾರಂಭ

commendable ಪ್ರಶಂಸನಿೇಯ

commensurate ಅನುರೊಪ

commentary ಟ್ೇಕ�, ಭಾಷ್ಯ, ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ, ವಿೇಕ್ಷಕ ವಿವರಣ� 

comments ಟ್ೇಕ� ಟ್ಪ್ಪಣಿ, ವಾ್ಯಖ�್ಯ, ಟ್ೇಕ್ಸು

commerce ವಾಣಿಜ್ಯ

commercial break ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಂಚಿಕ�

commission ಕಮಿೇಷನ್, ಆಯೇಗ, ದಳಾಳುಳಿ

commissioning ರಾಲೊಮಾಡುವುದು, ಪ್ರವತ್ಯನ ಮಾಡುವುದು

commit ಮಾಡು, ಒಪಿ್ಪಸು, ಬದ್ಧನಾಗು

commitment ಬದ್ಧತ�, ಮಾಡುವಿಕ�, ಒಪಿ್ಪಸುವಿಕ�, ಹ�ೊಣ�

commodity ಸರಕು, ಸಾಮಗ್್ರ

common ಸಾಮಾನ್ಯ, ಸಾಧಾರಣ
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communal ಕ�ೊೇಮುವಾರು, ಜಾತಿೇಯ, ಸಾಮುದಾಯಿಕ

communal harmony ಕ�ೊೇಮು ಸೌಹಾದ್ಯ

communicate ಸಂವಹನಮಾಡು, ತಿಳಿಸು, ಹ�ೇಳ್

communication ಸಂವಹನ, ಸಂಪಕ್ಯ, ಸಂವಾತ�್ಯ, ಪತ್ರ

communication gap ಸಂವಹನದ ಅಭಾವ, ಸಂರಾರಹಿೇನತ�

communique ಅಧಿಕೃತ ಪತಿ್ರಕಾಪ್ರಕಟಣ�

community ಸಮುದಾಯ, ಸಮಾಜ

community centre ಸಮುದಾಯ ಕ�ೇಂದ್ರ

community development 
project

ಸಾಮುದಾಯಿಕ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ�

community service ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸ�ೇವ�

commutation ಪರವತ್ಯನ�, ತಗ್ಗಿಸು

commuted leave ಪರವತಿ್ಯತ ರಜ�

commuted value ಪರವತಿ್ಯತ, ಸಾರಾಂಶೇಕೃತ ಬ�ಲ�

comparison ಹ�ೊೇಲಿಕ�, ತುಲನ�

compassion ಮರುಕ, ಅನುಕಂಪ, ಸಹಾನುಭೊತಿ 

compassionate ground ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ

compassionate leave ಅನುಕಂಪ ರಜ�

compatible ಅನುರೊಪ, ಸಂಗತ, ಹ�ೊಂದ್ಕ�

compel ಬಲವಂತಮಾಡು

compendium ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ

compensation ನಷಟಿಪರಹಾರ, ಪರಹಾರ

compensatory allowance ಪರಹಾರ ಭತ�್ಯ

compensatory leave ಪರಹಾರ ರಜ�

competence ಸಕ್ಷಮ, ಸಾಮರ್ಯ್ಯ, ದಕ್ಷತ�

competent ಸಮರ್ಯ, ಯೇಗ್ಯ

competent authority ಸಕ್ಷಮ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

competition ಸ್ಪಧ�್ಯ, ಪ�ೈಪ್ೇಟ್

competitive examination ಸ್ಪಧಾ್ಯತ್ಮಕ ಪರೇಕ�

compilation ಸಂಕಲನ

complaint ಫಿಯಾ್ಯದು, ದೊರು



complaint book concluding remarks

29

complaint book ದೊರನ ಪುಸ್ತಕ

complement ಪೂರಕ

complementary ಪೂರಕವಾದ

complete ಪೂಣ್ಯ, ಪೂಣ್ಯಗ�ೊಳಿಸು

completion	certificate ಕಾಯ್ಯ ಪೂತಿ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

compliance ಅನುಸರಣ�, ಪಾಲನ�

complicated ಜಟ್ಲ

compliment ಮೆಚಿ್ಚಕ�, ಗೌರವ

complimentary copy ಗೌರವ ಪ್ರತಿ

comply with ನ�ರವ�ೇರಸು, ಪಾಲಿಸು

composite culture ಮಿಶ್ರಸಂಸಕೃತಿ

composition ರಚನ�, ಕೃತಿ, ನಿಬಂಧ, ಸಂಯೇಜನ�

comprehensive ವಾ್ಯಪಕ, ವಿಸಾ್ತರ

comprehensive insurance ವಾ್ಯಪಕ ವಿಮೆ

compromise ರಾಜಿ, ಒಪ್ಪಂದ

compulsory ಕಡಾಡಿಯ, ಅನಿವಾಯ್ಯ

compulsory retirement ಕಡಾಡಿಯ ನಿವೃತಿ್ತ

computer ಗಣಕ, ಗಣಕಯಂತ್ರ, ಕಂಪೂ್ಯಟರು

computer centre ಗಣಕ ಕ�ೇಂದ್ರ

computer friendly ಗಣಕ ಸ�್ನೇಹಿ

computerization ಗಣಕ್ೇಕರಣ

computer language ಗಣಕ ಭಾಷ�

computer literacy ಗಣಕ ಸಾಕ್ಷರತ�

concept ಭಾವ, ಭಾವನ�, ಪರಕಲ್ಪನ�

concern ಸಂಬಂಧ, ವಾ್ಯಪಾರಸಂಸ�್ಥ, ಆಸಕ್್ತ, ಕಳಕಳಿ

concession ರಯಾಯಿತಿ

concessional rate ರಯಾಯಿತಿ ದರ

concession	certificate ರಯಾಯಿತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

conciliation ಸಂಧಾನ, ರಾಜಿ

concluding remarks ನಿಣಾ್ಯಯಕ ಷರಾ
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conclusion ಕ�ೊನ�, ಅಂತ್ಯ, ನಿಣ್ಯಯ

conclusive ನಿಣಾ್ಯಯಕ, ನಿಧಾ್ಯರಕ

concur ಸಹಮತಿ

concurrence ಸಹಮತಿ, ಒಪಿ್ಪಗ�, ಸಮ್ಮತಿ

condemn ನಿರುಪಯುಕ್ತವ�ಂದು ಹ�ೇಳ್, ನಿಂದ್ಸು 

condition ಕರಾರು, ಷರತು್ತ, ಸಿ್ಥತಿ

conditional ಷರತಿ್ತನ ಮೆೇಲ�

conditional acceptance ಷರತು್ತ ಬದ್ಧ ಒಪಿ್ಪಗ�

conditions of contract ಕರಾರನ ಷರತು್ತಗಳ್ ಮತು್ತ ಹ�ೊಣ�ಗಳ್

conditions of service ಸ�ೇವಾ ಷರತು್ತಗಳ್

condolence ಸಂತಾಪ

condone ಮನಾ್ನಮಾಡು

conduct ನಡತ�, ವತ್ಯನ�, ನಡಾವಳಿ, ವತಿ್ಯಸು, ನಡ�ಸು

conduct rules ನಡ�, ನಿಯಮಾವಳಿ

conference ಸಮೆಮೇಳನ, ಸಮಾಲ�ೊೇಚನ�

conference room ಸಮಾಲ�ೊೇಚನಾ ಕ�ೊಠಡಿ

conferencing facility ಸಮಾಲ�ೊೇಚನಾ ಸೌಲಭ್ಯ

confer ಪ್ರದಾನ ಮಾಡು, ಸಮಾಲ�ೊೇಚಿಸು

confidential ಗ�ೊೇಪ್ಯದ, ಗುಟ್ಟಿನ, ರಹಸ್ಯದ

confinement ಬಂಧನ, ಹ�ರಗ�

confirm ಸಿ್ಥರೇಕರಸು, ಸಿ್ಥರಪಡಿಸು, ಖಾಯಂಗ�ೊಳಿಸು

confirmation ಸಿ್ಥರೇಕರಣ, ಖಾಯಂ ಮಾಡುವಿಕ�

confirmation	of	service ಸ�ೇವಾ ಸಿ್ಥರೇಕರಣ

confirmation	order ಸಿ್ಥರೇಕರಣ ಆದ�ೇಶ

confiscation ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕ�, ಮುಟುಟಿಗ�ೊೇಲು ಹಾಕುವುದು

conflict ವಿವಾದ, ಘಷ್ಯಣ�

conflicting	views ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳ್

conformity ಅನುರೊಪತ�

congratulation ಅಭಿನಂದನ�

connection ಸಂಬಂಧ, ಜ�ೊೇಡಣ�, ಹ�ೊಂದ್ಕ�
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connivance ಮೌನಸಮ್ಮತಿ

conscience ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ, ಮನಸಾಸುಕ್ಷಿ, ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿ

consensus ಒಟಾಟಿಭಿಪಾ್ರಯ

consent ಸಮ್ಮತಿ, ಒಪಿ್ಪಗ�

consequence ಪರಣಾಮ, ಫಲ

consequent ತತಫಲ, ತತ್ಪರಣಾಮ

conservation ಸಂರಕ್ಷಣ�

consideration zone ಪರಶೇಲನಾ ವಲಯ

consignee ಸರಕು, ಗಾ್ರಹಕ

consignment ರವಾನ� ಸರಕು

consignment note ಸರಕು ರವಾನ� ಟ್ಪ್ಪಣಿ

consistent ಸುಸಂಗತ, ಸಮಂಜಸ

consolidated fund ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ

consolidated pay ಕ�ೊ್ರೇಡಿೇಕೃತ ವ�ೇತನ

consolidated statement ಕ�ೊ್ರೇಡಿೇಕೃತ ವಿವರಣ ಪಟ್ಟಿ, ಸಂಚಿತ ವಿವರಣ ಪಟ್ಟಿ  

consolidation ಕ�ೊ್ರೇಡಿೇಕರಣ, ಸಂಚಯನ 

conspicuous ಸ್ಪಷಟಿ, ಎದುದೆ ಕಾಣುವ

conspiracy ಪಿತೊರ, ಒಳಸಂಚು

constant ನಿರಂತರ, ಎಡ�ಬಿಡದ, ಸಿ್ಥರ, ನಿಯತ

constituency ಚುನಾವಣಾ ಕ�ೇತ್ರ

constituent ಘಟಕ

constitution ಸಂವಿಧಾನ, ಸಂಘಟನ�, ರಚನ�, ಶರೇರ ರಚನ�

constraint ನಿಬ್ಯಂಧ, ಒತಾ್ತಯ

construction ರಚನ�, ನಿಮಾ್ಯಣ

consultant ಸಮಾಲ�ೊೇಚಕ

consultation ಸಮಾಲ�ೊೇಚನ�

consultative committee ಸಮಾಲ�ೊೇಚನಾ ಸಮಿತಿ

consumable item ಬಳಕ�ಯ ವಸು್ತ, ಸಾಮಗ್್ರ

consume ಬಳಕ�

consumer’s goods ಬಳಕ�ಯ ಸಾಮಗ್್ರಗಳ್
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consumer forum/council ಗಾ್ರಹಕ ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇಂದ್ರ, ಗಾ್ರಹಕರ ವ�ೇದ್ಕ�

consumer orientation ಗಾ್ರಹಕ ಅಭಿಶಕ್ಷಣ, ಗಾ್ರಹಕ ಪುನಶ�್ಚೇತನ

consumption ಸಮಾಪಿ್ತ, ಬಳಕ�, ಕ್ಷಯರ�ೊೇಗ

contact ಸಂಪಕ್ಯ, ಸಂಬಂಧ

contact programme ಸಂಪಕ್ಯ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ

contagious disease ಅಂಟು ರ�ೊೇಗ, ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕರ�ೊೇಗ

contain ಧರಸು, ಒಳಗ�ೊಂಡಿರು, ನಿಗ್ರಹಿಸು

contemplate ಉದ�ದೆೇಶಸು, ಆಲ�ೊೇಚಿಸು, ಧಾ್ಯನಿಸು, ಚಿಂತಿಸು, 

ನಿರೇಕ್ಷಿಸು

contemporary ಸಮಕಾಲಿೇನ, ಸಮಕಾಲಿಕ

contempt of court ನಾ್ಯಯಾಲಯ ನಿಂದನ�, ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಅಗೌರವ

contention ವಾದ, ವಿವಾದ

contents ಅಂತವ್ಯಸು್ತ, ಒಳಗ್ರುವ ವಸು್ತ, ಒಳಗ್ರುವ ವಿಷಯ, 

ವಿಷಯಸೊಚಿ, ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕ�, ಪರವಿಡಿ

contest ತಕರಾರು ಮಾಡು, ವಿರ�ೊೇಧಿಸು, ಪ್ರತಿವಾದ್ಸು, 

ಸ್ಪಧಿ್ಯಸು, ಸ್ಪಧ�್ಯ

context ಸಂದಭ್ಯ

contingencies ಆಕಸಿ್ಮಕಗಳ್, ಸಾದ್ಲಾವಾರುಗಳ್, ಆಕಸಿ್ಮಕಘಟನ�ಗಳ್, 

ಪ್ರಸಂಗಗಳ್

contingency ಸಾದ್ಲಾವಾರು, ಆಕಸಿ್ಮಕ ಘಟನ�, ಪ್ರಸಂಗ

contingency allowance ಆಕಸಿ್ಮಕ ಭತ�್ಯ, ಸಾದ್ಲಾವಾರು ಭತ�್ಯ

contingency fund ಆಕಸಿ್ಮಕ ನಿಧಿ, ಸಾದ್ಲಾವಾರು ನಿಧಿ

contingency grant ಸಾದ್ಲಾವಾರು ಕ�ೊಡುಗ�, ಆಕಸಿ್ಮಕ ಅನುದಾನ

contingency plan ಆಕಸಿ್ಮಕ ಯೇಜನ�

contingent charges ಸಾದ್ಲಾವಾರು ಶುಲಕೆಗಳ್

continuous appointment ನಿರಂತರ ಉದ�ೊ್ಯೇಗಗಳ್/ನ�ೇಮಕಾತಿಗಳ್

continuous development ನಿರಂತರ ವಿಕಾಸ/ಅಭಿವೃದ್್ಧ

continuous process ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ

continuous service ನಿರಂತರ ಸ�ೇವ�

contraband ನಿರ್ದ್ಧ, ನಿರ್ದ್ಧಸರಕು, ಕಳಳುಸಾಗಣ� ಸರಕು

contract ಕರಾರು, ಒಪ್ಪಂದ, ಗುತಿ್ತಗ�, ಸಂಕುಚಿತವಾಗು
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contract deed ಒಪ್ಪಂದದ ಡಿೇಡ್, ಗುತಿ್ತಗ� ದಸಾ್ತವ�ೇಜು

contract of employment ಉದ�ೊ್ಯೇಗ ಒಪ್ಪಂದ

contract period ಕರಾರನ ಅವಧಿ

contractual document ಕರಾರನ ದಾಖಲ�

contractual liability ಕರಾರು ಬದ್ಧ/ಹ�ೊಣ�

contractual service ಕರಾರು ಬದ್ಧ ಸ�ೇವ�

contradiction ವಿರ�ೊೇಧ, ಪ್ರತಿರ�ೊೇಧ

contradictory statement ಪ್ರತಿ ಹ�ೇಳಿಕ�, ವಿರ�ೊೇಧಾತ್ಮಕ ಹ�ೇಳಿಕ�

contrary ವಿರುದ್ಧ, ಪ್ರತಿಕೊಲ

contravention ಉಲಲಂಘನ�

contribution ಕ�ೊಡುಗ�, ಅಂಶದಾನ, ವಂತಿಗ�

contributory pension scheme ಅವಂತಿಗ� ನಿವೃತಿ್ತವ�ೇತನ ಕಾಯ್ಯಯೇಜನ�, 

ಪಿಂಚಣಿಗಾಗ್ ವಂತಿಗ�ಯೇಜನ�

contributory provident fund ಅವಂತಿಗ� ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಅಂಶದಾಯಿ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ

control ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹತ�ೊೇಟ್, ಹಿಡಿತ

controlling	officer ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರ

controversial ವಿವಾದಾಸ್ಪದ

controversial matter ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಷಯ

controversy ವಿವಾದ

convenience ಅನುಕೊಲ, ಸೌಕಯ್ಯ

convention ಸಮೆಮೇಳನ, ವಿಧು್ಯಕ್ತ ಸಭ�, ರೊಢ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, 

ಆರಾರ  

conventional ಪರಂಪರಾಗತ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ

conversant ಪರಚಯವುಳಳು, ತಿಳಿದ

convert ಪರವತ್ಯನ�

converted leave ಪರವತಿ್ಯತ ರಜ�

conveyance ವಾಹನ, ಹಸಾ್ತಂತರಣ

conveyance allowance ವಾಹನ ಭತ�್ಯ

conveyance deed ವಾಹನ ಡಿೇಡ್, ಸಾಗಣ� ಪತ್ರ, ಹಸಾ್ತಂತರಣ ಪತ್ರ

conveyance expenses ವಾಹನ ಖಚು್ಯಗಳ್

convict ಸಿದ್ಧ ದ�ೊೇರ್, ಅಪರಾಧಿ, ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನ�ಂಮ ನಿಣ್ಯಯಿಸು
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conviction ದ�ೊೇಷ ಸಿದ್್ಧ, ಅಪರಾಧ ನಿಣ್ಯಯ, ಮನದಟಾಟಿದ 

ಅಭಿಪಾ್ರಯ

convocation ಘಟ್ಕ�ೊೇತಸುವ, ಪದವಿೇದಾನ ಸಮಾರಂಭ

cooling off period ಉಪಶಮನದ ಅವಧಿ

cooperation ಸಹಕಾರ

cooperative ಸಹಕರಸುವ, ಸಹಕಾರೇ

cooperative society ಸಹಕಾರ ಸಂಘ

co-opt ಸಹಸದಸ್ಯನನಾ್ನಗ್ ಸ�ೇರಸಿಕ�ೊ

co-opted member ಸಹಯೇಜಿತ ಸದಸ್ಯ

co-ordination ಸಮನವಾಯ, ಹ�ೊಂದಾಣಿಕ�

co-owner ಸಹಸಾವಾಮಿ, ಸಹ ಮಾಲಿೇಕ, ಸಹ ಒಡ�ಯ

co-partner ಸಹ ಪಾಲುದಾರ

copy ನಕಲು, ಪ್ರತಿ

copying ನಕಲು ಮಾಡು

copyright ಗ್ರಂರ ಸಾವಾಮ್ಯ, ಗ್ರಂರ ಹಕುಕೆಗಳ್

cordial ಸೌಹಾದ್ಯಯುತ

coroner ದುಮ್ಯರಣ ವಿರಾರಣಾಧಿಕಾರ

corporate body ನಿಗಮಿತ ನಿಕಾಯ

corporate planning ನಿಗಮ ಯೇಜನ�

corporation ನಿಗಮ, ಕಾಪ್ೇ್ಯರ�ೇಷನ್

corporation tax ನಿಗಮ ಕರ, ಕಾಪ್ೇ್ಯರ�ೇಷನ್ ಕರ

correction ಸುಧಾರಣ�, ಸರಪಡಿಸುವಿಕ�

corrective measures (=correc-
tives)

ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳ್

correspondence ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ, ಅನುರೊಪತ�

correspondence course ಅಂರ� ಶಕ್ಷಣ

correspondence portion ಪತ್ರ ವವಾವಹಾರ ದರ ಭಾಗ

correspondent ಸುದ್ದೆಗಾರ, ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ, ಬಾತಿಮೇದಾರ

corresponding ಅನುರೊಪವಾದ, ಸಂವಾದ್ಯಾದ

corrigendum ತಿದ�ೊದೆೇಲ�

corroborate ಪುರ್ಟಿೇಕರಸು, ಸಮರ್್ಯಸು, ಬ�ಂಬಲಿಸು
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corroboration ಬ�ಂಬಲ, ಸಮರ್ಯನ�

corrupt ಲಂಚಕ�ೊೇರ, ಮಲಿನ, ಭ್ರಷಟಿ

corruption ಭ್ರಷಾಟಿರಾರ

corrupt practice ಭ್ರಷಾಟಿರಾರ

cosmopolitan city ವಿಶಾಲ ದೃರ್ಟಿಯ ನಗರ, ಸಂಕ್ೇಣ್ಯ ಸಮಾಜದ ನಗರ

cost ಬ�ಲ�, ಕ್ರಯ

cost accountant ಬ�ಲ� ನಿಗದ್ ಲ�ಕ್ಕೆಗ

cost analysis ಕ್ರಯ ವಿಶ�ಲೇಷಣ�

cost ceiling ಬ�ಲ� ಪರಮಿತಿ

cost effectiveness ಬ�ಲ� ಪರಣಾಮ

cost of living ಜಿೇವನ ವ�ಚ್ಚ

cost overrun ಬ�ಲ� ಅತಿಕ್ರಮಣ

cottage industry ಗೃಹ ಕ�ೈಗಾರಕ�, ಕುಟ್ೇರ�ೊೇದ್ಯಮ

council ಪರಷತು್ತ, ಮಂಡಳಿ

council of ministers ಮಂತಿ್ರ ಪರಷತು್ತ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ

council of states ರಾಜ್ಯಸಭ�

counsel  ಸಲಹ�, ನಾ್ಯಯವಾದ್, ಸಲಹ�ಗಾರ

counselling ಸಲಹಾ ಸ�ೇವ�, ಸಲಹ�ನಿೇಡುವುದು

counter ಗಲ�ಲ, ಗಣಕ, ವಿರುದ್ಧವಾದ, ಪ್ರತಿಯಾದ

counter action ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಮ, ಪ್ರತಿ ಕ್ರಮ

counter	affidavit ಪ್ರತಿಶಪರ ಪತ್ರ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

counter charge ಪ್ರತಾ್ಯರ�ೊೇಪ, ಪ್ರತಿ ಅಪಾದನ�

counter claim ಪ್ರತಿ ದಾವ�, ಪ್ರತಿ ಹಕುಕೆ ಮಂಡನ�

counterfeit currency ಖ�ೊೇಟಾಕರ�ನಿಸು ನ�ೊೇಟು

counterfeiting ಖ�ೊೇಟಾ ನ�ೊೇಟು ತಯಾರಕ�

counterfoil ಪಕಕೆದ ಪ್ರತಿ, ಇದುರು ಪ್ರತಿ

counter offer ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಾ್ತವ, ಪ್ರತಿ ನಿೇಡಿಕ�

countersign ಮೆೇಲು ರುಜು, ಪ್ರತಿ ರುಜು

coup (de etat) ಕ್ಷಿಪ್ರಕಾ್ರಂತಿ

coupon ಗುರುತು ಚಿೇಟ್, ಕೊಪನ್



courier credit note

36

courier ಹರಕಾರ, ರಾರ

courier service ಹರಕಾರ ಸ�ೇವ�

course ಶ್ರಮ, ಮಾಗ್ಯ, ಅಭಾ್ಯಸ ಕ್ರಮ, ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮ

courses of study ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮಗಳ್

court case ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮೊಕದದೆಮೆ

courtesy ವಿನಯ, ಸಭ್ಯತ�, ಸೌಜನ್ಯ

court of small causes ಲಘು ವಿವಾದಗಳ ನಾ್ಯಯಾಲಯ

covenant ಒಪ್ಪಂದ, ಒಡಂಬಡಿಕ�, ಕರಾರು, ವಿಧಿಯುಕ್ತ

cover ಆವರಣ, ಆರಾಛಾದನ�, ಮುಚ್ಚಳ, ಮುಸುಕು, ಮರ�, 

ವಹಿಸು, ಧರಸು

coverage ಪ್ರಸಾರ, ವಾ್ಯಪಿ್ತ

covering letter ಆವರಣ ಪತ್ರ, ಸಹ ಪತ್ರ

covering memo ಆವರಣ ಜ್ಾಪನ, ಸಹಜ್ಾಪನ

covering note ಆವರಣ ಟ್ಪ್ಪಣಿ, ಸಹಟ್ಪ್ಪಣಿ

crash programme ತವಾರತ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ

creamy layer ಮೆೇಲ್ಪದರ

creation ಸೃರ್ಟಿಸುವುದು, ರಚಿಸುವುದು, ಕಲಿ್ಪಸುವುದು, 

ನಿಮಿ್ಯಸುವುದು

creative ಸೃಜನಾತ್ಮಕ, ರಚನಾತ್ಮಕ

creativity ಸೃಜನಾತ್ಮಕತ�

crèche ಬಾಲವಾಡಿ

credentials committe ಅಧಿಕಾರ ಪರಚಯ ಪತ್ರಸಮಿತಿ

credibility ವಿಶವಾಸನಿೇಯತ�, ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಯತ�

credit ಜಮಾಕಟುಟಿ, ಸಾಲ, ಪ್ರತ್ಯಯ, ವಿಶಾವಾಸ

creditable ವಿಶವಾಸನಿೇಯ, ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಯ

credit advice ಸಾಲದ ಸೊಚನ�

credit and thrift society ಸಾಲ ಮತು್ತ ಉಳಿತಾಯ ಸಂಸ�್ಥ, ಸಂಘ

credit card ಕ�್ರಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಯ

credit facilities ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್

credit entry ಜಮಾ ನಮೊದು, ಸಾಲ ನಮೊದು

credit note ಸಾಲ ಟ್ಪ್ಪಣಿ, ಉದ್ಧರ ಟ್ಪ್ಪಣಿ, ಜಮಾ ಪತ್ರ
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creditor ಸಾಲ ಕ�ೊಟಟಿವನು, ಸಾಲಿಗ

cremation ಹ�ಣ ಸುಡುವುದು, ಶವ ದಹನ

cremation ground ಸ್ಮಶಾನ ಭೊಮಿ, ಸುಡುಗಾಡು

crew ನಾವಿಕ ಸಮೊಹ, ರಾಲಕ ತಂಡ

crime ಅಪರಾಧ, ತಕ್ಸುೇರು, ಪಾತಕ, ಗುನ�ಹೆ

criminal breach of trust ಅಪರಾಧಿಕ ನಂಬಿಕ� ದ�ೊ್ರೇಹ

criminal court ಕ್್ರಮಿನಲ್ ನಾ್ಯಯಾಲಯ

criminal negligence ಅಪರಾಧಿಕ ನಿಲ್ಯಕ್ಷಷ್ಯ

criminal offence ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ

criminal procedure code ದಂಡ ಪ್ರಕ್್ರಯಾ ಸಂಹಿತ�

crisis ವಿಷಮ ಸಿ್ಥತಿ, ಬಿಕಕೆಟುಟಿ

crisis management ಬಿಕಕೆಟುಟಿ ನಿವ್ಯಹಣ�, ಬಿಕಕೆಟುಟಿ ನಿವ್ಯಹಣ�

criterion ನಿಣಾ್ಯಯಕತವಾ, ಪ್ರಮಾಣ, ಒರ�ಗಲುಲ, ಮಾನದಂಡ, 

ಅಳತ�ಗ�ೊೇಲು

criticism ಟ್ೇಕ�, ವಿಮಶ�್ಯ

cross ಅಡಡಿಗ�ರ� ಚಿಹ�್ನ, ಬ�ರಕ� ಜಾತಿ

cross breed ಮಿಶ್ರತಳಿ

cross checking ಪ್ರತಿ ತನಿಖ�, ಅಡಡಿತನಿಖ�, ತಾಳ� ನ�ೊೇಡುವುದು

crossed cheque ಅಡಡಿಗ�ರ� ರ�ಕ್, ಕಾ್ರಸ್ಡಿ ರ�ಕ್

cross examination ಪಾಟ್ೇಸವಾಲು, ಅಡಡಿ ವಿರಾರಣ�

cross reference ಪ್ರತಿ ಉಲ�ಲೇಖ, ಅಡಡಿ ಉಲ�ಲೇಖ

cross voting ಪ್ರತಿಕೊಲಮತ ದಾನ

crucial date ನಿಧಾ್ಯರಕ ದ್ನಾಂಕ, ಮಹತವಾದ ದ್ನಾಂಕ

crude ಕರಾ್ಚ, ಒರಟು

culpable homicide ದಂಡನಿೇಯ ನರಹತ�್ಯ, ದಂಡಾಹ್ಯ ನರಹತ�್ಯ

culprit ಅಪರಾಧಿ, ಆಪಾದ್ತ, ದ�ೊೇರ್

cultivation ಕೃರ್, ಸಾಗುವಳಿ, ವ್ಯವಸಾಯ

cultural exchange programme ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಆದಾನ-ಪ್ರದಾನ, ಕ�ೊಡು-ಪಡ� 

ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ

cumulative ಸಂಚಿತ, ಒಟುಟಿ

currency ಚಲಾವಣ�, ಸಲುವಳಿ, ನಾಣ್ಯ, ಕರ�ನಿಸು
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currency exchange ಕರ�ನಿಸು ವಿನಿಮಯ

currency note ಕರ�ನಿಸು ನ�ೊೇಟು, ಚಲಾವಣ�ಯ ನ�ೊೇಟು

current ವಿದು್ಯತ್, ಪ್ರಚಲಿತ, ರಾಲಿ್ತ

current account ರಾಲಿ್ತ ಲ�ಕಕೆ

current duties ಸದ್ಯದ ಕತ್ಯವ್ಯಗಳ್, ರಾಲಿ್ತಕತ್ಯವ್ಯಗಳ್

current session ಪ್ರಸು್ತತ ಅಧಿವ�ೇಶನ, ರಾಲಿ್ತ ಅಧಿವ�ೇಶನ

curriculum vitae (cv) ವಾ್ಯಸಂಗ ವಿವರ

curtail ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ತಗ್ಗಿಸು

custodian ರಕ್ಷಕ, ಪಾಲಕ

custody ರಕ್ಷಣ�, ಪಾಲನ�, ಅಭಿರಕ�, ವಶ, ಅಧಿೇನ

custom ರೊಢ, ಬಳಕ�, ಪದ್ಧತಿ, ವಾಡಿಕ�, ಸಂಪ್ರದಾಯ, 

ಮಾಮೊಲು, ಸುಂಕ

custom(s) ಸಿೇಮಾ ಶುಲಕೆ, ಸಿೇಮಾ ತ�ರಗ�, ಸಿೇಮಾ ಸುಂಕ

customary ರೊಢಯ, ಪದ್ಧತಿಯ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ

customary procedure ರೊಢಯ ಕ್ರಮ

custom duty ಸಿೇಮಾ ತ�ರಗ�, ಕಸಟಿಮ್ ತ�ರಗ�, ಆಮದು ತ�ರಗ�, ಗಡಿ 

ತ�ರಗ�

customer ಗಾ್ರಹಕ, ಗ್ರಾಕ್, ಬಳಕ�ದಾರ

customer friendly ಗಾ್ರಹಕ ಸ�್ನೇಹಿ

custom examination ಸಿೇಮಾ ಶುಲಕೆತನಿಖ�, ಸಿೇಮಾಸುಂಕ ಪರೇಕ�

cut down ಖ�ೊೇತಾ, ಕಡಿತ

cut motion ಖ�ೊೇತಾ ಸೊಚನ�

cut off date ವಿಭ�ೇದಕ ದ್ನಾಂಕ

cycle ಚಕ್ರ, ಸ�ೈಕಲ್

D

daily ಪ್ರತಿದ್ನ, ದ�ೈನಿಕ

daily allowance ದ್ನ ಭತ�್ಯ
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daily diary ದ�ೈನಿಕ ದ್ನಚರ

daily register ದ್ನಚರ ಪುಸ್ತಕ

daily report ದ�ೈನಿಕ ವರದ್

daily routine ದ್ನನಿತ್ಯದ ಮಾಮೊಲು, ದ್ನನಿತ್ಯದ ವಾಡಿಕ�

daily wages ದ್ನಗೊಲಿ

dak stage ಡಾಕ್ ಹಂತ, ಅಂರ� ಹಂತ

dak tray ಡಾಕ್ ಟ�್ರೇ

damage ಹಾನಿ

damages ಹಾನಿಪರಹಾರ 

dangerous ಅಪಾಯಕಾರ, ಘಾತಕ

daring ಸಾಹಸಿ, ಸಾಹಸದ್ಂದ ಕೊಡಿದ, ನಿಭಿೇ್ಯತ

data ಮಾಹಿತಿ, ಆಧಾರ ಸಾಮಗ್್ರ, ಅಂಕ್ ಅಂಶ, ದತಾ್ತಂಶ

data bank ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಮಾಹಿತಿ ಬಾ್ಯಂಕ್

data base ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಚಯ, ಅಂಕ್ 

ಅಂಶಸಂಚಯ

data collection ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಅಂಕ್ ಅಂಶ ಸಂಗ್ರಹ

data feeding ಅಂಕ್ ಅಂಶ ಪೂರ�ೈಕ�, ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ�ೈಕ�

data processing ಅಂಕ್ ಅಂಶ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ, ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ

date ದ್ನಾಂಕ, ತಾರೇಕು, ತ�ೇದ್, ಕಾಲ

date of arrival ಬರುವ, ಆಗಮನ ದ್ನಾಂಕ

date of birth ಜನ್ಮದ್ನಾಂಕ

date of departure ಹ�ೊರಡುವ ದ್ನಾಂಕ

date of discharge ಸ�ೇವ�ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡ�ಯಾಗುವ ದ್ನಾಂಕ

date of maturity ಅವಧಿ ಪೂಣ್ಯತಾ ದ್ನಾಂಕ

date of receipt ಪಡ�ದ ದ್ನಾಂಕ

date stamp ದ್ನದ ಠಸ�ಸು

day scholar ಹಾಸ�ಟಿಲ್ ನಲಿಲ ವಾಸಮಾಡದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯ

day shift ಹಗಲಿನ ಪಾಳಿ

days of  grace ರಯಾಯಿತಿ ದ್ನಗಳ್

day to day work ಅಂದಂದ್ನ ಕ�ಲಸ
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dead account ನಿರ್ಕೆರಿಯ ಖಾತ�

dead line ಅಂತಿಮ ಗಡುವು

deadlock ಬಿಕಕೆಟುಟಿ

dead stock register ಜಡಸರಕು ವಹಿ, ಜಡ ಸರಕು ರಜಿಸಟಿರು

dead weight ಅತಿಭಾರವಸು್ತ

deal ವಾ್ಯಪಾರ, ವಾ್ಯಪಾರಮಾಡು, ವ್ಯವಹರಸು

dealing assistant ವ್ಯವಹಾರ ಸಹಾಯಕ

dealing ವ್ಯವಹಾರ

death anniversary ಪುಣ್ಯತಿರ್

dearness allowance ತುಟ್ಟಿಭತ�್ಯ

death	benefit ಮರಣ ಲಾಭ

death-cum-retirement gratuity ಮರಣ ಹಾಗೊ ನಿವೃತಿ್ತ ಉಪಾದಾನ

death in service ಸ�ೇವ�ಯಲಿಲದಾದೆಗ್ನ ಮರಣ

deauthorizatioin ಅಧಿಕಾರ ಹಿಂಪಡ�ಯುವುದು, ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ವಿಮುಕ್್ತ

debar ಅನಹ್ಯಗ�ೊಳಿಸು, ಹ�ೊರಹಾಕು

debit ಖಚು್ಯಹಾಕು, ಖಚು್ಯ

debit advice ಖಚು್ಯ ಸೊಚನ�, ಖಚು್ಯ ಸಲಹ�

debt ಋಣ, ಸಾಲ

debt management ಋಣ ನಿವ್ಯಹಣ�, ಸಾಲ ನಿವ್ಯಹಣ�

debtor ಋಣಿ, ಸಾಲಗಾರ

deceased ಮೃತ, ಸತ್ತ

decency ಸಭ್ಯತ�

decentralization ವಿಕ�ೇಂದ್್ರೇಕರಣ

deciding factor ನಿಣಾ್ಯಯಕ ಅಂಶ, ನಿಣಾ್ಯಯಕ ಸಂಗತಿ

decision ತಿೇಮಾ್ಯನ, ನಿಣ್ಯಯ

decision making ನಿಣ್ಯಯ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

decision making process ನಿಣ್ಯಯನ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ

declaration ಘೊೇಷಣ�

declaration of income ಆದಾಯ ಘೊೇಷಣ�

declared value ಘೊೇರ್ತ ಮೌಲ್ಯ
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declare on oath ಶಪರ ಪೂವ್ಯಕ ಘೊೇಷಣ�, ಪ್ರತಿಜ್ಾ ಪೂವ್ಯಕ 

ಘೊೇಷಣ�

decode ಸಂಕ�ೇತ ಬಿಡಿಸು

decontrol ವಿನಿಯಂತ್ರಣ, ವಿನಿಯಂತಿ್ರಸು

decorum ಸಭಾ್ಯರಾರ, ಗೌರವ, ಸಭ್ಯತ�

decrease ತಗ್ಗಿಸು, ಇಳಿಸು, ಇಳಿತ

decree ಡಿಕ್್ರ, ಡಿಕ್್ರಮಾಡು, ನಾ್ಯಯಾಜ್�

dedication ಸಮಪ್ಯಣ�

deductible ಕಡಿತ ಗ�ೊಳಿಸಬಹುದಾದುದೆ, ಕಳ�ಯ ಬಹುದಾದುದೆ, 

ಮುರಯ ಬಹುದಾದ

deduction ಕಡಿತ, ಮುರದು ಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

deduction at source ಮೊಲದಲಿಲ ಮುರದು ಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

deduction from salary ಸಂಬಳದಲಿಲ ಮುರದು ಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

deed ವಿಲ�ೇಖ, ದಸಾ್ತವ�ೇಜು, ಡಿೇಡ್ ಪತ್ರ ಕೃತ್ಯ

deed of mortgage ಅಡಮಾನ ಪತ್ರ

deemed university ಪರಗಣಿತ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯನಿಲಯ

deface ವಿರೊಪಗ�ೊಳಿಸು

de facto ವಸು್ತತಃ, ಕಾಯ್ಯತಃ, ನಾಸ್ತವ

defalcation ದ್ರವಾ್ಯಪಹರಣ, ಹಣದ ದುರುಪಯೇಗ

defamation ಮಾನನಷಟಿ, ಮಾನಹಾನಿ

default ಕತ್ಯವ್ಯ ಲ�ೊೇಪ, ತಪು್ಪವಿಕ�

defaulter ಸುಸಿ್ತದಾರ, ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ

defective ದ�ೊೇಷಪೂರತ

defence ರಕ್ಷಣ�, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣ�, ಪ್ರತಿವಾದ

defence counsel ಪ್ರತಿವಾದ್ ವಕ್ೇಲ, ಪ್ರತಿವಾದ್ಸಲಹ�ಗಾರ

defence production ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾ್ಪದನ�

defendant ಪ್ರತಿವಾದ್

defer ಮುಂದೊಡು, ಮುಂದಕ�ಕೆಹಾಕು

deferred expenditure ಮುಂದೊಡಿದ ಖಚು್ಯ

defiance ಔದ್ಧತ್ಯ, ಪ್ರತಿಭಟನ�, ಉಲಲಂಘನ�

deficit ಕ�ೊರತ�, ಖ�ೊೇತಾ
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deficit	budget ಖ�ೊೇತಾ ಬಜ�ಟ್, ಖ�ೊೇತಾ ಆಯ-ವ್ಯಯ ಪತ್ರ

define ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸು, ಪರಭಾರ್ಸು, ಗ�ೊತು್ತಮಾಡು

defy ಉಲಲಂಘಿಸು, ನಿರಾಕರಸು, ವಿರ�ೊೇಧಿಸು

degradation ಹಿಂಬಡಿ್ತ, ಪದಾವನತಿ, ಕ�ಳದಜ�್ಯಗ್ಳಿಸುವುದು, ಅವನತಿ 

ಹ�ೊಂದುವುದು

degree ಪದವಿ, ಸಾ್ಥನ, ಮಟಟಿ, ಪ್ರಮಾಣ

dejure ವಿಧಿಬದ್ಧ, ಕಾನೊನು ಬದ್ಧ

delay ವಿಳಂಬ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡು, ಕಾಲಹರಣ

delegate ಪ್ರತಾ್ಯಯೇಜಿಸು, ವಹಿಸಿಕ�ೊಡು, ನಿಯೇಜಿಸು

delegated authority ಪ್ರತಾ್ಯಯೇಜಿತ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

delegation ಪ್ರತಾ್ಯಯೇಜನ�, ನಿಯೇಜನ�, ವಹಿಸಿಕ�ೊಡುವುದು

delegation of powers ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರತಾ್ಯಯೇಜನ�, ನಿಯೇಜನ�

delete ಬಿಟುಟಿಬಿಡು, ತ�ಗ�ದು ಹಾಕು, ವಿಲ�ೊೇಪಿಸು

deletion ವಿಲ�ೊೇಪನ, ಬಿಟುಟಿ ಬಿಡುವುದು, ತ�ಗ�ದು ಹಾಕುವುದು

deliberately ಉದ�ದೆೇಶ ಪೂವ್ಯಕವಾಗ್

deliberation ಚರ�್ಯ, ವಿಮಶ�್ಯ, ಪಯಾ್ಯಲ�ೊೇಚನ�

delicencing ಪರವಾನಗ್ ತ�ಗ�ದು ಹಾಕುವುದು, ಅನುಮತಿ 

ಕ್ತು್ತಹಾಕುವುದು

delimitation ಸಿೇಮಾ ನಿಣ್ಯಯ, ಪರಮಿತಗ�ೊಳಿಸುವುದು

deliver ತಲುಪಿಸು, ಬಟವಾಡ�ಮಾಡು, ವಹಿಸಿ ಬಿಡು, 

ಪ್ರಸವಿಸು, ಹ�ರು

delivery ಬಟವಾಡ�, ಒಪಿ್ಪಸುವುದು, ಹ�ರಗ�, ಪ್ರಸವ

demand ಬ�ೇಡಿಕ�, ಹಕ�ೊಕೆತಾ್ತಯ, ಮಾಗಣಿಮಾಡು, ತಗಾದ�, 

ವಸೊಲಿ

demand note ತಗಾದ� ಟ್ಪ್ಪಣಿ, ಮಾಗಣಿಟ್ಪ್ಪಣಿ

demarcation ಸಿೇಮಾನಿಣ್ಯಯ, ಗಡಿನಿಣ್ಯಯ, ಗಡಿಗುರುತು 

ಮಾಡುವುದು

demi-official ಅರ�ಸಕಾ್ಯರ

democracy ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾ, ಪ್ರಜಾಸತ�್ತ

demonstration ಪಾ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಕ� ಪ್ರದಶ್ಯನ, ನಿರೊಪಣ

demoralization ನಿೇತಿಗ�ಡಿಸುವಿಕ�, ನ�ೈತಿಕ ಪತನ, 

ಮನ�ೊೇಬಲಕುಗುಗಿವುದು
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demurrage ವಿಳಂಬ ಶುಲಕೆ, ಡ�ಮರ�ೇಜ್

denial ನಿರಾಕರಣ�, ಅಲಲಗಳ�ಯುವಿಕ�

denomination ಹ�ಸರು, ವಗ್ಯ

de novo ಹ�ೊಸದಾಗ್, ಪುನಃ

deny ಅಲಲಗಳ�, ನಿರಾಕರಸು

depart ಅಗಲು, ಹ�ೊರಟುಹ�ೊೇಗು, ನಿಗ್ಯಮಿಸು

department ಇಲಾಖ�

departmental ಇಲಾಖಾ, ಇಲಾಖ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

departmental action ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ

departmental enquiry ಇಲಾಖಾ ವಿರಾರಣ�

departmental investigation ಇಲಾಖಾ ತನಿಖ�, ಇಲಾಖಾ ಪರಶ�್ ೇಧನ�

departmental irregularity ಇಲಾಖ�ಯ ಅಕ್ರಮ

departmental library ಇಲಾಖ�ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

departmental negligence ಇಲಾಖ�ಯ ಅಲಕ್ಷಷ್ಯ, ಇಲಾಖ�ಯ ಅಜಾಗರೊಕತ�

departmental permission ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ

departmental qualifying 
examination

ಇಲಾಖ�ಯ ಅಹ್ಯತಾ ಪರೇಕ�

departure ನಿಗ್ಯಮನ, ಹ�ೊರಡುವುದು, ಬಿಡುವುದು

dependency	certificate ಅವಲಂಬನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

dependent ಆಶ್ರತ, ಅವಲಂಬಿ, ಪರಾಧಿೇನ

dependent children ಅವಲಂಬಿತ ಮಕಕೆಳ್, ಆಶ್ರತ ಮಕಕೆಳ್

deploy ಅಭಿನಿಯೇಜನ�, ವಿನಾ್ಯಸಗ�ೊಳಿಸು

deponent ಹ�ೇಳಿಕ�ದಾರ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರ

deportation ಗಡಿೇಪಾರು ಮಾಡುವುದು, ದ�ೇಶ ಭ್ರಷಟಿಮಾಡು

depose ಹ�ೇಳಿಕ� ನಿೇಡು, ಸಾಕ್ಷಷ್ಯ ಹ�ೇಳ್, ಪದಚು್ಯತಗ�ೊಳಿಸು

deposit ಠ�ೇವಣಿ ಇಡು, ಠ�ೇವಣಿ, ಠ�ೇವಣಾತಿ, ಶ�ೇಖರಣ�

depot ಡಿಪ್ೇ, ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ, ಉಗಾ್ರಣ, ಮಳಿಗ�

depreciation ಅಪಮೌಲ್ಯನ, ಸವಕಳಿ, ಇಳಿತಾಯ

depressed class ದಲಿತ ವಗ್ಯ

deprive ವಂಚಿತ, ತಪಿ್ಪಸು, ಕ್ತು್ತಕ�ೊ

deputation ಪ್ರತಿನಿಯೇಜನ�
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deputation allowance ಪ್ರತಿ ನಿಯೇಜನಭತ್ಯ

deputy ಉಪ

deregistered ವಿನ�ೊೇಂದಣಿೇಕರಸು, ನ�ೊೇಂದಣ�ತ�ಗ�ಯುವುದು

dereliction of duty ಕತ್ಯವ್ಯಚು್ಯತಿ / ಕತ್ಯವ್ಯನಿಲ್ಯಕ್ಷಷ್ಯ

dereservation ಕಾದ್ರಸಿರುವುದನು್ನ ತ�ಗ�ದು ಹಾಕುವುದು

derogation ನೊ್ಯನಗ�ೊಳಿಸುವುದು, ಅಲಿ್ಪೇಕರಸುವುದು, 

ಹಿೇನಾಯಗ�ೊಳಿಸುವುದು

derogatory ಅಲ್ಪ, ಕ್ೇಳ್, ಹಿೇನಾಯಕರ

derogatory remark ಕ್ೇಳ್ ಅಭಿಪಾ್ರಯ, ಅಲಿ್ಪೇಕರಸಿದ ಷರಾ, ಹಿೇನಾಯ 

ಷರಾ

descendant ವಂಶಜ, ಸಂತತಿಯವನು

description ವಣ್ಯನ�, ವಿವರಣ�, ಲಕ್ಷಣ

deserving ಅಹ್ಯ, ಪಾತ್ರ, ಯೇಗ್ಯ, ತಕಕೆ

design ರೊಪರ�ೇಖ�, ವಿನಾ್ಯಸ, ರಚನ�, ಮಾದರ

designate ಗ�ೊತಾ್ತದ, ನಿಯಮಿತ, ಹ�ಸರಸಿದ, ಸೊಚಿಸಿದ

designation ಪದನಾಮ, ಅಂಕ್ತ, ಹ�ಸರು, ಹುದ�ದೆಯ ಹ�ಸರು, 

ಅಭಿದಾನ

despatch ರವಾನಿಸು, ಸಾಗುಹಾಕು, ಸಾಗಣ�, ಪ�್ರೇಷಣ�, ಪ�್ರೇರ್ಸು

despatch note ರವಾನ� ಟ್ಪ್ಪಣಿ

despatch register ರವಾನ� ಪುಸ್ತಕ

destination ಹ�ೊೇಗ್ ಸ�ೇರಬ�ೇಕಾದ ಸ್ಥಳ, ಗಮ್ಯಸಾ್ಥನ, ಉದ�ದೆೇಶ, 

ಗುರ

destitute ನಿಗ್ಯತಿಕ, ನಿರಾಶ್ರತ

detail ವಿವರಣ�, ವಿಸಾ್ತರ, ವಿಸ್ತರ, ವಿಸಾ್ತರವಾಗ್ ಹ�ೇಳ್, 

detailed ವಿವರ, ಸವಿಸಾ್ತರ

detect ಪತ�್ತಮಾಡು, ಕಂಡುಹಿಡಿ, ಗ�ೊತು್ತ ಹಚು್ಚ

detention ಸ�ರ�, ಬಂಧನ

detenu ಬಂಧಿ

determination ನಿಶ್ಚಯ, ನಿಧಾ್ಯರ, ನಿಣ್ಯಯ

deterrence ಎದ� ಗುಂದುವ, ಹ�ದರಸುವ

detriment ಹಾನಿ, ಅಹಿತ, ಬಾಧ�
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detrimental ಕ�ಡುಕು ಮಾಡುವ, ಹಾನಿಕರ, ಅಪಾಯಕರ, ನಷಟಿಕರ, 

