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प्रसताविा

वजै्ाननक तथा तकनीकी िब्ावली आ्योग की सथापना राषट्रपनत 
जी के अप्रलै 1960 के आ्ेि के अनुसार अकततूबर 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 पतूनत 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 अनुसतू्ची 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 मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली नाम से एक िृंखलाबद ध पुसतकों का 
ननमामाण और प्रकािन कक्या जाए। इस िृंखला में भारत के संववधान की 
आठवीं अनुसतू्ची 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 पतूरा करेगी जो 
्ेि में राज्य-सतर ्या शजला-सतर पर का्यमा कर रहे हैं।

्यह पहले ही कहा जा ्चुका है कक भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत 
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 हतू ँ शजनहोंने इस का्यमा को पतूरा करने के शलए 
अपनी वविषेज्ता का लाभ आ्योग को उपलबध करा्या। 

भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली का िृंखलाबद्ध 
प्रकािन कराने के शलए मैं श्ी महेनद्र कुमार भारल के प्रनत आभार व्यकत 
करता हतू ँ शजनहोंने इस का्यमा को पतूरा करने के शलए कुिलतापतूवमाक उतकृषटि 
पहल की।

नई द्लली (प्रो. करे शरी लाल वमा्ग)
              अध्यक्

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-मल्यालम)
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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 मतूलभतूत प्रिासननक 
िब्ावली का िृंखलाबद ध प्रकािन कराने की िुरुआत की गई है। इस 
्योजना के अतंगमात भारत के संववधान की आठवीं अनुसतू्ची 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 
्तूसरे में सथानांतरण होता रहता है। ऐसी पररशसथनत्यों में उनहें अचछे 
प्रिासन के शलए राज्य की भाषा में उपलबध प्रिासननक िब्ावली का 
पतूरा 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 मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली 
का िृंखलाबद ध प्रकािन कराने की िुरुआत की है। ्यह अपने ककसम 
की पहली िब्ावली है शजसे “भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत 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 हतूं 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 ्चाहतूंगा शजनहोंने 
इस ्योजना के करि्यानव्यन के महतवपतूणमा ्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 हतू ँ शजनहोंने इस ्योजना को सफल 
बनाने के शलए कदठन पररश्म कक्या। 

मैं पतूवमा अध्यक् प्रो. के. बबज्य कुमार के प्रनत भी अपना आभार 
प्रकटि करता हतू ँ शजनहोंने आठवीं अनुरू्ची में वखणमात सभी भाषाओ ंमें एक 
साथ का्यमा प्रारंभ कराकर व.ैत.ि. आ्योग को नतूतन द्िा प्र्ान करने में 
महतवपतूणमा भतूशमका ननभाई।

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

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-मल्यालम)



  

ix

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, भतूववज्ान 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, न्यतूट्रान, 
आद्।

(छ) गखणत और ववज्ान की अन्य िाखाओ ं के संख्यांक, प्रतीक, 
ध्चहन और सतूत्, 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 ब्यतूरो, रेसतरां, डीलकस, आद् इसी रूप में अपनाए 
जाने ्चादहए।

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-मल्यालम)
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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.

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-मल्यालम)
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A

abatement പരിത്യജനം, ഉപപക്ിക്കൽ, കയ്യൊഴിയൽ

abbreviation സംപക്പം, സംപക്പണം, സംപക്പം 

abduction ബലമായി തട്ിയ്ക്കാണ്ടു പപാകൽ, 
അപഹരണം

abeyance നി൪ത്ിവയ്ക്കൽ

ability കഴിവ്, പപാപതി

ab initio ആദ്യം മടുതല് ക്കക്, ആരംഭത്ിയ്ല 

able കഴിവടുള്ള, പപാപതിയടുള്ള  

abnormal അപസാമാനടുമായ, അസാധാരണമായ

abolition നി൪ത്ലാക്കൽ, സമാപനം, ഉന്മൂലനം

abolition of post തസതിക നിര് ത്ലാക്കൽ

above mentioned പമല് പ്പറഞ്ഞ   

above quoted പമൽ ഉദ്ധരിച്ച

above said പമല് പ്പറഞ്ഞ 

absence അസാന്ിധ്യം

absentee ഹാജരില്ാത് ആൾ, അസന്ിഹിത൯

absenteeism ഹാജരാകാതിരിക്കടുന് പപവണത

absentee statement ഹാജരില്ാത്വയ്രക്കടുറിച്ചചുള്ള വിവരണം

absolute നിരപപക്മായ, നിരടുപാധികമായ

absolute monopoly നിരടുപാധികമായ കടുത്ക

absolute ownership പമൂര് ണ്ണമായ ഉടമസ്ാവകാശം

absorption ലയനം, ആഗിരണം, അവപശാഷണം

abstract അബസപടാക്റ്ക്, സംപക്പം, സാരം

abstract statement സംക്ിപതപപസതാവന



absurd accordance
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absurd അബദ്ധമായ, പരിഹാസ്യമായ