ಹಾನಿದಾಯಕ

devaluation ಅಪಮೌಲ್ಯನ

devastation ಹಾಳ್ ಮಾಡುವುದು, ನಾಶಗ�ೊಳಿಸುವುದು, 

ಧ್ಂಸಗ�ೊಳಿಸುವುದು

development ಅಭಿವೃದ್್ಧ, ಬ�ಳವಣಿಗ�, ವಿಕಾಸ

deviate ಮಾಗ್ಯಬಿಟುಟಿ ಹ�ೊೇಗು, ದಾರತಪು್ಪ, ತಿರುಗು, 

ಅಡಡಿಮಾಗ್ಯಕ�ಕೆ ಹ�ೊೇಗು, ವಿಚಲಿಸು

device ಉಪಾಯ, ಯುಕ್್ತ, ತಂತ್ರ, ಮಾಟ, ರಚನ�, ಸಾಧನ 

ಸಲಕರಣ�

devotion ನಿಷ�ಠೆ, ಆಸಕ್್ತ

diagnose ರ�ೊೇಗ ನಿಣ್ಯಯ ಮಾಡು, ರ�ೊೇಗ ನಿದಾನ ಮಾಡು

diagram ರ�ೇಖಾ ಚಿತ್ರ, ರ�ೇಖಾಕೃತಿ

diary ದ್ನಚರ, ಡ�ೈರ

dictation ಹ�ೇಳಿ ಬರ�ಸುವುದು

dies non ಕ�ಲಸ ಮಾಡದ ದ್ನ

diet ಪರ್ಯ, ಆಹಾರಕ್ರಮ

digest ನಿಬಂಧ, ಸಾರಸಂಗ್ರಹ, ಸಂಗ್ರಹ, ಅರಗ್ಸು

dignified ಗೌರವಾನಿವಾತ, ಘನತ�ಯುಳಳು, ಗಣ್ಯ

dignity ಗೌರವ, ಗಾಂಭಿೇಯ್ಯ, ಘನತ�, ಪದವಿ, ಅಂತಸು್ತ, 

ಮಹತವಾ ಪ್ರತಿಷ�ಠೆ

digression ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡು, ಮಾತು ಬಿಟುಟಿ ಹ�ೊೇಗುವ, 

ದಾರ ತಪಿ್ಪಹ�ೊೇಗುವ

dilatory ತಡ ಮಾಡುವ, ತಡವಾಗುವ, ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವ, 

ವಿಳಂಬಕಾರ

dilemma ಉಭಯ ಸಂಕಟ, ಇಕಕೆಟುಟಿ, ಸಂದ್ಗ್ಧ ಸನಿ್ನವ�ೇಶ

diligent ಪ್ರಜ್�ಯ, ಶ್ರಮಶೇಲತ�ಯ, ಕಾಯ್ಯತತ್ಪರತ�ಯ 

ಉದ�ೊ್ಯೇಗಶೇಲತ�ಯ

dimension ಪರಮಾಣ, ಉದದೆಳತ�, ಅಳತ�

diploma ಅಹ್ಯತಾ ಪತ್ರ, ಸನ್ನದು, ಡಿಪ್ಲೇಮಾ

diplomacy ರಾಯಭಾರ ಕೌಶಲ, ಚತುರತ�, ವ್ಯವಹಾರರಾತುಯ್ಯ
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diplomatic immunity ರಾಯಭಾರ ವಿನಾಯಿತಿ, ಉನು್ಮಕ್್ತ

direct ನ�ೇರ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ನಿದ�ೇ್ಯಶಸು, ಸಂರಾಲನ ಮಾಡು, 

ಅಪ್ಪಣ� ಕ�ೊಡು, ಆಜ್� ಮಾಡು

direct competition ನ�ೇರ ಸ್ಪಧ�್ಯ

direct interview ನ�ೇರ ಸಂದಶ್ಯನ

direction ನಿದ�ೇ್ಯಶನ, ದ್ಕುಕೆ

directory ನಿದ�ೇ್ಯಶನ ಮಂಡಳಿ, ನಿದ�ೇ್ಯಶಕ�

direct recruit ನ�ರ ನ�ೇಮಕಾತಿ

disallow ನಿರಾಕರಸು, ಮಂಜೊರು ಮಾಡದ್ರು, ತಳಿಳುಹಾಕು

disability ನೊ್ಯನತ�, ಅನಹ್ಯತ�, ದೌಬ್ಯಲ್ಯ, ವಿಕಲತ�, 

ಅಂಗವಿಕಲತ�

disabled person ಅಶಕ್ತ, ಅಸಮರ್ಯ/ವ್ಯಕ್್ತ

disablement	benefit ಅಸಾಮರ್ಯ್ಯ ಲಾಭ

disadvantage ಅನಾನುಕೊಲ, ತ�ೊಂದರ�

disagree ಅಸಮ್ಮತಿ, ಒಪ್ಪದ್ರು, ಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯ

disallowed ನಿರಾಕರಸಿದ, ಮಂಜೊರು ಮಾಡದ, ತಳಿಳು ಹಾಕ್ದ

disapproval ಅಸಮ್ಮತಿ, ಒಪ್ಪದ್ರುವಿಕ�, ಅನುಮೊೇದ್ಸದ್ರುವುದು 

disaster ವಿಪತು್ತ, ಅನರ್ಯ, ಅನಾಹುತ

disaster management ಅನಾಹುತ ನಿವ್ಯಹಣ�, ವಿಪತಿ್ತನ ನಿವ್ಯಹಣ�

disband ಸ�ೈನ್ಯ ವಿಸಜ್ಯನ� ಮಾಡು, ವಿಸಜ್ಯನ�, ಮುರದುಹಾಕು

disbursement ಬಟವಾಡ�

discard ತಿರಸಕೆರಸು, ತ್ಯಜಿಸು, ನಿರಾಕರಸು, ಅಲಕ್ಷಿಸು

discharge ಕಾಯ್ಯ ನಿವ್ಯಹಿಸು, ವಿಸಜಿ್ಯಸು, ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡು, 

ವಿಮೊೇಚನ� ಮಾಡು

discharge slip ವಿಮೊೇಚನ� ಚಿೇಟ್

disciplinary action ಶಸು್ತಕ್ರಮ

disciplinary procedure ಶಸಿ್ತನ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ

discipline ಶಸು್ತ

disclaim ಹಕಕೆನು್ನ ಬಿಟುಟಿಬಿಡು, ತ್ಯಜಿಸು

disclosure ಪ್ರಕಟ, ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಿದ, ಬಯಲು ಮಾಡಿದ 

discontent ಅತೃಪ್ತ
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discontinuance ಮುಂದುವರಸದ್ರು, ನಿಲುಲವಂತ� ಮಾಡು, ನಿಲಿಹೆಸಿಬಿಡು

discontinue ಮುಂದುವರಸದ್ರು, ನಿಲುಲವಂತ� ಮಾಡು, ನಿಲಿಲಸಿಬಿಡು, 

ಬಿಟುಟಿ ಬಿಡು

discord ಅಸಾಂಗತ್ಯ, ಹ�ೊಂದ್ಕ�ಯಿಲಲದ್ರುವುದು, ಬಿಟುಟಿ ಬಿಡು

discount ರಯಾಯಿತಿ, ಸ�ೊೇಡಿ, ವಟಟಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು

discover ಕಂಡು ಹಿಡಿ, ಶ�್ ೇಧಿಸು, ಪತ�್ತ ಮಾಡು, ಹ�ೊರಗ�ಡಹು

discredit ಅವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಯ

discrepancy ವ್ಯತಾ್ಯಸ, ಹ�ೊಂದ್ಕ�ಯಿಲಲದ್ರುವುದು, ಅಸಾಂಗತ್ಯ

discretion ವಿವ�ೇಚನ�, ಸವಾಂತ ವಿವ�ೇಚನ�

discretionary grant ವಿವ�ೇಚನಾನುದಾನ

discretionary power ವಿವ�ೇಚನಾಧಿಕಾರ

discrimination ವಿವ�ೇಚನ�, ಭ�ೇದ, ಪಕ್ಷಪಾತ

discussion ಚರ�್ಯ, ವಿವಾದ, ವಿರಾರ ವಿನಿಮಯ, ಮಂರನ

dishonest ಅಪಾ್ರಮಾಣಿಕ, ಮೊೇಸದ, ನಿಜವಲಲದ, ಠಕ್ಕೆನ, 

ವಂಚನ�ಯ

dishonour (a cheque) ಅಮಾನ್ಯ ಗ�ೊಳಿಸು, ಮಾನ್ಯಮಾಡದ್ರು

disintegration ವಿಘಟನ�, ನಿಯೇಜನ�

disk ಡಿಸ್ಕೆ, ತ�ಳಳುನ�ಯ ದುಂಡುತಗಡು, ಚಕ್ರ

dislocation ಸ್ಥಳ ತಪಿ್ಪದ, ಸಾ್ಥನಪಲಲಟ್ಸಿದ

disloyal ನಿಷ�ಠೆಯಿಲಲದ, ಅಪಾ್ರಮಾಣಿಕ

dismiss ಪದಚು್ಯತಗ�ೊಳಿಸು, ವಜಾ ಮಾಡು, ಉದ�ೊ್ಯೇಗದ್ಂದ 

ತ�ಗ�ದು ಹಾಕು

dismissal ವಜಾ, ಪದಚು್ಯತಿ, ಉದ�ೊ್ಯೇಗದ್ಂದ ತ�ಗ�ದ

dismissal procedure ವಜಾ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ, ಪದಚು್ಯತಿ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ

disobey ಆಜ್ಾ ಉಲಲಂಘನ

disorder ಅವ್ಯವಸ�್ಥ, ಶಾಂತಿಭಂಗ, ಅಶಾಂತಿ

disorganise ಅವ್ಯವಸಿ್ಥತಗ�ೊಳಿಸು, ಕ್ರಮಗ�ಡಿಸು 

disparity ಅಸಮತ�, ಭಿನ್ನತ�, ತಾರತಮ್ಯ

dispatch section ರವಾನ� ವಿಭಾಗ

dispensable ತ�ೊಲಗ್ಸುವ, ತ್ಯಜಿಸುವ, ಕ�ೊಡುವ, ಬಿಟುಟಿಬಿಡುವ

disperse ವಿತರಸು, ಹಂಚು, ಚದರು
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displaced ಸಾ್ಥನ ಪಲಲಟವಾದ, ಕದಲಿದ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗ�ೊಂಡ

display ಪ್ರದಶ್ಯಸು

displeasure ಅಸಂತ�ೊೇಷ, ಅಸಮಾಧಾನ

disposal ಇತ್ಯರ್ಯ, ವಿಲ�ೇವಾರ

dispose of ವಿಲ�ೇ ಮಾಡು

disposition ಸವಾಭಾವ, ಪ್ರವೃತಿ್ತ, ಮನ�ೊೇಧಮ್ಯ, ವಿನಾ್ಯಸ

dispossess ಸಾವಾಧಿೇನ ತಪಿ್ಪಸು, ಉರಾ್ಚಟನ� ಮಾಡು

dispute ವಾದ್ಸು, ವಾದ

disqualification ಅನಹ್ಯತ�

disregard ಉಪ�ೇಕ�, ಅನಾದರ

disruption ಅಗೌರವ, ಅವಮಯಾ್ಯದ�

dissatisfaction ಅಸಮಾಧಾನ, ಅಸಂತ�ೊೇಷ, ಅತೃಪಿ್ತ

dissent ವಿಘಟ್ಸು, ವಿರ�ಛಾೇದ್ಸು

disservice ಅಪಕಾರ

dissociate ಜ�ೊತ�ಬಿಡು, ಬ�ೇಪ್ಯಡು, ಬ�ೇಪ್ಯಡಿಸು, ಅಗಲಿಸು

dissolution ವಿಸಜ್ಯನ�

dissolve ರದುದೆ ಮಾಡು, ಕರಗ್ಸು, ಲಿೇನವಾಗು, ವಿಸಜಿ್ಯಸು

distance learning ದೊರ ಶಕ್ಷಣ, ಅಂರ�ಶಕ್ಷಣ

distillery ಭಟ್ಟಿ ಕಾಖಾ್ಯನ�, ಮದ್ಯದ ಕಾಖಾ್ಯನ�, ಡಿಸಿಟಿಲರ

distinct ವಿಶಷಟಿ, ಸುಸ್ಪಷಟಿ

distinguish ವಿಭಿನ್ನತ�, ಗಮನಿಸು

distortion ವಿರೊಪಗ�ೊಳಿಸಿದ, ಸತವಾವಿಪಯಾ್ಯಸಗ�ೊಳಿಸಿದ

distress ಜಪಿ್ತ, ಯಾತನ�, ಸಂಕಟ

distribute ವಿತರಣ� ಮಾಡು, ಹಂಚು

distribution ವಿತರಣ�, ಹಂಚಿಕ�

district ಜಿಲ�ಲ

district centre ಜಿಲಾಲ ಕ�ೇಂದ್ರ

disturbance ಗಲಭ�, ಕ�ೊೇಭ�

ditto ಅದ�ೇ

diversion ಮಾಗ್ಯಪಲಲಟ, ದ್ಕುಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, 

ವಿಷಯಾಂತರ



dividend dues

49

dividend ಡಿವಿಡ�ಂಡು, ಲಾಭಾಂಶ

division ವಿಭಾಗ, ಹಂಚಿಕ�, ಪಾಲು

divorce ಬಿಟುಟಿಬಿಡು, ಸ�ೊೇಡಚಿೇಟ್ ಕ�ೊಡು, ವಿವಾಹ ವಿರ�ಛಾೇದ, 

ವಿರ�ಛಾೇದನ

docket ವಿಷಯ ಸೊಚಿ, ಯಾದ್

doctor ವ�ೈದ್ಯ, ಡಾಕಟಿರ್

document ದಸಾ್ತವ�ೇಜು

documentary evidence ದಾಖಲ�ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಪುರಾವ�

documentation ದಾಖಲಾತಿ, ದಾಖಲುಗ�ೊಳಿಸುವುದು

domicile ಅಧಿವಾಸ, ವಸತಿ, ನ�ಲ, ಮನ�

domicile	certificate ಅಧಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

dominant ಪ್ರಬಲವಾದ

donation ದಾನ, ಕ�ೊಡುಗ�

dossier ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ / ದಸಾ್ತವ�ೇಜುಗಳ / ಕಟುಟಿ

doubtful ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ, ಶಂಕಾಸ್ಪದ

dove tailing ಒಟ್ಟಿಗ�ಸ�ೇರಸು, ಒಟುಟಿಗೊಡಿಸು,

down grade ಕ�ಳಹಂತಕ್ಕೆಳಿಸುವುದು

draft ಕರಡು, ಬಾ್ಯಂಕ್ ಡಾ್ರಫ್ಟಿ

draft reply ಕರಡು ಜವಾಬು, ಕರಡು ಉತ್ತರ

drastic measure ತಿೇವ್ರಕ್ರಮ

draw ತ�ಗ�, ಸ�ಳ�, ಬರ�, ಚಿತ್ರಬಿಡಿಸು, ಚಿೇಟ್ ತ�ಗ�

drawer ಮೆೇಜ�ೊಳಗ್ನ ಖಾನ�, ಸಂಬಳ ತ�ಗ�ಯುವ ಅಧಿಕಾರ, 

ಧನಾದ�ೇಶಕ

drawing ರ�ೇಖಾಚಿತ್ರ, ರ�ೇಖಾಕೃತಿ, ನಕ�, ಹಣ ತ�ಗ�ಯುವುದು

drought ಕಾಮ, ಬರ, ಅನಾವೃರ್ಟಿ

dry promotion ನಿಲಾ್ಯಭಪದ�ೊೇನ್ನತಿ

dual charge ದವಾಂದವಾ ಪ್ರಭಾರ, ಎರಡು ಆಪಾದನ�

dual citizenship ದ್ವಾಪೌರತವಾ

due ತಕಕೆ, ಉಚಿತ, ಯುಕ್ತ

due diligence ಯಥಾಕ್ಷಮತ�, ತಕಕೆತತ್ಪರತ�

dues ಬಾಕ್
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duly ಯಥ�ೊೇಚಿತ, ಯಥಾ ಯೇಗ್ಯ, ಕ್ರಮವಾಗ್, ಸರಯಾಗ್

duplicate ದ್ವಾಪ್ರತಿ, ದ್ವಾಪ್ರತಿ ಮಾಡು

duration ಕಾಲಾವಧಿ

duress ಬಲಾತಾಕೆರ

duty ಕತ್ಯವ್ಯ, ಕ�ಲಸ, ತ�ರಗ�

duty allowance ಕತ್ಯವ್ಯ ಭತ�್ಯ

duty chart ಕತ್ಯವ್ಯ, ಕ�ಲಸದ ರಾಟ್್ಯ

duty leave ಕ�ಲಸದ ರಜ�

duty room ಕತ್ಯವ್ಯದ ಕ�ೊಠಡಿ, ಕ�ಲಸದ ಕ�ೊಠಡಿ

dying declaration ಮೃತು್ಯಘೊೇಷಣ�

dynamics ಚಲನಶಾಸತ್ರ

E

earmark ಗ�ೊತು್ತ ಪಡಿಸಿದ

earned leave ಅಜಿ್ಯತ ರಜ�, ಗಳಿಕ� ರಜ�

earnings ದುಡಿಮೆಗಳ್, ಸಂಪಾದನ�

eco-friendly ಪರಸರ-ಸ�್ನೇಹಿ

ecology ಪರಸರ

economic ಆರ್್ಯಕ

economical exploitation ಆರ್್ಯಕ ಶ�್ ೇಷಣ�

economy ಮಿತವ್ಯಯ, ಅರ್ಯವ್ಯವಸ�್ಥ

economy class ಮಿತವ್ಯಯ ವಗ್ಯ

editing ಗ್ರಂರ ಸಂಪಾದನ�

edition ಆವೃತಿ್ತ

editorial ಸಂಪಾದಕ್ೇಯ

education ವಿದ�್ಯ, ಶಕ್ಷಣ, ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ

educational career ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ವೃತಿ್ತ

educational institute ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸ�್ಥ
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educational	qualification ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹ್ಯತ�

effect ಪರಣಾಮ, ಕಾಯ್ಯ, ಆಚರಣ�, ಉಂಟುಮಾಡು, 

ಸಾಧನ�

effective ಪರಣಾಮಕಾರ, ರಾಲಿ್ತಯಲಿಲರುವ

effective date ಜಾರಗ� ಬರುವ ದ್ನಾಂಕ, ಕಾಯ್ಯಗತವಾಗುವ 

ದ್ನಾಂಕ

effects ಸಾಮಾನುಗಳ್, ಸರಕು,  ಪರಣಾಮಗಳ್

efficacy ಪರಣಾಮಕಾರತವಾ

efficiency ಸಾಮರ್ಯ್ಯ, ದಕ್ಷತ�

efficient ಸಮರ್ಯ

ejectment ಉರಾ್ಚಟ್ಸು, ಹ�ೊರದೊಡು, ಹ�ೊರತಳ್ಳು

elaborate ವಿವರವಾಗ್, ವಿಶದವಾಗ್, ವಿಸಾ್ತರವಾಗ್

elapse ಕಾಲಮಿೇರಹ�ೊೇಗು, ಕಾಲ ಕಳ�ದು ಹ�ೊೇಗು

elected representative ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

election ಚುನಾವಣ�

electoral college ಮತದಾರರ ಗಣ

electorate ಮತದಾರ ಮಂಡಳಿ

electrification ವಿದು್ಯದ್ೇಕರಣ

electronic media ಎಲ�ಕಾರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ

elementary ಪಾ್ರರಮಿಕ, ಮೊಲಕೊಪದ

eligibility ಅಹ್ಯತ�

eligibility test ಅಹ್ಯತಾ ಪರೇಕ�

elimination ತ�ಗ�ದು ಹಾಕುವಕ್್ರಯೆ

eloquence ವಾಗ್್ಮತ�

embarrass ಇಕಕೆಟ್ಟಿಗ� ಸಿಲುಕು, ತಬಿ್ಬಬು್ಬಗ�ೊಳ್ಳು

embezzlement ಮೊೇಸದ್ಂದ ಸವಾಂತಕ�ಕೆ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ವುದು, 

ದುರುಪಯೇಗ ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು, ಅಕ್ರಮ 

ವಿನಿಯೇಗ

emblem ಲಾಂಛನ

embossing seal ಕ�ತಿ್ತದ ಠಸ�ಸು, ಉಬ್ಬಚಿ್ಚದ ಠಸ�ಸು

emergency ತುತು್ಯ, ತುತು್ಯ ಪರಸಿ್ಥತಿ
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emergency relief ತುತು್ಯ ಪರಸಿ್ಥತಿಯ ಪರಹಾರ

emergent ಹ�ೊರಬರುವ, ಜರೊರಾದ, ಅವಸರದ

emigration ವಲಸ�

emoluments ಉಪಲಬಿ್ಧಗಳ್, ವರಮಾನಗಳ್, ಪಗಾರ

empanelment ಪಟ್ಟಿಯಲಿಲ ಸ�ೇರಸುವುದು

empathy ಪರಾನುಭೊತಿ, ಅನುಭೊತಿ ಶಕ್್ತ

employ ನಿಯೇಜಿಸು, ಸ�ೇವಿಸು, ಬಳಸು

employee ಉದ�ೊ್ಯೇಗ್

employee participation ಉದ�ೊ್ಯೇಗ್ಯ ಪಾಲ�ೊಗಿಳ್ಳುವಿಕ�

employee’s contribution ಉದ�ೊ್ಯೇಗ್ಯ ವಂತಿಕ�

employees provident fund ಉದ�ೊ್ಯೇಗ್ಗಳ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ

employer ನಿಯೇಜಕ, ಯಜಮಾನ

employment ಉದ�ೊ್ಯೇಗ, ನೌಕರ, ಕ�ಲಸ

employment exchange ಉದ�ೊ್ಯೇಗ ವಿನಿಮಯ ಕ�ೇಂದ್ರ

employment notice ಉದ�ೊ್ಯೇಗದ ಸೊಚನ�

employment	office ಉದ�ೊ್ಯೇಗದ ಕಛ�ೇರ

empower ಅಧಿಕಾರ ಕ�ೊಡು

empowerment ಸಬಲಿೇಕರಣ, ಸಶಕ್್ತೇಕರಣ, ಹ�ಚಿ್ಚನ ಅಧಿಕಾರ 

ನಿೇಡುವುದು, ಅಧಿಕೃತ ಗ�ೊಳಿಸುವುದು

enact ಕಾನೊನು ಮಾಡು, ಅಧಿನಿಯಮ ಮಾಡು

enactment ಅಧಿನಿಯಮನ, ಕಾನೊನು ಮಾಡುವುದು, ಕಾನೊನು, 

ಶಾಸನ

en bloc ಸಾಮೊಹಿಕವಾಗ್, ಒಟ್ಟಿಗ�, ಒಟಾಟಿಗ್  

encash ನಗದು ಹಣಪಡ�, ನಗದ್ೇಕರಸು, ನಗದುಪಡ�

enclose ಲಗತು್ತ, ಲಗತಿ್ತಸು

encouragement ಪ್್ರೇತಾಸುಹ, ಉತ�್ತೇಜನ�, ಪ�್ರೇರಣ�, ಹುರದುಂಬು

encroachment ಆಕ್ರಮಣ, ಅತಿ ಕ್ರಮಣ

encumbrance ಪೂವಾ್ಯಧಿ, ಭಾರದಹ�ೊಣ�, ಋಣಭಾರ

endorse ಸಮರ್್ಯಸು, ಹಿಂಬರ�

endowment ದತಿ್ತ, ಉಂಬಳಿ, ಕ�ೊಡುಗ�, ಧಮ್ಯದತಿ್ತ, ದ�ೈವದತ್ತ

end product ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾದ ವಸು್ತ
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energy ಶಕ್್ತ, ಸಾಮರ್ಯ್ಯ

enforce ಜಾರ ಮಾಡು, ಜಾರಗ�ೊಳಿಸು

engage ವಾಗಾದೆನ ಮಾಡು, ತ�ೊಡಗು, ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗು, 

ನಿರತನಾಗು

enhancement ಹ�ಚ್ಚಳ, ವಧ್ಯನ�

enjoin ಆಜ್�, ಆದ�ೇಶ, ಕಟಟಿಳ�, ಆಜ್�ಮಾಡು, ಆದ�ೇಶಸು

en masse ಒಟಾಟಿಗ್, ಸಾಮುದಾಯಿಕವಾಗ್

enquiry ವಿರಾರಣ�

enrol ಪಟ್ಟಿಯಲಿಲ ಸ�ೇರಸು, ಪಟ್ಟಿಯಲಿಲ ದಾಖಲು ಮಾಡು

enrolment (=enrollment) ಪಟ್ಟಿಯಲಿಲ ಸ�ೇರಸುವದು, ಪಟ್ಟಿಯಲಿಲ ದಾಖಲು 

ಮಾಡುವದು

enrolment number ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ�್ಯ, ಪ್ರವ�ೇಶ ಸಂಖ�್ಯ

en route ದಾರಯಲಿಲ, ಮಾಗ್ಯದಲಿಲ, ಮೊಲಕ

ensuing ಮುಂಬರುವ, ಆಮೆೇಲ� ಬರುವ

ensure ಖಾತಿ್ರ ಪಡಿಸು

enter ಪ್ರವ�ೇಶಸು, ಸ�ೇರಸು, ದಾಖಲು ಮಾಡು

enterprise ಉದ್ಯಮ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಾಹಸಕಾಯ್ಯ  

entertain ಮನ�ೊೇರಂಜನ� ಮಾಡು, ವಿನ�ೊೇದ ಪಡಿಸು, ಆದರಸು, 

ಸಂಸಕೆರಸು

entertainment ಮನ�ೊೇರಂಜನ�, ವಿನ�ೊೇದ, ಸತಾಕೆರ, ಔತಣ, 

ವಿನ�ೊೇದ ಪ್ರವತ್ಯನ

entitle ಅಹ್ಯತ� ನಿೇಡು, ಹಕುಕೆಕ�ೊಡು, ಹಕುಕೆನಿೇಡು

entitled ಅಹ್ಯತ� ಪಡ�ದ, ಹಕುಕೆದಾರ

entitlement ಹಕುಕೆ ನಿೇಡಿಕ�, ಸಾವಾಧಿೇನಕ�ಕೆ ಬಂದ

entrance ಪ್ರವ�ೇಶ, ಆಗಮನ, ದಾವಾರ

entrant ಪ್ರವ�ೇಶಸಿದ, ಆಗಮಸಿದ

entry ಪ್ರವ�ೇಶ, ನಮೊದು,ದಾಖಲ�

entry level job ಪ್ರವ�ೇಶ ಹಂತದ ಕ�ಲಸ

enumeration ಎಣಿಕ�, ಲ�ಕಕೆ

environment ಪರಸರ, ಪಯಾ್ಯವರಣ

envoy ದೊತ, ರಾಯಭಾರ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ
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epidemic (disease) ಅಂಟುಜಾಡ್ಯ, ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕರ�ೊೇಗ

epitome ಸಂಗ್ರಹ, ಅಡಕಪತ್ರ, ಅಡಕ, ಸಾರ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, 

ನಿರೊಪಣ� ಸಂಕ�ೇಪ

equality ಸಮಾನತ�, ಸಮತ�

equilibrium ಸಮತ�ೊೇಲನ, ಸಮ್ಮತಿ

equipment ಸಜುಜು, ಸಿದ್ಧತ�, ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್್ರ, ಸಾಮಾನು 

ಸರಂಜಾಮು

equity ನಾ್ಯಯ ನಿೇತಿ, ಸಾಮ್ಯ

equivalent ಸಮನಾದ

equivocal ಎರಡರ್ಯದ, ಸಂಶಯಾರ್ಯದ, ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾದ, 

ಸಂದ್ಗ್ಧವಾದ

eradicate ನಿಮೊ್ಯಲ ಮಾಡು

errata ಒಪ್್ಪೇಲ�

error ತಪು್ಪ, ದ�ೊೇಷ, ಸಾಖಾಲಿತ್ಯ

escalation ವೃದ್್ಧ, ಏರಕ�

escort ಮೆೈಗಾವಲು, ಬ�ಂಗಾವಲು

essential ಆವಶ್ಯಕ, ಅಗತ್ಯ

establishment ಸಾ್ಥಪನ�, ಸಿಬ್ಬಂದ್

estimate ಅಂದಾಜು

estimated cost ಅಂದಾಜು ಬ�ಲ�

ethics ನಿೇತಿಶಾಸತ್ರ, ನಿೇತಿ, ಆರಾರ ನಿೇತಿ

etiquette ಶಷಾಟಿರಾರ, ರೇತಿ-ನಿೇತಿ, ನಿೇತಿ ನಿಯಮ

evacuation ಖಾಲಿಮಾಡುವುದು, ನಿವಾ್ಯಗ್ತಗ�ೊಳಿಸು

evade ನುಣುಚಿಕ�ೊ, ಹಾರಕ�ೊ, ತಪಿ್ಪಸಿಕ�ೊ

evaluation ಬ�ಲ�ಕಟುಟಿ, ಮೌಲ್ಯ ನಿಣ್ಯಯ ಮಾಡು

even number ಸಮ ಸಂಖ�್ಯ

eventual ಕಟಟಿಕಡ�, ಕ�ೊನ�

eviction ಹ�ೊರಹಾಕುವ, ಒಕಕೆಲ�ಬಿ್ಬಸುವ, ಹ�ೊರದೊಡುವ

evidence ಸಾಕ್ಷಿ

evolve ರೊಪಿಸು, ವಿಕಸಿಸು

exact ಯಥಾರ್ಯ, ಖಚಿತ, ನಿಖರ, ಒತಾ್ತಯದ್ಂದ ಪಡ�
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examination ಪರೇಕ�, ಪರಶೇಲನ�, ವಿರಾರಣ�

examinee ಪರೇಕಾರ್್ಯ

examiner ಪರೇಕ್ಷಕ

example ಉದಾಹರಣ�, ದೃಷಾಟಿಂತ

excavation ಅಗ�ತ, ಉತಖಾನನ

excellent ಶ�್ರೇಷಠೆವಾದ, ಘನವಾದ, ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ

exception ಅಪವಾದ, ಆಕ�ೇಪಣ�, ವಿನಾಯಿತಿ

exceptional ಅಸಾಧಾರಣ

excess ಅಧಿಕ, ಅತಿರಕ್ತ, ಹ�ರಾ್ಚದ

exchange ಅದಲು-ಬದಲು, ಪರವತ್ಯನ, ವಿನಿಮಯ, ವಿನಿಮಯ 

ಕ�ೇಂದ್ರ

exchequer ರಾಜ್ಯಕ�ೊೇಶ, ಬ�ೊಕಕೆಸ

excise (=excise duty) ಅಬಕಾರ, ಉತಾ್ಪದನ

exclude ಬಿಟುಟಿಬಿಡು, ಹ�ೊರತು ಪಡಿಸು, ಸ�ೇರಸದ್ರು

excuse ನ�ಪ ಕಾರಣ, ಕ್ಷಮೆ, ಕ್ಷಮಿಸು

execute ಜಾರ ಮಾಡು, ಅಮಲಾದೆರಮಾಡು, 

ಕಾಯ್ಯರೊಪಕ�ಕೆತರು

executive ಕಾಯ್ಯಕಾರ, ಕಾಯ್ಯನಿವಾ್ಯಹಕ, ಜಾರ ಮಾಡುವ, 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ

executive committee ಕಾಯ್ಯಣಾರ ಸಮಿತಿ, ಕಾಯ್ಯ ನಿವಾ್ಯಹಕಸಮಿತಿ

executive power ಕಾಯ್ಯ ನಿವಹ್ಯಣ�ಯ ಅಧಿಕಾರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 

ಅಧಿಕಾರ

executives ಅಧಿಕಾರ ವಗ್ಯ, ಕಾಯ್ಯಪಾಲಕವಗ್ಯ

executive staff ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ್

exempt ವಿನಾಯಿತಿ ಕ�ೊಡು

exemption ವಿನಾಯಿತಿ, ವಿಮೊೇಚನ�, ಬಿಡುಗಡ�

exercise ವಾ್ಯಯಾಮ, ಅಂಗಸಾಧನ�, ಕಸರತು್ತ, ಅಭಾ್ಯಸ, 

ಪ್ರಯೇಗ, ಚಲಾವಣ�, ಚಲಾಯಿಸು, ಅಭಾ್ಯಸ 

ಮಾಡಿಸು, ಬಿಡಿಸು ಪ್ರಯೇಗ್ಸು

ex gratia ಅನುಗ್ರಹ ಪೂವ್ಯಕ, ಕೃಪಾ ವೂವ್ಯಕ

ex gratia payment ಅನುಗ್ರಹ ಪೂವ್ಯಕ ಪಾವತಿ, ಕ�ೊಡುಗ�
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exhaust ಬಹಿಗ್ಯಮನ, ಬರದು ಮಾಡು, ಉಪಯೇಗ್ಸು, 

ಮುರಸು

exhaustive ವಾ್ಯಪಕ, ಸಮಗ್ರ

exhibit ಹಾಜರುಪಡಿಸು, ಪ್ರದಶ್ಯಸು, ಪ್ರದಶ್ಯನ, ದಾಖಲ�

exigency ಆವಶ್ಯಕತ�, ಜರೊರು, ಅಗತ್ಯತ�, ತುತು್ಯ

exim policy ಆಮದು-ರಪು್ತ ನಿೇತಿ

exit ನಿಷಕೆರಿಮಣ

exit interview ನಿಗ್ಯಮನ ಸಂದಶ್ಯನ

exit policy ನಿಗ್ಯಮನ ತತವಾ

exit poll ನಿಗ್ಯಮನ ಮತದಾನ

ex-officio ಪದನಿಮಿತ್ತ

exonerate ದ�ೊೇಷಮುಕ್ತಮಾಡು, ಆರ�ೊೇಪಮುಕ್ತಮಾಡು, 

ವಿಮೊೇಚನ�ಮಾಡು ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸು

expansion ವಿಸ್ತರಣ�, ಹರಡುವಿಕ�, ಹಿಗ್ಗಿಸು, ವಿಕಸಿಸು

ex-parte ಏಕ ಪಕ್ಷಿೇಯ

expatriation ಸವಾದ�ೇಶ ಬಹಿಷಾಕೆರ, ಸವಾದ�ೇಶ ಬಹಿಷಕೆರಣ

expedient ಮುಕ್ತ, ತಕಕೆ, ಅನುಕೊಲವಾದ, ಯಥ�ೊೇಚಿತ, 

ಸಮಯೇಚಿತ

expedite ತವಾರತ ಗ�ೊಳಿಸು, ತವಾರ� ಮಾಡು

expel ಹ�ೊರದೊಡು, ಹ�ೊರಗಟುಟಿ, ಹ�ೊರಡಿಸು

expenditure ಖಚು್ಯ, ವ�ಚ್ಚ, ವ್ಯಯ

experience ಅನುಭವ, ವ್ಯವಹಾರಜ್ಾನ

experiment ಪ್ರಯೇಗ, ಪರೇಕ�

expert ತಜ್ಞ, ಚತುರ, ನಿಪುಣ, ಪ್ರವಿೇಣ

expiry ಅವಧಿ ತಿೇರದ, ಮುಗ್ದ

expiry date ಅವಧಿ ಮುಗ್ದ ದ್ನಾಂಕ

explanation ವಿವರಣ�

explicit ಸ್ಪಷಟಿ, ವ್ಯಕ್ತ, ಪ್ರಕಟ

exploitation ಶ�್ ೇಷಣ�, ಉಪಯೇಗ, ಪ್ರಯೇಜನಪಡ�

explore ಅನ�ವಾೇರ್ಸು, ಹುಡುಕು
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explosion ಆಸ�ೊಫೇಟ

export ರಫ್್ತ

ex-post facto ಘಟನಾನಂತರ, ಘಟನ�ೊೇತ್ತರ

express ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸು, ಪ್ರಕಟಪಡಿಸು, ಶೇಘ್ರ, ವ�ೇಗವಾದ

expression ಅಭಿವ್ಯಕ್್ತ, ಭಾವ

expulsion ಹ�ೊರದೊಡುವುದು

expunge ತ�ೊಡ�ದು ಹಾಕು, ತ�ಗ�ದು ಹಾಕು, ಅಳಿಸು

extend ವಿಸ್ತರಸು, ವಾ್ಯಪಿಸು

extent ವಾ್ಯಪಿ್ತ

external ಹ�ೊರಗ್ನ, ಬಾಹ್ಯ, ವಿದ�ೇಶದ

extortion ಸುಲಿಗ�, ಕ್ತು್ತಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕ�, ಬಲಾತಾಕೆರವಾಗ್ 

ಪಡ�ಯುವುದು

extra ಹ�ಚಿ್ಚನ, ಅಧಿಕ

extract ಉದ್ಧರಣ, ಉದ್ಧಧೃತ ಭಾಗ / ಸಾರ, ಸತವಾ

extraordinary ಅಸಾಧಾರಣ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ

extravagant ದುಂದು ವ�ಚ್ಚದ, ಮಿತಿಮಿೇರದ

extremist ಉಗ್ರಗಾಮಿ

extrovert ಪ್ರವೃತಿ್ತಪರ, ಬಹಿಮು್ಯಖಿ

eye witness ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ

F

fabricate ನಿಮಿ್ಯಸು, ಕಲಿ್ಪಸು, ರಚಿಸು

face value ಮುಖಬ�ಲ�, ನಮೊದು ಬ�ಲ�

facilitate ಅನುಕೊಲಗ�ೊಳಿಸು, ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸು

facility ಅನುಕೊಲ, ಸೌಲಭ್ಯ

facsimile ಪಡಿಯಚು್ಚ, ಮುದ�್ರ

fact ವಾಸ್ತವಾಂಶ, ವಿಷಯ, ಸಂಗತ

factionalism ಪಂಗಡ, ಪಕ್ಷ
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factor ಅಂಶ, ವಿಷಯ

factory ಕಾಖಾ್ಯನ�

factual ವಾಸ್ತವಿಕ, ನಡ�ದ ಸಂಗತಿಯ, ತರ್ಯಪೂಣ್ಯ

faculty ವಾ್ಯಸಂಗ ವಿಭಾಗ, ಬ�ೊೇಧನಾಂಗ, ವಾ್ಯಸಂಗ ಶಾಖ� 

ಸಹಜಶಕ್್ತ

fail ನಪಾಸಾಗು, ವಿಫಲವಾಗು  

fair ನಾ್ಯಯವಾದ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ಉಚಿತ, ಸುಂದರ, ಸಂತ� 

/ ಪರೇಕ�

faith ವಿಶಾವಾಸ, ನಂಬಿಕ�, ಶ್ರದ�್ಧ

fake ಖ�ೊೇಟಾ, ನಕಲಿ

family ಕುಟುಂಬ, ಸಂಸಾರ, ಮನ�ತನ, ವಂಶ

famine ಕಾಮ, ಬರಗಾಲ, ದುಭಿ್ಯಕ್ಷ

fare ಪ್ರಯಾಣದರ, ಹಾಸಲು

farewell ಬಿೇಳ�ಕಕೆಡುಗ�, ವಿದಾಯ

farming ವ್ಯವಸಾಯ, ಬ�ೇಸಾಯಮಾಡು

fatigue ಆಯಾಸ, ಬಳಲಿಕ�, ದಣಿವು

fault ದ�ೊೇಷ, ತಪು್ಪ

favour ಅನುಗ್ರಹ, ಒಲವು, ಕೃಪ�

feasibility ಕಾಯ್ಯ ಸಾಧ್ಯತ�

federation ಒಕೊಕೆಟ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ�್ಥ

fee ಶುಲಕೆ, ಫಿೇಜು

feed back ಪ್ರತಿ ಪುರ್ಟಿ

feeling ಭಾವನ�, ಸಂವ�ೇದನ�

felicitate ಅಭಿನಂದ್ಸು, ಸನಾ್ಮನಿಸು

fellow ಸದಸ್ಯ, ಛಾತ್ರವ�ೇತನ ಪಡ�ಯುವವನು

fellowship ಸದಸ್ಯತವಾ, ಛಾತ್ರವ�ೇತನ, ಶಷ್ಯವೃತಿ್ತ

female ಸಿತ್ರೇ, ಹ�ಣು್ಣ

fertile ಫಲವತಾ್ತದ

fictitious ಕಲಿ್ಪತ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಸುಳಿಳುನ

fidelity ಸಾವಾಮಿನಿಷ�ಠೆ, ವಿಶಾವಾಸ, ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ

field ಕ�ೇತ್ರ
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figure ಚಿತ್ರ, ಆಕಾರ, ಆಕೃತಿ, ಅಂಕ್, ಸಂಖ�್ಯ

file ಕಡತ

filing ಕಡತಗ�ೊಳಿಸು

film ಚಲನ ಚಿತ್ರ, ಸಿನಿಮಾ, ಲ�ೇಪ, ಪ್ರ�

final ಅಂತಿಮ, ಕ�ೊನ�ಯ

finance ಹಣಕಾಸು, ಹಣ ಒದಗ್ಸು, ವಿತ್ತ

financier ಬಂಡವಾಳಗಾರ, ಹಣಕಾಸು ಒದಗ್ಸುವವ

findings ವಿರಾರಣ�ಯ ಫಲಿತಗಳ್, ತಿೇಮಾ್ಯನಗಳ್

fine ಜುಲಾ್ಮನ�, ದಂಡ, ಉತ್ತಮ, ರ�ೊಕಕೆ

fine	arts ಲಲಿತಕಲ�ಗಳ್

finger	print ಬ�ರಳ ಗುರುತು

finished	goods ಸಿ್ಥದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ್, ಸಾಮಗ್್ರಗಳ್

fire ಅಗ್್ನ, ಬ�ಂಕ್

firing ಗ�ೊೇಲಿಬಾರ್, ಗುಂಡು ಹಾರಸುವುದು 

firm ವಾ್ಯಪಾರ ಸಂಸ�್ಥ

first	aid ಪ್ರರಮ ಚಿಕ್ತ�ಸು

first	class ಪ್ರರಮ ಶ�್ರೇಣಿ, ಪ್ರರಮವಗ್ಯ, ಮೊದಲ ಶ�್ರೇಣಿ

first	division ಮೊದಲದಜ�್ಯ

first	information	report ಪ್ರರಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದ್

fiscal ಹಣಕಾಸಿನ

fisheries ಮಿೇನುಗಾರಕ�

fit ಯೇಗ್ಯ, ಅಹ್ಯ, ಉಚಿತ

fitness ಅಹ್ಯತ�, ಯೇಗ್ಯತ�, ದಾಢ್ಯ್ಯತ�

fix ನಿಲಿಲಸು, ಸಿ್ಥರಗ�ೊಳಿಸು, ಗ�ೊತು್ತಮಾಡು, ಉಭಯ 

ಸಂಕಟ, ಇಕಕೆಟುಟಿ, ಜ�ೊೇಡಿಸು

fixation ನಿಗದ್ ಪಡಿಸುವುದು

fixed ಸಿ್ಥರಗ�ೊಂಡ, ನ�ಲ� ಗ�ೊಂಡ, ನಿಶ್ಚತ

flag ಬಾವುಟ, ಪತಾಕ�, ಧ್ಜ, ತಲ�ಚಿೇಟ್

flap ಪಟ್ಟಿ

flat ವಸತಿ ಭಾಗ, ಮಹಡಿ, ಚಪ್ಪಟ�, ಮಟಟಿಸವಾಗ್ರುವ
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fleet ನೌಕಾಬಲ, ಹಡಗುಪಡ�

flexibility ನಮ್ಯತ�, ಹ�ೊಂದ್ಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

flight ವಿಮಾನಯಾನ, ಹಾರಾಟ

flood	relief ಪ್ರವಾಹ ಪರಹಾರ

floor ಅಂತಸು್ತ, ನ�ಲ, ಮಹಡಿ, ಸಭಾಂಗಣ

flow ಹರ, ಪ್ರವಹಿಸು, ಪ್ರವಾಹ

fluctuation ಏರಳಿತ / ಅಸಿ್ಥರತ�

foeticide ಭೊ್ರಣ ಹತ�್ಯ

folder ಮಡಿಸಿದ ಕರಪತ್ರ, ಮಡಿಚಿದ ಹ�ೊದ್ಕ�, ಫೇಲಡಿರ್

folio ಪುಟ, ಹಾಳ�

follow ಅನುಸರಸು, ಹಿಂಬಾಲಿಸು

following ಅನುಸರಣ�, ಅನುಸರಸು

follower ಅನುಯಾಯಿ, ಅನುಚರ

foment ಶಾಖಕ�ೊಡು, ಕಾವುಕ�ೊಡು, ಉತ�್ತೇಜಿಸು

foot note ಅಡಿಟಪ್ಪಣಿ

forced labour ಜಿೇತ, ಜಿೇತ ಪದ್ಧತಿ

forecast ಮುನೊಸುಚನ�

foregone conclusion ಮುಂದಾಗ್ ಮಾಡಿದ ತಿೇಮಾ್ಯನ, ಮುನಿ್ನಧಾ್ಯರ

foreign ವಿದ�ೇಶೇಯ

foreman ಪ್ೇರ್ ಮನ್, ಅಗ್ರಕಾಮಿ್ಯಕ

forenoon ಬ�ಳಿಗ�ಗಿ, ಪೂವಾ್ಯಹ್ನ

foresight ದೊರದೃರ್ಟಿ, ಮುಂದಾಲ�ೊೇಚನ�

foreword ಮುನು್ನಡಿ

forfeit ಮುಟುಟಿಗ�ೊೇಲು ಹಾಕ್ಕ�ೊೇ, ಹಕುಕೆಕಳ�ದುಕ�ೊೇ

forged ಸೃಷಟಿನ� ಮಾಡಿದ, ನಕಲಿಯಾಗ್ಮಾಡಿದ

forgery ನಕಲಿ ರುಜು, ಸುಳ್ಳು ಸೃಷಟಿನ�, ಖ�ೊೇಟಾ ತಯಾರಕ�  

form ನಮೊನ�, ಮಾದರ, ಆಕೃತಿ, ರೊಪ, ರೇತಿ

formal ಔಪರಾರಕ

format ಪ್ರಸ್ತಕದರೊಪ ಮತು್ತ ಆಕಾರ, ವಿಧಾನ, ಶ�ೈಲಿ

former ಹಿಂದ್ನ, ಪೂವ್ಯದ, ಪಾ್ರಚಿೇನ
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formula ಸೊತ್ರ

forthwith ತಕ್ಷಣ, ಈಕೊಡಲ�ೇ

forward ಮುಂದಕ�ಕೆ ಕಳ್ಹಿಸಿ ಕ�ೊಡು

forwarding letter ಪ�್ರೇಕರ ಪತ್ರ, ಮುಂದಕ�ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಪತ್ರ

foundation ತಳಹದ್, ಅಸಿ್ತಭಾರ, ಅಡಿಪಾಯ, ಪ್ರತಿಷಾಠೆನ

fraction ಭಿನಾ್ನಂಶ, ಅಂಶ, ಅಪೂಣಾ್ಯಂಕ, ಕ�ೊಂಚ ಭಾಗ

franchise ಮತ ಕ�ೊಡುವ ಹಕುಕೆ, ಮತ ದಾನಾಧಿಕಾರ

fraud ಮೊೇಸ, ವಂಚನ�, ಕುಯುಕ್್ತ

free ಮುಕ್ತ, ಸವಾತಂತ್ರ, ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸು, ಉಚಿತ, ನಿರಂತರ

freeze ಹ�ಪು್ಪ ಗಟುಟಿ, ಗಡ�ಡಿ ಕಟುಟಿ, ಸ್ಥಗ್ತಗ�ೊಳಿಸು

freight ರವಾನ�ಶಲುಕೆ

frequency ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಬರುವುದು, ಮೆೇಲಿಂದಮೆೇಲ� ಬರುವುದು

fuel ಇಂಧನ, ಸೌದ�, ಉರುವಲು

full-scale ಪೂಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಪೂಣ್ಯ

function ಸಮಾರಂಭ, ಕೃತ್ಯ, ವೃತಿ್ತ, ಉದ�ೊ್ಯೇಗ, ಉತಸುವ

fund ನಿಧಿ, ಪುದುವಟುಟಿ

fundamentalism ಮೊಲಭೊತವಾದ

furnish ಸಜುಜು ಗ�ೊಳಿಸು, ಒದಗ್ಸು

further action ಮುಂದ್ನ ಕ್ರಮ

G

gainful employment ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ�ೊ್ಯೇಗ

gainful occupation ಲಾಭದಾಯಕ ವೃತಿ್ತ

gate pass ಗ�ೇಟ್ ಪಾಸು, ಪ್ರವ�ೇಶ ಪತ್ರ

gazetted ರಾಜ ಪತಾ್ರಂಕ್ತ, ಗ�ಜ�ಟ�ಡ್

gazetted holiday ಗ�ಜ�ಟ�ಡ್ ರಜ�, ಪತಾ್ರಂಕ್ತ ರಜ�

general ಸಾವ್ಯತಿ್ರಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ, ಮುಖ್ಯಸ�ೇನಾಧಿಪತಿ, 

ಸ�ೇನಾನಿ
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general administration ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ

general body ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭ�, ಸಾಧಾರಣ ವಿಭಾಗ

general election ಸಾವ್ಯತಿ್ರಕ ಚುನಾನಣ�

general meeting ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭ�

general practice ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಚರಣ�, ಸಾಮಾನ್ಯರೊಢ

general procedure ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ್ಯ ವಿಧಾನ

general rule ಸಾವ್ಯತಿ್ರಕ ನಿಯಮ

general ward ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಡು್ಯ

generation ತಲ�ಮಾರು, ಪಿೇಳಿಗ�, ಉತ್ಪತಿ್ತ, ಉತಾ್ಪದನ�

genius ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭ�, ಜಾಯಮಾನ

genuine ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ, ಸಾರಾ, ಯಥಾರ್ಯ

gift ಕ�ೊಡುಗ�, ಕಾಣಿಕ�, ದಾನ

gist ಸಾರಾಂಶ, ತಿರುಳ್

global tender ಜಾಗತಿಕ ಟ�ಂಡರು

glossary ಶಬದೆಕ�ೊೇಶ, ಪದಕ�ೊೇಶ

goal ಗುರ, ಉದ�ದೆೇಶ

godown ಉಗಾ್ರಣ

golden handshake (=golden 
parachute)

ಸುವಣ್ಯ ವಿದಾಯ

good ಒಳ�ಳುಯ, ಹಿತವಾದ, ತಕಕೆ

good conduct ಸನ್ನಡತ�, ಸದವಾತ್ಯನ�

good faith ಸದಾಭಾವ, ಸದುದ�ದೆೇಶ

good	offices ಸತ್ ಪ್ರಭಾವ

goodwill ಸದಾಭಾವನ�, ಸುನಾಮ, ಸದ್ರ�ಛಾ

govern ಆಳ್, ಅಧಿಕಾರ ನಡ�ಸು

governance ಆಳಿವಾಕ�, ಆಡಳಿತ, ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರಭುತವಾ

government ಸಕಾ್ಯರ, ಪ್ರಭುತವಾ

Government of India ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರ

Government of India Concern ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರದ ಸಂಸ�್ಥ

Government of India Under-
taking

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರದ ಸಾವಾಮ್ಯಕ�ಕೆ ಒಳಪಟಟಿ
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government press ಸಕಾ್ಯರ ಮುದ್ರಣಾಲಯ

government servants conduct 
rules

ಸಕಾ್ಯರ ನೌಕರರ ನಡತ� ನಿಯಮಾವಳಿ

government service ಸಕಾ್ಯರ ಸ�ೇವ�

gradation ಶ�್ರೇಣಿೇಕರಣ

grade ಶ�್ರೇಣಿ, ವಗ್ಯ, ದಜ�್ಯ

grading ಶ�್ರೇಣಿೇಕರಣ ಗ�ೊಳಿಸುವುದು

graduate ಪದವಿೇಧರ

graduated wages ಶ�್ರೇಣಿೇಕೃತ ಕೊಲಿ, ಶ�್ರೇಣಿೇಕೃತ ಸಂಬಳ

graduate trainee ಪದವಿೇ.ಧರ ಪ್ರಶಕ್ಷು, ಪದವಿೇಧರ ತರಬ�ೇತು 

ಪಡ�ದವರು

graft ಕಸಿ, ಕಸಿಮಾಡು, ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಾದನ�

grand total ಒಟುಟಿ ಮೊತ್ತ

grant ಅನುದಾನ, ಸಹಾಯಧನ, ಮಂಜೊರು ಮಾಡು

grant-in-aid ಸಹಾಯಾನು ದಾನ

grapevine ಅಪುಷಟಿ ಸಮಾರಾರ, ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿಳು

graph ರ�ೇಖಾನಕ�, ಗಾ್ರಫ್

graphology ರ�ೇಖಾಚಿತ್ರ ವಿದ�್ಯ, ಹಸಾ್ತಕ್ಷರ ವಿದ�್ಯ

grateful ಕೃತಜ್ಞ, ಆಭಾರ

gratuity ಉಪದಾನ, ಗಾ್ರಚುಟ್

green hand ಈಗ ತಾನ� ಕಲಿಯಲಾರಂಭಿಸಿರುವವನು

greeting(s) ಶುಭಾಶಯ(ಗಳ್), ಅಭಿನಂದನ�

grievance ದೊರು, ಕುಂದು ಕ�ೊರತ�, ಸಂಕಟ

grievous ತಿೇವ್ರ, ದುಭ್ಯರ, ದುಃಖಕರ

gross ಸಮಸ್ತ, ಒಟುಟಿ, ಮಹತ್ತರ,

gross amount ಒಟುಟಿ ಮೊತ್ತ, ಒಟುಟಿ ಮೊಬಲಗು

gross misconduct ಅತಿೇವ ದುನ್ಯಡತ�

gross negligence ಅತಿೇವ ನಿಲ್ಯಕ್ಷಷ್ಯ, ಅತಿೇವ ಕತ್ಯವ್ಯಲ�ೊೇಪ

gross	profit ಒಟುಟಿಲಾಭ

gross revenue ಒಟುಟಿ ರಾಜಸವಾ

gross total ಒಟುಟಿ ಮೊತ್ತ, ಒಟುಟಿ ಜುಮಾಲ
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groundless ನಿರಾಧಾರ

ground rent ನ�ಲಬಾಡಿಗ�

grounds ಆಧಾರಗಳ್

group ಗುಂಪು, ಸಮೊಹ

grouping and grading ಗುಂಪುಗಳಾಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತು್ತ ಶ�್ರೇಣಿೇಕರಸುವುದು

guarantee ಖಾತರಕ�ೊಡು, ಖಾತರ

guarantor ಖಾತರದಾರ, ಹ�ೊಣ�ಗಾರ

guard ರಕ್ಷಕ, ಪಹರ�ಯವನು, ರಕ್ಷಿಸು, ಗಾಡ್್ಯ

guard	file ರಕಾಕಡತ

guardian ಪ್ೇಷಕ, ಸಂರಕ್ಷಕ

guest house ಅತಿರ್ಗೃಹ

guide ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯಕ, ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯ

guidelines ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನ ಸೊತ್ರಗಳ್

guilt ದ�ೊೇಷ / ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್�

H

habit ಅಭಾ್ಯಸ, ರೊಢ, ಚಟ

habitual ಅಭಾ್ಯಸದ, ರೊಢಯ, ರಾಳಿಯ

half-holiday ಅಧ್ಯರಜ�

half pay ಅಧ್ಯವ�ೇತನ

hall ಸಭಾಂಗಣ

halt ತಂಗು, ತಡ�ನಿಲುಲ

hand ಕ�ಲಸಗಾರ

handbill ಕರಪತ್ರ

handbook ಕ�ೈಪಿಡಿ, ಕ�ೈಹ�ೊತಿ್ತಗ�

handicap ತ�ೊಂದರ�, ಅಡಿಡಿ, ಅಂಗವಿಕಲತ�

handle ಹಿಡಿ, ಹಿಡಿಕ�, ನಿವ್ಯಹಿಸು, ಸಂಭಾಳಿಸು
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handloom ಕ�ೈಮಗಗಿ

handy ಅನುಕೊಲಕರ, ಕ�ೈಗ�ಟುಕುವ

hand-over ಹಸಾ್ತಂತರಸು, ಒಪಿ್ಪಸು

handwriting ಕ�ೈಬರಹ, ಬರವಣಿಗ�

harassment ತ�ೊಂದರ�, ಪಿೇಡನ�, ಕಾಟ

harbour ಬಂದರು, ರ�ೇವು

hard labour ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆ, ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ

hardware ಕಬಿ್ಬಣದ ಸಾಮಾನುಗಳ್

hard working ಕಷಟಿಪಟುಟಿ ಕ�ಲಸಮಾಡುವ

haulage ಸಾಗಣ� ವ�ಚ್ಚ

hawker ಬಿೇದ್ವಾ್ಯಪಾರ, ತಿರುಗು ವಾ್ಯಪಾರ

hazard ಅಪಾಯ, ಸಾಹಸಮಾಡು, ಧ�ೈಯ್ಯದ್ಂದ ಮುನು್ನಗುಗಿ

head ಶೇರ್್ಯಕ�, ಪ್ರಧಾನ, ತಲ�

head	office ಮುಖ್ಯಕಛ�ೇರ

headquarter ಕ�ೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳ, ಕ�ೇಂದ್ರಕಛ�ೇರ

health	certificate ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

hearing ಕ�ೇಳ್ವುದು

hearsay ವದಂತಿ, ಕ�ೇಳಿಕ�

heavy vehicle ಭಾರೇ ವಾಹನ

heir ವಾರಸುದಾರ

held up ತಡ�ದ, ಹಿಡಿದ್ಟಟಿ

herewith ಇದರ�ೊಟ್ಟಿಗ�, ಇದರ�ೊಂದ್ಗ�

heritage ಪರಂಪರ�

hierarchy ಅನುಶ�್ರೇಣಿ

higher authority ಮೆೇಲಧಿಕಾರಗಳ್

high grade ಉನ್ನತ ಶ�್ರೇಣಿ

high level ಉನ್ನತ ಮಟಟಿ

high level decision ಉನ್ನತ ಮಟಟಿದ ನಿಣ್ಯಯ

highlights ಮುಖ್ಯ ಸಮಾರಾರ, ಮುಖ್ಯ ವಿಶ�ೇಷತ�ಗಳ್

high	official ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ
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high priorty ಉನ್ನತ ಆದ್ಯತ�, ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತ�

high school ಪೌ್ರಢಶಾಲ�

Hindi version ಹಿಂದ್ ರೊಪಾಂತರ, ಹಿಂದ್ೇ ಅನುವಾದ

hire ಬಾಡಿಗ�, ಕೊಲಿ, ಮಜೊರ

hiring ಬಾಡಿಗ�ಗ� ತ�ಗ�ದು ಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

history sheet ಇತಿವೃತ್ತ

hoarding ಅತ್ಯಧಿಕ ದಾಸಾ್ತನು, ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹ

holding ಹಿಡುವಳಿ, ಹ�ೊಂದ್ರುವುದು

holiday ರಜಾದ್ನ

homage ಶ್ರದಾ್ಧಂಜಲಿ, ಗೌರವಾಪ್ಯಣ�

home ಗೃಹ

homicide ನರಹತ�್ಯ

honest ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ

honorarium ಗೌರವಧನ, ಗೌರವ ಸಂಭಾವನ�

honorary ಗೌರವದ, ಗೌರವಾರ್ಯಕ

honour ಗೌರವ, ಮನ್ನಣ�

hostel ವಿದಾ್ಯರ್್ಯನಿಲಯ, ಹಾಸ�ಟಿಲುಲ

hostile ಹಗ�ತನದ, ಶತು್ರತವಾದ, ಪ್ರತಿಕೊಲ

house rent ಮನ� ಬಾಡಿಗ�

house rent allowance ಮನ� ಬಾಡಿಗ� ಭತ�್ಯ

house tax ಮನ� ತ�ರಗ�

housing ವಸತಿ, ಗೃಹನಿಮಾ್ಯಣ

housing society ಗೃಹನಿಮಾ್ಯಣ ಸಂಘ

hue and cry ಕ�ೊೇಲಾಹಲ / ಅಬ್ಬರ

humane ಮಾನವಿೇಯ, ದಯಾಪರ

human rights ಮಾನವ ಹಕುಕೆಗಳ್

humiliation ಅಪಮಾನ, ತ�ೇಜ�ೊೇವಧ�

hygiene ಸಾವಾಸ್ಥಷ್ಯ

hypothecation ಅಡವಾಗ್ಡುವುದು, ಅಡಮಾನಿಕ�
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I

idea ಭಾವ, ವಿರಾರ, ಕಲ್ಪನ�, ಅಭಿಪಾ್ರಯ

ideal ಆದಶ್ಯ

identical ತದೊ್ರಪದ, ಅದ�ೇರೇತಿಯ

identification ಗುರುತು

identity ಗುರುತು, ಅನನ್ಯತ�, ವ್ಯಕ್್ತತವಾ

identity card ಗುರುತು ಪತ್ರ

ignorance ಅಜ್ಾನ

ignore ಕಡ�ಗಣಿಸು, ಅಲಕ್ಷಿಸು

illegal ಕಾನೊನು ಬಾಹಿರ

illegal strike ಕಾನೊನು ಬಾಹಿರ ಮುಷಕೆರ

illigible ಅಸುಫಟ, ಓದಲಾಗದ

ill-feeling ಅಹಿತ ಭಾವನ�

illicit ಅಕ್ರಮ, ನಿರ್ದ್ಧ, ಅನ�ೈತಿಕ

illiteracy ಅನಕ್ಷರತ�

illogical ತಕ್ಯರಹಿತ

illustration ಉದಾಹರಣ�, ದೃಷಾಟಿಂತ ನಿದಶ್ಯನ

image ವ್ಯಕ್್ತತವಾ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಪ್ರತಿಮೆ

imbalance ಅಸಮತ�ೊೇಲ

immature ಅಪರಪಕವಾ

immediate ಕೊಡಲ�ೇ, ತವಾರತ, ತಕ್ಷಣ

immediate action ತವಾರತ ಕ್ರಮ

immediate	officer ನಿಕಟ ಅಧಿಕಾರ

immigrant ವಲಸ�ಬಂದವ

immoral ಅನ�ೈತಿಕ

immovable ಸಿ್ಥರ

immune ನಿರ�ೊೇಧಕ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಿತ

immunity ರಕ್ಷಣ�, ಪ್ರತಿರ�ೊೇಧ, ವಿನಾಯಿತಿ
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impact ಪ್ರಭಾವ, ಆಘಾತ, ಬಡಿತ

impartial ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ

impeachment ಮಹಾಭಿಯೇಗ, ಗಂಭಿೇರ ಆಪಾದನ�

impediment ಅಡಚಣ�, ಅಡಿಡಿ

imperative ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ, ಮಾಡಿಯೆೇತಿೇರಬ�ೇಕಾದ

impersonation ಪ್ರತಿರೊಪಣ

implement ಸಲಕರಣ�, ಉಪಕರಣ, ಕಾಯ್ಯರೊಪಕ�ಕೆತರು, 

ಜಾರಗ�ೊಳಿಸು

implicate ದ�ೊೇಷಾರ�ೊೇಪಣ�ಯಲಿಲ ಸಿಕ್ಕೆಸು

implicite ಇಂಗ್ತ, ಸೊಚಿತವಾದ, ಸಂಶಯರಹಿತ

import ರಫ್್ತ

important ಮುಖ್ಯವಾದ

importer ಆಮದುಗಾರ

impost ಸುಂಕ, ತ�ರಗ�

impound ದ�ೊಡಿಡಿಗ� ಕೊಡು, ಮುಟುಟಿಗ�ೊೇಲು ಹಾಕು

impression ಭಾವನ�, ಅಭಿಪಾ್ರಯ, ಪ್ರಭಾವ, ಮುದ�್ರ

imprest ಕ�ೈಹಣ, ಮುಂಗಡಹಣ

improper ಅನುಚಿತ, ಮುಕ್ತವಲಲದ, ತರವಲಲದ

improve ಸುಧಾರಸು, ತಿದ್ದೆಕ�ೊ, ಗುಣಹ�ೊಂದು

improvement ಸುಧಾರಸುವಿಕ�, ತಿದ್ದೆ ಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕ�, ಸುಧಾರಣ�

improvisation ಒದಗ್ಸು, ಅನುಗ�ೊಳಿಸು, ಆಶುಭಾಷಣರಚನ�

impute ಆರ�ೊೇಪಿಸು

in abeyance ತಡ�ಹಿಡಿದ, ನಿಲಂಬನ�ಯಲಿಲರುವ

inability ಅಸಾಮರ್ಯ್ಯ

inaccessible ಅಪಾ್ರಪ್ಯ, ಕ�ೈಗ�ಟುಕದ

inadmissible ಒಪ್ಪಲಾಗದ, ಅಂಗ್ೇಕರಸಲಾಗದ

inadvertently ಅಲಕ್ಷಷ್ಯದ್ಂದ ಕೊಡಿದ, ಅಜಾಗರೊಕತ�ಯಿಂದ ಕೊಡಿದ

inauguration ಉದಾಘಾಟನ�

in cash ನಗದು ರೊಪದಲಿಲ

incentive ಪ�್ರೇರಕ, ಪ್್ರೇತಾಸುಹಕ, ಉತ�್ತೇಜಕ

incidental ಪಾ್ರಸಂಗ್ಕ, ಸಂಭವನಿೇಯ, ಗೌಣ
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inclination ಒಲಿಕ�, ಒಲವು ತ�ೊೇರು

inclusive ಎಲಲವನೊ್ನ ಒಳಗ�ೊಳ್ಳುವ

incognito ವ�ೇಷಮರ�ಸಿಕ�ೊಂಡು, ಅಜ್ಾತ, ಗುಪ್ತವಾಗ್

income ಆದಾಯ

income tax ಆದಾಯ ತ�ರಗ�

income tax clearance certif-
icate

ಆದಾಯ ತ�ರಗ� ಸಂದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

income tax return ಆದಾಯ ತ�ರಗ� ಸಲಿಲಕ�

incoming ಒಳಬರುವ

incompetency ಅಸಾಮರ್ಯ್ಯ, ಅಕ್ಷಮತ�

incompetent ಅಕ್ಷಮ, ಅಸಮರ್ಯ

incomplete ಅಪೂಣ್ಯ

inconclusive ನಿಣಾ್ಯಯಕ ವಲಲದ

incongruous ಒಪ್ಪದ, ಹ�ೊಂದದ  

ಅಸಂಗತ

inconsistency ಪರಸ್ಪರ ವಿರ�ೊೇಧಿ, ಅಸಮಂಜಸ

inconvenience ಅನನುಕೊಲ

incorporated ನಿಗಮಿತ, ಸ�ೇರಸಿದ

incorrect ತಪಾ್ಪದ, ಅಶುದ್ಧ

incredible ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ, ನಂಬಲಾಗದ

increment ವ�ೇತನ ಬಡಿ್ತ

incumbent ಸಾ್ಥನಿಕ, ಕತ್ಯವ್ಯ ಅವಲಂಬಿತ, ಆಶ್ರತ, ಅಧಿೇನ, 

ಸಾ್ಥನಸ್ಥ, ಸಾ್ಥನದಲಿಲರುವವನು, ಉದ�ೊ್ಯೇಗ್

incumbrance ಭಾರ, ಹ�ೊಣ�

indemnification ನಷಟಿಪೂತಿ್ಯ, ನಷಟಿಭತಿ್ಯ, ಕ್ಷತಿಪೂರಣ

indent ಕ�ೊೇರಕ� ಪತ್ರ, ಬ�ೇಡಿಕ� ಪತ್ರ

independence day ಸವಾತಂತ್ರತಾದ್ನ

independent ಸವಾತಂತ್ರವಾಗ್

index ಸೊಚಿ, ಸೊಚಿಕ�, ಸೊಚ್ಯಂಕ ಮಾಪಕ, ಅನುಕ್ರಮಣಿಕ�

index card ಸೊಚಿಪತ್ರ

indication ಸೊಚನ�
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indict ಆಪಾದ್ಸು, ಆರ�ೊೇಪಿಸು, ತಪು್ಪಹ�ೊರಸು, 

ದ�ೊೇಷಾರ�ೊೇಪಣ� ಮಾಡು

indifference ಔದಾಸಿೇನ್ಯ, ಅನಾದರ, ಉಪ�ೇಕ�, ತಾತಾಸುರ, ಅಸಡ�ಡಿ

indirect ಪರ�ೊೇಕ್ಷ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ನ�ೇರವಲಲದ

indiscipline ಅಶಸು್ತ

indiscretion ವಿವ�ೇಚನಾಶ್ನ್ಯತ�, ಅವಿವ�ೇಕ

indiscriminate ವಿವ�ೇಚನ�ಯಿಲಲದ�, ಗ�ೊತು್ತ ಗುರಯಿಲಲದ�

indisputable ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಲಲದ, ವಾದಕ�ಕೆಡ�ಯಿಲಲದ, ನಿವಿ್ಯವಾದ

indistinct ಅಸ್ಪಷಟಿ

indorsement ಹಿಂಬರಹ

individual ವ್ಯಕ್್ತ, ವ�ೈಯಕ್್ತಕ, ವ್ಯಕ್್ತಗತ, ಪ್ರತ�್ಯೇಕ

induction ಪ್ರತಿಷಾಠೆಪನ�, ಸಾ್ಥಪನ�, ಅಂತ�

in duplicate ದ್ವಾಪ್ರತಿಯಲಿಲ

industrialization ಔದ�ೊ್ಯೇಗ್ೇಕರಣ

industrial staff ಔದ�ೊ್ಯೇಗ್ಕ ಕಾಮಿ್ಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದ್

industrious ಉದ�ೊ್ಯೇಗಶೇಲ, ಶ್ರಮಶೇಲ, ದುಡಿಯುವ

industry ಉದ್ಯಮ, ಕ�ೈಗಾರಕ�, ದುಡಿತ, ದುಡಿಮೆ

inefficiency ಅದಕ್ಷತ�

inequity ಅನಾ್ಯಯ, ಪಕ್ಷಪಾತ

inevitable ಅನಿವಾಯ್ಯ, ತಪಿ್ಪಸಿಕ�ೊಳಳುಲಾಗದ, ಅಪರಹಾಯ್ಯ

inexpedient ಅನುಚಿತವಾದ, ಅನಾನುಕೊಲವಾದ, ಸೊಕ್ಷಷ್ಮವಾದ

inexperienced ಅನುಭವಹಿೇನ, ಅನನುಭವಿ

in fact ವಸು್ತತಃ

infection ರ�ೊೇಗ ತಾಕುವುದು, ರ�ೊೇಗದಸ�ೊೇಂಕು

inferior ಸಿೇಳ್ಸಿೇಳಾದ, ಕ�ಳದಜ�್ಯಯ, ಕ�ಳಮಟಟಿದ, ಅಧಮ

infirmity ದೌಬ್ಯಲ್ಯ, ಅಶಕ್ತತ�, ಚಂಚಲ

inflation ಹಣದುಬ್ಬರ

inflation	rate ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ ದರ

influential ಪ್ರಭಾವಿೇ, ಪ್ರಭಾವಬಿೇರುವಂತಹ

informal ಅನೌಪರಾರಕ

information ಸಮಾರಾರ, ವಾತ�್ಯ, ತಿಳ್ವಳಿಕ�, ಸುದ್ದೆ
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infrastructure ಪೂವ್ಯರಚನ�, ಪೂವ್ಯಭಾವಿ ವ್ಯವಸ�್ಥ, 

ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯಗಳ್, ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಸೌಕಯ್ಯಗಳ್

infringe ಮಿೇರು, ಮುರ, ಉಲಲಂಘಿಸು, ಭಂಗಮಾಡು

infringement ಅತಿಲಂಘನ, ಮಿೇರುವುದು

infructuous ವಿಫಲ, ನಿರರ್ಯಕ, ವ್ಯರ್ಯ

inherent ಅಂತಗ್ಯತ, ಸವಾತಃಸಿದ್ಧ, ಅಂತಃಸಿಸುದ್ಧ, ಸಹಜ

inherit ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವಾಗ್ ಪಡ�, ವಾರಸುದಾರನಾಗ್ ಪಡ�

initial ಮೊದಲಿನ, ಹ�ಸರನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳ್, ಚಿಕಕೆ ರುಜು, 

ಚಿಕಕೆ ಸಹಿ, ಆದ್ಯಕ್ಷರ

initials ಆದ್ಯಕ್ಷರ

initiate ಆರಂಭಿಸು, ಮೊದಲು ಮಾಡು, ಉಪಕ್ರಮಿಸು, 

ದ್ೇಕ�ಕ�ೊಡು

injuction ಇಂಜಕ್ಷನ್, ಸೊಜಿಮದುದೆ

injury ಗಾಯ, ನಷಟಿ, ಹಾನಿ

inland letter ಅಂತದ�ೇ್ಯಶೇಯ ಪತ್ರ

inoculation ಇನಾಕು್ಯಲ�ೇಷನ್, ಚುಚು್ಚಮದುದೆ

input ಹೊಡುವಳಿ, ಹೊಡು

inquiry ವಿರಾರಣ�, ಶ�್ ೇಧನ�, ತನಿಖ�, ವಿರಾರಸುವುದು, ಕ�ೇಳಿ 

ತಿಳಿದು ಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

insert ಒಳಸ�ೇರಸು, ತುರುಕು

insight ಒಳನ�ೊೇಟ, ಒಳದೃರ್ಟಿ, ಅಂತಃದೃರ್ಟಿ

inspect ನಿರೇಕ್ಷಣ� ಮಾಡು, ತಪಾಸಣ� ಮಾಡು

inspector ನಿರೇಕ್ಷಕ

instability ಅಸಿ್ಥರತ�

installation ಸಾ್ಥಪನ�, ಪ್ರತಿಷಾಠೆಪನ�

instalment ಕ್ಸು್ತ, ಕಂತು

instigate ದುಬ�ೊೇ್ಯಧಿಸು, ಪ�್ರೇರ�ೇಪಿಸು, ಚಿತಾವಣ� ಮಾಡು

instigation ದುಬ�ೊೇ್ಯಧನ�, ಪ�್ರೇರ�ೇಪಣ�, ಚಿತಾವಣ�

institute ಸಂಸ�್ಥ, ಸಂಘ, ಸಾ್ಥಪಿಸು, ಏಪ್ಯಡಿಸು, ಹೊಡು, ನಡ�ಸು 

ಆರಂಭಿಸು

instruction ಸೊಚನ�, ತಿಳಿವಳಿಕ�, ಆಜ್�, ಶಕ್ಷಣ, ಬ�ೊೇಧನ�
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instrument ಉಪಕರಣ, ಸಾಧನ, ಸಲಕರಣ�, ಲಿಖಿತ ಪತ್ರ, ಲ�ೇಖ

insubordination ಅವಿಧ�ೇಯತ�

insurance ವಿಮೆ, ಇನ್ ಷೊರ�ನ್ಸು

insure ವಿಮೆಮಾಡು, ವಿಮೆ ಇಳಿಸು

integral ಸಂಪೂಣ್ಯ, ಸಮಗ್ರ

integration ಏಕ್ೇಕರಣ, ಸಮಿೇಕರಣ, ಭಾವ�ೈಕ್ಯತ�

integrity ನಿಷ�ಠೆ, ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತ�

intelligible ಅರ್ಯವಾಗುವ, ತಿಳಿಯುವ

intensive ತಿೇವ್ರ

intent ಉದ�ದೆೇಶ

interaction ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪಕ್ಯ, ಸಂವಹನ

inter alia ಇನಿ್ನತರವುಗಳ ಜ�ೊತ�ಗ�

inter-departmental ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ

interest ಆಸಕ್್ತ, ಬಡಿಡಿ, ಅಭಿರುಚಿ, ಕುತೊಹಲ, ಹಿತ, ಹಿತಾಸಕ್್ತ

interfere ಹಸ್ತಕ�ೇಪ ಮಾಡು, ನಡುವ� ತಲ� ಕೊರಸು

interim ಮಧ್ಯಕಾಲಿೇನ

interim order ನಡುಗಾಲದ ಆದ�ೇಶ, ಮಧ್ಯ ಕಾಲಿೇನ ಆಜ�ಢೆ

interim relief ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಹಾರ

interim report ಮಧ್ಯಂತರ ವರದ್

intermediate ಮಧ್ಯಂತರ, ಇಂಟರ್ ಮಿೇಡಿಯೆೇಟ್

intermediate college ಪದವಿ ಪೂವ್ಯ ಕಾಲ�ೇಜು

intern ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ಡು, ಸಾ್ಥನ ಬದ್ಧಗ�ೊಳಿಸು

internal ಆಂತರಕ

international law ಅಂತಾರಾರ್ರಾೇಯ ಕಾನೊನು

internship ಕ್ರಮಶಕ್ಷಣ

interpolation ಪ್ರಕ�ೇಪ

interpretation ನಿವ್ಯಚನ, ಅರ್ಯ ವಿವರಣ�, ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ

interrogate ಪ್ರಶ್ನಸು, ಪ್ರಶ�್ನ ಹಾಕ್ ಪರೇಕ್ಷಿಸು

interrupt ತಡ� ಹಾಕು, ಅಡಿಡಿ ನೊಡು, ಅಡಚಣ� ಮಾಡು

interruption ತಡ�, ಅಡಿಡಿ, ವಿಘ್ನ, ತ�ೊಂದರ�, ಅಡಚಣ�
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inter se ಪರಸ್ಪರ, ತಮ್ಮ-ತಮೊ್ಮಳಗ�, ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮಲಿಲ, 

ಅವರವರಲಿಲ

intervene ಮಧ�್ಯ ಪ್ರವ�ೇಶಸು, ಮಧ�್ಯಬರು, ಅಡಡಿಬರು

intervention ಮಧ್ಯ ಪ್ರವ�ೇಶ

interview ಸಂದಶ್ಯನ

interviewee ಸಂದಶ್ಯನ ನಡ�ಸುವವರು

interviewer ಸಂದಶ್ಯಕ

intimate ನಿಕಟ, ಆತಿಮೇಯ

intimation ತಿಳಿವಳಿಕ�, ಸೊಚನ�, ಮಾಹಿತಿ

intimidation ಭಯ ಪಡಿಸುವುದು, ಬ�ದರಸುವುದು, ಹ�ದರಸುವುದು

intolerance ಅಸಹನ�, ಅಸಹಿಷು್ಣತ�

intoxication ಮತ್ತತ�, ಮದ, ಅಮಲ�ೇರು

intricacy ತ�ೊಡಕು, ಜಟ್ಲವಾದ, ಗಹನವಾದ

intricate ತ�ೊಡಕ್ನ, ಜಟ್ಲ, ಗಹನ

introduce ಮಂಡಿಸು, ಆಚರಣ�ಗ�ತರು, ಪಾ್ರರಂಭಿಸು, ಪರಚಯ 

ಮಾಡಿಸು

introduction ಪರಚಯ, ಪಾ್ರರಂಭ

invalid ಅಮಾನ್ಯ, ಅಸಿಂಧು, ಅಸಮರ್ಯ, ಬಲಹಿೇನ, ಬಲಗ�ಟಟಿ 

/ ಅಶಕ್ತ

invalidity ಅಸಿಂಧುತವಾ

invariably ತಪ್ಪದ�, ಬದಲಾಗದ�

investigation ತನಿಖ�, ಪರಶ�್ ೇಧನ�

investment ಬಂಡವಾಳ ಹೊಡಿಕ�, ಬಂಡವಾಳ

invitation ಆಮಂತ್ರಣ, ಆಹಾವಾನ

involuntary ಅನ�ೈಚಿಛಾಕ

involved ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ, ಅಡಕವಾಗ್ರುವ

ipso facto ಅದ�ೇ ಸಂಗತಿಯಿಂದ, ಅದ�ೇ ಸಂಬಂಧದ್ಂದ, ಅದ�ೇ 

ವಿಷಯದ್ಂದ

ipso jure ಕಾನೊನು ಪ್ರವತ್ಯನ�ಯಿಂದ

irrational ಅಸಂಬದ್ಧ, ತಕ್ಯಹಿೇನ, ಅವ�ೈರಾರಕ

irrecoverable ವಸೊಲು ಮಾಡಲಾಗದ, ವಾಸಿಯಾಗದ
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irregular ಅಕ್ರಮ, ಅನಿಯಮಿತ, ಅನಿಯತ

irrelevant ಅಪಾ್ರಸಂಗ್ಕ, ಅಪ್ರಸು್ತತ

irresponsible ಬ�ೇಜವಾಬಾದೆರ

irrevocable ವಿಪಯ್ಯಯಗ�ೊಳಿಸಲಾಗದ, ಹಿಂದಕ�ಕೆ 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುಲಾಗದ

issue ವಿಷಯ, ವಿವಾದಾಂಶ, ಸಂತಾನ / ಸಂಚಿಕ�, ನಿೇಡಿಕ�, 

ಹ�ೊರಡಿಸು

issue order ಅದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸು

issue price ಬ�ಲ� ಹ�ೊರಡಿಸು, ಕ�ೊಡುವ ಬ�ಲ�

item ವಿಷಯ, ಅಂಶ, ವಸು್ತ

J

job ಕ�ಲಸ, ಕಾಯ್ಯ

job description ಕ�ಲಸದ ವಿವರಣ�

job evaluation ಕಾಯ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

job freeze ಕ�ಲಸ ಸ್ಥಗ್ತಗ�ೊಳಿಸು

job hunting ಕ�ಲಸದ ಹುಡುಕಾಟ

jobless ನಿರುದ�ೊ್ಯೇಗ್

job-oriented ಕಾಯೇ್ಯನು್ಮಖ

job rotation ಕಾಯ್ಯ ಪಯಾ್ಯಯ, ಕಾಯ್ಯ ಸರದ್

job satisfaction ಕ�ಲಸದ ಸಂತೃಪಿ್ತ

job security ಕ�ಲಸದ ಸುರಕ್ಷತ�, ಕ�ಲಸದ ಭದ್ರತ�

job	specification ಕ�ಲಸದ ವಿಶಷಟಿ ವಿವರಣ�, ಕ�ಲಸದ ತಪಶೇಲು

job study ಕ�ಲಸದ ಅಧ್ಯಯನ

job work ಬಿಡಿಗ�ಲಸ

join ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಸ�ೇರು

joining date ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಸ�ೇರುವ ದ್ನಾಂಕ, ಸ�ೇರಕ� ದ್ನಾಂಕ

joining pay ಸ�ೇರಕ� ವ�ೇತನ
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joining period ಸ�ೇರಕ� ಅವಧಿ

joining report ಸ�ೇರಕ� ವರದ್

joining time ಸ�ೇರಕ� ಕಾಲ

joint ಜಂಟ್, ಸಹ, ಸಂಯುಕ್ತ

joint account ಸಂಯುಕ್ತ ಖಾತ�

joint cadre ಸಂಯುಕ್ತ ಪದ ವೃಂದ

joint committee ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ

joint consultative committee ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮಾಲ�ೊೇಚನಾ ಸಮಿತಿ

joint family ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ, ಒಟುಟಿಕುಟುಂಬ

jointly ಸಂಯುಕ್ತವಾಗ್, ಜ�ೊತ�ಯಾಗ್

jointly and severally ಸಂಯುಕ್ತವಾಗ್ ಮತು್ತ ಪ್ರತ�್ಯೇಕವಾಗ್

joint ownership ಸಂಯುಕ್ತ ಒಡ�ತನ, ಸಂಯುಕ್ತಸಾವಾಮಿತವಾ

joint responsibility ಸಂಯುಕ್ತ ಜವಾಬಾದೆರ

joint venture ಸಂಯುಕ್ತ ಉದ್ಯಮ

journal ಪತಿ್ರಕ�, ದ್ನ ಪುಸ್ತಕ, ರ�ೊೇಜ ಪುಸ್ತಕ

journalist ಪತ್ರಕತ್ಯ

judgement ತಿೇಪು್ಯ, ನಿಣ್ಯಯ

judicial ನಾ್ಯಯಿಕ

judicial custody ನಾ್ಯಯಿಕ ವಶ, ನಾ್ಯಯಿಕ ಕಸಟಿಡಿ, ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಕಸಟಿಡಿ

judicial enquiry ನಾ್ಯಯಿಕ ವಿರಾರಣ�, ನಾ್ಯಯಾಂಗ ವಿರಾರಣ�

judicial notice ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಸೊಚನ�

judicial power ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರ

judicial service ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಸ�ೇವ�

judiciary ನಾ್ಯಯಾಂಗ

judicious ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ

junior administrative grade ಕ್ರಯ ಆಡಳಿತ ಶ�್ರೇಣಿ

junior clerk ಕ್ರಯ ಲಿಪಿಕ

junior in rank ದಜ�್ಯಯಲಿಲ ಕ್ರಯ

juniority ಕ್ರತನ

junior most ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಯ
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junior scale ಕ್ರಯ ಶ�್ರೇಣಿ, ಕ್ರಯ ವ�ೇತನಶ�್ರೇಣಿ

jurisdiction ಅಧಿಕಾರ ಕ�ೇತ್ರ, ಅಧಿಕಾರ

just ನಾ್ಯಯಪೂಣ್ಯ, ಇದ್ೇಗ, ನಿಪ್ಪಕ್ಷವಾದ

justice ನಾ್ಯಯ, ನಾ್ಯಯ ಮೊತಿ್ಯ

justiciable ನಾ್ಯಯ ವಿರಾರಣಾ ಯೇಗ್ಯ, ನಾ್ಯಯ ವಿರಾರಣ�ೇಯ

justify ಸಮರ್್ಯಸು

K

key ಮೊಲ, ಆಧಾರ ಮುಖ್ಯ, ಬಿೇಗದ ಕ�ೈ

keynote address ಆಶಯ ಭಾಷಣ

kick back ಲಂಚ

kin ಬಂಧುವಗ್ಯ

kith and kin ನಿಕಟ ಬಂಧುವಗ್ಯ

know-how ತಾಂತಿ್ರಕ ತಿಳಿವು, ತಿಳಿವು

knowledgeable ತಿಳ್ವಳಿಕ�ಯುಳಳು

L

labour ಶ್ರಮ, ಶ್ರಮಿಕ, ಹ�ರಗ�

labour charges ಮಜೊರ

labour contract ಕಾಮಿ್ಯಕ ಗುತಿ್ತಗ�, ಕಾಮಿ್ಯಕ ಕರಾರು

labour court ಕಾಮಿ್ಯಕ ನಾ್ಯಯಾಲಯ

labour dispute ಕಾಮಿ್ಯಕ ವಿವಾದ

labour force ಕಾಮಿ್ಯಕ ಬಲ, ಕಾಮಿ್ಯಕ ಪಡ�

labour laws ಕಾಮಿ್ಯಕ ಕಾನೊನು, ಕಾಮಿ್ಯಕ ಶಾಸನ

labour room ಹ�ರಗ� ಕ�ೊೇಣ�
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labour union ಕಾಮಿ್ಯಕ ಸಂಘ

labour welfare ಕಾಮಿ್ಯಕ ಕಲಾ್ಯಣ

land aquisition ಭೊ ಸಾವಾಧಿೇನ

land mark ಹ�ಗುಗಿರುತು, ಮೆೈಲಿಗಲುಲ

land records ಭೊದಾಖಲ�, ಜಮಿೇನು ದಾಖಲ�

land reforms ಭೊ ಸುಧಾರಣ�

land revenue ಭೊ ಕಂದಾಯ

land settlement ಭೊ ಇತ್ಯರ್ಯ

land tenure
land	use	certificate

ಭೊಮಿಗ�ೇಣಿ, ಭೊ ಧಾರಣ ಪದ್ಧತಿ

ಭೊ ಬಳಕ� ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

Lapse ಲ�ೊೇಪ, ಕ�ೈತಪಿ್ಪ ಹ�ೊೇಗು

large scale ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ

last date ಅಂತಿಮ ದ್ನಾಂಕ

lasting ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಿಕ�ಗ� ಬರುವ, ಶಾಶವಾತ

lastly ಕ�ೊನ�ಯದಾಗ್, ಅಂತಿಮವಾಗ್

last payment ಕ�ೊನ�ಯ ಪಾವತಿ, ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ

late ವಿಳಂಬ

late attendance statement ತಡವಾದ ಹಾಜರ ವಿವರ ಪತ್ರ

late duty ತಡವಾದ ಶುಲಕೆ, ತಡವಾದ ಕತ್ಯವ್ಯ

late payment ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿ

latest ಇತಿ್ತೇಚಿನ

laudable ಮೆಚ್ಚತಕಕೆ, ಪ್ರಶಂಸನಿೇಯ

launch ಪಾ್ರರಂಭಿಸು, ಉಡಾಯಿಸು

law ಕಾನೊನು

law and order ಕಾನೊನು ಮತು್ತ ಸುವ್ಯವಸ�್ಥ

law breaker ಕಾನೊನು ಭಂಗ ಮಾಡುವವನು

law court (=court of law) ಕಾನೊನು ನಾ್ಯಯಾಲಯ

lawsuit ದಾವ�, ಮೊಕದದೆಮೆ

lawyer ವಕ್ೇಲ, ಲಾಯರು, ನಾ್ಯಯವಾದ್

layoff ವಜಾ ಮಾಡುವದು, ತಾಕಾಕೆಲಿಕ ವಿಸಜ್ಯನ�, ವಜಾ 

ಅವಧಿ
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layout ರೊಪುರ�ೇಖ�, ನಕ�, ವಿನಾ್ಯಸ, ಹ�ೊಸಬಡಾವಣ�

leader ನಾಯಕ, ಸಭಾನಾಯಕ

leadership quality ನಾಯಕತವಾದ ಯೇಗ್ಯತ�

leaflet ಹಸ್ತ ಪತಿ್ರಕ�, ಸಣ್ಣ ಹಾಳ�

leak ಸ�ೊೇರು, ಹ�ೊರಬಿೇಳ್, ಒಳತೊರು

leap year ಅಧಿಕ ವಷ್ಯ

learning ಕಲಿ, ತಿಳಿದುಕ�ೊ

lease ಗುತಿ್ತಗ�, ಗ�ೇಣಿ

leased accommodation ಗುತಿ್ತಗ�ಗ� ನಿೇಡಲಾದ ವಸತಿ

leasehold ಗುತಿ್ತಗ� ಹಿಡುವಳಿ

leaseholder ಗುತಿ್ತಗ�ಗ� ನಿೇಡಿರುವಾತ

leasing ಗುತಿ್ತಗ�ಗ� ನಿೇಡುವ, ನಿೇಡಿರುವ

leave ರಜ�, ಅನುಮತಿ, ಬಿಡು

leave encashment ರಜಾ ನಗದ್ೇಕರಣ

leave salary ರಜಾ ಸಂಬಳ

leave vacancy ರಜಾಕಾಲದ ಖಾಲಿ ಹುದ�ದೆ

leave without pay ವ�ೇತನ ರಹಿತ ರಜ�

leave with pay ವ�ೇತನ ಸಹಿತ ರಜ�

lecture hall ಉಪನಾ್ಯಸ ಸಭಾಂಗಣ

ledger ಖಾತ�, ಕ್ದ್್ಯಪುಸ್ತಕ

ledger balance ಖಾತಾ ಶುಲಕೆ

legacy ಪೂವಾ್ಯಜಿ್ಯತ ಆಸಿ್ತ, ಪಿತಾ್ರಜಿ್ಯತ ಆಸಿ್ತ

legal ಕಾನೊನಿನ

legality ಕಾನೊನು ಸಮ್ಮತಿ

legalization ಶಾಸನ ರಚನ�

legally ಕಾನೊನು ಸಮ್ಮತವಾಗ್

legal practice ವಕ್ೇಲಿ ವೃತಿ್ತ

legatee ಮರಣ ಶಾಸನದ ಮೊಲಕ ಸವಾತ್ತನು್ನ ಪಡ�ದವ

legible ಸುಫಟ, ಸ್ಪಷಟಿವಾದ

legislative ವಿಧಾಯಿೇ, ಕಾನೊನಿನನವಾಯ
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legislative business ವಿಧಾನ ಸಭ�ಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಶಾಸನಸಭ�ಯ 