abundance ആധിക്യം, ധാരാളിത്ം

abuse of power അധികാര ദടു൪വിനിപയാഗം  

abusive language ആപക്പവാക്കക്, യ്തറി

academic അക്കാദമീയം, അക്കാദമിക്, 
വിദ്യാസംബന്ി, സിദ്ധാന്തപരം

academic discussion സിദ്ധാന്തപരമായ ചര് ച്ച

academic leave വിദ്യാഭ്യാസ അവധി

academic	qualification വിദ്യാഭ്യാസ പയാഗ്യത

academic record വിദ്യഭ്യാസപരമായ പരഖ

accede സമ്മതിക്കടുക, പയാജിക്കടുക, പപപവശിക്കടുക

accept സ്ീകരിക്കടുക, അംഗീകരിക്കടുക, 
പപതിപഗഹിക്കടുക

acceptance സ്ീകരിക്കൽ, പപതിപഗഹണം

acceptance	of	office സ്ീകരിക്കൽ, പപതിപഗഹണം, ഉപദ്യാഗം 
ഏയ്റ്ടടുക്കൽ, ഉപദ്യാഗസ്ീകാരം

acceptance of tender സ്ീകരിക്കൽ, പപതിപഗഹണം, യ്ട൯ഡ൪ 
സ്ീകാരം, ദ൪ഘാസ സ്ീകാരം

access പപപവശം

accession സ്ാനപപാപതി, പരിപഗഹണം, ഉപചയം, 
അധിമിലനം

accessory അനടുബന്ം, ഉപസാധനം, 
സഹായപകാപകരണം, പങ്ാളി

accident അപകടം, യാദൃച്ികം, 
അവിചാരിതസംഭവം, ആകസമികസംഭവം

acclimatization പദ്യനടുകമൂലനം, കാലാവസ്യടുമായി 
യ്പാരടുത്യ്പ്പടടുക

accommodation വാസം, സ്ലയ്സൌകര്യം, താമസയ്സൌകര്യം

accompanist കമൂയ്ടപപ്പാകടുന്യാൾ

accord അനടുകമൂലത, പയാജിപ്പക്, അഭിപപായ 
ഐക്യം, പയാജിക്കടുക

accordance പയാജിക്കൽ, യ്പാരടുത്ം, പച൪ച്ച
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accordingly അതനടുസരിച്ചക്, അപപകാരം, അതടുപപായ്ല

account അയ്ക്കൌണ്ക്, കണക്കക്, പലഖ

accountability ഉത്രവാദം

accountable കണക്കടുവയ്ക്കാവടുന്, ഉത്രവാദിയായ

accountancy കണക്കക്, കണയ്ക്കഴടുത്ക്, അയ്ക്കൌണ്ന് സി

accountant അയ്ക്കൌണ്ന് റ്

account for കാരണം പറയടുക, കണക്കക് യ്കാടടുക്കടുക

account head പലഖാ ശീര് ഷകം

accrued	benefit ഉപചിതമായ ലാഭം

accrued pension ഉപചിതമായ യ്പന് ഷ൯

accumulation സഞ്ചയനം, പശഖരം

accuracy കൃത്യത, വാസതവികത, കണിശത

accurate കൃത്യമായ

accuse ആപരാപണം, കടുറ്ം ചടുമത്ടുക

accused പപതി, കടുറ്ാപരാപണവിപധയ൯, 
അഭിയടുക്ത൯

achievement പനട്ം

acknowledgement സ്ീകാര്യം, പറ്ചുചീട്ക്, കകപ്പറ്ക്, 
അക്പനാളഡ്ജയ്മന് റ്, സമ്മതപപതം

acknowledgement due സ്ീകാര്യം, പറ്ചുചീട്ക്, കകപ്പറ്ക്, 
അക്പനാളഡ്ജയ്മന് റ് ഡ്യമൂ 

acquaintance പരിചയം

acquisition യ്പാന്ടുംവിലയ്യ്ക്കടടുക്കൽ, 
കകവശയ്പ്പടടുത്ൽ, ആ൪ജിക്കൽ

acquittance അക്ിറ്൯സ, പറ്ചുചീട്ക്, രസീത്, 
മടുക്തിപപതം

act നിയമം, ആക്ട്, പപവൃത്ി, പകരം പജാലി 
പനാക്കടുക, അഭിനയിക്കടുക

acting allowance ആക്ടിങ് അലവ൯സ, പകരപ്പടി

action നടപടി, ക൪മം, പകിയ, വ്യവഹാരം, 
പപവ൪ത്നം

action plan പപവര് ത്ന പദ്ധതി
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active സപകിയമായ