ವ್ಯವಹಾರ

legislature ವಿಧಾನಮಂಡಲ

legitimacy ಔರಸತವಾ, ಕಾನೊನುಸಮ್ಮತಿ

legitimate ಕಾನೊನು ಸಮ್ಮತ, ವಿಧಾಯಿೇ, ಔರಸ

leisure ವಿರಾಮ, ಬಿಡುವು, ಪುರುಸತು್ತ

lenicncy ಉದಾರ

lessee ಗ�ೇಣಿದಾರ, ಗುತಿ್ತಗ�ದಾರ, ಬಾಡಿಗ�ದಾರ

letter ಪತ್ರ, ಅಕ್ಷರ

letter pad ಲ�ಟರ್ ಪಾ್ಯಡ್

levy ವಿಧಿಸು, ವಸೊಲು ಮಾಡು

liability ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ�, ಹ�ೊಣ�

liable ಬಾಧ್ಯ, ಹ�ೊಣ�ಯಾದ, ಗುರಯಾದ

liaison ಸಂಪಕ್ಯ

library ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

licence ಅನುಮತಿ, ಅನುಜ್ಾಪತ್ರ

licence holder ಪರವಾನಗ್ ಹ�ೊಂದ್ದವನು

licensed ಪರವಾನಗ್ ಪಡ�ದ

licensee ಲ�ೈಸ�ನುಸುದಾರ

lien ಧಾರಣಾಧಿಕಾರ

life	certificate ಜಿೇವಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ  

limit ಪರಮಿತಿ, ಮಿತಿ

limitation ಎಲ�ಲ, ಕಾಲಪರಮಿತಿ, ನಿಬ್ಯಂಧ

limited ನಿಯಮಿತ, ಪರಮಿತ, ಸಿೇಮಿತ

limited concern ನಿಯಮಿತ ಕಂಪನಿ, ಸಂಸ�್ಥ

limited liability ಪರಮಿತವಾದ, ಕಡಿಮೆ, ಸಿೇಮಿತ, ಹ�ೊಣ�

limited tender ಪರಮಿತ, ಸಿೇಮಿತ ಟ�ಂಡರು

link ಸಂಬಂಧ, ಸಂಪಕ್ಯ, ಕ�ೊಂಡಿ, ಕುಣಿಕ�

linked ಸಂಪಕ್್ಯತ, ಜ�ೊತ�ಗೊಡಿದ

linked	file ಜ�ೊತ�ಗೊಡಿದ ಕಡತ, ಸಂಬಂಧಪಟಟಿಕಡತ

link language ಸಂಪಕ್ಯ ಭಾಷ�
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liquidated damages ನಿಗದ್ತ ಹಾನಿ ಪರಹಾರ

liquidation ಪರಸಮಾಪಿ್ತ, ಸಮಾಪನ, ಋಣವಿಮೊೇಚನ

liquidator ಋಣ ವಿಮೊೇಚಕ

list ಯಾದ್, ಪಟ್ಟಿ, ಪಟ್ಟಿಮಾಡು

list of business ಕಾಯ್ಯಸೊಚಿ

literate ಸಾಕ್ಷರನಾದವನು, ಅಕ್ಷರಸ್ಥ

litigant ವಿವಾದದಲಿಲ ತ�ೊಡಗ್ಕ�ೊಂಡವನು, ವಿವಾದ್, ಕಕ್ಷಿಗಾರ

litigation ವಾ್ಯಜ್ಯ, ಮೊಕದದೆಮೆ

livery allowance ಪ್ೇಷಾಕು, ಉಡುಪಿನ ಭತ�್ಯ

livestock ಜಾನುವಾರು, ಪಶುಸಂಪತು್ತ

living standard ಜಿೇವನ ಮಟಟಿ

living wage ಜಿೇವನ ಮಜೊರ

loading ಹ�ೇರುವುದು, ಬಂದೊಕ್ಗ� ಗುಂಡು ತುಂಬುವುದು

loan ಸಾಲ, ಕಡ, ಎರವಲು

loaner ಸಾಲ ಕ�ೊಡುವವನು

loaning department ಸಾಲ ನಿೇಡುವ ವಿಭಾಗ

lobby ಒಲಿಸು, ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರು, ಮೊಗಸಾಲ�

lobbying ಲಾಬಿಮಾಡುವುದು, ತನ್ನ ಪರವಾಗ್ ಗುಂಪು 

ಜ�ೊತ�ಗೊಡಿಸುವುದು

lock in period ಬಿೇಗ ಬಂಧದ ಅವಧಿ

lock out ಬಿೇಗ ಮುದ�್ರ

locus standi ಸಾ್ಥನಾಧಿಕಾರ

lodging ವಸತಿ

log book ಪ್ರಯಾಣದ, ವಾಹನದ ದ್ನಚರ

logic ತಕ್ಯಶಾಸತ್ರ, ನಾ್ಯಯಶಾಸತ್ರ

logo ಪ್ರತಿೇಕ ಚಿಹ�್ನ, ಲ�ೊೇಗ�ೊ

long distance call ದೊರ ಸಂಪಕ್ಯ ಕರ�

long hand ಕ�ೈಬರಹ, ಹಸ್ತ ಲ�ೇಖನ

lot ತುಂಬ, ಬಹಳ, ಚಿೇಟ್ ಎತು್ತವುದು, ರಾಶ

lower ಕ�ಳ ಮಟಟಿದ, ಕ�ಳಗ್ನ

lowest rate ಕನಿಷಠೆ ಬ�ಲ�
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low grade ಕ�ಳ ದಜ�್ಯ

loyal ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ, ನಿಷ�ಠೆಯಿಂದ ಕೊಡಿದ

lump sum ಒಟುಟಿ ಮೊತ್ತ, ಇಡಿಗಂಟು

lumpsum grant ಒಟುಟಿಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನ

M

machinery ಯಂತ್ರಸಲಕರಣ�, ಯಂತ್ರ ಭಾಗಗಳ್, ಆಡಳಿತ 

ವ್ಯವಸ�್ಥ

machinery of government ಸಕಾ್ಯರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ�್ಥ

magazine ಪತಿ್ರಕ�, ನಿಯತಕಾಲಿಕ�

mailing list ಅಂರ� ಪಟ್ಟಿ, ಟಪಾ್ಪಲು ಪಟ್ಟಿ

maintain ಪ್ೇರ್ಸು, ನಿವ್ಯಹಿಸು, ಬ�ಂಬಲಕ�ೊಡು

maintenance ನಿವ್ಯಹಣ�, ಪ್ೇಷಣ�, ಜಿೇವನಾಂಶ

major ಪ್ರಧಾನ, ಪ್ರಮುಖ, ಮುಖ್ಯ, ವಯಸಕೆ, ಸ�ೈನಾ್ಯಧಿಕಾರ

majority ಬಹುಮತ, ಬಹು ಸಂಖ�್ಯಯ, ಪಾ್ರಪ್ತವಯಸಕೆ

major works ಭಾರಕಾಮಗಾರಗಳ್, ಮುಖ್ಯಕಾಮಗಾರಗಳ್

make up ಭತಿ್ಯ ಮಾಡು, ನಷಟಿ ಸರಪಡಿಸಿಕ�ೊಡು, ಅಲಂಕರಸಿಕ�ೊ

maladjustment ತಪು್ಪ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕ�

maladministration ದುರಾಡಳಿತ 

malafide ದುರುದ�ದೆೇಶದ

malice ದುಭಾ್ಯವನ�, ವ�ೈರ, ಮತಸುರ

malpractice ದುರಾಚರಣ�, ಅಕಾಯ್ಯ, ತಪು್ಪಕ�ಲಸ, ದುವ್ಯ್ಯವಹಾರ

maltreatment ಹಿಂಸ�, ಪಿೇಡ�

management ವ್ಯವಸ�್ಥ, ನಿವ್ಯಹಣ�, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ�್ಥ

manager ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ, ನಿವಾ್ಯಹಕ

mandate ಕಟಾಟಿಜ್�, ಅಧಾ್ಯದ�ೇಶ

mandatory ಆದ�ೇಶಕ, ಆಜ್ಾಪಕ, ಅನಿವಾಯ್ಯ, ಕಡಾಡಿಯದ, 

ನಿಧಾ್ಯರತ
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mandays ದುಡಿಮೆಯ ದ್ನಗಳ್

manhours ಮಾನವ ಗಂಟ�ಗಳ್, ದುಡಿಮೆಯ ಗಂಟ�ಗಳ್

manifesto ಘೊೇಷಣಾ ಪತ್ರ

manipulation ಕ�ೈವಾಡ, ಕ�ೈಚಳಕ

manoeuvre ಯುಕ್್ತಯಿಂದ ನಿವ್ಯಹಿಸುವುದು

manpower ಮಾನವಶಕ್್ತ, ಜನಶಕ್್ತ, ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ

man-to-man ranking ವ್ಯಕ್್ತಗತ ಶ�್ರೇಣಿೇಕರಣ

manual ಶಾರೇರಕ, ದ�ೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ, ಕ�ೈಪಿಡಿ

manual labour ದ�ೈಹಿಕ ದುಡಿಮೆ, ಶಾರೇರಕ ಶ್ರಮ

manufacture ತಯಾರಕ�, ನಿಮಾ್ಯಣ, ತಯಾರಸು

manufacturer ತಯಾರಸುವವನು, ನಿಮಾ್ಯತೃ

manuscript ಹಸ್ತಪ್ರತಿ, ಕ�ೈಬರಹದ ಪ್ರತಿ

map ನಕ�

margin ಪಾಶವಾ್ಯ, ಬದ್, ಅಂಚು

marginal ಅಂಚಿನ, ಪಾಶವಾ್ಯದ

marital status ವ�ೈವಾಹಿಕ ಸಿ್ಥತಿ

marketing ವಾ್ಯಪಾರವಹಿವಾಟು

marketing economy ವಾ್ಯಪಾರವಹಿವಾಟು ಆರ್್ಯಕತ�

mark ಚಿಹ�್ನ, ಗುರುತು

marksheet ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ

marks obtained ಪಡ�ದ್ರುವ ಅಂಕಗಳ್

mass ಸಮೊಹ, ರಾಶ, ಜನಸಮೊಹ

mass communication ಸಮೊಹ ಸಂವಹನ

mass consumption ಸಾಮೊಹಿಕ ಬಳಕ�

mass immunization ಸಾಮೊಹಿಕ ನಿರ�ೊೇಧ, ಸಮೊಹ ನಿರ�ೊೇಧ

mass media ಸಮೊಹ ಮಾಧ್ಯಮ

mass production ಸಾಮೊಹಿಕ ಉತಾ್ಪದನ�

master	file ಪ್ರಧಾನ, ಮುಖ್ಯಕಡತ

master of ceremonies ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸಮಾಯೇಜಕ

master plan ಬೃಹತ್ ಯೇಜನ�  
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matching grant ಅನುರೊಪದ ಅನುದಾನ

material ಸರಕು, ವಸು್ತ, ಭೌತಿಕ, ವಿಷಮಿತ, ಐಹಿಕ

maternity ಹ�ರಗ�ಯ, ಪ್ರಸವದ

maternity leave ಹ�ರಗ� ರಜ�

matriculate ಮೆಟ್್ರಕ್ ಪಾಸಾದವನು

matrimonial ವ�ೈವಾಹಿಕ

mature ಪರಪಕವಾ, ಪೂಣ್ಯ, ಅವಧಿ ಮುಗ್ದ

maturity date ಮುಕಾ್ತಯ ದ್ನಾಂಕ, ಅವಧಿ ಮುಗ್ದ ದ್ನಾಂಕ

maximum ಗರಷಠೆ

means ಸಾಧನ ಸಲಕರಣ�, ಸಾಮಗ್್ರ ಆದಾಯ

measure ಕ್ರಮ, ಉಪಾಯ, ಅಳತ�, ಮಾನ

measurement ಅಳತ�

measures ಕ್ರಮಗಳ್

mechanic ಯಾಂತಿ್ರಕ, ಯಂತ್ರಶಲ್ಪ, ಯಂತ್ರಶಾಸತ್ರಜ್ಞ

mechanical ಯಾಂತಿ್ರಕ

mechanism ಯಂತ್ರ ರಚನ�, ಯಂತ್ರ ಶಲ್ಪ, ಯಂತಿ್ರಗ

media ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಂಪಕ್ಯ, ಮಾಧ್ಯಮ

mediate ಮಧ್ಯಸಿ್ಥಕ�ವಹಿಸು

medical ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ

medical	benefit ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ ನ�ರವು, ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಲಾಭ

medical examination ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಪರೇಕ�

medico-legal ವ�ೈದ್ಯ-ನಾ್ಯಯಿಕ

medium ಮಾಧ್ಯಮ

meeting in camera ರಹಸ್ಯ ಸಭ�, ಗುಪ್ತಸಭ�

member ಸದಸ್ಯ

memo ಜ್ಾಪನ

memorial ಸಾ್ಮರಕ, ಸ್ಮರಣಿೇಯ

mental ability ಮಾನಸಿಕ ಅಹ್ಯತ�, ಯೇಗ್ಯತ�

menu ಸಾಮಗ್್ರ ಪಟ್ಟಿ, ಸೊಚಿ

merger ವಿಲಯನ
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merit ಅಹ್ಯತ�, ಗುಣ

merit list ಅಹ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

meritorious ಶ�್ರೇಷಠೆ, ಹ�ಚಿ್ಚನ ಗುಣಮಟಟಿದ ಶಾಲಘ್ಯ

merits ಅಹ್ಯತ�ಗಳ್

merit scholarship ಅಹ್ಯತಾ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯ ವ�ೇತನ

message ಸಂದ�ೇಶ

method ವಿಧಾನ

methodology ವ�ೈಧಾನಿಕ, ಕಾಯ್ಯಪ್ರಣಾಲಿ

metropolitan area ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದ�ೇಶ

middle income group ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ವಗ್ಯ

middleman ಮಧ್ಯವತಿ್ಯ

midwifery ಸೊಲಗ್ತಿ್ತ ತನ, ಪ್ರಸೊತಿ ವಿದ�್ಯ

migrant ವಲಸ�ಬಂದ

mileage ಮೆೈಲಿ ಭತ�್ಯ, ದೊರ, ಲಾಭ

militancy ಹ�ೊೇರಾಟದ ಸವಾಭಾವ

millennium ಸಹಸ್ರ ಮಾನ

miniature ಕ್ರು ರೊಪ, ಚಿಕಕೆ ಪ್ರತಿರೊಪ

minimum ಕನಿಷಠೆ

mining ಗಣಿಗಾರಕ�

ministerial ಲಿಪಿಕ ವಗ್ಯದ

ministry ಮಂತಿ್ರ ಮಂಡಲ, ಸಚಿವಾಲಯ

minor ಅಪಾ್ರಪ್ತ ವಯಸಿಸುನ, ಅಪ್ರಧಾನ, ಸಣ್ಣ, ಒಳ

minority ಅಲ್ಪ ಸಂಖಾ್ಯತ, ಅಪಾ್ರಪ್ತ ವಯಸಕೆತ�

minor works ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಗಳ್

minutes ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟ್ಪ್ಪಣಿಗಳ್, ಸೊರಾ್ಯದ�ೇಶ

misappropriation ದುರುಪಯೇಗ

misbehaviour ದುವ್ಯತ್ಯನ�, ಅಸಭ್ಯವತ್ಯನ�

miscarriage of justice ನಾ್ಯಯ ವಿಫಲತ�

miscellaneous ಸಂಕ್ೇಣ್ಯ, ಇತರ�, ವಿವಿಧ

mischief ಕ್ೇಟಲ�, ತುಂಟ, ಕುರ�ೊೇದ್ಯ
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misclassification ತಪಾ್ಪಗ್ ವಗ್ೇ್ಯಕರಸುವುದು

misconduct ದುನ್ಯಡತ�

mislead ತಪು್ಪದಾರಗ� ಎಳ�

mismanagement ಅವ್ಯವಸ�್ಥಯಿಂದ ನಡ�ಸು

misrepresentation ತಪಾ್ಪಗ್ ನಿರೊಪಿಸುವುದು

misstatement of facts ವಿಷಯವನು್ನ ಸರಯಾಗ್ ಹ�ೇಳದ್ರುವುದು

misunderstanding ತಪು್ಪ ಗ್ರಹಿಕ�, ಮನಸಾ್ತಪ, ತಪು್ಪ ತಿಳ್ವಳಿಕ� 

misuse ದುಬ್ಯಳಕ�, ದುರುಪಯೇಗಮಾಡು

mixed economy ಮಿಶ್ರ ಆರ್್ಯಕತ�, ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಯವ್ಯವಸ�್ಥ

mob ಗುಂಪು, ಜನಜಂಗುಳಿ, ದ�ೊಂಬಿ, ಗಲಭ�

mobile ಸಂರಾರ, ಚಲಿಸುವ

mobility ಚಲನ�, ಸಂರಾರ

mode ಪದ್ಧತಿ, ರೊಢ, ರೇತಿ, ವಿಧಾನ, ಕ್ರಮ

model ಮಾದರ, ಆಕೃತಿ, ಪ್ರತಿರೊಪ, ರೊಪದಶ್ಯ, ಮೆೇಲ್ಪಂಕ್್ತ, 

ಆದಶ್ಯ

moderator ಚರಾ್ಯನಿವಾ್ಯಹಕ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ, ಸೌಮ್ಯವ್ಯಕ್್ತ

modification ಮಾಪಾ್ಯಡು, ಬದಲಾವಣ�, ಪರಷಕೆರಣ

modus operandi ಕಾಯ್ಯರೇತಿ, ವಿಧಾನ

monetary grant ವಿತ್ತ ಅನುದಾನ, ಆರ್್ಯಕ ಅನುದಾನ

money ಹಣ, ನಾಣ್ಯ, ಕಾಗದದ ಹಣ

monitor ಮುಖಂಡ, ವಿೇಕ್ಷಣ� ಮಾಡುವವನು, ಮಾನಿಟರ್ 

(ಕಂಪೂ್ಯಟರ್) ಮೆೇಲಿವಾರಾರಕ

monogamy ಏಕ ಪತಿ್ನತವಾ, ಏಕ ವಿವಾಹ

monogram ಏಕಮಾನಕ

monopoly ಏಕಸಾವಾಮ್ಯ

monotony ಒಂದ�ೇರಾಗ, ನಿೇರಸತ�, ಏಕಧ್ನಿ

monthly tour diary ಮಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ದ್ನಚರ

month to month ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗ�

moral ನ�ೈತಿಕ, ಒಳ�ಳುಯನಡತ�

morale ಮಾನ�ೊೇಬಲ, ಮನ�ೊೇಸ�್ಥೈಯ್ಯ, ನ�ೈತಿಕ ಉತಾಸುಹ

moral turpitude ನ�ೈತಿಕ ಪತನ, ನಿೇತಿಗ�ಡುವುದು
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moratorium ಅಧಿಕೃತ ಮುಂದೊಡಿಕ�, ನಿಲುಗ�, ಸ್ಥಗ್ತತ�

mortality ಮರಣ, ಸಾವು, ನಶವಾರತ�

mortgage ಅಡವು, ಅಡಮಾನ, ಗ್ರವಿ ಇಡು, ಒತ�್ತ

most	confidential ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯದ

mother tongue ಮಾತೃಭಾಷ�

motion ಚಲನ�, ಸೊಚನ�, ಪ್ರಸಾ್ತಪ, ಗ�ೊತು್ತವಳಿ

motion study ಗ�ೊತು್ತವಳಿ ಅಧ್ಯಯನ

motivation ಪ�್ರೇರಣ�

motive ಉದ�ದೆೇಶ, ಕಾರಣ

motto ಧ�್ಯೇಯವಾ್ಯಕ್ಯ, ಧ�್ಯೇಯೇಕ್್ತ, ಉದ�ದೆೇಶ  

mouthpiece ಮುಖನಾಣಿ

movable ಚರ, ಚಲನಿೇಯ

move ಸಂಚರಸು, ಚಲಿಸು, ವಿನಂತಿಸು

movement ಚಳ್ವಳಿ, ಆಂದ�ೊೇಲನ, ಸಂಚಲನ 

multifarious (duties) ನಾನಾ ವಿಧವಾದ

multipurpose ವಿವಿಧ�ೊೇದ�ದೆೇಶದ

municipal tax ಪುರಸಭಾ ತ�ರಗ�, ಮುನಿಸಿಪಲ್ ತ�ರಗ�, ಪೌರಕರ   

museum ವಸು್ತ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

muster roll ಹಾಜರಪಟ್ಟಿ

mutation ಪರವತ್ಯನ�, ಬದಲಾವಣ�

mutatis mutandis ಉಚಿತ ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳ�ಕಂದ್ಗ�

mutual understanding ಪರಸ್ಪರ ತಿಳ್ವಳಿಕ�

N

name card ಹ�ಸರನ ಕಾಡ್್ಯ

narcotic ನಿದಾ್ರಜನಕ, ಮಂಪರು ಬರಸುವ

narrative apporaisal ನಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯನಿಧಾ್ಯರಣ

narrator ನಿರೊಪಕ, ಹ�ೇಳ್ವವನು
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nation ರಾಷರಾ

national ರಾರ್ರಾೇಯ

nationalism ರಾರ್ರಾೇಯತ�

nationality ರಾರ್ರಾೇಯತ�

nationalization ರಾರ್ರಾೇಕರಣ

national language ರಾಷರಾ ಭಾಷ�

national	savings	certificate ರಾರ್ರಾೇಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರ  

native ದ�ೇಶೇಯ, ಸ್ಥಳಿೇಯ

natural ಪಾ್ರಕೃತಿಕ, ಸಹಜ, ನ�ೈಸಗ್್ಯಕ, ನ�ೈಜ

naturalization ಸಾವಾಭಾವಿೇಕರಣ, ನ�ೈಸಗ್್ಯಕರಣ, ದ�ೇಶೇಕರಣ ಸುಗಮ 

ಹ�ೊಂದಾಣಿಕ�

naval force ನೌಕಾ ಪಡ�

navigable ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಬಹುದಾದ  

navigation ಸಮುದ್ರಮಾನ, ಹಡಗುಸಂರಾರ

nayes ಇಲಲ-ಪಕ್ಷ

necessary action ಅಗತ್ಯಕ್ರಮ

needful ಅಗತ್ಯವಾದ

negative ನಿಷ�ೇಧಾತ್ಮಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ

neglect ಅಲಕ್ಷಿಸು, ನಿಲ್ಯಕ್ಷಿಸು

negligence ಅಲಕ್ಷಷ್ಯ, ನಿಲ್ಯಕ್ಷಷ್ಯ 

negligible ನಗಣ್ಯ

negotiability ವಗಾ್ಯವಣಿೇಯತ�, ವಗಾ್ಯಯಿಸಬಹುದಾದ, 

ಕ್ಷಮಿಸಲಹ್ಯವಾದ

negotiable instrument ವಗಾ್ಯವಣಿೇಯ, ಲಿಖಿತ

negotiation ವಗಾ್ಯವಣಾ ವ್ಯವಹಾರ, ಮಾತುಕತ�

negotiator ಸಂಧಾನಕಾರ, ಮಾತುಕತ� ನಡ�ಸುವವ

nepotism ಸವಾಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ

net ಒಟುಟಿ, ನಿವವಾಳ, ಜಾಲ, ಬಲ�

net investment ನಿವವಾಳ ಹೊಡಿಕ�

neutral ತಟಸ್ಥ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದ

news ವತ್ಯಮಾನ, ಸುದ್್ಧ, ಸಮಾರಾರ, ವಾತ�್ಯ
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newsletter ವಾತಾ್ಯಪತ್ರ

newspaper ಸಮಾರಾರ ಪತ್ರ, ವೃತ್ತಪತಿ್ರಕ�, ಪತಿ್ರಕ� 

news reader ವಾತಾ್ಯ ವಾಚಕ, ಸುದ್ದೆ ಓದುವವನು

next of kin ಬಂಧುವಿಗ� ಸಮಿೇಪವಾದವನು ನಿಕಟ ಬಂಧುಗಳ್ 

night duty ರಾತಿ್ರ ಕತ್ಯವ್ಯ

nil report ಶ್ನ್ಯ ವರದ್

no admission ಪ್ರವ�ೇಶವಿಲಲ

no	demand	certificate ತಗಾದ�, ಮಾಗಣ� ಇಲಲ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

nomenclature ಅಭಿಧಾನ, ಕ�ೊಟಟಿಹ�ಸರು, ನಾಮಾವಳಿ

nominal cost ನಾಮ ಮಾತ್ರಬ�ಲ�, ಅತ್ಯಲ್ಪಬ�ಲ�

nominal value ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯ

nominate ನಾಮಕರಣ ಮಾಡು

nomination ನಾಮಕರಣ

nominee ನಾಮಕರಣಿತ, ನಾಮಕರಣಗ�ೊಂಡವ

non-age ಅವಯಸಕೆತ�

non-contributory ವಂತಿಗ� ರಹಿತ

non-essential ಅಗತ್ಯವಲಲ

non-gazetted ನಾನ್ ಗ�ಜ�ಟ�ಡ್, ಪತಾ್ರಂಕ್ತವಲಲದ

non-interest bearing ಬಡಿಡಿ ಹ�ೊಂದ್ಲಲದ್ರುವ

non-judicial ನಾ್ಯಯಿಕ ವಲಲದ

non-ministrial ಸಚಿವ�ೇತರ

non-negotiable ವಗಾ್ಯವಣಿೇಯವಲಲದ

non-official	 ಅಧಿಕಾರ�ೇತರ

non-payment ಸಂದಾಯ ಮಾಡದ್ರುವುದು

non-payment	certificate	 ಸಂದಾಯ ಮಾಡದ್ರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

non-practising allowance ವೃತಿ್ತನಡ�ಸದ್ರುವ ಬಗ�ಗ್ನ ಭತ್ಯ

non-recurring expenditure ಅನಾವತ್ಯಕ ವ�ಚ್ಚಗಳ್

non-refundable ಹಿಂದ್ರುಗ್ಸಲಾಗದ

non-statutory ಶಾಸನ�ೇತರ

non-taxable income ಆದಾಯತ�ರಗ� ಹಾಕದ ಆದಾಯ
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non-technical post ತಾಂತಿ್ರಕ�ೇತರ ಹುದ�ದೆ

non-traditional ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ

non-verbal communication ಮೌಖಿಕ�ೇತರ ಸಂವಹನ

no	objection	certificate	 ನಿರಾಕ�ೇಪಣಾ ಪತ್ರ

no	profit,	no	loss	 ಲಾಭ ನಷಟಿಗಳಿಲಲದ

norm ಮಟಟಿ, ಪ್ರಮಾಣ, ಮಾದರ, ಸೊತ್ರ

normal ಸಾಮಾನ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ಮಾಮೊಲಾದ

no smoking ಧೊಮಪಾನ ನಿಷ�ೇಧಿಸಿದ�

notable ಮಹತವಾಪೂಣ್ಯ, ಉಲ�ಲೇಖನಿೇಯ, ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನಾಹ್ಯ

not applicable (N/A) ಅನವಾಯಿಸುವುದ್ಲಲ

not available (N/A) ಉಪಲಬ್ಧವಿಲಲದ

note ಟ್ಪ್ಪಣಿ

notice ಸೊಚನ�, ಸೊಚನಾಪತ್ರ, ನ�ೊೇಟ್ೇಸು

noticeable ಉಲ�ಲೇಖನಿೇಯ, ಗಮನಿಸಬ�ೇಕಾದ

notification	 ಅಧಿಸೊಚನ�

notified	area	 ಅಧಿಸೊಚಿತ ಪ್ರದ�ೇಶ

noting and drafting ಟ್ಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುವುದು ಮತು್ತ ಕರಡು ತಯಾರಸುವುದು

notional pay ಕಾಲಿ್ಪಕ ವ�ೇತನ

not negotiable ವಗಾ್ಯವಣ�, ಮಾಡಲಾಗದ

not negotiable instrument ವಗಾ್ಯವಣಿೇಯ ಲಿಖಿತವಲದೆ

nucleus ಕ�ೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಮೊಲಕ�ೇಂದ್ರ

null ಅಕೃತ, ಕಾನೊನು, ಬಲವಿಲಲದ ಅನೊಜಿ್ಯತ

null and void ಅಕೃತ ಮತು್ತ ಶ್ನ್ಯ, ಅನೊಜಿ್ಯತ ಮತು್ತ ಶ್ನ್ಯ

number ಸಂಖ�್ಯ, ಅಂಕ್, ನಂಬರು ಕ್ರಮಾಂಕ

numbering ಸಂಖ�್ಯಕ�ೊಡುವುದು

numeral ಸಂಖಾ್ಯಂಕ, ಅಂಕ
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O

oath ಪ್ರತಿಜ್�, ಆಣ�, ಪ್ರಮಾಣ

oath of allegiance ನಿಷಠೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ

oath	of	office ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ  

obedience ವಿಧ�ೇಯತ�, ಅನುಪಾಲನ�, ಆಜ್ಾಪಾಲನ�

obituary ಮರಣವಾತ�್ಯ

object ವಸು್ತ, ಪದಾರ್ಯ, ದ್ರವ್ಯ, ಉದ�ದೆೇಶ, ಗುರ ಆಕ�ೇಪಿಸು

objection ಅಡಿಡಿಹಾಕು

objective ವಸು್ತನಿಷಠೆ ಉದ�ದೆೇಶ, ವಿಷಯನಿಷಠೆ

objects and reasons ವಸು್ತಗಳ್ ಮತು್ತ ಕಾರಣಗಳ್

obligatory ನಿಬ್ಯಂಧಕವಾದ, ಬಾಧ್ಯಕರವಾದ

obscene ಅಶಲೇಲ

obscene gesture ಅಶಲೇಲ-ಸೊಚನ�, ಸಂಕ�ೇತ, ಸನ�್ನ

observer ಪರವಿೇಕ್ಷಕ

obsolete ಬಳಕ� ತಪಿ್ಪದ, ಅಪ್ರಚಲಿತ, ರೊಢಯಲಿಲಲಲದ

obstruction ಅಡಿಡಿ, ಆತಂಕ, ತಡ�

obvious ವ್ಯಕ್ತ, ಸ್ಪಷಟಿ, ಸವಾತಃಸಿದ್ಧ

occasional ಸಾಂದಭಿ್ಯಕ, ಕವಾಚಿತ್

occupancy ಸಾವಾಧಿೇನ, ಅನುಭ�ೊೇಗ  

occupant ಅನು ಭ�ೊೇಗ್, ಅನುಭವದಾರ

occupation ವೃತಿ್ತ, ಉದ�ೊ್ಯೇಗ, ಕಸಬು ಸಾವಾಧಿೇನಾನುಭವ, 

ಅನುಭ�ೊೇಗ

occupy ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊೇ, ಸಾವಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ�ೊೇ

octroi duty ಆಕಾರಾಯ್ ಸುಂಕ, ಉಕಕೆಡ ಸುಂಕ

off day ರಜಾ ದ್ನ

off duty ಕ�ಲಸದ ನಂತರ, ಕ�ಲಸದ ಮೆೇಲಿಲಲದ್ರುವುದು

offensive ಮನನ�ೊೇಯಿಸುವ, ಅಪಮಾನಕರ, ರ�ೇಗ್ಸುವ, ಅಸಹ್ಯ

offer ಕ�ೊಡುಗ�, ಪ್ರಸಾ್ತಪ, ಸೊಚನ� ಮಂಡನ�, ಒಪಿ್ಪಸು

offer of appointment ನ�ೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಸಾ್ತಪ
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office ಕಛ�ೇರ, ಕಾಯಾ್ಯಲಯ

office	of	profit ಲಾಭದ ಹುದ�ದೆ

official ಅಧಿಕೃತ

officialdom ಅಧಿಕಾರ ವಗ್ಯ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ

official	duty ಅಧಿಕೃತ ಕತ್ಯವ್ಯ

officialese ಕಛ�ೇರಯ ಭಾಷ�

official	language ಆಡಳಿತ ಭಾಷ�

officially ಅಧಿಕೃತವಾಗ್

official	report ಅಧಿಕೃತ ವರದ್

official	version ಅಧಿಕೃತ ರೊಪಾಂತರ, ಹ�ೇಳಿಕ�, ವರದ್, ಪಾಠಾಂತರ

officiating ಕಾಯ್ಯವಾಹಿ, ಸಾ್ಥನಾಪನ್ನ

“off the job” training “ವೃತಿ್ತಯೆೇತರ” ತರಬ�ೇತಿಯ

off the record ದಾಖಲ�ಗ� ಸ�ೇರುವಂರದಲಲ, ದಾಖಲ�ಯ ಹ�ೊರಗ�

okay (O.K.; okey) ಎಲಲವೂ ಸರ

ombudsman ಲ�ೊೇಕಪಾಲ

on account grant ಲ�ೇಖಾಗತ ಅನುದಾನ, ಖಾತಾ ಅನುದಾನದ ಮೆೇಲ�

on demand ಕ�ೇಳಿದಕೊಡಲ�ೇ

on duty ಕತ್ಯವ್ಯದಮೆೇಲ�

one sided ಏಕಪಕ್ಷಿೇಯ

on line ಲ�ೈನ್ ಮೆೇಲ�, ಆನ್ ಲ�ೈನ್ (ಗಣಕಕ�ಕೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ�)

on-special duty ವಿಶ�ೇಷ ಕತ್ಯವ್ಯದ ಮೆೇಲ�

on the job training ವೃತಿ್ತ ತರಬ�ೇತಿಯ ಮೆೇಲ�

onus ಭಾರ, ಹ�ೊರ�, ಕತ್ಯವ್ಯ, ಜವಾಬಾದೆರ

open day ಮುಕ್ತದ್ನ, ಕ�ಲಸದ ದ್ನ

open system ಮುಕ್ತ ಪದ್ಧತಿ

opening ತ�ರವು, ಹಾದ್, ಅವಕಾಶ, ಉದಾಘಾಟನ�, ಪಾ್ರರಂಭದ

opening balance ಆರಂಭ ಶಲುಕೆ

opening hours ಆರಂಭ ಸಮಯ, ತ�ರ�ದ್ರುವ ಸಮಯ

open learning ಬಹಿರಂಗ ಕಲಿಕ�

open letter ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ



open university outlook

92

open university ಮುಕ್ತ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯನಿಲಯ

operating cost ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಯ ವ�ಚ್ಚ

operating staff ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಯ ಸಿಬ್ಬಂದ್

operation ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�, ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯಹಣ�, ಶಸತ್ರ ಚಿಕ್ತ�ಸು

operative ಪ್ರವತ್ಯನ�ಯಲಿಲರುವ, ರಾಲನ�ಯಲಿಲರುವ, 

ಜಾರಯಲಿಲರುವ

opinion ಅಭಿಪಾ್ರಯ, ಅಭಿಮತ

opposition ವಿರ�ೊೇಧ, ವಿರ�ೊೇಧ ಪಕ್ಷ

option ಆಯೆಕೆ, ಇರ�ಛಾ, ಆಯೆಕೆಯ ಸಾವಾತಂತ್ರಷ್ಯ

oral ಮೌಖಿಕ, ಬಾಯಿಮಾತಿನ

order ಆದ�ೇಶ, ಕ್ರಮ, ವ್ಯವಸ�್ಥ, ಪಾಳಿ, ಪದ್ಧತಿ ಶ�್ರೇಣಿ

order cheque ಆದ�ೇಶ ರ�ಕುಕೆ

order of reservation ಮಿೇಸಲಾತಿ ಕ್ರಮ

ordinance ಸುಗ್್ರೇವಾಜ್�, ಅಧಾ್ಯದ�ೇಶ

organization ಸಂಸ�್ಥ, ವ್ಯವಸ�್ಥ, ಸಂಘಟನ�

organization chart ಸಂಸ�್ಥಯ ರಾಟು್ಯ, ತಖ�್ತ, ನಕ�

organizer ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ, ಸಂಘಟಕ

oriented ಹ�ೊಂದ್ಕ�ೊಂಡ, ಅಭಿಮುಖವಾದ

original ಮೊಲ, ಆರಂಭದ

original department ಮೊಲ ಇಲಾಖ�

original sale deed ಮೊಲ ಕ್ರಯಪತ್ರ

ostensible owner ಡಾಂಭಿಕ ಮಾಲಿೇಕ, ತ�ೊೇರಕ�ಯ ಒಡ�ಯ

outbreak ತಲ�ದ�ೊೇರುವುದು, ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವುದು

outfit	allowance ಸಜುಜು ಭತ�್ಯ, ಸಮುದಾಯಿ ಭತ�್ಯ

outgoing member ಹ�ೊರಹ�ೊೇಗುತಿ್ತರುವ ಸದಸ್ಯ

outgoing	file ಹ�ೊರಹ�ೊೇಗುತಿ್ತರುವ ಕಡತ

outlay ವ�ಚ್ಚ, ಖಚು್ಯ

outlet ಹ�ೊರದಾರ, ಹ�ೊರಮಾಗ್ಯ

outline ರೊಪುರ�ೇಖ�, ಸೊ್ಥಲ ವಿವರಣ�

outlook ದೃರ್ಟಿಕ�ೊೇಣ, ಮನ�ೊೇಭಾವ
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out of court ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಹ�ೊರಗ�

out of date ಹಳ�ಯ, ಅವಧಿ ಮಿೇರದ

out of order ಕ್ರಮತಪಿ್ಪದ, ಅವ್ಯವಸ�್ಥಯ

out of print ದ�ೊರ�ಯದ

out of turn ಪಾಳಿತಪಿ್ಪದ, ಪಾಳಿತಪಿ್ಪಸಿದ

out of turn allotment ಪಾಳಿತಪಿ್ಪಸಿದ ಹಂಚಿಕ�

outpost ಗಡಿಕಾವಲು, ಗಡಿಠಾಣ�

output ಉತಾ್ಪದನ� ಹುಟುಟಿವಳಿ

outright purchase ಒಮೆ್ಮಗ� ಖರೇದ್ಸುವುದು

outsource ಹ�ೊರ ಮೊಲದ, ಹ�ೊರಗುತಿ್ತಗ�

outstanding ಬಾಕ್ನಿಂತಿರುವ, ಅಸಾಧಾರಣ

over age ವಯಸುಸುಮಿೇರದ, ಹ�ಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಪದ

overall ಸಮಗ್ರ, ಒಟುಟಿ, ಸಮಸ್ತ

overall	deficit ಒಟಾಟಿರ� ಕ�ೊರತ�, ಸಮಗ್ರಕ�ೊರತ�

overall billing ಹ�ಚು್ಚ ನಮೊದ್ಸಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡುವುದು

overcharge ಅಧಿಕ ಭಾರ ಹ�ೊರಸು, ಹ�ಚಿ್ಚನ ಛಾಜು್ಯ

overdue ಅವಧಿ ಮಿೇರದ, ಹಳ�ೇಬಾಕ್

overestimate ಅತಿಯಾಗ್ ಅಂದಾಜಿನ, ಮಿತಿಮಿೇರದ ಅಂದಾಜು

overhead charge ಮೆೇಲು ವ�ಚ್ಚ, ಖಚು್ಯ

overlapping ಮೆೇಲ� ವಾ್ಯಪಿಸು, ಮೆೇಲ� ಪಸರಸು

overriding priority ಅಧಾ್ಯರ�ೊೇಹಿ ಆದ್ಯತ�

over-rule ತಿರಸಕೆರಸು, ತಳಿಳುಹಾಕು, ರದುದೆ ಮಾಡು

oversight ಕಣ್ತಪು್ಪ

overtime pay ಹ�ಚಿ್ಚನ ಕಾಲದ, ಅಧಿಕ ಕಾಲದ ವ�ೇತನ

overvaluation ಅಧಿಕ ಮೊಲ್ಯದ, ಹ�ಚು್ಚ ಬ�ಲ�ಕಟುಟಿವುದು

ownership ಮಾಲಿೇಕತವಾ, ಒಡ�ತನ
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P

package ಕಟುಟಿ, ಪಾ್ಯಕ�ೇಜ್

package deal ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಹಾರ

packing and marking ಮೊಟ�ಕಟುಟಿವುದು ಮತು್ತ ಗುರುತು ಮಾಡುವುದು  

packing list ಮೊಟ�ಕಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟಿ

pact ಒಪ್ಪಂದ, ಕರಾರು

paid ಸಂದಾಯವಾದ, ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ

paid up capital ಸಂದಾಯಿತ ಬಂಡವಾಳ

pamphlet ಕ್ರುಹ�ೊತಿ್ತಗ�, ಕರಪತ್ರ

panel (ಹ�ಸರುಗಳ) ಪಟ್ಟಿ, ತಜ್ಞಸಮಿತಿ

paper ಹಾಳ�, ಕಾಗದ, ಲ�ೇಖನ, ಪತಿ್ರಕ�

para ಕಂಡಿಕ�, ಪರರ�ಛಾೇದ, ವಾಕ್ಯವೃಂದ

paramount ಸವ್ಯಶ�್ರೇಷಠೆ, ಪರಮ, ಸರೇ್ಯತಕೆಷಟಿ

parent ಮೊಲ, ಮಾತೃ, ತಂದ�ತಾಯಿ

parental ಹ�ತ್ತವರ

parent	office ಮೊಲಕಛ�ೇರ, ಮಾತೃ ಕಛ�ೇರ

par excellence ಸರೇ್ಯತಕೃಷಟಿ

pari passu ಸಮರೊಪ, ಸಮಾನ ಗತಿಯಿಂದ

parity ಸಮತ�, ಸಾದೃಶ್ಯ, ಸಾಮ್ಯ

parliament ಸಂಸತು್ತ, ಪಾಲಿ್ಯಮೆಂಟು

part ಭಾಗ, ತುಣುಕು, ಅಂಗ, ಅವಯವ

part	file ಖಂಡ, ಕಡತ, ಭಾಗಶಃ, ಕಡತ, ಪಾಟ್್ಯ ಫ�ೈಲು

partial ಆಂಶಕ, ಭಾಗಶಃ, ಖಂಡ, ಪಕ್ಷಪಾತದ

participate ಭಾಗವಹಿಸು

particular ವಿಶ�ೇಷ, ನಿದ್್ಯಷಟಿ

particulars ವಿವರಗಳ್

partition ವಿಭಾಗ, ವಿಭಜನ�, ಪಾಲು

partner ಪಾಲುದಾರ, ಭಾಗಸ್ಥ
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partnership deed ಪಾಲುಗಾರಕ� ಪತ್ರ

part payment ಭಾಗಶಃ ಸಂದಾಯ

part-time ಅರ�ಕಾಲಿಕ, ಅಂಶಕಾಲಿಕ

party ಪಕ್ಷ, ಪಕ್ಷಕಾರ

par value ಸಮ ಮೌಲ್ಯ

pass ಅನುಮೊೇದ್ಸು, ಅಂಗ್ೇಕರಸು, ಉತಿ್ತೇಣ್ಯನಾಗು, 

ದಾಟು, ಅಪ್ಪಣ� ಚಿೇಟ್, ಪಾಸು

passage ಮಾಗ್ಯ, ದಾರ

password ಸಂಕ�ೇತ ಶಬದೆ

patent ಸಾವಾಮ್ಯದ ಸನ್ನದು, ಪ�ೇಟ�ಂಟು, ಸ್ಪಷಟಿ ಏಕಸಾವಾಮ್ಯ  

patron ಪ್ೇಷಕ, ಆಶ್ರಯದಾತ

pay ವ�ೇತನ, ಸಲಿಲಸು, ಪಾವತಿಸು, ಪ್ರತಿ ಫಲ ಕ�ೊಡು

pay bill ವ�ೇತನ ಬಿಲುಲ

pay	certificate ವ�ೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

pay day ವ�ೇತನದ ದ್ನ, ಬಟವಾಡ�ಯ ದ್ನ

payee ಸಂದಾಯಿತ, ಹಣ ಸಿವಾೇಕರಸುವವನು

payer ಹಣ ಕ�ೊಡುವವನು

payment ಸಂದಾಯ, ಬಟವಾಡ�

pay off ಚುಕಾ್ತ ಮಾಡುವುದು, ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು, 

ತಿೇರಸು

pay order ಸಂದಾಯದ ಆದ�ೇಶ

pay roll ವ�ೇತನ ಪಟ್ಟಿ

pay scale ವ�ೇತನ ಶ�್ರೇಣಿ

pecuniary ಆರ್್ಯಕ, ಧನಸಂಬಂಧದ, ಹಣದ

penal ದಂಡರೊಪದ, ದಂಡನಿೇಯ

penal code ದಂಡಸಂಹಿತ�, ಪಿೇನಲ್ ಕ�ೊೇಡ್

penal interest ದಂಡರೊಪದ ಬಡಿಡಿ

penalize ದಂಡ ವಿಧಿಸು

penalty ದಂಡ

pending ಬಾಕ್ ಇರುವ, ತಿೇಮಾ್ಯನಕ�ಕೆ ಕಾದ್ರುವ, 

ಇತ್ಯರ್ಯವಾಗದ� ಇರುವ
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pen down strike ಲ�ೇಖನಿ ಸ್ಥಗ್ತ ಮುಷಕೆರ, ಲ�ೇಖನಿ ಮುಷಕೆರ

pension ಪಿಂಚಣಿ, ವಿಶಾ್ರಂತಿ ವ�ೇತನ

pensionable ನಿವೃತಿ್ತ ವ�ೇತನ�ೇಯ

pensioner ಪಿಂಚಣಿದಾರ

pension scheme ಪಿಂಚಣಿ ಪಾ್ರಯೇಜನ�

per annum ವಾರ್್ಯಕ, ಸಾಲಿಯಾನ

per bearer ವಾಹಕನ ಮುಲಕ

per capita (=per head) ತಲಾ ಒಬ್ಬನಿಗ�

percent ಶ�ೇಕಡ

perennial ಸತತ, ಸದಾಕಾಲ

preferential purchase ಆದ್ಯತಾ ಖರೇದ್

perform ನ�ರವ�ೇರಸು, ಮಾಡು, ಪಾಲಿಸು

performance ನ�ರವ�ೇರಕ�, ಮಾಡುವಿಕ�, ಪಾಲನ�

period ಅವಧಿ, ಕಾಲಾವಧಿ, ಗಡು, ಕಾಲಮಾನ

periodical ನಿಯತಕಾಲಿಕ

period under review ಪರಶೇಲನ�ಯಲಿಲರುವ ಕಾಲಾವಧಿ

perjury ಕೊಟ ಸಾಕ್ಷಷ್ಯ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವುದು

perks ಅನುಲಬಿ್ಧಗಳ್, ವಿಶ�ೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್

permanent ಶಾಶವಾತ, ಖಾಯಂ, ಸಿ್ಥರ

per mensem ಪ್ರತಿತಿಂಗಳಿಗ�, ಮಾಹ�ವಾರು

permissible ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ

permission ಅನುಮತಿ

permit ಅನುಮತಿಸು, ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ, ರಹದಾರ

permitted ಅನುಮತಿಸಲಾದ

perpetual ನಿರಂತರ, ಶಾಶವಾತ

perpetuity ನಿರಂತರತ�, ಶಾಶವಾತತ�

perquisites (=perks) ಪಾ್ರಸಂಗ್ಕ ಲಾಭ, ವಿಶ�ೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್, ವ�ೇತನ 

ಸಂಬಂಧಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್

personal ವ�ೈಯಕ್್ತಕ, ಸವಾಂತ, ಆತಿಮೇಯ

personal assets ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ಆಸಿ್ತ

personal bond ವ�ೈಯುಕ್್ತಕ ಬಾಂಡು, ಮುಚ್ಚಳಿಕ�
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personality ವ್ಯಕ್್ತತ್ತ್ವ

persona non grata ಅಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್್ತ

personnel ಸಿಬ್ಬಂದ್ ವಗ್ಯ, ನೌಕರ ವಗ್ಯ

personnel policy ಕಾಮಿ್ಯಕ ನಿೇತಿ, ಸಿಬ್ಬಂದ್ ನಿೇತಿ

perspective ದೃರ್ಟಿಕ�ೊೇಣ, ಮುನ�ೊ್ನೇಟ

persuasion ಮನಗಾಣಿಸುವುದು, ಒಪಿ್ಪಸುವುದು

pertinent ಸಮಂಜಸ, ತಕಕೆ, ಯುಕ್ತ

perusal ಅವಲ�ೊೇಕನ, ಅವಗಾಹನ

petition ಪಾ್ರರ್ಯನ�, ಅಜಿ್ಯಸಲಿಲಸು, ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ�ೊ

petitioner ಫಿಯಾ್ಯದ್, ದೊರುದಾರ

phase ಹಂತ

photograph ಭಾವಚಿತ್ರ

photostat ಛಾಯಾಪ್ರತಿ, ಫೇಟ�ೊೇಪ್ರತಿ

physical checking ದ�ೇಹ ಪರೇಕ್ಷಣ�

physical defect ಶಾರೇರಕ / ದ�ೈಹಿಕ ಕ�ೊರತ�

physical education ದ�ೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಣ

physically handicapped ಅಂಗ ವಿಕಲ

physical	verification ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಶೇಲನ�, ರುಜುವಾತು

piecemeal ತುಂಡು-ತುಂಡಾಗ್, ಸವಾಲ್ಪ-ಸವಾಲ್ಪವಾಗ್

piece rate ಚಿಲಲರ� ದರ, ಬಿಡಿದರ

pilgrim ಯಾತಿ್ರಕ

pilot programme ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯಕ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ, ಪರೇಕಾರ್ಯ 

ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ

PIN (postal index number) ಪಿನ್

placement service ಸ್ಥಳ ನಿಯೇಜನ ಸ�ೇವ�

place of birth ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

place of work ಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳ

plaintiff ವಾದ್

plan ನಕ�, ನಕಾಶ�, ಯೇಜನ�  

planning ಯೇಜನ� ಹಾಕುವುದು, ಯೇಜನ�

plant ಸಾ್ಥವರ, ಸಾ್ಥಪಿಸು, ಸಸ್ಯ, ನ�ಡು
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player ಆಟಗಾರ, ವಾದಕ

plea ನಿರೊಪಣ�, ಮನವಿ, ವಾದ

Pleader ವಕ್ೇಲ, ಪಿಲೇಡರು

plebiscite ಜನಮತ ಗಣನ�

pledge ಅಡವು, ಒತ�್ತ, ಗ್ರವಿ

plenary session ಪೂಣಾ್ಯಧಿವ�ೇಶನ, ಬಹಿರಂಗ ಅಧಿವ�ೇಶನ

plenipotentiary ಪೂಣಾ್ಯಧಿಕಾರವುಳಳು

plinth area ಮೆೇಲಾಛಾಯೆ, ಪಿೇಠ

policy ಕಾಯ್ಯನಿೇತಿ, ವಿಮಾಪತ್ರ

political activity ರಾಜಕ್ೇಯ ಚಟುವಟ್ಕ�

poll ಮತದಾನ ಮಾಡು, ಓಟುಕ�ೊಡು

pollution ಮಾಲಿನ್ಯ

political ರಾಜಕ್ೇಯ

pool ಒಟುಟಿಗೊಡಿಸು, ಮೊತ್ತ

portfolio (of a minister) ವಿಷಯ, ಖಾತ�, ಅಧಿಕಾರಕ�ೇತ್ರ

position ಸಿ್ಥತಿ, ಸಾ್ಥನ, ಅಂತಸು್ತ, ದಜ�್ಯ, ಪದವಿ

positive ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ, ಖಂಡಿತವಾದ, ವಾಸ್ತವ

post ಸಾ್ಥನ, ಹುದ�ದೆ, ಕಂಬ, ಸಮುದಾಯದ, ಅನಂತರ

post-dated ಮುಂದ್ನ ತಾರೇಖಿನ

post-facto sanction ಘಟನ�ೊೇತ್ತರ ಮಂಜೊರಾತಿ

posthumous ಮರಣ�ೊೇತ್ತರ

posting ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್್ತ, ನ�ೇಮಕಾತಿ

post mortem examination ಮರಣ�ೊೇತ್ತರ ಶವ ಪರೇಕ�

postpone ಮುಂದೊಡು

postscript (P.S.) ಅನಂತರ ಲಿಖಿತ

power ಅಧಿಕಾರ, ಶಕ್್ತ, ವಿದು್ಯತ್ ಶಕ್್ತ

power of attorney ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ, ಮೊಖಾ್ತರು ನಾಮೆ

practicable ಕಾಯ್ಯಸಾಧ್ಯ

practice ಅಭಾ್ಯಸ, ಆಚರಣ�, ವೃತಿ್ತ, ಉದ�ೊ್ಯೇಗ

pre-audit ಪೂವ್ಯ ಲ�ಕಕೆ ಪರಶ�್ ೇಧನ�

precaution ಮುನ�್ನಚ್ಚರಕ�, ಮುಂಜಾಗರೊಕತ�
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precedent ಪೂವ್ಯ ನಿದಶ್ಯನ

precis ಸಾರ, ಸಂಕ�ೇಪ, ಸಂಗ್ರಹ, ಸಾರಾಂಶ

precise ನಿಖರ, ಕಟುಟಿನಿಟ್ಟಿನ, ಖಚಿತ

preclude ಹ�ೊರಗ್ಡು, ಅವಕಾಶಕ�ೊಡದ್ರು

preconception ಪೂವ್ಯ ಕಲ್ಪನ�, ಪೂವಾ್ಯಲ�ೊೇಚನ�

predecessor ಪೂವಾ್ಯಧಿಕಾರ, ಹಿಂದ್ನವನು

predominant ಪ್ರಬಲ, ಪ್ರಧಾನ, ಮೆೇಲುಗ�ೈ

preface ಪ್ರಸಾ್ತವನ�, ಮುನು್ನಡಿ

prefer ಮಂಡಿಸು, ಇಷಟಿಪಡು, ಒಪು್ಪ

prejudice ಪೂವಾ್ಯಗ್ರಹ, ಪೂವ್ಯಕಲ್ಪನ�, ಪಕ್ಷಪಾತ

preliminary ಪಾ್ರರಂಭಿಕ, ಆರಂಭದ

premature ಅಕಾಲಿಕ, ಅಪಕವಾ

premises ಸಾ್ಥನ, ಸ್ಥಳ, ಪೂವ್ಯಪಕ್ಷ ಆವರಣ

premium ವಿಮಾಕಂತು, ಪಿ್ರೇಮಿಯಂ

prepaid ಪೂವ್ಯ ಸಂದಾಯಿತ

prepaid card ಪೂವ್ಯ ಸಂದಾಯಿತ, ಮುಂರ� ಪಾವತಿಯಾದ ಕಾಡ್್ಯ 

ಪತ್ರ

pre-planned ಪೂವ್ಯ ಯೇಜಿತ

prepone ಹಿಂದೊಡುವುದು, ಹಿಂದಕ�ಕೆಹಾಕು

pre-receipted bill ಮುನ್ನ ರಸಿೇತಿ ಪಡ�ದ ಬಿಲುಲ

prerogative ವಿಶಷಾಟಿಧಿಕಾರ

prescribe ನಿಗದ್ ಮಾಡು, ಗ�ೊತು್ತ ಮಾಡು

prescribed ನಿಗದ್ ಮಾಡಿದ, ಗ�ೊತು್ತ ಮಾಡಿದ

prescribed form ನಿಗದ್ತ ನಮೊನ�

presentation ಮಂಡನ�, ಪ್ರತಿ ಪಾದನ�, ಕಾಣಿಕ�, ಅಪ್ಯಣ�

preside ಅಧ್ಯಕ್ಷತ�

president ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಷರಾಪತಿ, ಕಾಯಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ

press ವೃತ್ತ ಪ್ರತಿಕ�, ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಒತು್ತ

press copy ಪ�್ರಸ್ ಪ್ರತಿ, ಮುದ್್ರತ ಪ್ರತಿ, ಪತಿ್ರಕಾ ಪ್ರತಿ

press gallery ಪತಿ್ರಕಾ ಗಾ್ಯಲರ, ವೃತ್ತ ಪತಿ್ರಕ�ಗಳ ವರದ್ಗಾರರ 

ಸ�ೊೇಪಾನ, ಪಿೇಠ
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presumed ಗ್ರಹಿಸಿದ, ಪೂವ್ಯಭಾವಿಯಾಗ್ ಕಲಿ್ಪಸಿದ

presumptive pay ಪೂವ್ಯ ಕಲಿ್ಪತ ವ�ೇತನ, ಸಂಬಳ

presupposed ಪೂವ್ಯ ಕಲಿ್ಪತ

pretext ಕುಂಟು ನ�ಪ, ಕಾರಣ

prevail ಬಳಕ�ಗ� ಬರು, ರಾಲಿ್ತಯಲಿಲರು, ಒಪಿ್ಪಸು

prevent ತಡ�, ತಪಿ್ಪಸು

prevention ಅಡಿಡಿ ಹಾಕ್ದ, ನಿವಾರಸಿದ

preventive ನಿರ�ೊೇಧಕ, ನಿರ�ೊೇಧಾತ್ಮಕ

price	fluctuation	(=price	
movements)

ಬ�ಲ� ಏರಳಿತ, ಅಸಿ್ಥರತ�

pricing ಧಾರಣ� ನಿಧ್ಯರಸುವ, ಬ�ಲ� ನಿಧ್ಯರಸುವ, 

ಬ�ಲ�ಕಟುಟಿವುದು

prima facie ಮೆೇಲ�ೊ್ನೇಟಕ�ಕೆ, ಮೊದಲ ನ�ೊೇಟದ

primarily ಮೊಲಭೊತವಾಗ್

primary ಪಾ್ರರಮಿಕ, ಅತ್ಯಂತ ಮಹತವಾದ

primary receipt ಮೊಲ ರಸಿೇದ್

principal ಪ್ರಧಾನ, ಪ್ರಮುಖ, ಪಾ್ರರಾಯ್ಯ

principal debtor ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲಗಾರ

printer ಮುದ್ರಕ, ಮುದ್್ರಸುವ ಯಂತ್ರ

printing ಮುದ್ರಣ

prior indication ಮುನೊಸುಚನ�

priority grading ಆದ್ಯತಾ ಶ�್ರೇಣಿೇಕರಣ

prison ಜ�ೈಲು, ಬಂದ್ೇಖಾನ�, ಕಾರಾಗೃಹ

prisoner ಬಂದ್, ಖ�ೈದ್, ಸ�ರ�ಯಾಳ್

privacy ಏಕಾಂತತ�

private	and	confidential ಖಾಸಗ್, ಆಪ್ತ ಮತು್ತ ಗ�ೊೇಪ್ತ

privilege ವಿಶ�ೇಷಾಧಿಕಾರ

privilege committee ವಿಶ�ೇಷ ಹಕುಕೆ ಸಮಿತಿ

prize ಬಹುಮಾನ, ಪುರಸಾಕೆರ

probability ಸಂಭಾವ್ಯತ�, ಸಂಭವನಿೇಯತ�

probate ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇರಾಛಾ ಪತ್ರ
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probation ಅಹ್ಯತಾ ಪರೇಕ್ಷಣ�

probationary ಅಹ್ಯತಾ ಪರೇಕಾರ್ಯ

probationer ಅಹ್ಯತಾ ಪರೇಕ್ಷಣಾರ್್ಯ

probe ಪತ�್ತಮಾಡು, ಹುಡುಕಾಟ

procedural rules ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳ್

procedure ಕಾಯ್ಯ ವಿಧಾನ, ನಡಾವಳಿ

proceedings ಕಾಯ್ಯ ವತ್ಯನ�, ವ್ಯವಹರಣ�, ನಡಾವಳಿಗಳ್

process ಕಾಯ್ಯರೇತಿ, ತಿದುದೆಪಡಿ, ಕ�ೊೇಟ್್ಯನ ಕರ� ಪ್ರಕ್್ರಯೆ

processing ಕಾಯ್ಯ ಪ್ರವೃತಿ್ತಯಾಗು, ಸಂಸಕೆರಣ

procession ಮೆರವಣಿಗ�

proclaim ಸಾರು, ಉದ�ೊಘಾೇರ್ಸು

proclamation ಉದ�ೊಘಾೇಷಣ�

procurement ದ�ೊರಕ್ಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು

product ಉತ್ಪತಿ್ತ, ಸಿದ್ಧವಸು್ತ, ಉತಾ್ಪದ್ಸು

production ಉತಾ್ಪದನ�

profession ವೃತಿ್ತ, ಕಸಬು, ಉದ�ೊ್ಯೇಗ

professional achievement ವೃತಿ್ತಯ ಸಾಧನ�, ಗಳಿಕ�

proficiency	certificate ಪಾ್ರವಿೇಣ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

profile ವ್ಯಕ್್ತ ಚಿತ್ರ ವಿವರಣ

profit ಲಾಭ, ಗಳಿಕ�

programme ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾಯ್ಯಸೊಚಿ

programme schedule ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಸೊಚಿ

programming ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕುವುದು, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು

progress ಪ್ರಗತಿ

progressive ಪ್ರಗತಿಪರ

prohibited ಪ್ರತಿಬಂಧಿತ, ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾದ, ನಿಷ�ೇಧಿತ

prohibited area ನಿಬ್ಯಂಧಿತ ಕ�ೇತ್ರ, ನಿಷ�ೇಧಿತ ಕ�ೇತ್ರ, ಪ್ರದ�ೇಶ

prohibition ನಿಷ�ೇಧ

prohibitory order ನಿಷ�ೇಧಾಜ್�

project ಪಾ್ರಯೇಜನ�, ಪಾ್ರಜ�ಕುಟಿ
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projection ಪ್ರಕ�ೇಪಣ, ನ�ೊೇಟ

prominent ಪ್ರಧಾನ, ಪ್ರಖಾ್ಯತ

promise ವಾಗಾದೆನ, ವಚನ ಕ�ೊಡು

promissory note (pronote) ಭರವಸ� ಪತ್ರ, ಪ್್ರೇನ�ೊೇಟು

promote ಪದ�ೊೇನ್ನತಗ�ೊಳಿಸು, ಉತ�್ತೇಜನ ಕ�ೊಡು

promoter ಪ್ರವತ್ಯಕ, ಉತ�್ತೇಜಕ

promotion ಪದ�ೊೇನ್ನತಿ

promt ತಡವಿಲಲದ�ಯೆೇ, ತಕ್ಷಣ, ಚುರುಕಾಗ್

promulgate ಜಾರಗ� ತರು, ಹರಡು

pronounce ಘೊೇರ್ಸು, ಉಚ್ಚರಸು

pronouncement ಘೊೇಷಣ�

proof ರುಜುವಾತು, ಕರಡಚು್ಚ

proof of despatch ರವಾನ�ಯ ರುಜುವಾತು

proof reading ಕರಡಚು್ಚ ತಿದುದೆವುದು

propagate ಪ್ರರಾರ ಮಾಡು, ಹರಡು

propagation ಪ್ರರಾರ ಮಾಡುವಿಕ�

proper ಸರಯಾದ, ಯೇಗ್ಯ

property ಆಸಿ್ತ-ಸಂಪತು್ತ, ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ

proposal ಪ್ರಸಾ್ತವನ�, ಪ್ರಸಾ್ತವ

propose ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸು

propound ಪ್ರತಿವಾದ್ಸು, ಪ್ರತಿ ಪಾದ್ಸು

proprietary ಔಚಿತ್ಯ ಪೂಣ್ಯ, ಸರಯಾದ ನಡವಳಿಕ�ಯ

propriety ಔಚಿತ್ಯ, ಸರಯಾದ ನಡವಳಿಕ�

pro-rata ಅದ�ೇ ದರದಲಿಲ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲಿಲ

pro-rata quota ಅದ�ೇ ದರದ ಪ್ರಮಾಣ, ಹಂಚಿಕ�

prorogue ಅಧಿವ�ೇಶನ ಮುಂದೊಡಿಕ�

pros and cons ಸಾಧಕ-ಭಾಧಕ, ಪರವಾಗ್, ಪ್ರತಿಯಾಗ್

proscribe ಬಹಿಷಕೆರಸು, ನಿಷ�ೇಧಿಸು

prosecution ಅಭಿಯೇಜಿಸುವುದು, ಕಾನೊನು ಕ್ರಮ ಜರುಗ್ಸುವುದು

prospectus ಪರಚಯ ಪತಿ್ರಕ�, ವಿವರಣ ಪತಿ್ರಕ�
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protempore appointment ಅಲಾ್ಪವಧಿ ನಿಯುಕ್್ತ

protocol ಶಷಾಟಿರಾರ ವಿಭಾಗ, ಶಷಾಟಿರಾರ ನಿಯಮಾವಳಿ

prove ರುಜುವಾತು ಮಾಡು, ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಸು

provided ಒದಗ್ಸಲಾಗ್ದ�, ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವ

provident fund ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ

provision ದ್ನಸಿ, ಉಪಬಂಧ, ಅವಕಾಶ, ಪೂವ್ಯಸಿದ್ಧತ�, ಆಹಾರ

provisional ತಾತಾಕೆಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ

provisional list ತಾತಾಕೆಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ, ಸೊಚಿ

proviso ಕಟುಟಿಪಾಡು, ಷರತು್ತ, ನಿಯಮ, ಸಮಯ

proximity ಸಮಿೇಪಸ್ಥ, ಹತಿ್ತರದ

proxy ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಬದಲಿ

public ಜನತ�, ಸಾವ್ಯಜನಿಕ, ಬಹಿರಂಗವಾದ

publication ಪ್ರಕಾಶನ, ಪ್ರಕಟಣ�

public duty ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಕತ್ಯವ್ಯ

public interest litigation (PIL) ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಹಿತ ದೃರ್ಟಿಯ ಮೊ1ಕದದೆಮೆ

publicity ಪ್ರರಾರ ಕಾಯ್ಯ

publish ಪ್ರಕಟಣ� ಮಾಡು, ಪ್ರಕಟ್ಸು

punctual ಸಮಯಕ�ಕೆ ಸರಯಾದ ಕಾಲ, ನಿಷಠೆ, ಸಕಾಲದಲಿಲಯ  

punishment ಶಕ�, ದಂಡನ�

purchase ಖರೇದ್ಸು, ಕ�ೊಳ್ಳು

purely temporary ಶುದ್ಧ ತಾತಾಕೆಲಿಕ, ಕ�ೇವಲ ತಾತಾಕೆಲಿಕ

purpose ಉದ�ದೆೇಶ, ಗುರ

pursue ಬ�ನ್ನಟುಟಿ, ಅನುಸರಸಿ ಹ�ೊೇಗು

pursuit ವೃತಿ್ತ, ಅನ�ವಾೇಷಣ�

purview ವಾ್ಯಪಿ್ತ, ಮೆೇರ�, ಮಿತಿ

put up ಮುಂದ್ಡು, ಸಲಿಲಸು

put-up slip ಸಲಿಲಸಿದ ಚಿೇಟ್
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Q

qualification ಅಹ್ಯತ�, ವಿದಾ್ಯಹ್ಯತ�, ಪಾತ್ರತ�

qualified	candidate ಅಹ್ಯತ� ಪಡ�ದ ಅಭ್ಯರ್್ಯ

qualify ಪರಮಿತಗ�ೊಳಿಸು, ಅಹ್ಯಗ�ೊಳಿಸು, ವಿಶ�ೇರ್ಸು

qualifying examination ಅಹ್ಯತಾ ಪರೇಕ�

qualifying test ಅಹ್ಯತಾ ಲಘು ಪರೇಕ�, ಪರೇಕ�

qualitative techniques ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ್

quality ಗುಣತತವಾ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಗುಣ

quality control ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ

quantity ಪರಮಾಣ

quarantine leave ಸಂಪಕ್ಯ ನಿಷ�ೇಧಿತ ಅವಧಿಯ ರಜ�

quarterly ತ�ರೈಮಾಸಿಕ

quash ರದುದೆಗ�ೊಳಿಸು

quasi ಸದೃಶ, ಅರ�, ಬಹುಮಟ್ಟಿಗ�, ಕ�ಲ ಅಂಕದಲಿಲ

quasi-permanency ಕಾಯಂ ಸವಾರೊಪದ, ಅರ� ಕಾಯಂ

query ಪ್ರಶ�್ನ, ಆಕ�ೇಪಣ�

question ಪ್ರಶ�್ನ

questionable ಪ್ರಶ್ನಸಬಹುದಾದ, ಪ್ರಶಾ್ನಹ್ಯ

question hour ಪ್ರಶ�್ ್ನೇತ್ತರಕಾಲ

questionnaire ಪ್ರಶಾ್ನವಳಿ

quit ಬಿಟುಟಿಹ�ೊೇಗು, ಬಿಡುಗಡ� ಹ�ೊಂದ್ದ

quorum ಕ�ೊೇರಂ, ಅವಶ್ಯ ಸಂಖ�್ಯ, ನಿದ್್ಯಷಟಿ ಸಂಖ�್ಯ

quota ಪಾಲು, ದ�ೇಯಾಂಶ

quotation ಉದ್ಧರಣ, ಬ�ಲ�ಪಟ್ಟಿ, ದರಪಟ್ಟಿ

quote ಉದ್ಧರಣ� ನಿೇಡು, ಉದ್ಧಧೃತಗ�ೊಳಿಸು
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R

race ವಣ್ಯ, ಮೊಲ ವಂಶ, ಕುಲ, ಜನಾಂಗ, ಬುಡಕಟುಟಿ, 

ವ�ೈಹಾಳಿ, ಕುದುರ� ಪಂದ್ಯ

racial discrimination ವಣ್ಯ ಭ�ೇದ, ವಣ್ಯ ಪಕ್ಷಪಾತ

rack ರಾಯ್ಯಕ್  

raid ದಾಳಿ, ಆಕ್ರಮಣ, ದಾಳಿ ಮಾಡು

railway ರ�ೈಲುದಾರ, ರ�ೈಲು ಮಾಗ್ಯ

raise (pay) ಹ�ಚ್ಚಳ (ವ�ೇತನ)

random ಮನಸಿಸುಗ� ತ�ೊೇರದಂತ�, ಸಿಕಾಕೆಪಟ�ಟಿ

random sampling ಯಾದೃಚಿಛಾಕ ನಮೊನ�

range ವಲಯ, ಸಿೇಮೆ, ಮೆೇರ�

rank ಪಂಕ್್ತ, ಸಾಲು, ರಣ, ಸಾ್ಥನ, ದಜ�್ಯ, ಶ�್ರೇಣಿ, ವಗ್ಯ

rank	and	file ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ�ೈನಿಕರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು

ranking ಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ�್ಥ ಮಾಡುವುದು

rapid action force (RAF) ತಿೇವ್ರ ಕಾಯ್ಯ ಪಡ�

rare ವಿರಳ, ದುಲ್ಯಭ, ಅಪೂವ್ಯ

rash ದುಡುಕ್ನ, ಅವಸರದ

ratable value ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯ

rate ದರ, ಬ�ಲ�, ಧಾರಣ�, ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ಥಳಿೇಯ ಕರ�

rate contract ದರಗುತಿ್ತಗ�, ದರ ಒಪ್ಪಂದ, ಕರಾರು, ರ�ೇಟ್ ಕಾಂಟಾ್ರಕ್ಟಿ

rate list ದರ ಪಟ್ಟಿ, ಬ�ಲ� ಪಟ್ಟಿ

ratification ಸಿ್ಥರೇಕರಣ, ಕಾಯಂ ಮಾಡುವಿಕ�, ಅನುಸಮರ್ಯನ�

rating ಸ್ಥಳಿೇಯ ದರನಿಧ್ಯರಣ�

ratio ಅನುಪಾತ, ಪ್ರಮಾಣ

ration ಹಸುಗ�, ಪಡಿತರ, ರ�ೇಷನು್ನ

rational ವಿವ�ೇಚನಾಯುಕ್ತ, ತಕ್ಯಸಮ್ಮತ

rationalization ತಕ್ಯಬದ್ಧ ಗ�ೊಳಿಸುವುದು

ration allowance ಪಡಿತರ ಭತ�್ತ, ರ�ೇಷನ್ ಭತ�್ತ

raw material ಕರಾ್ಚ ಪದಾರ್ಯಗಳ್
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raw product ಕರಾ್ಚ ಉತಾ್ಪದನ�ಗಳ್

reaction ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆ

reading ಪಠನ, ಓದುವುದು

readjust ಮರು ಹ�ೊಂದಾಣಿಕ�

ready-made plan ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ / ಪಡಿಸಿರುವ ಯೇಜನ�

ready reckoner ಸಿದ್ಧ ಗಣಕ

real ವಾಸ್ತವಿಕ, ವಾಸ್ತವ, ನಿಜ, ಸಿ್ಥರ

real earning ವಾಸ್ತವಿಕ ಗಳಿಕ�

real estate ರಯಲ್ ಎಸ�ಟಿೇಟು, ಸಿ್ಥರಾಸಿ್ಥ

reality ವಾಸ್ತವ, ನಿಜವಾದ

realization ವಸೊಲಿ, ಸಾಧನ�, ಸಿದ್್ಧ, ನಗದು ಹಣಕ�ಕೆ ಪರವತ್ಯನ�, 

ಮನವರಕ�

realize ವಸೊಲಾದ, ತಿಳಿವಳಿಕ� ಮೊಡಿದ, ಮನವರಕ�ಯಾದ

reappointment ಪುನನ�ೇ್ಯಮಕ, ಮರುನ�ೇಮಕಾತಿ

reappropriation ಪುನವಿ್ಯನಿಯೇಗ

reason ಕಾರಣ, ಸಮರ್ಯನ�

reassessment ಪುನರ್ ಮೌಲ್ಯ ನಿಧಾ್ಯರಣ�

rebate ಸ�ೊೇಡಿ, ರಯಾಯಿತಿ

recall ನ�ನಪು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳು, ಹಿಂದಕ�ಕೆ ಕರ�

recede ಹಿಮೆ್ಮಟುಟಿ, ಹಿಂದ� ಸರ, ಹಿಂಜರ

receipt ರಸಿೇದ್, ಸಿ್ಪೇಕೃತಿ, ಪಾವತಿ ಚಿೇಟ್, ವಸೊಲಿ, ಜಮೆ

receipt book ರಸಿೇದ್ ಪುಸ್ತಕ, ಜಮಾ ಪುಸ್ತಕ, ಪಾವತಿ ಪುಸ್ತಕ

receipts and disbursements ಪಾವತಿಗಳ್ ಮತು್ತ ಬಟವಾಡ�ಗಳ್

receive ಪಡ�, ಸಿವಾೇಕರಸು, ಧ್ನಿಗ್ರಹಣ, ರಸಿೇವ್

receiver ಪಡ�ಯುವವನು, ಸಿವಾೇಕತ್ಯ, ಧ್ನಿಗಾ್ರಹಕ, ರಸಿೇವರು, 

ಸಿವಾೇಕೃತಿ ಮಾಡುವವನು

recent ಇತಿ್ತೇಚಿನ, ಈಚಿನ, ಸದ್ಯದ

reception ಸಾವಾಗತ, ಸತಾಕೆರ

receptive ಕ�ೇಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು, ಸಿವಾೇಕರಸುವ

recess ವಿರಾಮ, ವಿಶಾ್ರಂತಿ, ಬಿಡುವು

recipient ಪಡ�ದವ, ಪಡ�ದುಕ�ೊಳ್ಳುವವನು
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reciprocal ಪರಸ್ಪರ, ಅನ�ೊ್ಯೇನ್ಯ

reciprocal demand ಪರಸ್ಪರಕ�ೊೇರಕ�, ತಗಾದ�

reciprocate ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದ್ಸು

reciprocity ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದನ

reckless ಅಜಾಗರೊಕ, ನಿಲ್ಯಕ್ಷಷ್ಯದ

reckon ಪರಗಣಿಸು, ಲ�ಕಕೆ ಮಾಡು

reckonable service ಪರಗಣಿಸಲಾಗುವ ಸ�ೇವ�

reclamation ಕೃರ್ಯೇಗ್ಯ ಮಾಡುವುದು

recognition ಒಪಿ್ಪಗ�, ಮಾನ್ಯತ�, ಗುರುತಿಸುವಿಕ�

recognized ಗುರುತಿಸಿದ, ಮಾನ್ಯಮಾಡಿದ

recollect ನ�ನಪಿಗ� ತಂದುಕ�ೊ, ಜ್ಾಪಿಸಿಕ�ೊ, ನ�ನ�, ಸ್ಮರಸು

recommend ಶಫಾರಸು ಮಾಡು

recommendation ಶಫಾರಸು

recommendatory letter ಶಫಾರಸು ಪತ್ರ

reconcile ಸಮಾಧಾನ ಹ�ೊಂದು, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸು, 

ಹ�ೊಂದ್ಕ�ಮಾಡು, ಬಗ�ಹರಸು

reconciliation ಹ�ೊಂದಾಣಿಕ�

reconsideration ಪುನಃ ಪರಶೇಲನ�

reconstitution ಪುನರ್ರಚನ�

reconstruction ಪುನನಿ್ಯಮಾ್ಯಣ

reconstruction	of	file ಕಡತದ  ಪುನರ್ ನಿಮಾ್ಯಣ

record ದಾಖಲ�, ದಾಖಲಿಸು

record book ದಾಖಲ� ಪುಸ್ತಕ

record of service ಸ�ೇವಾ ದಾಖಲ�

recourse ಅವಲಂಬಿಸು, ಆಶ್ರಯಿಸು

recover ಮರಳಿ ಪಡ�, ಪುನಃ ಸಾವಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ�ೊೇ, ವಸೊಲು 

ಮಾಡು, ರ�ೇತರಸಿಕ�ೊ

recovery ವಸೊಲಾತಿ

recreation ವಿನ�ೊೇದ, ವಿಹಾರ, ಕ್್ರೇಡ�, ಮನರಂಜನ�

recruit ನೌಕರ ಭತಿ್ಯಮಾಡು, ಉದ�ೊ್ಯೇಗಕ�ಕೆ ಸ�ೇರಸಿಕ�ೊ, 

ಹ�ೊಸ ನೌಕರ
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recruiting authority ನೌಕರ ಭತಿ್ಯಮಾಡುವ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

recruitment ನೌಕರ ಭತಿ್ಯ, ಉದ�ೊ್ಯೇಗ ಭತಿ್ಯ

recruitment rules ನೌಕರ ಭತಿ್ಯ ನಿಯಮಾವಳಿ

rectification ಸರಪಡಿಸುವುದು

recurring ಆವತ್ಯಕ, ಮತ�್ತ-ಮತ�್ತ ಬರುವ

redeem ವಿಮೊೇಚನ�ಗ�ೊಳಿಸು, ಬಿಡಿಸಿಕ�ೊ

redemption ವಿಮೊೇಚನ�

redirected ಪುನನಿ್ಯದ�ೇ್ಯಶತ

redress ಪರಹಾರ, ನಿವಾರಣ�, ಪರತಪಿಸು, ನಿವಾರಸು

redressal ನಿವಾರಣ� ಮಾಡುವುದು, ಪರಹರಸುವುದು

red-tapism ಕ�ಂಪು ಪಟ್ಟಿ ಪದ್ಧತಿ, ವಿಪರೇತ ಕ್ರಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 

ಯಾಂತಿ್ರಕ ಅನುಸರಣ

reduction ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ, ತಗ್ಗಿಸಿದ, ರಯಾಯಿತಿ

redundant ಅಗತ್ಯಕ�ಕೆ ಮಿೇರದ, ಅವಶ್ಯವಾದುದಕ್ಕೆಂತ ಜಾಸಿ್ತ

re-employment ಪುನನಿ್ಯಯುಕ್್ತ, ಪುನನ�ೇ್ಯಮಕಾತಿ

re-entry ಪುನಃ ಪ್ರವ�ಶ

refer ಉಲ�ಲೇಖಿಸು, ಉದ್ಧರಸು, ಬಳಿಗ� ಕಳ್ಹಿಸು, ಒಪಿ್ಪಸು

reference ಸಂಬಂಧ, ಕುರತಾಗ್, ಪರಾಮಶ�್ಯ, ಉಲ�ಲೇಖ, 

ಉಲ�ಲೇಖ ಗ್ರಂರ

referral ಉಲ�ಲೇಖಿತವಾದ, ಅಭಿನಿದ�ೇ್ಯಶತವಾದ

refixation	of	pay ವ�ೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗದ್

reform ಸುಧಾರಣ�, ತಿದುದೆಪಡಿಮಾಡು, ಸುಧಾರಸು, ಪರಷಕೆರಸು

refrain from ಹಿಂಜರ, ಹಿಂದ�ಗ�, ಮಾಡದ್ರು

refreshment ಉಪಾಹಾರ ನಿೇಡಿಕ�, ಅಲಾ್ಪಹಾರ

refund ಮರುಪಾವತಿ, ವಾಪಸುಸುಮಾಡು

refundable ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ ಬಹುದಾದ

refusal ನಿವಾರಣ�, ಅಸಿವಾೇಕಾರ, ತಿರಸಾಕೆರ

refuse ತಿರಸಕೆರಸು, ನಿರಾಕರಸು

refused leave ತಿರಸಕೆರಸಿದ ರಜ�

refutation ಖಂಡನ�, ತಪ�್ಪಂದು ವಾದ್ಸು, ನಿರಾಕರಣ�

regard ಗೌರವ, ಆದರ, ಗಮನ, ಲಕ್ಷಷ್ಯ, ತಿಳಿದುಕ�ೊ



region relation

109

region ಪ್ರದ�ೇಶ, ಪಾ್ರಂತ, ಕ�ೇತ್ರ, ಸ್ಥಳ

regional ಪಾ್ರದ�ೇಶಕ

register ನ�ೊೇಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ, ದಾಖಲ� ಪುಸ್ತಕ, ರಜಿಸಟಿರು, 

ನ�ೊೇಂದಾಯಿಸು, ದಾಖಲಿಸು, ನ�ೊೇಂದಣಿ ರಜಿಸಟಿರು 

ಮಾಡು  

registered ನ�ೊೇಂದಾಯಿತ, ದಾಖಲಿಸಿದ

registered	office ನ�ೊೇಂದಾಯಿತ ಕಛ�ೇರ, ದಾಖಲಾತಿ ಕಛ�ೇರ

registering authority ನ�ೊೇಂದಾಯಿಸುವ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ, ದಾಖಲಿಸುವ 

ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

registrtion fee ನ�ೊೇಂದಾಯಿಸುವ ಶುಲಕೆ, ನ�ೊೇಂದಣಿ ಶುಲಕೆ

registration form ನ�ೊೇಂದಾಯಿಸುವ ನಮೊನ�

registry ನ�ೊೇಂದಾಯಿಸುವುದು, ದಾಖಲಿಸು  

regret ಖ�ೇದ, ವಿಷಾದ, ವಿಷಾದ್ಸು ವ್ಯಥ�, ವ್ಯಸನ  

regrouping ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣ�

regular ನಿಯತ, ಕ್ರಮಬದ್ಧ, ಸಕ್ರಮ, ಸಾ್ಥಯಿ, ವ್ಯವಸಿ್ಥತ

regular cadre ನಿಯತ ಕಾಡರ್, ಪದವೃಂದ, ನಿಯತ ರೌಕಟುಟಿ, 

ನಿಯತ ವ್ಯವಸ�್ಥ ಯೇಜನ�

regularization ಸಕ್ರಮಿೇಕರಣ, ಕ್ರಮಬದ್ಧಗ�ೊಳಿಸುವಿಕ�

regular service ಸಕ್ರಮ ಸ�ೇವ�, ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಸ�ೇವ�

regulations ನಿಬಂಧನ�ಗಳ್, ಕಾನೊನು ಕಾಯಿದ�

rehabilitation ವ್ಯವಸಾ್ಥಪನ, ಪುನವ್ಯಸತಿ

rehearsal ಪೂವಾ್ಯಭಾ್ಯಸ, ತಾಲಿೇಮು, ರಹಸ್ಯಲುಲ, 

ಪೂವ್ಯತಯಾರ

reimburse ತುಂಬಿಕ�ೊಡು, ಭತಿ್ಯ ಮಾಡು, ಹಣ ಹಿಂತಿರಗ್ ಕೊಡು

reinstate ಪುನನ�ೇ್ಯಮಕ, ಪುನರ್ ಸಾ್ಥಪಿಸು, ಪುನಃ ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೊ

reiterate ಒತಿ್ತ ಹ�ೇಳ್, ಮತ�್ತ ಪುನಃ-ಹ�ೇಳ್

reject ತಳಿಳು ಹಾಕು, ನಿರಾಕರಸು, ಬಿಟುಟಿಬಿಡು

rejection ತಳಿಳು ಹಾಕಲಾಗ್, ನಿರಾಕರಸಿ

rejoinder ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ, ಮಾರುತ್ತರ, ಪ್ರತು್ಯಕ್್ತ

relation ಸಂಬಂಧ, ಬಾಂಧವ್ಯ, ನಂಟು  
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relative ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಸಂಬಂಧಿತ

relative valuation ಸಾಪ�ೇಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯನಿಣ್ಯಯ

relaxation ಸಡಿಲಿಸಿ, ಶರ್ಲ, ಉದಾರ, ವಿಶಾ್ರಂತಿ

relaxation of rules ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನ�ಗಳನು್ನ ಶರ್ಲಗ�ೊಳಿಸುವುದು / 

ಸಡಿಲಗ�ೊಳಿಸುವುದು

release ಬಿಡುಗಡ�, ವಿಮೊೇಚನ�, ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವುದು

release date ಬಿಡುಗಡ�ಯ, ವಿಮೊೇಚನ�ಯ, ಮುಕ್್ತಯ-ದ್ನಾಂಕ

relevant ಸುಸಂಗತ, ಸುಸಂಬದ್ಧ

relevant papers ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ್

reliable ವಿಶವಾಸನಿೇಯ, ನಂಬಿಕ�ಯ

relief ಸಹಾಯ, ನ�ರವು, ಪರಹಾರ, ಬಿಡುಗಡ�

relief and rehabilitation ರವು ಮತು್ತ ಪುನವ್ಯಸತಿ, ಪುನರ್ ಸಾ್ಥಪನ�

relief list ಪರಹಾರ ಸೊಚಿ

relief works ಪರಹಾರ ಕಾಮಗಾರಗಳ್

relieve ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡು, ಪದಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸು

reliever ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡುವವ, ಪದಮುಕ್ತ ಗ�ೊಳಿಸುವವನು

relinquishment ಕಾಯ್ಯಭಾರ ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಬಿಟುಟಿ ಬಿಡುವುದು

relinquishment of charge ಕಾಯ್ಯಭಾರ ತ್ಯಜಿಸುವ, ಬಿಟುಟಿಬಿಡುವ ಕ್್ರಯೆ

relocation ಪುನರ್ ಸಾ್ಥನಿೇಕರಸುವುದು

reluctance ಬ�ೇಕ್ಲಲದ್ರುವಿಕ�, ಹಿಂಜರಕ�

remark ಷರಾ, ಟ್ೇಕ�

remarks column ಷರಾ ಕಾಲಂ, ಟ್ೇಕ�ಯ ಕಾಲಂ

remedial action ಪರಹಾರಕ್್ರಯೆ, ತಿದುದೆವಕ್್ರಯೆ

remedial measures ಪರಹಾರ�ೊೇಪಾಯಗಳ್, ತಿದುದೆವ ಕ್್ರಯೆಗಳ್

remedial transfer ಪರಹಾರ ಸ್ಥಳಾಂತರಣ

reminder ಜ್ಾಪನಪತ್ರ, ನ�ನಪ್ೇಲ�

remission ಮಾಫಿ, ಕ್ಷಮಿಸುವುದು, ತಗ್ಗಿಸುವುದು

remit ಕಳ್ಹಿಸು, ರವಾನ� ಮಾಡು

remitee ರವಾನಿಸುವವನು, ಕಳ್ಹಿಸುವವನು

remittance ಹಣ ಕಳ್ಹಿಸುವುದು, ಹಣ ರವಾನ�

remote ದೊರದ, ಅತಿದೊರಪ್ರದ�ೇಶದ
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remote control ದೊರದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ದೊರದ ಹತ�ೊೇಟ್

removal ತ�ಗ�ದು ಹಾಕುವುದು

remuneration ಪ್ರತಿಫಲ, ನಧ ಮ್ರಶರಪ ,

render ಕ�ೊಡುವವನು, ನನವವುಸಲಲಿಸ ,

renewal ನವಿೇಕರಸು

renewal of demand ಬ�ೇಡಿಕ�ಯ / ತಗಾದ�ಯ ನವಿೇಕರಣ

renounce ಪರತಾ್ಯಗ ಮಾಡು, ಹಕಕೆನು್ನ ತ್ಯಜಿಸು, ಬಿಟುಟಿಬಿಡು

renovation ಜಿೇಣ�ೊೇ್ಯದಾ್ಧರ, ಪುನರ್ ನವಿೇಕರಣ

rent ಬಾಡಿಗ�, ಕಂದಾಯ

rented space ಬಾಡಿಗ�ಗ� ತ�ಗ�ದು ಕ�ೊಳಳುಲಾದ ಜಾಗ

reopening ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು 

reorganization ಪುನರ್ ಸಂಘಟನ�, ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ�್ಥ

reorientation ಪುನರಭಿಶಕ್ಷಣ, ಪುನಶ�ಛಾೇತನ

repairable ರಪ�ೇರ ಮಾಡುವಂತಹ, ದುರಸಿ್ತ ಮಾಡುವಂತಹ

repatriate ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಹಿಸು, ಹಿಂದಕ�ಕೆ ಕಳ್ಹಿಸು, ಮರಳಿಸು

repatriation of services ಸ�ೇವ�ಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕ�ಕೆ ಕಳ್ಹಿಸುವುದು, ಮರಳಿಸುವುದು

repay ಮರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡು, ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡು

repayable ಮರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ, ಮರುಪಾವತಿ 

ಮಾಡುವಂತಹ  

repeal ನಿರಸನಗ�ೊಳಿಸು, ರದುದೆ ಗ�ೊಳಿಸು

repeat order ಪುನರಾವೃತಿ್ತ ಆದ�ೇಶ

repetitive work ಪುನರಾವೃತಿ್ತ ಕ�ಲಸ 

replace ಪ್ರತಿಸಾ್ಥಪಿಸು, ಬದಲಾಗ್ ಇಡು

replacement ಪ್ರತಿಸಾ್ಥಪನ�, ಬದಲಾಗ್ ಇಡುವುದು

replenishment ಪುನಃ ಪೂತಿ್ಯ ಮಾಡುವುದು

report ವರದ್ ಕ�ೊಡು, ನಿರೊಪಿಸು, ವರದ್ ಮಾಡು, ಸುದ್ದೆ 

ತಿಳಿಸು, ವರದ್,ಸುದ್ದೆ, ವೃತಾ್ತಂತ

repository ಕಣಜ, ನಿಧಾನ

representation ಪಾ್ರತಿನಿಧ್ಯ, ನಿವ�ೇದನ�

representative ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಪಾ್ರತಿನಿಧಿಕ

reprimand ವಾಗ್ಬಂಧನ, ವಾಗದೆಂಡನ�ಮಾಡು, ಛೇಮಾರ ಹಾಕು
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reprint ಪುನರ್ ಮುದ್್ರಸು

reprisal ಪ್ರತಿೇಕಾರ

reproduce ಪುನರುತಾ್ಪದ್ಸು, ಪ್ರತಿರೊಪ, ಸೃಜಿಸು, 

ಸಂತಾನ�ೊೇತ್ಪತಿ್ತಮಾಡು, ಪುನಃಮುಂದ್ಡು

reproduction ಪುನರುತಾ್ಪದನ�, ಪ್ರತಿರೊಪ, ಸಂತಾನ�ೊೇತ್ಪತಿ್ತ

republic day ಗಣತಂತ್ರ ದ್ವಸ

repudiate ನಿರಾಕರಸು, ತ್ಯಜಿಸು, ಬಿಟುಟಿಬಿಡು

repugnant ವಿರುದ್ಧ, ಪ್ರತಿಕೊಲ, ಅಸಂಗತ, ಅಸಹ್ಯ

repurchase ಪುನರ್ ಖರೇದ್ಸು

reputation ಖಾ್ಯತಿ, ವಿಖಾ್ಯತಿ, ಪ್ರಸಿದ್್ಧ

requirement ಅಗತ್ಯ, ಅವಶ್ಯಕ ವಸು್ತ, ಬ�ೇಕಾಗ್ರುವ

requisite ಬ�ೇಕಾಗ್ರುವ, ಅವಶ್ಯವಾದ, ಅಗತ್ಯವಾದ

requisite information ಅಗತ್ಯವಾದ, ಬ�ೇಕಾಗ್ರುವ, ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ

requisites ಅಗತ್ಯತ�ಗಳ್

requisition ಆಜ್ಾಕ�ೊೇರಕ�, ಅಧಿಯಾಚನ�

requisition form ಅಧಿಯಾಚನ� ನಮೊನ�, ಪಾ್ರರ್ಯನಾ ಪತ್ರ

requisition slip ಅಧಿಯಾಚನ� ಚಿೇಟ್, ಪಾ್ರರ್ಯನಾ ಚಿೇಟ್

rescue ರಕ್ಷಿಸು, ಕಾಪಾಡು, ವಿವ�ೇಚಿಸು, ಸ�ರ�ಬಿಡಿಸು

research work ಸಂಶ�್ ೇಧನಾ ಕಾಯ್ಯ

resentment ಕ�ೊೇಪ, ಅಪ್ರಸನ್ನತ�

reservation ಮಿೇಸಲಾಗ್ಡು, ಮಿೇಸಲಾತಿ, ಕಾಯಿದೆಡು

reservation fee ಕಾಯಿದೆರಸುವ ಶುಲಕೆ

reservation of post ಹುದ�ದೆ ಕಾಯಿದೆರಸುವುದು, ಮಿೇಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹುದ�ದೆ

reserve ಮಿೇಸಲು, ಕಾಯಿದೆರಸು

reserved accommodation ಕಾಯಿದೆರಸಿದ ವಸತಿ

reserved constituency ಮಿೇಸಲು ಕ�ೇತ್ರ

reserve price ಕಾಯಿದೆರಸಿದ ಬ�ಲ�

resettlement ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ�್ಥ, ಪುನವ್ಯಸತಿ   

reshuffle ಪುನಃ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುವುದು

residence ವಾಸ, ನಿವಾಸ, ನಿವಾಸಸ್ಥಳ, ಮನ�, ವಸತಿ

resident permit ನಿವಾಸಿ ಅನುಜ್ಾಪತ್ರ, ಅಪ್ಪಣ� ಪತ್ರ
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resident ನಿವಾಸಿ, ವಾಸವಿರುವವನು

residential ವಾಸಸ್ಥಳದ, ನಿವಾಸದ

residential accommodation ವಸತಿ ಸೌಕಯ್ಯ

residential address ವಾಸದ ವಿಳಾಸ

residential quarter ವಾಸದ ಮನ�

residuary ಉಳಿಕ�, ಕಳ�ದು ಉಳಿದ

residuary pension ಉಳಿಕ� ಪಿಂಚಣಿ

residuary power ಶ�ೇಷ ಅಧಿಕಾರ

resignation ಪದತಾ್ಯಗ, ರಾಜಿೇನಾಮೆ ನಿೇಡುವುದು

resist ಪ್ರತಿಭಟ್ಸು, ಪ್ರತಿರ�ೊೇಧಿಸು

resolution ನಿಣ್ಯಯ, ಠರಾವು, ಗ�ೊತು್ತವಳಿ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಿ್ಥರ 

ಚಿತ್ತ

respectfully ಗೌರವ, ಆದರದ್ಂದ, ಮಯಾ್ಯದ�ಯಿಂದ

respectively ಅನುಕ್ರಮವಾಗ್, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ, ಅದರದರ

respondent ಪ್ರತಿವಾದ್

response ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆ, ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ

responsibility ಜವಾಬಾದೆರ, ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ�

responsible ಜವಾಬಾದೆರ, ಜವಾಬಾದೆರಯುತ

responsive ಪ್ರತಿ ಕ್್ರಯಾತ್ಮಕ, ಹ�ೊಣ�ಯುಳಳು, ಜವಾಬಾದೆರಯುತ

rest house ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೃಹ, ತಂಗು ಮನ�

restore ಪೂವ್ಯಸಿ್ಥತಿಗ� ತರು, ುಸಪಿ್ಥಾಸಃನುಪ 

restraint ನಿಗ್ರಹ, ಸಂಯಮ, ಪ್ರತಿಬಂಧ, ತಡ�, ಹತ�ೊೇಟ್, ಅಂಕ�

restricted ನಿಬ್ಯಂಧಿತ, ಸಿೇಮಿತ

restricted leave ನಿಬ್ಯಂಧಿತ / ಸಿೇಮಿತ ರಜ�

restriction ಪರಮಿತ ಗ�ೊಳಿಸು, ನಿಬ್ಯಂಧ

result oriented work ಫಲಿತಾಂಶ ಉದ�ದೆೇಶದ ಕಾಯ್ಯ

resume ಮತ�್ತ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊ, ಮತ�್ತ ಸಿವಾೇಕರಸು, ಪುನಃ 

ವಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳು, ಮತ�್ತ ಪಾ್ರರಂಭಿಸು

resummon ಪುನರಾಹಾವಾನಿಸು, ಮತ�್ತ ಕರ�ಯಿಸು

resumption ಪುನವ್ಯಹಣ�, ಪುನಃ ನಿವ್ಯಹಿಸುವುದು

retain ಇಟುಟಿಕ�ೊೇ, ನಿಲಿಲಸಿಕ�ೊ
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retention price ಧಾರಣ� ಬ�ಲ�, ಸಿ್ಥರಬ�ಲ�

retired ಸ�ೇವಾನಿವೃತಿ್ತ  ಹ�ೊಂದ್ದ 

retirement ಸ�ೇವ�ಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ, ನಿವೃತ್ತ

retirement	benefits ನಿವೃತಿ್ತ ಲಾಭಗಳ್

retiring age ನಿವೃತಿ್ತಯ ವಯಸುಸು

retiring pension ನಿವೃತಿ್ತ ಪಿಂಚಣಿ

retrenched staff ತ�ಗ�ದು ಹಾಕಲಾದ ಕಮ್ಯರಾರಗಳ್

retrenchment ಕ�ಲಸದ್ಂದ ತ�ಗ�ದು ಹಾಕುವಿಕ�

retroactive pay ಪೂವಾ್ಯನವಾಯ ವ�ೇತನ

return ಹಿಂದ್ರುಗು, ಹಿಂದ್ರುಗ್ಸು, ವಾಪಸು ಕ�ೊಡು

return journey ಮರು ಪ್ರಯಾಣ

return of post ಹುದ�ದೆ ಹಿಂದ್ರುಗ್ಸುವುದು

revalidation ಪುನಮೌ್ಯಲ್ಯ ಗ�ೊಳಿಸು

revaluation ಪುನರ್ ಮೌಲಾ್ಯಂಕನ, ಪುನಃ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

revenue ರಾಜಾ್ಯದಾಯ, ಭೊಕಂದಾಯ, ಹುಟುಟಿವಳಿ, ಆದಾಯ, 

ಉತ್ಪತಿ್ತ, ಕಂದಾಯ

revenue expenditure ರಾಜಸವಾ ವ�ಚ್ಚ

revenue stamp ರ�ವಿನೊ್ಯ ಅಂರ�ಚಿೇಚಿ, ರ�ವಿನೊ್ಯ ಸಾಟಿಂಪ್

reverse ಸ�ೊೇಲು, ಅಪಜಯ, ಪರಾಜಯ, ರದುದೆ ಮಾಡು 

ವಿಪಯ್ಯಯ, ತಲ�ಕ�ಳಗು, ಹಿಂಬದ್, ಹಿಂಭಾಗ

reverted ಮರಳಿಸಿದ, ಹಿಂದಕ�ಕೆ ಕಳ್ಹಿಸಿದ, ವಾಪಸುಸು ಕಳ್ಹಿಸಿದ

review ಪುನರವಲ�ೊೇಕನ

review board ಪುನರವಲ�ೊೇಕನ ಮಂಡಲಿ

revise ಪರಷಕೆರಸು, ಪುನವಿ್ಯಮಶ್ಯಸು

revised agenda ಪರಷಕೆರಸಿದ ಕಾಯ್ಯಸೊಚಿ

revised budget ಪರಷಕೃತ ಅಂದಾಜು ಆಯ-ವ್ಯಯ

revised estimate ಪರಷಕೃತ ಅಂದಾಜು

revised rules ಪರಷಕೃತ ನಿಯಮಗಳ್

revision ಪರಷಕೆರಣ

revision of pay scale ವ�ೇತನ ಶ�್ರೇಣಿಗಳ ಪರಷಕೆರಣ

revival ಪುನರುಜಿಜುೇವನ, ಪುನಃ ಪಾ್ರರಂಭ
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revocation ರದುದೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಿಂದಕ�ಕೆ ತ�ಗ�ದು ಕ�ೊಳ್ಳುವುದು, 

ರದದೆತಿ

revoke ರದುದೆಗ�ೊಳಿಸು, ಹಿಂದಕ�ಕೆ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊ

revolution ಕಾ್ರಂತಿ, ವಿಪಲವ

revolving fund ಪರಕ್ರಮಣ ನಿಧಿ

reward ಪಾರತ�ೊೇಷಕ, ಬಹುಮಾನ, ಇನಾಮು

reward scheme ಪಾರತ�ೊೇಷಕದ ಕಾಯ್ಯಯೇಜನ�

right ಹಕುಕೆ, ಅಧಿಕಾರ, ನ�ೇರ, ಸರಳ, ಯುಕ್ತ, ಸರಯಾದ, 

ಬಲಗಡ�ಯ

rightful claimant ನಾ್ಯಯಯುತ ಹಕುಕೆದಾರ

rigid ಕಟುಟಿನಿಟ್ಟಿನ, ಕಠಿಣ, ನಿಷುಠೆರ

riot ದ�ೊಂಬಿ, ಗ�ೊಂದಲ, ಗಲಾಟ�

risk ಅಪಾಯ ಸಂಭವ, ಹಾನಿ ಸಂಭವ, ಗಂಡಾಂತರ 

ಸಂಭವ, ಅಪಾಯ ಹಾನಿ

risk purchase ನಷಟಿ ಭತಿ್ಯ ಖರೇದ್

rival ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಯ, ಎದುರಾಳಿ

road mileage ರಸ�್ತ ಭತ�್ಯ, ಮೆೈಲಿದೊರ ಭತ�್ಯ

roadways ರಸ�್ತ ಮಾಗ್ಯ

role ಪಾತ್ರ

roll ಪಟ್ಟಿ, ಸುರುಳಿ, ಹ�ೊರಳ್

rolling plan ಚಲನಶೇಲ ಯೇಜನ�

roll number ರ�ೊೇಲ್ ನಂಬರ್, ಕ್ರಮ ಸಂಖ�್ಯ

roster ಸರದ್, ರ�ೊೇಸಟಿರು, ಪಟ್ಟಿ

rotation ಸರದ್ಯಂತ�, ಪಯಾ್ಯಯಕ್ರಮದಲಿಲ

rough ಸೊ್ಥಲ, ಕಕ್ಯಶ, ಒರಟು

rough copy ಕರಾ್ಚಪ್ರತಿ

rounding off ಪೂಣಾ್ಯಂಕಕ�ಕೆ ತರುವುದು, ಸ�ೇಪ್ಯಡಿಸು

route ಮಾಗ್ಯ

routine ಮಾಮೊಲಿ, ದ್ನನಿತ್ಯದ

routine note ಮಾಮೊಲಿ ಟ್ಪ್ಪಣಿ

routine test ಮಾಮೊಲಿ ಪರೇಕ�, ವಾಡಿಕ�ಯ ಪರೇಕ�
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royalty ಸಾವಾಮ್ಯಶುಲಕೆ, ಸಂಭಾವನ�

rubber stamp ರಬ್ಬರು ಮುದ�್ರ

rude ಒರಟುತನದ

rule ನಿಯಮ, ಆಳ್, ಆಳಿಕ�

ruler ಆಳ್ವವನು

rules and regulations ನಿಯಮಗಳ್ ಮತು್ತ ನಿಬಂಧನ�ಗಳ್

rules of business ವವಾವಹಾರ ನಿಯಮಾವಳಿ

ruling ನಿಣ್ಯಯ, ತಿೇಮಾ್ಯನ, ರೊಲಿಂಗ್

ruling party ಆಳ್ವಪಕ್ಷ

rumour ವದಂತಿ, ಸುದ್ದೆ ಹರಡು, ಗಾಳಿ ಸುದ್ದೆ

running staff ರಾಲಿ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದ್

rural development plan ಗಾ್ರಮಿೇಣಾಭಿವೃದ್್ಧಯೇಜನ�

rural upliftment ಗಾ್ರಮೊೇತಾ್ಥನ

rustication ತಾತಾಕೆಲಿಕವಾಗ್ ಹ�ೊರದೊಡು, ಅಟ್ಟಿಬಿಡು

S

sabbatical leave ವಿರಾಮದ ರಜ�

sabotage ವಿಧ್ಂಸನ, ಒಳಸಂಚು

sack ಉರಾಛಾಟನ� ಮಾಡು, ಕ�ಲಸದ್ಂದ ತ�ಗ�ದುಹಾಕು  

safe ಸುರಕ್ಷಿತ

safe custody ಭದ್ರ ರಕ್ಷಣ�, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕಾವಲು, ಪರಪಾಲನ�

safeguarding ರಕ್ಷಿಸು, ಕಾಪಾಡು

safety ಭದ್ರತ�, ಸುರಕ್ಷತ�

safety device ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನ

safety regulations ಸುರಕಾ ನಿಬಂಧನ�ಗಳ್

salaried class ಸಂಬಳದಾರ ವಗ್ಯ

salary ಸಂಬಳ, ವ�ೇತನ

salary cheque ಸಂಬಳದ ರ�ಕ್
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salary deduction ಸಂಬಳದಲಿಲ ಕಡಿತ

salary review ಸಂಬಳ ಪರಶೇಲನ�, ವ�ೇತನ ಪರಶೇಲನ�

salary structure ಸಂಬಳ ಸಂರಚನ�, ವ�ೇತನ ಸಂರಚನ�

sale deed ಕ್ರಯಪತ್ರ

sales department ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖ�, ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗ

sales tax ಮಾರಾಟ ತ�ರಗ�

salient ಎದುದೆಕಾಣುವ, ಪ್ರಧಾನ

salvage ರದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪಯೇಗದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ, ಅಂಶಗಳನು್ನ 

ಪಡ�ದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

salvage and scrap ನೌಕಾ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಮತು್ತ ರದ್ದೆ, ಆಸಿ್ತ ರಕ್ಷಿಸು ಮತು್ತ ರದ್ದೆ

sample ಮಾದರ, ನಮೊನ�

sample checking ಮಾದರ ತನಿಖ�

sample survey ಮಾದರಸಮಿೇಕ�

sampling ಗುಣಪರಶೇಲನ�

sanction ಮಂಜೊರಾತಿ

sanctioned budget ಮಂಜೊರಾದ ಬಜ�ಟುಟಿ, ಮಂಜೊರಾದ ಆಯವ್ಯಯ

sanctioned budget estimate ಮಂಜೊರಾದ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಂದಾಜು

sanctioned project ಮಂಜೊರಾದ ಪಾ್ರಯೇಜನ�

sanctioned strength ಮಂಜೊರಾದ ಕಾಮಿ್ಯಕರ ಸಂಖ�್ಯ

sanctioning authority ಮಂಜೊರಾತಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

sanctioning order ಮಂಜೊರಾತಿ ಆದ�ೇಶ

sanctity ಪಾವಿತ್ರಷ್ಯ

sanitation ನಿಮ್ಯಲಿೇಕರಣ, ನ�ೈಮ್ಯಲ್ಯ

satisfaction ತೃಪಿ್ತ, ಸಮಾಧಾನ

satisfactory ತೃಪಿ್ತಕರ

saving clause ಉಳಿಸುವಿಕ�ಯ ಖಂಡ

savings scheme ಉಳಿತಾಯ ಯೇಜನ�

scale ಶ�್ರೇಣಿ, ಅಳತ�

scale of pay ವ�ೇತನ ಶ�್ರೇಣಿ

scarcity ಅಭಾವ

scarcity area ಅಭಾವ ಪ್ರದ�ೇಶ
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scarcity of resources ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಅಭಾವ

scenario ಚಿತ್ರ, ದೃಶ್ಯ

schedule ಅನುಸೊಚಿ, ನಿಗದ್ಪಡಿಸು

scheduled bank ಅನುಸೊಚಿತ ಬಾ್ಯಂಕು

scheduled caste ಅನುಸೊಚಿತ ಜಾತಿ, ಪರಶಷಟಿಜಾತಿ

scheduled tribe ಅನುಸೊಚಿತ ಬುಡಕಟುಟಿಗಳ್, ಗ್ರಜನ ಪರಶಷಟಿ 

ಬುಡಕಟುಟಿ

schedule of demands ಬ�ೇಡಿಕ�ಗಳ ಅನುಸೊಚಿ

schedule of supply ಸರಬರಾಜಿನ ಅನುಸೊಚಿ

scheme ಕಾಯ್ಯಯೇಜನ�, ರೊಪರ�ೇಖ�, ವಿಧಾನ, ನಕ�

scholarship ವಿದಾ್ಯರ್್ಯ ವ�ೇತನ, ವಿದವಾತು್ತ

scientific	management ವ�ೈಜ್ಾನಿಕ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪನ�

scope ವಾ್ಯಪಿ್ತ, ಅವಕಾಶ, ಪರಧಿ

score ಸ�ೊಕೆೇರು, ಬಂದ್ರುವ ಅಂಕ, ಗ್ೇರು

score out ಹ�ೊಡ�ದು ಹಾಕು

scrap value ಚೊರುಪಾರನ ಮೌಲ್ಯ

screening ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ತ�ರ�ಯ ಮೆೇಲ� ಪ್ರದಶ್ಯಸುವುದು, 

ಪರಶ�್ ೇಧಿಸುವುದು

screening committee ಪರಶ�್ ೇಧನಾ ಸಮಿತಿ

script ಹಸ್ತಪ್ರತಿ, ಮೊಲಪತ್ರ, ಲ�ೇಖ

scrutinizer ಪರಶೇಲಕ, ಪರಶ�್ ೇಧಕ

scrutiny ಪರಶೇಲನ�, ಪರಶ�್ ೇಧನ�

seal ಮುದ�್ರ, ಮೊಹರು

sealed ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾದ

sealed tender ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾದ ಟ�ಂಡರು

sealer ಮೊಹರು ಹಾಕುವವನು

seal	of	office ಕಛ�ೇರಯ ಮುದ�್ರ

search ಶ�್ ೇಧಿಸು, ಶ�್ ೇಧನ�

search campaign ಶ�್ ೇಧನಾ ಆಂದ�ೊೇಲನ

search operation ಶ�್ ೇಧ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�

search warrant ಶ�್ ೇಧನಾ ವಾರಂಟು
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seasonal unemployment ಕಾಲಿಕ ನಿರುದ�ೊ್ಯೇಗ

season ticket ಸಿೇಸನ್ ಟ್ಕ�ಟುಟಿ, ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಟ್ಕ�ಟುಟಿ

secondary ಎರಡನ�ಯ, ಗೌಣ

secondary education ಪೌ್ರಢಶಕ್ಷಣ

secondary industry ಗೌಣ ಉದ್ಯಮ

second class ಎರಡನ�ೇ ದಜ�್ಯ

secrecy ರಹಸ್ಯ, ಗ�ೊೇಪ್ಯ

secret ರಹಸ್ಯವಾದ, ಗುಟುಟಿ, ರಹಸ್ಯ

secretarial ಸಚಿವಾಲಯಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

secretariat service ಸಚಿವಾಲಯ ಸ�ೇವ�

secret ballot ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನ

secret cover ರಹಸ್ಯ ಕವರ್, ರಹಸ್ಯ ಲಕ�ೊೇಟ�, ಗುಪ್ತ ಲಕ�ೊೇಟ�

secret funds ರಹಸ್ಯ ನಿಧಿ, ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ

secret inquiry ರಹಸ್ಯ ವಿರಾರಣ�, ಶ�್ ೇಧನ�, ತನಿಖ�

secret instruction ರಹಸ್ಯ ಸೊಚನ�

secret letter ರಹಸ್ಯ ಪತ್ರ

section ಶಾಖ�, ಭಾಗ, ಕಲಮು, ಪರರ�ಛಾೇದ, ವಗ್ಯ

sector ವಲಯ, ವಿಭಾಗ

secular ಜಾತ್ಯತಿೇತ

security ಭದ್ರತ�

security deposit ಭದ್ರತಾ ಠ�ೇವಣಿ

security instruction ಭದ್ರತಾ ಸೊಚನ�

security measure ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳ್, ರಕ್ಷಣ�ೊೇಪಾಯಗಳ್

segregate ಪ್ರತ�್ಯೇಕಮಾಡು

seizure ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕ�

select committee ಪರಶೇಲನಾ ಸಮಿತಿ

selection ಆಯೆಕೆ

selection board ಆಯೆಕೆಮಂಡಳಿ

selection committee ಆಯೆಕೆಸಮಿತಿ

selection grade ಆಯೆಕೆಶ�್ರೇಣಿ



selection post sentence

120

selection post ಆಯೆಕೆ ಹುದ�ದೆ

selection procedure ಆಯೆಕೆ ಕಾಯ್ಯ ವಿಧಾನ

selection test ಆಯೆಕೆ ಪರೇಕ�

select list ಆಯದೆ ಪಟ್ಟಿ

self-appraisal (self-assess-
ment)

ಸವಾಂತ ನಿಧ್ಯರಣ�, ಸವಾಯಂಮೌಲಾ್ಯಂಕನ

self-confidence ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸ

self-contained note ಸವಾಸಂಪೂಣ್ಯಟ್ಪ್ಪಣಿ

self-employment ಸವಾಯಂ ಉದ�ೊ್ಯೇಗ

self-explanatory ಸವಾಯಂ ವ�ೇದ್ಯ, ಸವಾಯಂಸ್ಪಷಟಿ

self-government ಸಾವಾಯತ್ತ ಸಕಾ್ಯರ

semester ಷಾಣಾ್ಮಸಿಕ

semi-autonomous ಅರ� ಸಾವಾಯತ್ತ

seminar ವಿರಾರ ಸಂಕ್ರಣ, ವಿರಾರಗ�ೊೇರ್ಠೆ

semi-skilled labour ಅರ�ಕುಶಲ ಕಾಮಿ್ಯಕ

senate ಸ�ನ�ೇಟ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

sender ಕಳಿಸುವವನು

senior ಹಿರಯ, ಜ�್ಯೇಷಠೆ

senior administrative grade ಹಿರಯ ಆಡಳಿತ ಶ�್ರೇಣಿ

senior grade ಹಿರಯ ಶ�್ರೇಣಿ

seniority ಜ�್ಯೇಷಠೆತ�

seniority-cum-fitness ಜ�ೇಷಠೆತ� ಮತು್ತ ಯೇಗ್ಯತ�

seniority-cum-merit ಜ�ೇಷಠೆತ� ಮತು್ತ ಅಹ್ಯತ�

seniority system ಜ�ೇಷಠೆತಾ ಪದ್ಧತಿ, ವರಷಠೆತ�ಯ ವ್ಯವಸ�್ಥ

senior management ಹಿರಯ ಆಡಳಿತ ವಗ್ಯ, ವರಷಠೆ ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ

seniormost ಜ�ೇಷಠೆತಮ, ಉತಕೃಷಠೆ

senior scale ಹಿರಯ ಶ�್ರೇಣಿ

senior timescale ಹಿರಯ ಕಾಲಿಕ ವ�ೇತನ ಶ�್ರೇಣಿ

sensation ಸಂವ�ೇದನ�

sensitive ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ, ಸಂವ�ೇದನ�

sentence ಶಕ�ಯ ಆದ�ೇಶ, ಶಕ�, ವಾಕ್ಯ, ದಂಡ-ಆದ�ೇಶ
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separated family ಪ್ರತ�್ಯೇಕ್ತ ಕುಟುಂಬ, ಬ�ೇಪ್ಯಟಟಿ ಕುಟುಂಬ

separation ಪ್ರತ�್ಯೇಕ್ೇಕರಣ

sequence ಅನುಕ್ರಮ

serial list ಅನುಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ

serial number ಕ್ರಮ ಸಂಖ�್ಯ

series ಸರಣಿ

serious ತಿೇವ್ರ, ಗಂಭಿೇರ

servant ಸ�ೇವಕ, ನೌಕರ

serve ನೌಕರ ಮಾಡು, ಜಾರಮಾಡು, ಸ�ೇವ� ಮಾಡು

service ಸ�ೇವ�, ನೌಕರ

serviceable ಉಪಯೇಗಾಹ್ಯ, ಜಾರ ಮಾಡಬಹುದಾದ

service book ಸ�ೇವಾ ಪುಸ್ತಕ

service conditions ಸ�ೇವಾ ಷರತು್ತಗಳ್, ಸ�ೇವಾ ಪರಸಿ್ಥತಿಗಳ್

service contract ಸ�ೇವಾ ಕರಾರು, ಸ�ೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ

service of summon ಸಮನ್ ಮಾಡುವ ಸ�ೇವ�, ಕರ�ಯನು್ನ ಜಾರ 

ಮಾಡುವುದು

service postage stamp ಸ�ೇವಾ ಅಂರ� ಚಿೇಟ್

service record ಸ�ೇವಾ ದಾಖಲ�

service roll ಸ�ೇವಾ ಪಟ್ಟಿ

service rules ಸ�ೇವಾ ನಿಯಮಗಳ್

service	verification ಸ�ೇವಾ ಪರಶೇಲನ�, ಸ�ೇವಾ ಋಜುವಾತು

session ಅಧಿವ�ೇಶನ, ಸ�ಷನ್

session of parliament ಪಾಲಿ್ಯಮೆಂಟ್ ಅಧಿವ�ೇಶನ

set ಸಮುಚ್ಚಯ, ಸಂವಗ್ಯ

set aside ತಳಿಳುಹಾಕು, ರದುದೆಗ�ೊಳಿಸು, ಬ�ೇರ� ಇಡು

settlement ಇತ್ಯರ್ಯ, ನಿಗದ್

set-up ಮಂಡಿಸು, ಸಾ್ಥಪಿಸು, ಕಾಯ್ಯವ್ಯವಸ�್ಥ

severally ಬ�ೇರ� ಬ�ೇರ�ಯಾಗ್, ಪ್ರತ�್ಯೇಕವಾಗ್

severance of relatiions ಬಂಧುತವಾದ ಬ�ೇಪ್ಯಡ�

severe action ತಿೇವ್ರ ಕ್ರಮ, ಉಗ್ರ ಕ್ರಮ

sewage ಕ�ೊಳರ�, ಮೊೇರ
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sex ಲಿಂಗ

sex discrimination ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಲ�ೈಂಗ್ಕ ಭ�ೇದಭಾವ

share ಭಾಗ, ಷ�ೇರು, ಹಿಸ�ಸು, ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳು

share holder ಷ�ೇರುದಾರ

sharing ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು, ಪಾಲ�ೊಗಿಳ್ಳು

shift ಪಾಳಿ, ಸರದ್, ಪಲಲಟಗ�ೊಳಿಸು

shifting ಪಲಲಟಗ�ೊಳಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳಾಂತರಸು

shift system ಪಾಳಿವ್ಯವಸ�್ಥ, ಪಾಳಿಪದ್ಧತಿ

shift transfer ಪಾಳಿ ವಗಾ್ಯವಣ�

shortage ಕ�ೊರತ�, ಕಡಿಮೆ

shortage of manpower ಸಂಪನೊ್ಮಲದ, ಕ�ೊರತ�

shortfall ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಕ�ೊರತ�

shorthand ಶೇಘ್ರಲಿಪಿ

short leave ಅಲ್ಪ ರಜ�, ಕಡಿಮೆ ರಜ�

shortlist ಲಘುಪಟ್ಟಿ

short notice ಅಲಾ್ಪವಧಿ ಸೊಚನ�

short staffed ಕ�ೊರತ� ಸಿಬ್ಬಂದ್

short term ಅಲಾ್ಪವಧಿ

short-term-course ಅಲಾ್ಪವಧಿ ಶಕ್ಷಣ, ಅಲಾ್ಪವಧಿ ತರಬ�ೇತಿ

short title ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶೇರ್್ಯಕ�

show cause notice ಕಾರಣ ಕ�ೇಳ್ವ ಸೊಚನ�

shut down ಮುಚು್ಚ

sick industry ರ�ೊೇಗಗ್ರಸ್ತ ಉದ್ಯಮ

sick leave ಕಾಯಿಲ� ರಜ�

sickness	benefit ಕಾಯಿಲ� ಪ್ರಯೇಜನ

sick report ಕಾಯಿಲ� ವರದ್

sign ಚಿಹ�್ನ, ರುಜುಮಾಡು, ಗುರುತು

signature ರುಜು, ಹಸಾ್ತಕ್ಷರ, ಸಹಿ

signature campaign ಸಹಿ ಚಳ್ವಳಿ

signature pad ಸಹಿ ಪಾ್ಯಡು
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significant ಮಹತವಾದ

signify ಸೊಚಿಸು, ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸು, ಮಹತವಾಪೂಣ್ಯವಾಗ್ರು

similar ಸದೃಶ, ಒಂದ�ೇರೇತಿಯ, ಸಮರೊಪದ

simple interest ಸರಳ ಬಡಿಡಿ

simultaneous ಏಕಕಾಲದ, ಒಂದ�ೇ ಸಮಯದ

simultaneously ಏಕಕಾಲದಲಿಲ

sincere ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ, ನಿಷಾಠೆವಂತ

sine die ಅನಿದ್್ಯಪಟಿಕಾಲ

sine qua non ಅತಾ್ಯವಶ್ಯಕ, ಅನಿವಾಯ್ಯ

single entry system ಏಕ ದಾಖಲ� ಪದದೆತಿ, ಏಕ ಗವಾಕ್ಷ ಕ್ರಮ, ಒಂದ�ೇ 

ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ರಮ

single fare ಒಂದು ಕಡ� ಪ್ರಯಾಣಧರ, ವ�ಚ್ಚ

single	file	system ಏಕ ಕಡತ ಪದ್ಧತಿ

sir ಸಾವಾಮಿ, ಒಡ�ಯ

site ನಿವ�ೇಶನ

site plan ನಿವ�ೇಶನದ ನಕ�

sitting member ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯ, ಆಸಿೇನ ಸದಸ್ಯ

situation ಸನಿ್ನವ�ೇಶ, ಪರಸಿ್ಥತಿ

situations vacant ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಾ್ಥನಗಳ್

situations wanted ಬ�ೇಕಾಗ್ರುವ ಸಾ್ಥನಗಳ್

skeleton staff ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಿಬ್ಬಂದ್

skilled labourer ಕುಶಲಕಾಮಿ್ಯಕ

slackness ಶರ್ಲತ�

slack season ಶರ್ಲ ಕಾಲಮಾನ

slander ನಿಂದ�, ಅಪಮಾನ

sleeper class ಶಯನ ಶ�್ರೇಣಿ

sliding scale ಸರದಾಡುವ ವ�ೇತನಶ�್ರೇಣಿ

slip ಚಿೇಟ್

slow down ನಿಧಾನ ಮಾಡು

slum ಕ�ೊಳ�ಗ�ೇರ, ಕ�ೊಳರ�ಪ್ರದ�ೇಶ
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slump ಕುಸಿತ

small savings fund ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ

small scale enterprise ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮ

small scale industry ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ�ೈಗಾರಕ�

smartness ಚುರುಕುತನ, ಚತುರತ�, ನಾಜೊಕುತನ

smooth ನಯವಾದ

snap inspection ದ್ಢೇರ್ ತನಿಖ�, ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ ತನಿಖ�

snap strike ದ್ಢೇರ್ ಮುಷಕೆರ  

social security ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತ�

social welfare ಕುಟುಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ

software ಸಾಫ್ಟಿ ವ�ೇರ್, ತಂತಾ್ರಂಶ

sojourn ತಂಗು, ವಸತಿ ಮಾಡು

sole ಏಕ�ೈಕ

sole agency ಏಕ�ೈಕ ಕಾಯ್ಯಭಾರ

solemn ಶ್ರದಾ್ಧ ಪೂವ್ಯಕ

solemn	affirmation ಶ್ರದಾ್ಧ ಪೂವ್ಯಕ ದೃಢೇಕರಣ

solemnity ಸತ್ಯನಿಷ�ಠೆ, ಗಾಂಭಿೇಯ್ಯ

solemnize ಅನುಷಾಠೆಪಿಸುವುದು, ವಿಧಿವತಾ್ತಗ್ ನ�ರವ�ೇರಸುವುದು

solemnly ಶ್ರದಾ್ಧ ಪೂವ್ಯಕವಾಗ್, ನಿಷ�ಠೆಪೂವ್ಯಕ

sole owner ಏಕಮಾತ್ರ ಒಡ�ಯ

solicit ಪಾ್ರರ್್ಯಸು, ಕ�ೊೇರು, ಬ�ೇಡು, ಆಹಾವಾನಿಸು, ವಿನಂತಿಸು

sodiarity ಏಕತ�

solitary ಏಕಮಾತ್ರ, ಏಕಾಕ್, ಒಂಟ್ಗ

solitary case ಏಕ�ೈಕ ಪ್ರಕರಣ

solution ಪರಹಾರ, ದಾ್ರವಣ, ಸಮಾಧಾನ

solve ಬಿಡಿಸು, ಪರಹರಸು

sorting ವಿಂಗಡಿಸು

sorting appliance ವಿಂಗಡಣ�ಯ ಸಾಧನ�

source ಮೊಲ

source of income ಆದಾಯದ ಮೊಲ
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souvenir ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕ�

sovereign ಸಾವ್ಯಭೌಮ

sovereignty ಸಾವ್ಯ ಭೌಮತವಾ

space ಜಾಗ, ಅವಕಾಶ, ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ

spacing ಜಾಗ ಬಿಡುವುದು

spade work ಪಾ್ರರಂಭಿಕ ಕಾಯ್ಯ

spare ಉಳಿಸು, ರಕ್ಷಿಸು, ಬಿಡಿ

spare copy ಹ�ಚಿ್ಚನ ಪ್ರತಿ

spare time ಬಿಡುವಿನ ವ�ೇಳ�

speaker ಸಭಾಪತಿ, ಭಾಷಣಕಾರ

special ವಿಶ�ೇಷ

special ability test ವಿಶ�ೇಷ ಯೇಗ್ಯತಾ ಪರೇಕ�

special allowance ವಿಶ�ೇಷ ಭತ�್ಯ

special cell ವಿಶ�ೇಷ ಘಟಕ

special commendation ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರಶಂಸ�

special compensatory al-
lownce

ವಿಶ�ೇಷ ಪರಹಾರ ಭತ�್ಯ

special drive ವಿಶ�ೇಷ ಆಂದ�ೊೇಲನ, ವಿಶ�ೇಷ ಏಪಾ್ಯಟು

special grant ವಿಶ�ೇಷ ಅನುದಾನ

specialist ತಜ್ಞ, ಪ್ರವಿೇಣ 

specialization ತಜ್ಞತ�, ಪಾ್ರವಿೇಣ್ಯ

special messanger ವಿಶ�ೇಷ ಸಂದ�ೇಶವಾಹಕ, ವಿಶ�ೇಷದೊತ

special pay ವಿಶ�ೇಷ ವ�ೇತನ

special power of attorney ನಾ್ಯಯವಾದ್ಯ ವಿಶ�ೇಷ ಅಧಿಕಾರ

special protection group 
(SPG)

ವಿಶ�ೇಷ ರಕ್ಷಣಾದಳ

specific ನಿದ್್ಯಷಟಿ

specification ವಿಶಷಟಿ ವಿವರಣ�, ತಪಶೇಲು

specific	denial ನಿದ್್ಯಷಟಿ ನಿರಾಕರಣ�

specific	reason ನಿದ್್ಯಷಟಿ ಕಾರಣ

specimen signature ಮಾದರ ಸಹಿ
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speculation ಕಲ್ಪನ�, ಊಹಾಪ್ೇಹ

speech ಭಾಷಣ, ಮಾತು, ವಾರಾ

speed ವ�ೇಗ

speed breaker ವ�ೇಗ ನಿರ�ೊೇಧಕ

speed limit ವ�ೇಗದ ಮಿತಿ

speed post ಶೇಘ್ರ ಅಂರ�

speedy action ಶೇಘ್ರ ಕ್ರಮ

sphere ವಲಯ

spiral binding ಸುರುಳಿ ರಕಾಕವಚ

split duty ವಿಭಜಿತ ಕತ್ಯವ್ಯಕಾಲ

spokesman (=spokes person) ವಕಾ್ತರ

sponsor ಪಾ್ರಯೇಜನ�

sponsorship ಪಾ್ರಯೇಜಕತವಾ

spot inspection ಸ್ಥಳ ಪರಶೇಲನ�

spot payment ಸ್ಥಳದಲ�ಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು

spouse ಗಂಡ, ಹ�ಂಡತಿ / ಪತಿ, ಪತಿ್ನ, ಸವಾದಾರ

squad ಸಣ್ಣತಂಡ, ತುಕಡಿದಳ

stability ಸಿ್ಥರತ�, ದೃಢತ�, ಭದ್ರತ�

staff ಸಿಬ್ಬಂದ್ ವಗ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದ್

staff association ನೌಕರರ ಸಂಘ

staff inspection unit (SIU) ಸಿಬ್ಬಂದ್ ತನಿಖಾ ಘಟಕ

staff quarter ಸಿಬ್ಬಂದ್ ವಸತಿ

staff room ಸಿಬ್ಬಂದ್ ಕ�ೊಠಡಿ

staff welfare fund ಸಿಬ್ಬಂದ್ ಕ�ೇಮಾಭಿವೃದ್್ಧ ನಿಧಿ

stage ಹಂತ, ಮೆಟಟಿಲು, ಮಜಲು, ಘಟಟಿ, ರಂಗಭೊಮಿ, 

ರಂಗಸ್ಥಳ, ಸಿ್ಥತಿ, ಅವಸ�್ಥ, ನಿಲಾದೆಣ, ಪ್ರದಶ್ಯಸು, ಸಾದರ 

ಪಡಿಸು

stagnation ಸ್ಧಗ್ತ ವ�ೇತನ

stake ಪಣ, ಬಾಜಿ, ಬಾಜಿಕಟುಟಿ

stamp ಸಾವಾಂಪ್, ಅಂರ� ಚಿೇಟ್

stamp duty ಮುದಾ್ರಂಕನ ತ�ರಗ�ಗಳ್, ಶುಲಕೆಗಳ್
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stamped envelope ಮುದಾ್ರಂಕ್ತ ಲಕ�ೊಕೆೇಟ�

stamp pad ಸಾಟಿಂಪ್ ಪಾ್ಯಡ್

stamp paper ಮುದಾ್ರಂಕ್ತ ಕಾಗದ, ಸಾಟಿಂಪ್ ಕಾಗದ

stand ನಿಲಾದೆಣ, ಉಮೆೇದುವಾರನಾಗು, ಚುನಾವಣ�ಗ� ನಿಲುಲ, 

ಅಭ್ಯರ್್ಯಯಾಗು, ಪಕ್ಷ

standard agreement ಪ್ರಮಾಣಿೇಕೃತ ಒಪ್ಪಂದ

standard deduction ಪ್ರಮಾಣಿೇಕೃತ ಕಡಿತ

standard format ಪ್ರಮಾಣಿೇಕೃತ ಪಾ್ರರೊಪ

standardization ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಸುವುದು, ಪ್ರಮಾಣಬದ್್ಧಕರಣ

standard man-hours ಪ್ರಮಾಣಿೇಕೃತ ಕ�ಲಸದ, ಗಂಟ�ಗಳ್ ಪ್ರಮಾಣಿೇಕೃತ 

ಶ್ರಮಾವಧಿ

standard of living ಜಿೇವನ ಮಟಟಿ

standard performance ಉನ್ನತ ಮಟಟಿದ ಆಚರಣ�, ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಮಟಟಿದ 

ಆಚರಣ�

standard rate ಪ್ರಮಾಣ ಬದ್ಧ ದರ

standby arrangement ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ�್ಥ, ಬದಲಿ ಏಪಾ್ಯಟು

standing ಸಾ್ಥಯಿ, ಸಾ್ಥನ, ಅನುಭವ, ಬ�ಳ�ದುನಿಂತ

standing commission ಸಾ್ಥಯಿ ಆಯೇಗ  

standing committee ಸಾ್ಥಯಿ ಸಮ್ಮತಿ  

standing order ಸಾ್ಥಯಿ ಆದ�ೇಶ

standstill ಸಿ್ಥರವಾಗ್ ನಿಲುಲ

starred ನಕ್ಷತ್ರದ ಗುರುತು ಹಾಕ್ದ

starred question ನಕ್ಷತ್ರಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ�್ನ

starter ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವವ

starting salary ಆರಂಭ ವ�ೇತನ

state ರಾಜ್ಯ, ಹ�ೇಳ್, ನಿರೊಪಿಸು, ಅವಸ�್ಥ, ಸಿ್ಥತಿ

state banquet ರಾಜ್ಯ ಭ�ೊೇಜನಸಮಾರಂಭ, ಔತಣ ಕೊಟ

state government ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ

state guest ರಾಜ್ಯದ ಅತಿರ್

state list ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ

stalemate ಇಕಕೆಟ್ಟಿನ ಸಿ್ಥತಿ
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statement ಹ�ೇಳಿಕ�, ನಿವರಪತ್ರ

statement of account ಲ�ಕಕೆಪತ್ರದ ವಿವರಣ�

statement of facts ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ವಿವರಣ�

state of health ಆರ�ೊೇಗ್ಯದ ಸಿ್ಥತಿ

statesman ಮುತಸುದ್ದೆ, ರಾಣಾಕ್ಷ, ಬುದ್್ಧವಂತ

static ಸಿ್ಥರ, ಸಾ್ಥಯಿ ಸವಾಭಾವದ 

station ಸ್ಥಳ, ಠಾಣ�, ನಿಲಾದೆಣ

stationary stock ಲ�ೇಖನ ಸಾಮಗ್್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

stationery ಲ�ೇಖನ ಸಾಮಗ್್ರಗಳ್

station leave ಸ್ಥಳ ಬಿಡಲು ಅನುಮತಿ

statistical ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳ

statistical data ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳ ವಿವರ

statistics ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳ್, ಸಂಖಾ್ಯ ಪರಶೇಲನ ಶಾಸತ್ರ

status ಸಾ್ಥನ ಮಾನ, ಅಂತಸು್ತ, ದಜ�್ಯ

status quo ಯಥಾ ಸಿ್ಥತಿ, ಇದದೆಸಿ್ಥತಿ

status report ಸಿ್ಥತಿಯ ಯಾದ್, ಸಿ್ಥತಿಯ ವರದ್  

status symbol ಸಿ್ಥತಿ ಸಂಕ�ೇತ

statutory ಶಾಸನಬದ್ಧ

statutory body ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ನಿಕಾಯ

statutory holiday ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ರಜ�

statutory rights ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಗಳ್, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಕುಕೆಗಳ್

stay ತಡ�, ತಡ�ಯಾಜ್�, ನಿರ�ೊೇಧ, ಆಸರ�, ಆಧಾರ

STD (subsriber trunk dialling) ಎಸ್ ಟ್ ಡಿ

steady growth ಸಿ್ಥರವಾದ ಬ�ಳವಣಿಗ�

steep increase ತಿೇವ್ರ ಹ�ಚ್ಚಳ

steering committee ರಾಲನಾ ಸಮಿತಿ

stenography ಶೇಘ್ರಲಿಪಿ

sterilization ಸಂತಾನ ಶಕ್್ತಹರಣ, ಬಂಜ�ಗ�ೊಳಿಸುವುದು

stern action ಕಠ�ೊೇರ ಕ್ರಮ, ಉಗ್ರ ಕ್ರಮ

stigma ಕಳಂಕ, ವಾ್ಯಧಿಯ ನಿದ್್ಯಷಟಿ ಲಕ್ಷಣ, ಚಿಹ�್ನ
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stimulation ಉದ್ದೆೇಪನಗ�ೊಳಿಸುವುದು, ಉತ�್ತೇಜನಗ�ೊಳಿಸುವುದು, 

ಪ್ರರ�ೊೇದ್ಸುವುದು, ಉದ�್ರೇಕ್ಸುವುದು

stipend ಶಷ್ಯ ವೃತಿ್ತ, ಶಷ್ಯ ವ�ೇತನ, ತರಬ�ೇತಿ ಭತ�್ಯ, ಸ�ಟಿೈಪ�ಂಡ್ 

stipulate ಷರತು್ತ ಹಾಕು, ವಿಧಿಸು, ನಿಗದ್ಪಡಿಸು

stipulated time limit ವಿಧಿಸಿದ ಸಮಯಾವಧಿ, ನಿಗದ್ಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಾವಧಿ

stipulation ಷರತು್ತ, ವಿಧಿಸುವುದು

stock ದಾಸಾ್ತನು ಸರಕು, ಸರಕು ಸಂಗ್ರಹ

stock register ದಾಸಾ್ತನು ರಜಿಸಟಿರು

stock-taking ದಾಸಾ್ತನು ಜಡತಿ

stock valuation ದಾಸಾ್ತನು ಮೌಲ್ಯನಿಣ್ಯಯ

stopgap arrangement ಮಧ್ಯಂತರದ ಏಪಾ್ಯಟು

storage ಉಗಾ್ರಣ, ಸಂಗ್ರಹಣ�

storage space ಉಗಾ್ರಣದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ

store ಭಂಡಾರ, ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಳ, ಸಂಗ್ರಹಿಸು

straight ನ�ೇರವಾದ, ನಿಷಕೆಪಟ, ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ, ಋಜು ಸವಾಭಾವದ

strain ದಣಿವು, ಮಿತಿ ಮಿೇರದಂಡಿಸು, ವಿಷಮ, ವಿಕೃತ, 

ಹದಗ�ಟಟಿ

strange ಅಪರೊಪ, ವಿರಳ, ವಿಚಿತ್ರ

stranger ಅಪರಚಿತ

strata ಹಂತ, ಮಟಟಿ

strategy ತಂತ್ರ, ವೂ್ಯಹ

stratification ಸ್ತರೇಕರಣ

streamline ಸುವ್ಯವಸಿ್ಥತ ಗ�ೊಳಿಸು

strength ಶಕ್್ತ, ಬಲ, ಸಾಮರ್ಯ್ಯ,ತಾ್ರಣ, ತಿೇಕ್ಷ್ಣತ�, ತಾಕತು್ತ

strengthen ಶಕ್್ತಯುತನಾಗ್ ಮಾಡು, ಬಲಗ�ೊಳಿಸು, ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸು

strenuous ಕಷಟಿಕರ, ಪರಶ್ರಮದ, ಅವಿರತ

stress ಒತ್ತಡ

stress management ಒತ್ತಡ ನಿವ್ಯಹಣ�

strict ಬಿಗ್ಯಾದ, ಕಟುಟಿನಿರಾ್ಚದ, ಕರಾರುವಾಕ್ಕೆನ

strictly ನಿಷಕೃಷಟಿವಾಗ್ ಹ�ೇಳ್ವುದಾದರ�, ಕರಾರುವಾಕಾಕೆಗ್ 

ಹ�ೇಳ್ವುದಾದರ�
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strictness ನಿಷಕೃಷಟಿ, ಕರಾರು ಹಕುಕೆ

stricture ಖಂಡನ�, ಭತಸು್ಯನ�

strike ಮುಷಕೆರ, ಸಂಪು, ಹ�ೊಡ�, ಏಟು ಕ�ೊಡು, ಎರಗು

strike call ಮುಷಕೆರದ ಕರ�

stringency ಕಠ�ೊೇರತ�, ಮುಗಗಿಟುಟಿ

strip ಪಟ್ಟಿ

strive ಪ್ರಯತಿ್ನಸು, ಹ�ಣಗು

storage capacity ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಯ್ಯ

strong room ಭದ್ರಕ�ೊೇಣ�, ಭ�ೇದ್ಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ�ೊೇಣ�

structural ರಚನಾತ್ಮಕ, ವಿನಾ್ಯಸದ

structure ರಚನ�, ನಿಮಿ್ಯತಿ, ವಿನಾ್ಯಸ

structured interview ರೊಪಿತ ಸಂದಶ್ಯನ

structured pay ಸಂರಚಿತ ವ�ೇತನ

struggle ಹ�ೊೇರಾಟ, ಒದಾದೆಟ

stubborn ಹಟಮಾರ, ಜಗಗಿದ, ಮೊಂಡು, ಪಟುಟಿಹಿಡಿದ

studios ಅಧ್ಯಯನಶೇಲ, ಪರಶ್ರಮ

study ಅಧ್ಯಯನ, ಪರಶೇಲನ�

study leave ಅಧ್ಯಯನ ರಜ�

stuff ಸಾಮಗ್್ರ, ಸತವಾ

stupendous ಆಶ್ಚಯ್ಯಕರ, ಬಹುದ�ೊಡಡಿ, ಭವ್ಯ, ವಿಶಾಲ

style ಶ�ೈಲಿ

sub (subordinate) ಉಪ, ಒಳ, ಕ�ಳಗಣ

sub-committee ಉಪ ಸಮಿತಿ

sub-contract ಉಪ ಕರಾರು, ಒಳ ಕರಾರು

sub-district ಉಪ ಜಿಲ�ಲ

sub-division ಉಪ ವಿಭಾಗ

sub-head ಉಪ ಶೇರ್್ಯಕ�

subject ವಿಷಯ, ಪ್ರಜ�, ಅಧಿೇನ

subjective ವ್ಯಕ್್ತನಿಷಠೆ

subjudice ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ವಿರಾರಣ�ಯಲಿಲರುವ
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sublease ಒಳಗುತಿ್ತಗ�, ಒಳಗ�ೇಣಿ

subletting ಒಳಬಾಡಿಗ�ಗ� ಕ�ೊಡು

submission ಸಲಿಲಸುವುದು, ಸಲಿಲಕ�, ಒಪಿ್ಪಗ�, ಸಮಪ್ಯಣ

submissive ನಮ್ರ, ವಿಧ�ೇಯ

subordinate	office ಅಧಿೇನ ಕಛ�ೇರ

subordinate services ಅಧಿೇನ ಸ�ೇವ�ಗಳ್

subordinate staff ಅಧಿೇನ ಸಿಬ್ಬಂದ್

subparagraph ಉಪಕಂಡಿಕ�

subrule ಉಪ ನಿಯಮ

subscribe ರುಜುಮಾಡು, ಚಂದಾ, ವಂತಿಗ� ಕ�ೊಡು

subscribed capital ಕ�ೊಡಲು ಒಪಿ್ಪಕ�ೊಂಡ ಬಂಡವಾಳ

subscriber ಚಂದಾದಾರ, ರುಜು ಮಾಡಿದವ

subscription ಚಂದಾ

subsection ಉಪ ವಿಭಾಗ

subsequent ತರುವಾಯದ, ನಂತರದ

subsequent action ನಂತರದ ಕ್ರಮ

subsequently ನಂತರ, ತರುವಾಯ

subsidiary ಅಧಿೇನ, ಸಹಾಯಕ, ಗೌಣ, ಉಪಕಾರಕ

subsidiary bodies ಅಧಿೇನ ಅಂಗ ನಿಕಾಯಗಳ್

subsidiary industry ಅಧಿೇನ ಅಂಗ ಅಧಿೇನ ಉದ್ಯಮಗಳ್, ಉಪಕಾರಕ 

ಉದ್ಯಮ

subsidiary mandate ಉಪ ಕಟಾಟಿಜ್�

subsidiary receipt ಗೌಣ ರಸಿೇತಿ

subsidiary register ಅಧಿೇನ ವಹಿೇ

subsidise ಸಹಾಯ ಧನನಿೇಡು

subsidized ಸಹಾಯ ಧನ ನಿೇಡಲಾದ

subsidized accommodation ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಲಾದ ವಾಸಸ್ಥಳ

subsidy ಸಹಾಯಧನ

subsistence ಸಾರ, ಸಾರಾಂಶ, ವಿಷಯ, ವಾಸ್ತವಾಂಶ

subsistence allowance ನಿವ್ಯಹಣಾ  ಭತ�್ಯ
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subsistence grant ನಿವ್ಯಹಣಾ ಅನುದಾನ

substandard ಕಳಪ� ಗುಣ ಮಟಟಿದ

substantial ಗಣನಿೇಯ

substantiate ಪುರ್ಟಿೇಕರಸು, ರಜುವಾತು ಮಾಡು

substantive ಮುಖ್ಯ, ಮೊಲ, ಸಿ್ಥರ

substantive pay ಖಾಯಂ ವ�ೇತನ

substantive post ಖಾಯಂ ಹುದ�ದೆ

substitute ಪ್ರತಿಯೇಜಿಸು, ಬದಲಾಗ್ ಸ�ೇರಸು, ಪ್ರತಿಸಾ್ಥಪಿಸು

substitution ಬದಲಾಗ್ ಸ�ೇರಸುವುದು, ಪ್ರತಿಯೇಜಿಸುವುದು

sub sub-paragraph ಉಪ ಉಪ ಕಂಡಿಕ�

suburban ಉಪನಗರದ

subvention ಆರ್್ಯಕ ಸಹಾಯ, ದ್ರವ್ಯಸಹಾಯ, ಧನಸಹಾಯ

subversion ಉರುಳಿಸುವುದು, ನಾಶ ಮಾಡುವುದು

subway ಸುರಂಗ ಮಾಗ್ಯ, ಒಳದಾರ

succeeding ಉತ್ತರ ವತಿ್ಯಯಾಗ್ ಬರುವ, ವುರಬಯಾವುರತ,

succession ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ

successive ಅನುಕ್ರಮವಾಗ್ ಬರುವ

successor ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ, ಅನುವತಿ್ಯ

succour ಕಷಟಿದಲಿಲ ಸಹಾಯ ನಿೇಡುವುದು

sue ದಾವ�ಹೊಡು

suffer ಅನುಭವಿಸು, ಸಹಿಸು, ಅವಕಾಶಕ�ೊಡು, ನಷಟಿಹ�ೊಂದು, 

ಪಾಡುಪಡು

suffering ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ, ಸಹಿಸುತಿ್ತರುವ, ನಷಟಿ 

ಹ�ೊಂದುತಿ್ತರುವ

sufficient ಸಾಕಷುಟಿ, ಪಯಾ್ಯಪ್ತ

suffix ಪದದ ಅನಂತರ ಸ�ೇರಸುವ, ಪ್ರತ್ಯಯ

suffrage ಮತಾಧಿಕಾರ

suggestion ಸೊಚನ�, ಸಲಹ� 

suggestion box ಸೊಚನ� ಪ�ಟ್ಟಿಗ�,ಸಲಹಾ ಪ�ಟ್ಟಿಗ�

suggestions book ಸೊಚನಾ ಪುಸ್ತಕ, ಸಲಹಾ ಪ್ರಸ್ತಕ

suggestive ಸೊಚಕ 
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suicide ಆತ್ಮಹತ�್ಯ

suit ದಾವ�, ವಾ್ಯಜ್ಯ, ಉಪಯುಕ್ತತ�

suitability ಯೇಗ್ಯವಾದ, ಯುಕ್ತವಾದ

suitable action ಉಚಿತ, ತಕಕೆ, ಕ್ರಮ

suited ತಕಕೆ, ಉಪಯುಕ್ತ

sum ಮೊಬಲಗು, ಹಣ, ಮೊತ್ತ

summarily ಸಾರಾಂಶವಾಗ್, ಒಟಾಟಿರ�ಯಾಗ್

summary ಸಾರಾಂಶ

summary trial ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಧಿವಿರಾರಣ�

summing up ಸಾರಾಂಶರೊಪವಾಗ್

summit ಶೃಂಗ ಸಮೆಮೇಳನ

summon ಸಮನ್-ಕರ�, ಸಮನ್, ಹಾಜರಾಗ್ ಇರಲು ಆದ�ೇಶ

sumptuary allowance ಆತಿರ್ಯ ಭತ�್ಯ

sum up ವಾದವನು್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗ್ ಹ�ೇಳ್ವುದು

sundry ಚಿಲಲರ�, ವಿವಿಧ

suo moto ತಾನಾಗ್ಯೆೇ

superannuation ವಯೇನಿವೃತಿ್ತ

superannuation pension ವಯೇ ನಿವೃತಿ್ತ ಪಿಂಚಣಿ

superficial ಮೆೇಲು ಮೆೇಲಿನ, ಮೆೇಲ�ತ�ೊೇರುವ

superfluous ಅಧಿಕ, ಹ�ಚಿ್ಚನ

superimpose ಮೆೇಲಿನಿಂದ ಹ�ೇರು

superior ವರಷಠೆ, ಹಿರಯ

superiority ಮೆೇಲರಮೆ, ಹಿರತನ

supernumerary ಅಧಿಕ ಸಂಖ�್ಯಯ, ಹ�ಚು್ಚವರ ಸಂಖ�್ಯಯ

supernumerary post ಅಧಿಕ ಸಂಖ�್ಯಯ ಹುದ�ದೆ, ಹ�ಚ್ಚವರ ಸಂಖ�್ಯಯ ಹುದ�ದೆ

superscribe ಮೆೇಲುಗಡ� ಬರ�ಯುವುದು

superscription ಮೆೇಲ್ಬರಹ

supersede ರದುದೆಗ�ೊಳಿಸು, ಹಿಂದ�ಹಾಕು, ಅಧಿಕ್ರಮಿಸು

supersession ರದುದೆ ಗ�ೊಳಿಸುವಿಕ�, ಹಿಂದ� ಹಾಕುವಿಕ�, ಅಧಿಕ್ರಮಿಸುವಿಕ�

superstructure ಮೆೇಲು ಕಟಟಿಡ
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supertax ಮೆೇಲು ತ�ರಗ�

super timescale ವರಷಠೆ ಕಾಲಿಕ ವ�ೇತನ ಶ�್ರೇಣಿ, ಸೊಪರ್ ಟ�ೈಂ ವ�ೇತನ 

ಶ�್ರೇಣಿ

supervision ಮೆೇಲಿವಾರಾರಣ�, ಉಸು್ತವಾರ

supervisor ಮೆೇಲಿವಾರಾರಕ

supervisory staff ಮೆೇಲಿವಾರಾರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದ್

supplement ಪೂರಕ

supplementary ಪೂರಕವಾದ

supplementary budget ಪೂರಕ ಆಯವ್ಯಯ, ಬಜ�ಟ್

supplementary cost ಪೂರಕ ಬ�ಲ�

supplementary demand ಪೂರಕ ಬ�ೇಡಿಕ�

supplementary grant ಪೂರಕ ಅನುದಾನ

supplementary question ಪೂರಕ ಪ್ರಶ�್ನ

supplementary rules ಪೂರಕ ನಿಯಮಗಳ್

supplier ಸರಬರಾಜುದಾರ

supply ಸರಬರಾಜು

support ಬ�ಂಬಲ, ಜಿೇವನ ಪ್ೇಷಣ�, ಆಧಾರ

supporter ಬ�ಂಬಲಿಗ, ಜಿೇವ ಪ್ೇಷಕ

supporting documents ಸಮರ್ಯಕ ದಾಖಲ�ಗಳ್, ಆಧಾರ ದಾಖಲ�ಗಳ್

suppress ಹತಿ್ತಕುಕೆ, ದಮನಮಾಡು

supremacy ಸರೇ್ಯಚಛಾತ�

supreme ಸರೇ್ಯಚಛಾ

surcharge ಮೆೇಲು ಕರ

surety ಜಾಮಿೇನು, ಜಾಮಿೇನುದಾರ

surety bond ಜಾಮಿೇನು ಮುಚ್ಚಳಿಕ�, ಜಾಮಿೇನು ಪತ್ರ

surface inspection ಮೆೇಲ�ಮೈ ತನಿಖ�

surface transport ನ�ಲ ಸಾರಗ�, ಭೊಸಾರಗ�

surgery ಶಸತ್ರ ಚಿಕ್ತ�ಸು, ಶಲ್ಯ ಚಿಕ್ತ�ಸು

surname ಅಡಡಿ ಹ�ಸರು, ಕುಟುಂಬನಾಮ

surplus ಹ�ಚು್ಚವರ



surplus budget swearing-in-ceremony

135

surplus budget ಹ�ಚು್ಚವರ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರ, ಬಜ�ಟ್

surplus report ಹ�ಚು್ಚವರ ವರದ್

surplus staff ಹ�ಚು್ಚವರ ಸಿಬ್ಬಂದ್

surprise check ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ ತನಿಖ�

surprise visit ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ ಭ�ೇಟ್

surrender ಒಪಿ್ಪಸು

surroundings ಸುತ್ತಣ ಪರಸರ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ

surtax ಹ�ಚಿ್ಚಗ� ತ�ರಗ�, ಮೆೇಲುಕರ, ಅತಿಕರ

surveillance ನಿಗಾ, ಕಾವಲು

survey ಪರಶೇಲನ�, ಸಮಿೇಕ�, ಭೊಮಾಪನ, ಭೊಮಿಯ ಅಳತ�, 

ಸವ�್ಯ

survey report ಸವ�್ಯ ವರದ್, ಭೊಮಾಪನ ವರದ್, ಸಮಿೇಕಾ ವರದ್

survival ಬದುಕ್ ಉಳಿದ್ರುವುದು

surviving ಬದುಕ್ರುವ, ಬದುಕ್ ಉಳಿದ್ರುವ

survivor ಬದುಕ್ ಉಳಿದ್ರುವವನು

susceptibility ಸಂಶಯ ಪಡುವಿಕ�, ಗುಮಾನಿ ಪಡುವಿಕ�

suspect ಸಂಶಯ ಪಡು, ಗುಮಾನಿಪಡು, ಸಂಶಯಿತ ವ್ಯಕ್್ತ, 

ಶಂಕ್ತ ವ್ಯಕ್್ತ

suspend ಅಮಾನತಿ್ತನಲಿಲಡು, ನಿಲಂಬನಗ�ೊಳಿಸು

suspense ಅನಿಶ್ಚಯ, ಅನಿಶ್ಚತ

suspense account ಅಮಾನತು್ತ ಲ�ಕಕೆ

suspension ಅಮಾನತು

suspension order ಅಮಾನತಿ್ತನ ಆದ�ೇಶ, ನಿಲಂಬನಗ�ೊಳಿಸಿದ ಆದ�ೇಶ

suspicion ಸಂದ�ೇಹ, ಗುಮಾನಿ

sustainable ಸಹಿಸಬಹುದಾದ, ತಡ�ದುಕ�ೊಳ್ಳುಬಹುದಾದ 

ತಾಳಿಕ�ೊಳಳುಬಹುದಾದ

sustainable growth ತಾಳಿಕ�ೊಳಳುಬಹುದಾದ ಬ�ಳವಣಿಗ�

sustained ಒಂದ�ೇಸಮನ�, ಉಂಟಾದ

swear ಶಪರ ಪೂವ್ಯಕ ಹ�ೇಳ್, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು, ಶಪರ 

ಗ್ರಹಿಕ�

swearing-in-ceremony ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಿ್ಪೇಕಾರ
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syllabus ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಪಾಠ ಸೊಚಿಕ�, ವಿಷಯ ಸೊಚಿಕ�

symbol ಗುರುತು, ಚಿಹ�್ನ, ಸಂಜ್�, ಲಾಂಛನ, ಸಂಕ�ೇತ, ಪ್ರತಿೇಕ

symmetry ಹ�ೊಂದ್ಕ�, ಪ್ರಮಾಣ ಬದ್ಧತ�, ಅಚು್ಚಕಟುಟಿ

sympathy ಸಹಾನುಭೊತಿ

sympathy strike ಸಹಾನುಭೊತಿಯ ಮುಷಕೆರ, ಸಂಪುಮಾಡು

symposium ವಿರಾರಗ�ೊೇರ್ಠೆ

symptom ಲಕ್ಷಣ, ಚಿನ�ಹೆ

synchronise ಜ�ೊತ�ರ�ೊತ�ಯಲಿಲ ಆಗು, ಘಟ್ಸು

synopsis ಸಾರಾಂಶ, ಸಂಗ್ರಹ, ಮುಖಾ್ಯಂಶ, ಸಾರ ಲ�ೇಖ

synthesis ಸಂಶ�ಲೇಷಣ�, ಸಂಯೇಗ

synthetic ಸಂಶಲಷಟಿ, ಸಂಯೇಜಿತ, ಕೃತಕ, ಮಿಶ್ರ

system ಪದ್ಧತಿ, ವ್ಯವಸ�್ಥ, ವೂ್ಯಹ, ಸಮುದಾಯ, ತಂತ್ರ

systematic ವ�ೈವಸಿ್ಥತ, ಕ್ರಮಬದ್ಧ

systematic work ವ್ಯವಸಿ್ಥತ ಕಾಯ್ಯ

systems analysis ತಂತ್ರ ವಿಶ�ಲೇಷಣ�, ಸಿಸ�ಟಿಮ್ಸು ಅನಾಲಿಸಿಸ್

T

tab folder ಟಾ್ಯಬ್ ಫೇಲಡಿರ್, ಮಡಚಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗ�, ಕಟ್ಟಿರುವ 

ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟ್

table ಕ�ೊೇಷಟಿಕ, ಮೆೇಜು

tableau ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ

table of contents ವಿಷಯ ಸೊಚಿಕ�, ಪರವಿಡಿ, ಪಟ್ಟಿ

table of the house ಸದನದ ವಿಷಯ ಸೊಚಿ

tabular ಕ�ೊೇಷಟಿಕದ, ತಖ�್ತಯ

tabulated statement ಕ�ೊೇಷಟಿಕರೊಪದ ವಿವರ ಪತ್ರ

tabulation ಅಂಕ್ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಕ�

tabulator ಕ�ೊೇಷಟಿಕ ತಯಾರಕ
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tackle ಸಂಭಾಳಿಸು, ನಿಭಾಯಿಸು, ಕ�ೈಹಚು್ಚ, ಬಿಡಿಸುವ 

ಪ್ರಯತ್ನ

tact ಔಚಿತ್ಯ ಜ್ಾನ, ಸಮಯೇಪಾಯ, ಜಾಣ�್ಮ, ರಾತುಯ್ಯ, 

ನ�ೈಪುಣ್ಯ

tactful ಜಾಣ�್ಮಯ, ಚತುರನಾದ, ದಕ್ಷ

tactic ಜಾಣ�್ಮಯುಕ್್ತ, ತಂತ್ರ, ಯುಕ್್ತ, ಕೌಶಲ್ಯ

tag ಸ�ೇರಸು, ಗಂಟು ಹಾಕುದಾರ, ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿ ಕಟುಟಿ

take home pay ಕ�ೈಗ� ಸಿಗುವ ವ�ೇತನ

take over ವಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

talented ಪ್ರತಿಭಾನಿವಾತ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ

talent search ಪ್ರತಿಭಾನ�ವಾೇಷಣ�

tally ತಾಳ�ಯಾಗು, ತಾಳ�ನ�ೊೇಡು, ಹ�ೊಂದ್ಕ�

tally card ತಾಳ�ನ�ೊೇಡುವ ಕಾಡ್್ಯ, ಹ�ೊಂದ್ಕ�

tampering ಅಕ್ರಮವಾಗ್ ತಿದುದೆವುದು, ಹಸ್ತ ಕ�ೇಪ ಮಾಡು     

tangible ಮೊತ್ಯ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ತವ, ಸ್ಪಶ್ಯವ�ೈದ್ಯ

tangible asset ಭೌತಿಕ, ಮೊತ್ಯ ಆಸಿ್ತಗಳ್, ಸುಸ್ಪಷಟಿ ಸಂಪತು್ತ

tape ಪಟ್ಟಿ, ಟ�ೇಪು, ಅಳತ�ಪಟ್ಟಿ, ಧ್ನಿಸಂಗ್ರಹ

tapping ಇಳಿಸುವುದು, ತಟುಟಿ, ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸುವುದು, ದೊರವಾಣಿ 

ಕದಾದೆಲಿಕ�

tardiness ಶರ್ಲತ�, ಆಲಸ್ಯ, ಮಂದಗತಿ

target ಗುರ, ಲಕ್ಷಷ್ಯ, ಖ�ೇಟಕ

target date ಲಕ್ಷಷ್ಯ ದ್ನಾಂಕ

tariff ಆಮದು ರಫ್್ತ ಸುಂಕ, ಶುಲಕೆಸೊಚಿ, ಪಟ್ಟಿ, ದರಪಟ್ಟಿ

tarnish ಮಲಿನ ಗ�ೊಳಿಸು, ಕ�ಡಿಸು, ಹಾಳ್ಮಾಡು, ಕಳಂಕಹಚು್ಚ

task ಕಾಯ್ಯ, ಕ�ಲಸ, ಕಾಯ್ಯಭಾರ

task force ಕಾಯ್ಯ ಪಡ�

tax ಕರ, ತ�ರಗ�, ಭಾರ, ತ�ರಗ� ವಿಧಿಸು, ಹ�ೊರ� ಹ�ೊರಸು, 

ಭಾರ ಹ�ೊರಸು, ಪಿೇಡಿಸು

tax abatement ತ�ರಗ� ತಗ್ಗಿಸುವುದು, ತ�ರಗ� ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು

taxable ತ�ರಗ� ಹಾಕಬಹುದಾದ

taxable income ತ�ರಗ� ಹಾಕಬಹುದಾದ ವರಮಾನ
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tax adjustment ತ�ರಗ� ಹ�ೊಂದಾಣಿಕ�

tax assessment ತ�ರಗ� ನಿಧಾ್ಯರಣ

taxation ತ�ರಗ� ವಿಧಿಸುವುದು, ತ�ರಗ� ಹಾಕುವುದು

tax avoidance (tax loophole) ತ�ರಗ� ತಪಿ್ಪಸುವುದು

tax consultant ತ�ರಗ� ಸಮಾಲ�ೊೇಚಕ, ತ�ರಗ� ಸಲಹಗಾರ

tax declaration ತ�ರಗ� ಘೊೇಷಣ�, ತ�ರಗ� ಪ್ರಕಟಣ�

tax deducted at source ಮೊಲದಲಿಲ ಹಿಡಿಯಲಾದ, ಕಟಾಟಿಯಿಸಲಾದ ತ�ರಗ�

tax deduction ತ�ರಗ� ಹಿಡಿಯುವುದು

tax evasion ತ�ರಗ� ತ�ಪಿ್ಪಸುವುದು

tax exemption ತ�ರಗ� ವಿನಾಯಿತಿ

tax free ತ�ರಗ� ಮುಕ್ತ

tax payer ಕರದಾರ, ತ�ರಗ�ದಾರ ಸುಂಕ, ಕರ ಅರವಾ ತ�ರಗ� 

ಕ�ೊಡುವವನು

tax rebate ತ�ರಗ� ರಯಾಯಿತಿ, ಸ�ೊೇಡಿ

tax return ತ�ರಗ� ಪಾವತಿ

tax schedule ತ�ರಗ� ಅನುಸೊಚಿ

team spirit ಸಹಭಾವನ�, ತಂಡದಲಿಲ ಸಹಕಾರದ ಭಾವನ�

team work ತಂಡದ ಕ�ಲಸ, ಗುಂಪು ಶೌಯ್ಯ

tear gas ಅಶು್ರವಾಯು

technical ತಾಂತಿ್ರಕ

technical advice ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಲಹ�

technical college ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯ

technical data ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ

technical post ತಾಂತಿ್ರಕ ಹುದ�ದೆ

technical	qualification ತಾಂತಿ್ರಕ ವಿದಾ್ಯಹ್ಯತ�

technical skill ತಾಂತಿ್ರಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ತಾಂತಿ್ರಕ ನಿಪುಣತ�

technical term ತಾಂತಿ್ರಕ ಶಬದೆಗಳ್, ಪಾರಭಾರ್ಕ ಶಬದೆಗಳ್

technical training ತಾಂತಿ್ರಕ ತರಬ�ೇತಿ

technician ತಂತ್ರಜ್ಞ

technique ತಂತ್ರ

technocracy ತಾಂತಿ್ರಕತ�



technocrat tenant

139

technocrat ತಂತ್ರಪ್ರವಿೇಣ

technological ತಂತ್ರಶಾಸತ್ರದ, ತಾಂತಿ್ರಕವಾದ

technologist ತಾಂತಿ್ರಕ, ಪೌ್ರದ�ೊ್ಯೇಗ್ಕ ವಿದ್

technology ತಂತ್ರಶಾಸತ್ರ

telebanking ದೊರ-ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್, ಟ�ಲಿಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್

telegram ಟ�ಲಿಗಾ್ರಂ, ತಂತಿ, ತಾರು

telegraphic address ತಂತಿ ವಿಳಾಸ

telegraphy ತಂತಿ, ಟ�ಲಿಗ್ರಫಿ, ತಾರಾಯಂತ್ರ ಶಾಸತ್ರ

teleprinter message ದೊರಮುದ್ರಕ ಸಂದ�ೇಶ, ಟ�ಲಿಪಿ್ರಂಟರ್ ಸಂದ�ೇಶ

television ದೊರದಶ್ಯನ, ಟ�ಲಿವಿಷನ್

teleworking ದೊರ-ಕಾಯ್ಯ

telex ಟ�ಲ�ಕ್ಸು

teller ಮತಗಣಕ, ಹ�ೇಳ್ವವನು

temper ಹದ ಮಾಡು, ಮನಃಸಿ್ಥತಿ, ಸವಾಭಾವ, ಕ�ೊಪ, 

ತಿೇವ್ರತ�ಯನು್ನ ಕುಗ್ಗಿಸು

temperament ಮನ�ೊೇಧಮ್ಯ, ಸವಾಭಾವ, ವ�ೈಚಿತ್ರಷ್ಯ

temperamental ವಿಚಿತ್ರ ಸವಾಭಾವ, ಚಂಚಲ ಸವಾಭಾವ, ಕ�ೊೇಪ ಸವಾಭಾವದ

temperature ಉಷಾಠೆಂಶ, ಜವಾರ, ತಾಪಮಾನ

tempo ಗತಿ, ವ�ೇಗ, ತಾಳ

temporary ತಾತಾಕೆಲಿಕ / ಹಂಗಾಮಿ

temporary advance ತಾತಾಕೆಲಿಕ ಮುಂಗಡ

temporary appointment ತಾತಾಕೆಲಿಕ, ಹಂಗಾಮಿ ನಿಯುಕ್್ತ

temporary disability ತಾತಾಕೆಲಿಕ ನೊ್ಯನತ�, ಅಂಗವಿಕಲತ�

temporary post ತಾತಾಕೆಲಿಕ ,ಹಂಗಾಮಿದೆ�ದುಹ ,

temporary restriction ತಾತಾಕೆಲಿಕ ನಿಬ್ಯಂಧ

temporary vacancy ತಾತಾಕೆಲಿಕ ಹುದ�ದೆ

temptation ಪ್ರಲ�ೊೇಭನ�

tenable ಸಮರ್ಯನಿೇಯ

tenacity ದೃಢತ�, ಪಟುಟಿ ಬಿಡದ

tenancy ಗ�ೇಣಿ, ಗ�ೇಣಿದಾರಕ�

tenant ಗ�ೇಣಿದಾರ, ಬಾಡಿಗ�ದಾರ
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tendency ಪ್ರವೃತಿ್ತ, ಒಲವು

tender ಟ�ಂಡರು ಕ�ೊಡು, ಸಲಿಲಸು, ದರಖಾಸು್ತ ಕ�ೊಡುತ�್ತೇನ�ನು್ನ, 

ಕ�ೊೇಮಲ, ಆಶಕ್ತ

tender box ಟ�ಂಡರ್ ಪ�ಟ್ಟಿಗ�

tenderer ಟ�ಂಡರು ಸಲಿಲಸುವವನು

tender notice ಟ�ಂಡರ್ ಸೊಚನ�, ನ�ೊೇಟ್ೇಸು

tentative ತಾತಾಕೆಲಿಕ, ಪ್ರಯೇಗಾರ್ಯವಾದ, ನಿಧಾ್ಯರತ ವಲಲದ

tenure ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ, ಅನುಭವ, ವಸು್ತವಿನ ಭ�ೊೇಗ್ಯ

tenure of land ಭೊಹಿಡುವಳಿ

tenure	of	office ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ

tenure of post ಹುದ�ದೆಯ ಅವಧಿ

tenure of work ಕ�ಲಸದ ಅವಧಿ

tenure post ನಿಶ್ಚತಾವಧಿಯ, ನಿದ್್ಯಷಾಟಿವಧಿಯ-ಹುದ�ದೆ

term ಪದ, ಶಬದೆಮಾತು, ಮುದದೆತು, ಕಾಯ್ಯಕಾಲ, ಅವಧಿ, 

ಕಾಲಾವಧಿ, ನಿಬಂಧನ�

terminable ಮುಕಾ್ತಯಗ�ೊಳಿಸಬಹುದಾದ ನ�ೇಮಕ

terminal (report etc.) ಅಂತಿಮ

terminal tax ಕ�ೊನ�ಯ ತ�ರಗ�, ಕರ

termination ಮುಕಾ್ತಯ, ಸ�ೇವ�ಯ ಮುಕಾ್ತಯ

termination clause ಖಂಡ, ಸಮಾಪಿ್ತಯ ವಾಕಾ್ಯಂಗ, ಕಲಮಿನ ಮುಕಾ್ತಯ

termination notice ಸ�ೇವಾ ಮುಕಾ್ತಯ ಸೊಚನ�

termination of service ಸ�ೇವ�ಯ ಮುಕಾ್ತಯ

terminology ಪರಭಾಷ�

term loan ವಾಯಿದ�, ಗಡುವಿನ-ಸಾಲ

term	of	office ಅಧಿಕಾರಯ ಕಾಲಾವಧಿ, ಕಾಯ್ಯಕಾಲದ ಅವಧಿ

terms ನಿಬಂಧನ�ಗಳ್, ಷರತು್ತಗಳ್, ಕರಾರುಗಳ್

terms and conditions ವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳ್, ಕರಾರು ಮತು್ತ ಷರತು್ತ

terms of delivery ತಲುಪಿಸುವ ಷರತು್ತಗಳ್, ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡುವ 

ಷರತು್ತಗಳ್

terms of reference ಉಲ�ಲೇಖಾ ನಿಬಂಧನ�ಗಳ್

terms of service ಸ�ೇವಾ ನಿಬಂಧನ�ಗಳ್, ಷರತು್ತಗಳ್
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territory ರಾಜ್ಯ ಕ�ೇತ್ರ, ಪ್ರದ�ೇಶ, ಭೊಭಾಗ

terror ಭಯ, ಭಿೇತಿ, ಗಾಬರ, ದ್ಗ್ಲು

terrorism ಭಯೇತಾ್ಪದನ�

terrorist ಭಯೇತಾ್ಪದಕ

tertiary	benefit ತೃತಿಯ ಲಾಭ, ಹಿತ ಮೊರುವಿಧ ಲಾಭಾ, ಹಿತಗಳ್

test ಪ್ರಯೇಗ, ಪರೇಕ�, ಪ್ರಯೇಗ್ಸು, ಪರೇಕ್ಷಿಸು

testament ಉಯಿಲು, ಮರಣಶಾಸನ, ಒಡಂಬಡಿಕ�

test charge ಪರೇಕಾ ಪ್ರಭಾರ, ನಿಯೇಗ ಪರಶೇಲನ�

test check ಪರೇಕಾ ತನಿಖ�

tester ಪರೇಕ್ಷಕ, ವಿದು್ಯತ್-ಶಕ್್ತ ಪರಕ್ಷಕ ಯಂತ್ರ

testify ಸಾಕ್ಷಷ್ಯಹ�ೇಳ್, ಪ್ರಮಾಣಿತಗ�ೊಳಿಸು

testimonial ಯೇಗ್ಯತಾ ಪತ್ರ

testimony ಸಾಕ್ಷಷ್ಯ, ಪ್ರಮಾಣ, ಶಫಾರಸು

testing report ಪರೇಕಾ ವರದ್

text ಪೂಣ್ಯಪಾಠ, ಗ್ರಂರ ಪಾಠ, ಪಠ್ಯ

thankful ಕೃತಜ್ಞ

theme ವಿಷಯವಸು್ತ

therapy ಚಿಕ್ತ�ಸು, ವ�ೈದ್ಯಕ್್ರಯೆ

third party ಮೊರನ�ೇ ಪಕ್ಷ ಕಾರ, ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷ ಕಾರ

thoroughly ಆದ್ಯಂತವಾಗ್, ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗ್

thoughtful ವಿರಾರಶೇಲ, ವಿರಾರಪೂಣ್ಯ

threat ಬ�ದರಕ�

thrift ಮಿತವ್ಯಯ

through ಮೊಲಕ, ನ�ೇರ, ಸಿೇದಾ, ಮುಖಾಂತರ

throw out ಉದದೆಕೊಕೆ, ಆದ್ಯಂತ

thumb impression ಹ�ಬ�್ಬರಳ ಗುರುತು

thumping majority ಭಾರೇ ಬಹುಮತ

ticket ಟ್ಕ�ಟುಟಿ, ಅಪ್ಪಣ� ಚಿೇಟು, ಪ್ರವ�ೇಶ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ

tie ಕಟುಟಿ, ಬಂಧನ, ಸಮಸಮ, ನ�ೇರಸ್ಪಧ�್ಯ, ಬಿಗ್, ಕಟುಟಿವ 

ಕರವಸತ್ರ

tied loan ಕಟುಟಿಬದ್ಧ ಸಾಲ  
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tier ಸ್ತರ, ಟಯರ್

tilt ಅಲುಗಾಡು, ವಾಲು, ಬಾಗು, ಚರ�್ಯಯಿಂದ ಇರ

time ಸಮಯ, ವ�ೇಳ�, ಕಾಲ, ಅವಧಿ, ಸಂದಭ್ಯ

time allowed ನಿೇಡಲಾಗ್ರುವ ಸಮಯ

time barred ಅವಧಿ ಮಿೇರದ, ದರೇಮಿಲಾಕ,

time bound ಅವಧಿ ಬದ್ಧ, ಕಾಲಬದ್ಧ

time card ವ�ೇಳಾಪತ್ರ

time	deposit	(=fixed	deposit) ಅವಧಿಕ ಠ�ೇವಣಿ

time keeping ಸಮಯಪಾಲನ�

time limit ಕಾಲಮಿತಿ

time off ಸವಾಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ

time overrun ಕಾಲ ಮಿೇರದ, ಸಮಯಮಿೇರದ

timed programme ಕಾಲನಿಗದ್ಯಾದ ಯೇಜನ�

time rate (time work) ವ�ೇಳಾದರ, ಕಾಲಕ�ಕೆ ತಕಕೆದರ

time recording machine ಕಾಲದಾಖಲಿಸುವ ಯಂತ್ರ

time scale ಕಾಲಿಕ ಶ�್ರೇಣಿ

time schedule ಕಾಲ ಅನುಸೊಚಿ

time stamp ಸಮಯ ಮುದ�್ರ

time study equipment ಸಮಯ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನ

time table ವ�ೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ

timing ಸಮಯ ನಿಧಾ್ಯರಣ

tips ಭಕ್ಷಿೇಸು

title ಶರ�ೊೇನಾಮೆ, ಶೇರ್್ಯಕ�, ಬಿರುದು, ಸಾವಾಮ್ಯ ಹ�ಸರು, 

ಹಕುಕೆ

title holder ಹಕುಕೆ ದಾರ, ಪದವಿಧರ

toilet ಶೌರಾಲಯ, ಪ್ರಸಾಧನ, ವ�ೇಷಭೊಷಣ

token ಗುರುತು, ಸಾಂಕ�ೇತಿಕ, ಗುರುತುಬಿಲ�ಲ

token member ಸಾಂಕ�ೇತಿಕ ಸದಸ್ಯ

token pay ಸಾಂಕ�ೇತಿಕ ವ�ೇತನ

token strike ಸಾಂಕ�ೇತಿಕ ಮುಷಕೆರ

tone ಸವಾರ, ಕಂಠ, ದ�ೇಹಾರ�ೊೇಗ್ಯ
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tone down ಮಂದಗ�ೊಳಿಸು, ಹಗುರಗ�ೊಳಿಸು

tone up ಚುರುಕುಗ�ೊಳಿಸು, ಶಕ್್ತ ಯುತಗ�ೊಳಿಸು

tool ಉಪಕರಣ, ಸಲಕರಣ�

tool down strike ಉಪಕರಣ ಸ್ಥಗ್ತ ಮುಷಕೆರ

top ಶಖರ, ಶೃಂಗ, ಉಚಛಾ, ಪರಮ  

topic ವಸು್ತ, ವಿಷಯ

top level discussion ಅತು್ಯನ್ನತ ಮಟಟಿದ ಚರ�್ಯ

top management ಮೆೇಲ್ಮಟಟಿದ ನಿವ್ಯಹಣ�

topmost ಸರೇ್ಯಚಛಾ

top	official ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ

topography ಸ್ಥಳವಿವರಣ�

top priority ಮೊದಲ ಆದ್ಯತ�, ಅಗ್ರಪಾ್ರಶಸತ್ಯ

top ranking ಶಖರ ಶ�್ರೇಣಿಯ

top secret ಪರಮ ರಹಸ್ಯ, ಅತಿ ರಹಸ್ಯ

torture ಚಿತ್ರಹಿಂಸ� ಮಾಡು, ಚಿತ್ರಹಿಂಸ�

total ಒಟುಟಿ, ಜುಮಾಲ, ಸಂಪೂಣ್ಯ, ಸಕಲ

total service ಒಟುಟಿ ಸ�ೇವ�

tough ಕಠಿಣವಾದ, ಬಿಗ್ಯಾದ, ದೃಢ

tour ಪ್ರವಾಸ, ಯಾತ�್ರ, ಸಂರಾರ

tour programme ಪ್ರವಾಸ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ

tour report ಪ್ರವಾಸ ವರದ್

tout ದಳಾಳುಳಿ, ಜೊಜು ಕುದುರ�ಯ ಬ�ೇಡಿಕ�

town (city) ಪಟಟಿಣ, ನಗರ

township ನಗರ

trace ಗುರುತು, ಸುಳಿವು, ಕುರುಹು, ರ�ೇಖಿಸು, ಗುರುತಿಸು, 

ಪತ�್ತ ಹಚು್ಚ, ಅಂಶ ಚಿಕಕೆಗ್ರಂರ

tract ಪ್ರದ�ೇಶ, ಪಾ್ರಂತ, ಹರವು, ಬಯಲು

traction ಕಷ್ಯಣ

trade agreement ವಾ್ಯಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ

trade union ಕಾಮಿ್ಯಕ ಸಂಘ

tradition ಪರಂಪರ�, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ರೊಢ
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train ರ�ೈಲುಗಾಡಿ, ಶ�್ರೇಣಿ, ಸರಣಿ, ತರಬ�ೇತಿಕ�ೊಡು

trainee ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ಯುತಿ್ತರುವವನು, ಪ್ರಶಕ್ಷಣಾರ್್ಯ

traineeship ಪ್ರಶಕ್ಷಣ ವೃತಿ್ತ

trainer ತರಬ�ೇತುದಾರ, ಪ್ರಶಕ್ಷಕ

training ತರಬ�ೇತಿ

training centre ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರ

training college ತರಬ�ೇತಿ ಕಾಲ�ೇಜು

training division ತರಬ�ೇತಿ ವಿಭಾಗ

training institute ತರಬ�ೇತಿ ಸಂಸ�್ಥ

training period ತರಬ�ೇತಿ ಅವಧಿ

training programme ತರಬ�ೇತಿ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ

training unit ತರಬ�ೇತಿ ಘಟಕ

trait ಲಕ್ಷಣ, ವಿಶ�ೇಷಕ

traitor ದ�ೇಶದ�ೊ್ರೇಹಿ, ವಿಶಾವಾಸಘಾತುಕ

tranquility ನ�ಮ್ಮದ್, ಪ್ರಶಾಂತತ�

transaction ವ್ಯವಹಾರ, ವಹಿವಾಟು

transaction of business ವಾ್ಯಪಾರ ವಹಿವಾಟು

transcription ಲಿಪ್ಯಂತರ, ನಕಲು

transfer ವಗಾ್ಯವಣ�, ಸ್ಥಳಾಂತರ, ವಗಾ್ಯಯಿಸು, ಹಸಾ್ತಂತರ

transferable goods ವಗಾ್ಯವಣ� ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರಕು / ಸಾಮಾನು

transfer entry ವಗಾ್ಯವಣ�ಯ ದಾಖಲ�, ವಗಾ್ಯವಣ�ಯ ನಮೊದು

transfer fee ವಗಾ್ಯವಣ�ಯ ಶುಲಕೆ

transfer memorandum ವಗಾ್ಯವಣ�ಯ ಜ್ಾಪನ ಪತ್ರ

transfer on deputation ಪ್ರತಿ ನಿಯೇಜನ�ಯ ಮೆೇಲ� ವಗಾ್ಯವಣ�, ನಿಯೇಗ್ಕ 

ವಗಾ್ಯವಣ�

transfer order ವಗಾ್ಯವಣ�ಯ ಆದ�ೇಶ

transformation ರೊಪಾಂತರ

transit ಸಾಗಣ�, ಒಯ್ಯವಿಕ�, ಪ್ರಯಾಣ

transit duty ಸಾಗಣ� ಶುಲಕೆ

transitional ಸಂಕ್ರಮಣದ, ಪರವತ್ಯನ�ಯ 

transit pass ಸಾಗಣ�ಯ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ, ಪಾಸ್–ಪ್ರಯಾಣದ
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transit visa ಪ್ರಯಾಣದ ವಿೇಸಾ

transit workshop ಪ್ರಯಾಣದ, ಸಾಗಣ�ಯ ಕಾಯಾ್ಯಗರ

translation ಅನುವಾದ, ಭಾಷಾಂತರ

transliteration ಲಿಪ್ಯಂತರ

transmission ವಹನ, ಸಾಗಣ�, ರವಾನ�, ಪ್ರಸರಣ

transmit ಪ್ರಸರಸು

transport ಸಾರಗ�, ಸಾಗ್ಸು

transport allowance ಸಾರಗ� ಭತ�್ಯ

transportation ಸಾಗ್ಸುವುದು, ಗಡಿೇಪಾರು

transposition ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಸಾ್ಥನಬದಲಾಯಿಸು, ಪಕಕೆಬದಲಾಯಿಸು

trap ಬ�ೊೇನು, ಬಲ�, ಬಲ�ಗ� ಬಿೇಳಿಸು, ಜಾಲಒಡುಡಿ

travel ಪ್ರಯಾಣ

travel expenses ಪ್ರಯಾಣದ ಖಚು್ಯಗಳ್

traveller’s cheque ಪ್ರವಾಸಿಯ ರ�ಕುಕೆ

travelling allowance ಪ್ರಯಾಣ ಭತ�್ಯ

travelling allowance bill ಪ್ರಯಾಣ ಭತ�್ಯಯ ಬಿಲುಲ  

travelling concession ಪ್ರಯಾಣದ ರಯಾಯಿತಿ

treachery ದ�ೊ್ರೇಹ, ವಿಶಾವಾಸಘಾತ

treason ದ�ೇಶದ�ೊ್ರೇಹ

treasury ಖಜಾನ�

treasury bench ಮಂತಿ್ರವಗ್ಯ, ಮಂತಿ್ರವಗ್ಯದ ಪಿೇಠ

treasury deposit re-
cipt(T.D.R.)

ಖಜಾನ� ಠ�ೇವಣಿ ರಸಿೇತಿ

treasury receipt ಖಜಾನ� ರಸಿೇತಿ

treasury voucher ಖಜಾನ� ರೇಚರು

treat ವ್ಯವಹರಸು, ವತಿ್ಯಸು, ನ�ೊೇಡಿಕ�ೊೇ, ಚಿಕ್ತ�ಸುಮಾಡು 

ಸತಕೆರಸು, ಸಂತ�ೊೇಷಕೊಟ

treaty ಸಂಧಿ, ಕೌಲು

treaty of extradition ಪರದ�ೇಶದ್ಂದ ಸ್ಥಳಿಯ ಅಪರಾಧಕಾಕೆಗ್ ಕರ�ತರುವುದು  

trek ದುಗ್ಯಮ ಕಾಲ್ನಡಿಗ�, ದುಗ್ಯಮ ಕಾಲ್ನಡಿಗ�ಯ ಹಾದ್

trend ಪ್ರವೃತಿ್ತ, ಒಲವು, ಧ�ೊೇರಣ�
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trespass ಅತಿಕ್ರಮಣ

trial ನಾ್ಯಯವಿರಾರಣ�, ಪರೇಕ�, ಪ್ರಯೇಗ

trial balance ವಿರಾರಣ�ಯ ಸಮತ�ೊೇಲನ, ಪರೇಕಾರ್ಯ ತುಲನ�, 

ಪೂವ್ಯಭಾವಿ ತುಲನ�  

trial period ವಿರಾರಣಾ ಅವಧಿ, ಪರೇಕಾ ಅವಧಿ

tribal area development ಬುಡಕಟುಟಿ ಪ್ರದ�ೇಶಾಭಿವೃದ್್ಧ

tribal welfare ಗ್ರಜನ ಕಲಾ್ಯಣ, ಆದ್ವಾಸಿ ಕಲಾ್ಯಣ

tribe ಬುಡಕಟುಟಿ

tribunal ನಾ್ಯಯಾಧಿಕರಣ, ನಾ್ಯಯಮಂಡಳಿ

tribute ಕಾಣ�ಕ�, ಗೌರವ ಪ್ರಶಂಸ�, ಪ್ರಶಂಸ�, ತಲ�ಗಂದಾಯ  

trim ಒಪ್ಪವಾದ ,ಓರಣವಾದ 

trip ಲಘು ಪ್ರಯಾಣ, ಎಡವಿ ಬಿೇಳ್, ಮುಗಗಿರಸು

tripartite ತಿ್ರಪಕ್ಷಿೇಯ

triple ಮೊರನ�ಯ, ತಿ್ರಗುಣ

triplicate ತಿ್ರಪ್ರತಿ

true copy ಯಥಾಪ್ರತಿ, ನಕಲು ಪ್ರತಿ

trunk call ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್

trust ವಿಶಾವಾಸ, ನಂಬಿಕ�, ನಂಬಿಕ� ಇಡು, ನಾ್ಯಸ, ಟ್ರಸುಟಿ

trustee ನಾ್ಯಸಧಾರ, ಧಮ್ಯದಶ್ಯ, ಟ್ರಸಿಟಿ

trustworthy ವಿಶಾವಾಸಯೇಗ್ಯ, ನಂಬಲಹ್ಯ

turn down ತಿರಸಕೆರಸು, ಒಪ್ಪದ್ರು

turnkey basis ಆದ�ೊ್ಯೇಪಾಂತ ಆಧಾರ

turnout ಹಾಜರು, ಉಪಸಿ್ಥತಿ, ಉತಾ್ಪದನ�

turnover ಮಾರಾಟದ್ಂದ ಬಂದಹಣ, ಕ�ೊಳಾಳುಟ ಮಾರಾಟ 

ವಾ್ಯಪಾರದ ಮೊತ್ತ, ಮುಂದ್ನ ಪುಟಕ�ಕೆ

turpitude ಪತನ, ಅಧಃಪತನ, ನಿೇಚತನ

tutelage ಪಾಲನ�, ಪ್ೇಷಣ��ಣಕ್ಷರ ,

twin city ಅವಳಿ ನಗರಗಳ್

twin sharing basis ಅವಳಿ ಹಂಚಿಕ�ಯ ಆಧಾರ

type ನಿದಶ್ಯನ, ಪ್ರಕಾರ, ಮಾದರ, ಅಚು್ಚ ಮೊಳ�

typescript ಬ�ರಳಚು್ಚ ಪ್ರತಿ
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typewriter ಬ�ರಳಚು್ಚಯಂತ್ರ, ಟ�ೈಪ್ ರ�ೈಟರ್

typewriting ಬ�ರಳಚು್ಚ, ಟ�ೈಪ್ ರ�ೈಟ್ಂಗ್

typical ವಿಶಷಟಿ, ಒಂದು ನಮೊನ�ಯ, ಒಂದು ಮಾದರಯ

typing ಬ�ರಳಚಿ್ಚಸುವುದು, ಟ�ೈಪಿಂಗ್

typing machine ಬ�ರಳಚು್ಚ ಯಂತ್ರ

typing pool ಮುದ್ರಣ ಸಮುಚ್ಚಯ

typographical error ಮುದ್ರಣ ದ�ೊೇಷ

U

ulterior motive ಗುಪ್ತ ಉದ�ದೆೇಶ, ಗೊಢ ಅಭಿಪಾ್ರಯ 

ultimate ಕಟಟಿಕಡ�ಯ, ಆಖ�ೈರನ, ಪರಮ

ultimate consignee ಕ�ೊನ�ಯ ಗಾ್ರಹಕ, ಕಟಟಿಕಡ�ಯ ಗಾ್ರಹಕ

ultimate cost ಅಂತಿಮ ಬ�ಲ�

ultimate goal ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷಷ್ಯ, ಅಂತಿಮ ಉದ�ದೆೇಶ

ultimately ಕ�ೊನ�ಯದಾಗ್, ಆಖ�ೈರಾಗ್

ultimately objective ಕ�ೊನ�ಯ, ಅಂತಿಮ ಉದ�ದೆೇಶ

ultimatum ಅಂತಿಮ ಸೊಚನ�, ಕಟಟಿಕಡ�ಯ ತಿೇಮಾ್ಯನ, ಅಂತಿಮ 

ಎಚ್ಚರಕ�

ultimo ಕಳ�ದ ತಿಂಗಳಿನ

ultravires ಅಧಿಕಾರಾತಿೇತ, ಅಧಿಕಾರಕ�ಕೆ ಮಿೇರದ

umpire ಅಂಪ�ೈರ್, ನಿಣಾ್ಯಯಕ

unacceptable ಒಪಿ್ಪಕ�ೊಳಳುಲಾಗದ

unaccompanied baggage ಜ�ೊತ�ಯಲಿಲ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯದ ಸರಕು

unaided ಸಹಾಯಧನರಹಿತ, ಬ�ಂಬಲವಿಲಲದ

unambiguous ಅಸಂದ್ಗ್ಧ

unanimity ಸವ್ಯಸಮ್ಮತಿ, ಅವಿರ�ೊೇಧ, ಐಕ್ಯಮತ

unanimous ಸವ್ಯಸಮ್ಮತ

unanimous decision ಸವ್ಯಸಮ್ಮತ ನಿಣ್ಯಯ
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unassuming ಸರಳ, ವಿನಮ್ರ, ತ�ೊೇರಕ� ಇಲಲದ, ನಿರಾಡಂಬರ

unattached ಜ�ೊತ�ಗ� ಸ�ೇರಸಿದ, ಬ�ೇರ�ಯಾದ

unauthorized ಅನಧಿಕೃತ

unavoidable ಅಪರಹಾಯ್ಯ, ಅನಿವಾಯ್ಯ

unavoidable circumstances ಅಪರಹಾಯ್ಯವಾದ ಸನಿ್ನವ�ೇಶಗಳ್, 

ಅಪರಹಾಯ್ಯವಾದ ಪರಸಿ್ಥತಿಗಳ್

unavoidable delay ಅಪರಹಾಯ್ಯ ವಿಳಂಬ

unbecoming ತಕುಕೆದಲಲದ, ಅನುಚಿತ

uncashed ಮುರಸದ

uncertain ಅನಿಶ್ಚತ

unclaimed ವಾರಸುದಾರರಲಲದ, ಕ�ೊೇರಕ�ಮಾಡದ

unclaimed baggage ಕ�ೊೇರಕ�ಮಾಡದ, ವಾರಸುದಾರರಲಲದ ಸಾಮಾನು

unclassified ಅವಗ್ೇ್ಯಕೃತ

uncommitted ಬದ್ಧತ�ಯಿಲಲದ

uncommon ಅಸಾಮಾನ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯವಲಲದ

uncompromising ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುದ, ಒಪ್ಪದ, ಸಂಧಾನಕ�ಕೆ ಬಾರದ, 

ಪಟುಟಿಹಿಡಿದ

unconditional ಬ�ೇಷರತ್, ನಿಬ್ಯಂಧವಿಲಲದ, ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ

unconfirmed ದೃಢ ಪಟ್ಟಿಲಲದ, ಪುರ್ಟಿೇಯಿಲಲದ

unconfirmed	report ದೃಢ ಪಟ್ಟಿಲಲದ ವರದ್

unconstitutional ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ

uncontested ಅವಿರ�ೊೇಧ

uncontrolled ಅನಿಯಂತಿ್ರತ, ನಿರಂಕುಶ

uncorroborated ಪುರ್ಟಿಕರಸದ, ದೃಡಿೇಕೃತವಿಲಲದ

uncovered demand ವಾ್ಯಪಿ್ತಗ� ಒಳಪಡದ, ಅನಾವೃತ ಬ�ೇಡಿಕ�

undated ದ್ನಾಂಕವಿಲಲದ, ತಾರೇಕು ನಮೊದ್ಸಿಲಲದ

undelivered letter ತಲಪಿಸದ್ರುವ ಪತ್ರ

under ಕ�ಳಗ�, ಅಧಿೇನ

under-age ಅಲ್ಪವಯಸಿಸುನ, ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸುನ

under assessment ಕಡಿಮೆ ಮೊಲಾ್ಯಂಕನ, ಕಡಿಮೆ ತ�ರಗ� ನಿಧಾ್ಯರ

under billing ನೊ್ಯನ ಬಿಲ್ ತಯಾರಸುವಿಕ�
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under	certificate	of	posting ಅಂರ� ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ�ೊಂದ್ಗ�

under consideration ಪಯಾ್ಯಲ�ೊೇಚನ�ಯಲಿಲ, ಪರಶೇಲನ�ಯಲಿಲ

underconsumption ಅಲ�ೊ್ಪೇಪಭ�ೊೇಗ, ನೊ್ಯನ ಬಳಕ�, ಕಡಿಮೆ ಬಳಕ�

underdeveloped ಅಲಾ್ಪಭಿವೃದ್್ಧಯ, ಹಿಂದುಳಿದ

under employed ಕ�ಳ ದಜ�್ಯ ಉದ�ೊ್ಯೇಗಕ�ಕೆ ಸ�ೇರದ

under employment ವಿದಾ್ಯಹ್ಯತ�ಗ� ತಕುಕೆದಲಲದ ಉದ�ೊ್ಯೇಗ

under-estimate ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು

under examination ಪರಶೇಲನ�ಯಲಿಲದ�

undergraduate ಸಾ್ನತಕ ಪೂವ್ಯ

underground ಭೊಗತ, ಪ್ರಚಛಾನ್ನ

under-hand dealing ಮೊೇಸದ ವ್ಯವಹಾರ, ಅಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ್

under invoicing ಕಡಿಮೆ ನಮೊದ್ಸಿದ ದರ ಪಟ್ಟಿ, ಕಡಿಮೆ ನಮೊದ್ಸಿದ 

ಕಾ್ರಯ ಪತ್ರ ಅರವಾ ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ  

underlined ಅಡಿಗ�ರ� ಹಾಕ್ದ

under-manned ಕಡಿಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದ್ ಇರುವ

under-paid ಅಲ್ಪವ�ೇತನ ಪಡ�ಯುವ

under-population ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ�್ಯಯ

under-production ಅಲ್ಪ ಉತಾ್ಪದನ�

under reference ಉಲ�ಲೇಖಿತ

undersigned ಕ�ಳಗ� ರುಜು ಮಾಡಿರುವ

understanding ತಿಳಿವಳಿಕ�, ಅರವು, ಒಪ್ಪಂದ

undertake ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳು, ಉಪಕ್ರಮಿಸು

undertaking ಉದ್ಯಮ, ವ್ಯವಹಾರ, ಮುಚ್ಚಳಿಕ�

undertrial ವಿರಾರಣಾಧಿೇನ

under-utilization ಕಡಿಮೆ ಬಳಕ�, ಅಲ್ಪಬಳಕ�

under-valuation ಕಡಿಮೆ ಬ�ಲ�ಕಟುಟಿ

undesirable ಅನಪ�ೇಕ್ಷಣಿೇಯ

undignified ಅಭದ್ರ, ಅಶ�್ ೇಭನಿೇಯ, ಮಯಾ್ಯದ�ಗ� ಕುಂದುತರುವ, 

ಗೌರವಕ�ಕೆ ಕುಂದುತರುವ

undisbursed loan ವಿತರಣ�ಯಾಗದ ಸಾಲ

undisputed ನಿವಿ್ಯವಾದ
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undivided ಅವಿಭಕ್ತ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ

undoubtedly ನಿಸಸುಂದ�ೇಹವಾಗ್, ಸಂಶಯರಹಿತವಾಗ್

undue ಅನುಚಿತ, ಅನಾವಶ್ಯಕ, ಅನಗತ್ಯ

undue delay ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಳಂಬ

undue	influence ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ, ಅನುಚಿತ ಸಿಫಾರಸು

unearned income ಸಂಪಾದ್ಸದ ಆದಾಯ

unearth ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಹುಡುಕ್ ತ�ಗ�

uneconomical ಮಿತ ವ್ಯಯಕಾರಯಲಲದ

unemployment ನಿರುದ�ೊ್ಯೇಗ

uneven land ಸಮತಲವಲಲದ ಭೊಮಿ

unexpected delay ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ ವಿಳಂಬ

unexpired ತಿೇರಕ�ೊಂಡಿಲಲದ

unfair ಯೇಗ್ಯವಲಲದ, ನಾ್ಯಯವಲಲದ

unfair dismissal ನಾ್ಯಯಯುತವಲಲದ ವಜಾ, ಪದಚು್ಯತಿ

unfair labour practices ಅನಾ್ಯಯದ ಕಾಮಿ್ಯಕ ಬಳಕ�

unfair means ನಾ್ಯಯವಲಲದ ಕ್ರಮ, ರೇತಿ್ಳಗತಿೇನಿ-

unfavourable ಅನುಕೊಲವಲಲದ, ಪ್ರತಿಕೊಲ

unfit ಅಯೇಗ್ಯ, ಅಸಮರ್ಯ, ಅನಹ್ಯ

unfit	for	promotion ಪದ�ೊೇನ್ನತಿಗ� ಅನಹ್ಯ

unforeseen ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ, ಆಕಸಿ್ಮಕ

unforeseen charges ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ ದ�ೊೇಷಾರ�ೊೇಪಣ�ಗಳ್, ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ ತ�ರ, 

ವ�ಚ್ಚ, ಫಿೇ  

unforeseen circumstances ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ ಪರಸಿ್ಥತಿಗಳ್

unicameral ಏಕಸದನ

unicameral legislature ಏಕ ಸದನ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ

unification ಏಕ್ೇಕರಣ

unified	scale ಏಕ್ೇಕೃತ ಶ�್ರೇಣಿ, ಏಕ್ೇಕೃತ ಪಟ್ಟಿ

uniform ಏಕರೊಪದ, ಸಮವಸತ್ರ

uniform increase ಏಕರೊಪದ ಹ�ಚ್ಚಳ, ಏಕರೊಪದ, ವೃದ್್ಧ

uniformity ಏಕರೊಪತ�
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unilateral ಏಕಪಕ್ಷಿೇಯ

unilateral action ಏಕಪಕ್ಷಿೇಯ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�

uninterrupted power supply 
(UPS)

ಅನಿಬ್ಯಂಧಿತ ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರ�ೈಕ�, ತಡ�ಯಿಲಲದ ವಿದು್ಯತ್ 

ಶಕ್್ತ ಪೂರ�ೈಕ�

uninterrupted service ತಡ�ಯಿಲಲದ ಸ�ೇವ�

union ಒಕೊಕೆಟ, ಸಂಘ

unionism ಸಾಂಘಿಕತ�

union list ಸಂಘ, ಒಕೊಕೆಟದ ಯಾದ್, ಪಟ್ಟಿ

union territory ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ, ಕ�ಂದ್ರ ಶಾಸಿತ

unique ವ�ೈಶಷಟಿಷ್ಯಪೂಣ್ಯ

unit ಘಟಕ

unitary ಏಕ್ೇಕೃತ

united ಸಂಯುಕ್ತ

unity ಒಗಗಿಟುಟಿ

universal ಜಾಗತಿಕ

unjust ಅನಾ್ಯಯಪೂಣ್ಯ, ಅನಾ್ಯಯದ

unlawful ಅಕ್ರಮ, ಕಾನೊನು ಬಾಹಿರ

unlawful purpose ಕಾನೊನು ಬಾಹಿರ ಉದ�ದೆೇಶ

unlimited ಅಪರಮಿತ, ಅನಿಯಮಿತ, ಅಪಾರ

unlimited power ಅಪರಮಿತ ಅಧಿಕಾರ

unlisted ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಲಲದ

unloading ಭಾರ ಇಳಿಸುವುದು, ಸರಕು ಇಳಿಸುವುದು

unmarried ಅವಿವಾಹಿತ

unnatural ಅಸಾವಾಭಾವಿಕ

unnatural death ಅಸಾವಾಭಾವಿಕ, ಅಸಹಜ ಮೃತು್ಯ

unnecessary ಅನಾವಶ್ಯಕ, ಅನಗತ್ಯವಾಗ್

unofficial ಅನಧಿಕೃತ, ಖಾಸಗ್

unofficial	letter ಅನಧಿಕೃತ ಪತ್ರ

unofficial	note ಅನಧಿಕೃತ ಟ್ಪ್ಪಣಿ

unofficial	strike ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಪು, ಮುಷಕೆರ
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unopposed ಅವಿರ�ೊೇಧ

unpaid wages ಸಂದಾಯವಾಗದ ಕೊಲಿಗಳ್, ಸಂದಾಯವಾಗದ 

ಮಜೊರಗಳ್

unparliamentary ಅಸಭ್ಯ, ಅಸಂಸದ್ೇಯ

unpopular ಜನಪಿ್ರಯನಲಲದ

unprecedented ಹಿಂದ�ಂದೊ ಕಂಡಿಲಲದ, ಅಭೊತಪೂವ್ಯ

unpredictable ಊಹಿಸಲಾಗದ, ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗದ

unproductive ಅನುತಾ್ಪದಕ

unproductive labour ಅನುತಾ್ಪದಕ ಕ�ಲಸ

unprofitable ಲಾಭವಿಲಲದ

unpunctual ಸಮಯನಿಷ�ಠೆಯಿಲಲದ

unqualified ಅನಹ್ಯ

unqualified	apology ಬ�ೇಷರತು್ತ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನ�

unquestionable ಪ್ರಶಾ್ನತಿೇತ, ನಿವಿ್ಯವಾದ

unrealizable sum ವಸೊಲಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಲಾಗದ ಹಣ

unreasonable ಅಸಮಂಜಸ, ಅಯುಕ್ತ

unrecorded ಬರ�ದ್ಡದ, ಅಲಿಖಿತ

unregistered document ನ�ೊೇಂದಣಿಯಾಗದ ದಾಖಲ�  

unregistered	firm ನ�ೊೇಂದಣಿಯಾಗದ ವಾ್ಯಪಾರ ಸಂಸ�್ಥ

unreserved vacancy ಮಿೇಸಲುಗ�ೊಳಿಸದ ಖಾಲಿಜಾಗ

unsafe ಅಸುರಕ್ಷಿತ

unsatisfactory ಅತೃಪಿ್ತಕರ, ಅಸಮಾಧಾನಕರ

unsecured ಅಸುರಕ್ಷಿತ

unsecured loan ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ, ಕಡ

unserviceable ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಬಾರದ, ಉಪಯೇಗ್ಸಲಾಗದ

unskilled ಅಕುಶಲ, ಅನಿಪುಣ

unskilled labour ಅಕುಶಲ ಕಾಮಿ್ಯಕ, ಕೌಶಲರಹಿತ ಕಾಮಿ್ಯಕ  

unsound mind ಅಸವಾಸ್ಥ ಮನಸುಸು

unspecified ಅನಿದ್್ಯಷಟಿ

unstable ಅಸಿ್ಥರ

unstable government ಅಸಿ್ಥರ ಸಕಾ್ಯರ
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unstarred ಚುಕ�ಕೆಗುರುತು ಹಾಕದ

unsuitable ಅಯುಕ್ತ, ಸೊಕ್ತವಲಲದ

untenable ಅಸಮರ್ಯನಿೇಯ

untouchability ಅಸ್ಪಧೃಶ್ಯತ�

untrained ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ಯದ

untrustworthy ನಂಬಿಕ�ಗ� ಅಹ್ಯನಲಲದ

unused ಬಳಸದ

unusual delay ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಳಂಬ

unutilized grant ಬಳಕ� ಮಾಡದ ಅನುದಾನ

unwarranted ಸಮರ್ಯನಿೇಯವಲಲದ, ಅನಪ�ೇಕ್ಷಿತ, ಅನಾವಶ್ಯಕ

unwilling ಇಷಟಿವಿಲಲದ

unworthy ಅಪಾತ್ರ, ಅನಹ್ಯ

updation ಇಂದ್ನವರ�ಗ� ಪೂತಿ್ಯ ಮಾಡುವುದು, 

ಅದ್ಯತನಗ�ೊಳಿಸುವುದು  

upgrade ಮೆೇಲುದಜ�್ಯಗ� ಏರಸು

upgrading ಮೆೇಲುದಜ�್ಯಗ� ಏರಸುವುದು

upgrading of post ಹುದ�ದೆಯನು್ನ ಮೆೇಲುದಜ�್ಯಗ� ಏರಸುವುದು

uphold ಎತಿ್ತಹಿಡಿ, ಸಮರ್್ಯಸು

upkeep ಸುಸಿ್ಥತಿಯಲಿಲಡು, ದುರಸಿ್ತಯಲಿಲಡು

uplift ಮೆೇಲ�ತು್ತ, ಸುಧಾರಸು

upper ಮೆೇಲಿನ

upper age limit ಮೆೇಲಿನ ವಯೇಮತಿ

uppermost ಎಲಲಕ್ಕೆಂತ ಮೆೇಲಿನ, ಸರೇ್ಯಪರ

up to date ಇಂದ್ನವರ�ಗ�, ತಹಲ್ ವರ�ಗ�

upright ನ�ೇರ, ಸತ್ಯವಂತ

upset ಕ�ೊೇಭ�, ಅಡಿಮೆೇಲುಮಾಡು, ಉರುಳಿಸು

upward communication ಮೆೇಲು್ಮಖ ಸಂವಹನ�

upward trend ಮೆೇಲು್ಮಖ ಪ್ರವೃತಿ್ತ

urban ನಗರದ

urbanization ನಗರೇಕರಣ

urgency ಜರೊರು, ತುತು್ಯ, ಅತ್ಯವಸರ
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urgent ಜರೊರಾದ, ತವಾರತದ

urgent action ತುತು್ಯಕ್ರಮ

urgent call ತುತು್ಯಕರ�

urgent slip ತುತು್ಯ-ಚಿೇಟ್

usage ಬಳಕ�

useful ಉಪಯೇಗಕರ

user ಬಳಕ�ಮಾಡುವವ

user item ಬಳಕ�ಯ ಅಂಶ, ಬಳಕ�ಯ ವಸು್ತ

usual ಸಾಮಾನ್ಯ, ವಾಡಿಕ�, ರೊಢಯ

usurp ಆಕ್ರಮಿಸು, ಕ್ತು್ತಕ�ೊ, ದುರಾಕ್ರಮಣಮಾಡು

utility ಉಪಯೇಗ, ಬಳಕ�

utilization ಬಳಕ�ಮಾಡುವಿಕ�

utilization	certificate ಬಳಕ� ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

V

vacancy ಖಾಲಿಹುದ�ದೆ, ಖಾಲಿಸ್ಥಳ

vacant post ಖಾಲಿಹುದ�ದೆ

vacate ಖಾಲಿಮಾಡು

vacation ದ್ೇಘ್ಯರಜ�, ದ್ೇಘ್ಯಬಿಡುವು

vacation pay ಬಿಡುವಿನ ವ�ೇತನ

vacuum ಶ್ನ್ಯ

vague idea ಅಸ್ಪಷಟಿ ವಿರಾರ, ಸಂಧಿಗ್ಧ ವಿರಾರ

valedictory address ಮುಕಾ್ತಯ ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಷಣ

valedictory function ಮುಕಾ್ತಯ ಸಮಾರಂಭ

valedictory session ಮುಕಾ್ತಯ ಅಧಿವ�ೇಶನ

valid ಸಮಂಜಸ, ಸಿಂಧು, ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ, ಊಜಿ್ಯತ

valid argument ಸಿಂಧುವಾದ ವಾದ
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validity date ಸಿಂಧುತವಾದ ದ್ನಾಂಕ

valid reason ಸಿಂಧುವಾದ ಕಾರಣ

valuation ಮೌಲ್ಯನಿಣ್ಯಯ, ಬ�ಲ�ಕಟುಟಿವುದು

valuation	certificate ಮೌಲ್ಯಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

valuation report ಮೌಲ್ಯನಿಣ್ಯಯದ ವರದ್

value ಮೌಲ್ಯ, ಬ�ಲ�, ಯೇಗ್ಯತ�

valuer ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಕಾರ, ಬ�ಲ� ಕಟುಟಿವವನು

variable ಮಾಪ್ಯಡಿಸಲಾಗುವ, ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಸಾಧ್ಯದ

variance ವ್ಯತಾ್ಯಸ, ಭಿನ್ನತ�

variant ವ್ಯತಾ್ಯಸಗ�ೊಳ್ಳುವ

variation ವ್ಯತಾ್ಯಸ, ವಿಭಿನ್ನತ�  

variation in quality ಗುಣಮಟಟಿದಲಿಲ ವ್ಯತಾ್ಯಸ

variety ವಿಭಿನ್ನ, ವಿವಿಧ, ಬಗ�ಬಗ�ಯ

vehicle ವಾಹನ

ventilate ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸು, ಪ್ರಕಟ್ಸು, ಹವ�ಯಾಡುವಂತ� 

ಮಾಡು

venture ಸಾಹಸ ಮಾಡು, ದುಡುಕು, ಅಪಾಯದಲಿಲ ಕ�ೈಹಾಕು

venue ಭ�ೇಟ್ಯಾಗುವ ಸ್ಥಳ

veracity ಸತ್ಯಶೇಲತ�

verbal ಬಾಯಿಮಾತಿನ, ಮೌಖಿಕ, ಮಾತಿನ, ಶಬದೆಶಃ

verbal agreement ಮೌಖಿಕ, ಒಪ್ಪಂದ, ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಒಪ್ಪಂದ

verbal discussion ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಚರ�್ಯ

verbal order ಮೌಖಿಕ ಆದ�ೇಶ

verbal statement ಮೌಖಿಕ ಹ�ೇಳಿಕ�

verbal warning ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಎಚ್ಚರಕ�, ಮೌಖಿಕ ಎಚ್ಚರಕ�

verbatim ಪದಶಃ, ಶಬದೆಶಃ

verbatim report ಶಬದೆಶಃ, ವರದ್

verdict ನಿಣ್ಯಯ, ತಿೇಮಾ್ಯನ

verification ಸರನ�ೊೇಡುವಿಕ�, ತಾಳ�ನ�ೊೇಡುವುದು

verification	of	antecedents ಪೂವ್ಯವೃತಾ್ತಂತಗಳ ಪರಶೇಲನ�
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verification	of	stores ಭಂಡಾರದ ಪರಶೇಲನ�

verification	sheet ಪರಶೇಲನಾ ಹಾಳ�

verified	copy ಪರಶೇಲಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ

vernacular ದ�ೇಶಭಾಷ�, ದ�ೇಶೇಯ

version ರೊಪಾಂತರ, ಪಾಠ

versus ವಿರುದ್ಧ, ಎದುರು

vertical communication ನ�ೇರ ಸಂವಹನ

vertical	filing	system ನ�ೇರ ಕಡತ ಪದ್ಧತಿ

vertical mobility ನ�ೇರ ಸಂರಾರ, ನ�ೇರಚಲನ�

very good ಬಹಳ ಒಳ�ಳುಯ

vessel ಹಡಗು, ನೌಕ�, ಪಾತ�್ರ

vest ನಿಹಿತಗ�ೊಳಿಸು, ವಹಿಸಿಕ�ೊಡು

vested right ನಿಹಿತ ಹಕುಕೆ

veto ನಿಷ�ೇಧಾಧಿಕಾರ, ನಿರ�ೊೇಧ, ತಡ�  

vetting ಪುನರ್ ಪರಶೇಲನ�, ಪರೇಕ್ಷಿಸು

vettor ಪುನರ್ ಪರಶೇಲಕ, ಪರೇಕ್ಷಕ

via ದಾವಾರಾ, ಮೊಲಕ, ಮಾಗ್ಯ

viability ಕಾಯ್ಯಸಾಧ್ಯತ�

viable ಕಾಯ್ಯಸಾಧ್ಯ

via media ಮಧ್ಯಮ ಮಾಗ್ಯ, ನಡುದಾರ

vice ದುಗು್ಯಣ, ವ್ಯಸನ, ದುರಾರಾರ, ಉಪ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ 

ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನ

vice versa ಪ್ರತಿಯಾಗ್, ವಿಪಯ್ಯಯವಾಗ್

vicious circle ವಿಷಚಕ್ರ, ವಿಷವತು್ಯಲ

victimise ಬಲಿಪಶು ಮಾಡು

victimization ಬಲಿಪಶು ಮಾಡುವುದು

victory ವಿಜಯ, ಯಶ

video conferencing ವಿಡಿಯೇ ಕಾನ್ ಫರ�ನಿಸುಂಗ್

view ದೃರ್ಟಿ, ಅವಲ�ೊೇಕನ, ಅಭಿಪಾ್ರಯ, ನ�ೊೇಟ

view point ದೃರ್ಟಿಕ�ೊೇಣ

views ವಿರಾರಗಳ್, ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳ್
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vigilance ಜಾಗರೊಕತ�, ಎಚ್ಚರಕ�

vigilance case ಜಾಗೃತಾ ಪ್ರಕರಣ

vigilence clearance ಜಾಗೃತಾ ಆಯೇಗದ  

vigorous ಬಲವಾದ, ಹುರುಪಿನ

vindictive ಸ�ೇಡಿನ

violate ಉಲಲಂಘಿಸು, ಭಂಗಪಡಿಸು

violation ಉಲಲಂಘಿಸುವಿಕ�

virtue ಸದುಗಿಣ, ಸೌಶೇಲ್ಯ

virtuours ಸದುಗಿಣಯುತ, ಸೌಶೇಲ್ಯಯುತ

visa ವಿೇಸಾ, ಪ್ರಯಾಣಾನುಮತಿ ಪತ್ರ

vis-a-vis ಮುಖಾಮುಖಿ, ಪರಸ್ಪರ

visit ಭ�ೇಟ್, ಸಂದಶ್ಯನ

visiting hours ಭ�ೇಟ್ಯ ಸಮಯ

visitor ಅಗಂತುಕ, ಸಂದಶ್ಯಕ, ಭ�ೇಟ್ಗ

visitor’s book ಸಂದಶ್ಯಕರ ಪುಸ್ತಕ

visitor’s gallery ಪ�್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಾ್ಯಲರ

visual ದೃಶ್ಯದ

visual display ದೃಶ್ಯ ಪ್ರದಶ್ಯನ

visual inspection ದೃಕ್ ತನಿಖ�

visualize ಊಹಿಸು, ಮುಂಗಾಣು

visual publicity ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಸಾರ

vital ಅತ್ಯವಶ್ಯ, ಮಾಮಿ್ಯಕ, ಮಹತವಾದ

vitality ಓಜಸುಸು, ಪಾ್ರಣಶಕ್್ತ, ಸತವಾ, ರ�ೈತನ್ಯ

vital part ಸತವಾದ ಅಂಶ

vital service ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಸ�ೇವ�

vital statistics ಅತ್ಯವಶ್ಯ, ಮಹತವಾದ, ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳ್

viva voce ಮೌಖಿಕ ಪರೇಕ�

vivid ವಿಶದ, ಸ್ಪಷಟಿ

viz. ಏನ�ಂದರ�, ಯಾವುದ�ಂದರ�, ಎಂದರ�

vocabulary ಶಬದೆ ಭಂಡಾರ, ಪದಸಂಪತು್ತ
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vocal ಧ್ನಿ

vocation ವೃತಿ್ತ

vocational ವೃತಿ್ತಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

vocational guidance ವೃತಿ್ತ ಮಾಗ್ಯ ದಶ್ಯನ

vocational training ವೃತಿ್ತ ತರಬ�ೇತಿ

voice ಧ್ನಿ, ಅಭಿಪಾ್ರಯ, ಮತಾಧಿಕಾರ, ಮಾತು

void ಶ್ನ್ಯ, ಬರದು, ಅನೊಜಿ್ಯತ, ಖಾಲಿ

volume ಗ್ರಂರ ಸಂಪುಟ, ಘನಅಳತ�, ಪರಮಾಣ

voluminous ಬೃಹದ್ ಗಾತ್ರದ

voluntary ಸವಾಇರ�ಛಾಯಿಂದ, ಇಷಟಿಪಟುಟಿ  

voluntary agency ಸವಾಯಂಸ�ೇವಾ ಏಜ�ನಿಸು

voluntary settlement ಸವಾಇರಾಛಾ ಇತ್ಯರ್ಯ

voluntary work ಸವಾಇರಾಛಾ ಕಾಯ್ಯ  

volunteer ಸವಾಯಂಸ�ೇವಕ

votable ಮತನಿೇಡಬಹುದಾದ

vote ಮತ, ಮತಕ�ೊಡು

voted ಮತಕ�ೊಟಟಿ

vote of censure ನಿಂದನಾ ನಿಣ್ಯಯ, ಖಂಡನಾಮತ

vote of thanks ವಂದನಾಪ್ಯಣ�

vote on account ಲ�ೇಖಾನುದಾನ

voter ಮತದಾರ

voting ಮತದಾನ

voting by ballot ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನ

voting right ಮತದಾನದ ಹಕುಕೆ

vouched ಪ್ರಮಾಣಿತ, ಜವಾಬಾದೆರನಾದ

voucher ರೇಚರು, ಪಾವತಿದಾಖಲ�

vow ಪ್ರತಿಜ್�, ವ್ರತ

vulgar ಅಸಭ್ಯ, ಅಸಂಸಕೃತ

vulnerable ಸುಭ�ೇದ್ಯ

vulnerable section (of society) (ಸಮಾಜದ) ಅರಕ್ಷಿತವಗ್ಯ
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W

wage ಮಜೊರ

wage administration ಮಜೊರ ಆಡಳಿತ

wage agreement ಮಜೊರ ಒಪ್ಪಂದ

wage board ಮಜೊರ ಮಂಡಳಿ

wage ceiling ಮಜೊರಯ ಗರಷಠೆಮಿತಿ

wage contract ಮಜೊರ ಕರಾರು

wage earner ಮಜೊರ ಸಂಪಾದ್ಸುವವನು  

wage formula ಮಜೊರ ಸೊತ್ರ

wage payment ಮಜೊರ ಬಟವಾಡ�

wage policy ಮಜೊರ ನಿೇತಿ

wage rate ಮಜೊರ ದರ

wage review ಮಜೊರಯ ಪುನರಾವಲ�ೊೇಕನ

waiting list ಪ್ರತಿೇಕಾ ಪಟ್ಟಿ

waive ಮನಾ್ನಮಾಡು, ಬಿಟುಟಿಕ�ೊಡು, ವಜಿ್ಯಸು

walk-in-interview ಪ್ರವ�ೇಶ ಸಂದಶ್ಯನ

want ಅಭಾವ, ಕ�ೊರತ�, ಇರ�ಛಾ

ward ವಾಡು್ಯ, ವಿಭಾಗ, ತ�ೊಲಗ್ಸು

warehouse ಉಗಾ್ರಣ

warehousing charges ಉಗಾ್ರಣದ ವ�ಚ್ಚಗಳ್

warning ಎಚ್ಚರಕ�

warrant ವಾರಂಟು, ಸಮುಚಿತ ಆಧಾರ, ಭರವಸ�ಕ�ೊಡು, 

ಸಮರ್್ಯಸು

warranty ಭರವಸ�, ಆಶಾವಾಸನ�

washing allowance ಧ�ೊೇಬಿ ಭತ�್ಯ

wastage ಅಪವ್ಯಯ, ಸವಕಳಿನಿಾಹ ,

waste land ಬಂಜರು ಭೊಮಿ

waste paper basket ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ
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watch ಕಾವಲಿರು, ವಿೇಕ್ಷಿಸು, ಗಮನಿಸು, ಪಹರ�, ಕ�ೈಗಡಿಯಾರ

watch and ward ಪಹರ� ಮತು್ತ ಕಾವಲು

water proof ನಿೇರುತೊರದ, ಹಿೇರದ

water supply ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು

way bill ರವಾನ� ಪಟ್ಟಿ, ಸಾಗಣ�ಪಟ್ಟಿ

ways ದಾರಗಳ್, ರತಿಗಳ್, ಮಾಗ್ಯಗಳ್

ways and means ಮಾಗ�ೊೇ್ಯಪಾಯಗಳ್, ಸಾಧನಸಂಪತು್ತ, 

ಉಪಾಯಗಳ್ ಮತು್ತ ಸಾಧನಗಳ್

ways and means committee ಮಾಗ�ೊೇ್ಯಪಾಯ ಸಮಿತಿ

wear and tear ಕಡಿತ ಮತು್ತ ಸವ�ತ

weathering ಶರ್ಲವಾಗು, ಸವ�

weeding ತ�ಗ�ದು ಹಾಕು, ಕಳ� ತ�ಗ�ಯುವುದು, ಕಸತ�ಗ�ಯುವುದು

weed out ತ�ಗ�ದು ಹಾಕು, ಕ್ತು್ತ ಹಾಕು, ಅವಾಂಚನಿೇಯವನು್ನ 

ಬ�ೇಪ್ಯಡಿಸುವುದು

weekly report ಸಾಪಾ್ತಹಿಕ ವರದ್

weigh ತೊಕಮಾಡು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ� ಮಾಡು

weight ತೊಕ, ಭಾರ

weightage ಹ�ಚಿ್ಚನ ಮೊಲ್ಯ, ಹ�ಚಿ್ಚನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಾನ್ಯತ�

weight bridge ತೊಕದ ಯಂತ್ರ

welcome ಸಾವಾಗತ

welcome address ಸಾವಾಗತ ಭಾಷಣ

welfare ಕಲಾ್ಯಣ

welfare state ಕಲಾ್ಯಣ ರಾಜ್ಯ  

well behaved ಸದವಾತ್ಯನ�ಯ

well-paid ಒಳ�ಳುಯ ಸಂಬಳ ಪಡ�ಯುವ

well-qualified ಉತ್ತಮ ವಿದಾ್ಯಹ್ಯತ�ಉಳಳು

well-versed ನಿಷಾ್ಣತ

wherebouts ಪೂರೇ್ಯತ್ತರಗಳ್

whereas ಹಾಗಾದರ�

whimsical ಸ�ವಾೇರಾಛಾ, ಮನಸಿಸುಗ� ಬಂದಂತ�, ವಿಚಿತ್ರ, ಹುಚು್ಚಚು್ಚ

whip ಸರ�ೇತಕ, ರೌಟ್
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white paper ಶ�ವಾೇತ ಪತ್ರ

whole-time ಪೂಣಾ್ಯವಧಿ

whole-time employee ಪೂಣಾ್ಯವಧಿ ಉದ�ೊ್ಯೇಗ್

wide ranging ವಿಶಾಲ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯ

widely read ವಾ್ಯಪಕ ಓದ್ನ, ವಿಶಾಲ ಓದ್ನ

widow ವಿಧವ�

widower ವಿಧುರ

wildcat strike ಅನಧಿಕೃತ ಮುಷಕೆರ, ಅನಾಯಾಸ ಮುಷಕೆರ

wilful ಉದ�ದೆೇಶಪೂವ್ಯಕ, ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂವ್ಯಕ, ಸವಾಚಛಾಂದದ

window envelope ಕಾಣುವ ಲಕ�ೊೇಟ�

wind up ಸಮಾಪನ, ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸುವುದು

wing ಪಾಶವಾ್ಯ, ವಿಭಾಗ

winter allowance ಚಳಿಗಾಲದ ಭತ�್ಯ

wipe out ಅಳಿಸಿ ಹಾಕು

wireless set ತಂತಿ ಸ�ಟ್

withdrawal ಹಿಂತ�ಗ�ದು ಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

withdrawal of motion ಗ�ೊತು್ತವಳಿಯನು್ನ ಹಿಂತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

withhold ತಡ�ಹಿಡಿ, ತಡ�ದ್ಡು, ಕ�ೊಡದ್ರು, ನಿಲಿಲಸು

within ಒಳಗ�

without delay ತಡಮಾಡದ�

without permission ಅನುಮತಿ ಇಲಲದ�

withstand ಸಹಿಸು, ತಡ�ದುಕ�ೊ, ತಾಳಿಕ�ೊ

witness ಸಾಕ್ಷಿ

work book ಕಾಯ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

work-charged ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ತಕಕೆಹಣ ಪಡ�ಯುವ

work culture ಕಾಯ್ಯ ಸಂಸಕೃತಿ

work environment ಕ�ಲಸದ ವಾತಾವರಣ

worker ಕ�ಲಸಗಾರ, ಕಾಮಿ್ಯಕ, ಕಾಯ್ಯಕತ್ಯ

worker’s compensation ಕ�ಲಸಗಾರರ ನಷಟಿಪರಹಾರ

worker’s training ಕ�ಲಸಗಾರರ ತರಬ�ೇತಿ



work experience worth
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work experience ಕಾಯಾ್ಯನುಭವ

work force ಕಾಮಿ್ಯಕ ಬಲ

working ದುಡಿಯುವ, ಕಾಯ್ಯಶೇಲ

working committee ಕಾಯ್ಯಕಾರ ಸಮಿತಿ, ಕಾಯ್ಯಸಮಿತಿ

working conditions ಕ�ಲಸದ ಷರತು್ತಗಳ್, ಕ�ಲಸದ ಸಿ್ಥತಿ್ಳಗತಿಗ-

working days ಕ�ಲಸದ ದ್ನಗಳ್

working group ಕ�ಲಸ ಮಾಡುವವರ ಗುಂಪು

working hours ಕ�ಲಸದ ವ�ೇಳ�

working knowledge ಕ�ಲಸದ ತಿಳ್ವಳಿಕ�, ಕಾಯ್ಯದ ಅರವು, ವ್ಯವಹಾರ 

ಜ್ಾನ 

working paper ಕ�ಲಸದ ಕಾಗದ

working plan ಕಾಯ್ಯಯೇಜನ�

working result ಕ�ಲಸದ ಫಲ, ಪರಣಾಮ

working rules ಕ�ಲಸದ ನಿಯಮಗಳ್

working supervisor ಕ�ಲಸದ ಸುಪರ್ ವ�ೈಸರ್, ಮೆೇಲಿವಾರಾರಕ

workload ಕಾಯ್ಯಭಾರ

workman ಕ�ಲಸಗಾರ

workmanship ಕಾಯ್ಯಕೌಶಲ

workmen’s compensation ಕಾಮಿ್ಯಕರ ನಷಟಿಪರಹಾರ

work order ಕಾಯಾ್ಯದ�ೇಶ

workout ಲ�ಕಕೆ ಮಾಡು, ಅಂದಾಜು ಮಾಡು, ಸಾಧಿಸು

work permit ಕ�ಲಸದ ಪರವಾನಗ್

works ಕ�ಲಸಗಳ್, ಕಾಮಗಾರಗಳ್

worksheet ಕಾಮಗಾರ ಹಾಳ�

workshop ಕಾಯಾ್ಯಗಾರ

work stoppage ಕ�ಲಸ ಸ್ಥಗ್ತಗ�ೊಳ್ಳುವುದು

work study ಕ�ಲಸದ ಅಧ್ಯಯನ

work to rule (strike) ನಿಯಮಕ�ಕೆ ತಕಕೆಷುಟಿ ಕ�ಲಸ

workup ಕಾಯ್ಯ ನಿವ್ಯಹಿಸು, ಕ�ಲಸ ಮಾಡು

worth ಬ�ಲ�ಯುಳಳು
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worthless ಅಯೇಗ್ಯ

worth recording ದಾಖಲಿಸಲು ಯೇಗ್ಯವಾದ

worthy ಯೇಗ್ಯನಾದ

writ ರಟ್, ಆದ�ೇಶಲ�ೇಖ, ನಿರೊಪ

write off ರದುದೆ ಮಾಡು, ತ�ೊಡ�ದು ಹಾಕು, ಬಿಟುಟಿಬಿಡು, 

ವಜಾಗ�ೊಳಿಸು

write-up ಬರಹ, ಲ�ೇಖನ

writing ಬರವಣಿಗ�

writing pad ಬರವಣಿಗ� ಪಾ್ಯಡ್

writ petition ರಟ್ ಅಜಿ್ಯ

written down value ಕುಸಿದ ಮೌಲ್ಯ

written warning ಬರಹದ ಮೊಲಕ ಎಚ್ಚರಕ�

wrongdoer ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ, ದ�ೊೇರ್

wrongdoing ತಪು್ಪ ಮಾಡುವುದು

wrongful ದ�ೊೇಷಪೂಣ್ಯ

wrongful dismissal ತಪಾ್ಪಗ್ ವಜಾ ಮಾಡಿದ

wrongly ತಪಾ್ಪಗ್

X

Xerox copy ಫೇಟ�ೊೇಕಾಪಿ, ಛಾಯಾಪ್ರತಿ

Y

yardstick ಅಳತ�ಗ�ೊೇಲು, ಗಜಕಡಿಡಿ

year-book ವಾರ್್ಯಕ ಪುಸ್ತಕ

yearly ವಾರ್್ಯಕ
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year to year ವಷ್ಯದ್ಂದ ವಷ್ಯಕ�ಕೆ

yield ಇಳ್ವರ

youth training scheme ಯುವ ತರಬ�ೇತಿ ಯೇಜನ�

Z

zeal ಉತಾಸುಹ, ಶ್ರದ�್ಧ, ಹುರುಪು

zenith ತುತ್ತತುದ್, ಪರಾಕಾಷಟಿ

zero hour ಆರಂಭಕಾಲ, ಶ್ನ್ಯವ�ೇಳ�

zero tax-paying capacity ಶ್ನ್ಯ ತ�ರಗ� ಪಾವತಿಯ ಸಾಮರ್ಯ್ಯ

zonal ವಲಯದ

zonal coordination ಆಂಚಲಿಕ ಸಮನವಾಯ

zonal	office ವಲಯ ಕಛ�ೇರ

zone ವಲಯ, ಅಂಚಲ

zoning ವಲಯಿೇಕರಣ

 