actively സപകിയമായി

activist സജീവപപവര് ത്കന് , ആക്ടിവിസ്റക്

act of God കദവികമായ ആപത്ക്

act of misconduct നടപടി ദമൂഷ്യം, നടപടിദമൂഷ്യമടുള് യ്ക്കാണ് 
പപവൃത്ി

acts of commission and 
omission

കടുറ്ം യ്ചയെൽ, കൃത്യപലാപം വരടുത്ൽ

actual യഥാര് ഥമായ, വാസതവിക

actuals ആക്ച്ല്സ, നിജസ്ിതിക്കണക്കക്

adaptation അനടുപയാജനം

addition സങ്ലനം, കമൂട്ൽ, പച൪പ്പക്, കമൂട്ിപച്ച൪ക്കൽ

additional charge അധികം, കമൂടടുതൽ, അതരക്തം ചാ൪സി

additional fund കമൂടടുതൽ നിധി

additional grant കമൂടടുതൽ പഗാന് റ്, അധിക പഗാന് റ്  

additional information കമൂടടുതൽ വിവരം

additional pay കമൂടടുതൽ ശമ്പളം, അധിക ശമ്പളം

addition and alteration പരിവര് ത്നവടും പരിവര് ധനവടും, 
മാറ്വടും കമൂട്ി യ്ച്ചര് ക്കയ്പടലടും

address പമൽ വിലാസം, വിലാസം, നിപവദനം, 
അഭിസംപബാധനം, പപസംഗം

addressee പമൽ വിലാസക്കാര൯

address of welcome സ്ാഗതം പപസംഗം

adequate മതിയായ, തക്കതായ, പര്യാപതമായ

adhere to അനടുവ൪ത്ിക്കടുക, ഉറച്ചചുനിൽക്കടുക

ad hoc അഡപഹാക്കക്, തദ൪ഥം

ad hoc claim തദര്  അവകാശവാദം

ad hoc committee അഡപഹാക്കക് കമ്മിറ്ി, തദ൪ഥസമിതി

ad hoc increase തദര് ഥ വര് ധനവ്

ad hoc payment തദര് ഥമായ പണം യ്കാടടുക്കൽ

adjacent യ്താട്ടടുത്
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adjoining (=contiguous) യ്താട്ിരിക്കടുന് 

adjournment അവധിമാറ്ം, മാറ്ിവയ്ക്കൽ, 
നീട്ിവയ്ക്കൽ

adjournment motion മാറ്ിവയ്ക്കൽ പപപമയം, അടിയന്തിര 
പപപമയം

adjudge വിധിക്കടുക

adjudicate ന്യായനിര് ണയം യ്ചയെചുക, തീര് പ്പാക്കടുക

adjudication അഡജടുഡിപക്കഷ൯, ന്യായനിര് ണയം

adjudicator അഡജടുഡിപക്കറ്ര് , ന്യായനിര് ണായക൯

adjustment നീക്കടുപപാക്കക്, തട്ിക്കഴിക്കൽ

administer ഭരിക്കടുക, നടത്ടുക, യ്കാടടുക്കടുക

administer oath സത്യവാചകം യ്ചാല്ിക്കടുക

administration ഭരണം, ഭരണനി൪വഹണം, പപശാസനം

administration of justice നീതിനി൪വഹണം, ന്യായകരണം, 
നീതിന്യായഭരണം

administrative ഭരണപരമായ, ഭരണക൪ത്ാവിന് പറതായ

administrative action ഭരണമായ നടപടി

administrative appraisal ഭരണമായ വിലയിരടുത്ൽ

administrative approval ഭരണാനടുമതി

administrative authority ഭരണാധികാരി

administrative control ഭരണനിയന്പതണം

administrative decision ഭരണപരമായ തീരടുമാനം

administrative department ഭരണവകടുപ്പക്

administrative head ഭരണത്ലവ൯

administrative headquarters ഭരണ മടുഖ്യാലയം

administrative measures ഭരണപരമായ നടപടി

administrative power ഭരണാധികാരങ്ങൾ

administrative sanction സ൪ക്കാരനടുമതി, ഭരണാനടുവാദം

administrative technique ഭരണപരമായ യ്ടക്നിക്കക്

administrative tribunal ഭരണപരമായ മദ്ധ്യസ് പകാടതി

admissibility സ്ീകാര്യത
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admissible expenditure സ്ീകാര്യമായ യ്ചലവടുകൾ

admit പപപവശിപ്പിക്കടുക, അനടുവദിക്കടുക

admit card പപപവശന പപതം

admitted അനടുവദിച്ച, സ്ീകരിച്ച, സമ്മതിച്ച

admonish ഭര് ത്ിക്കൽ

adoptee ദത്കന് , ദയ്ത്ടടുക്കയ്പ്പട്വന് 

adoptor സ്ീകരിക്കടുന്വന് , ദയ്ത്ടടുക്കടുന്വന് 

adoption സ്ീകാരം, ദത്ക്

adult വയസകന് , പപായപമൂര് ത്ിയായ വ്യക്തി

adulteration മായം, പചര് ക്കടുക, കലര് പ്പചു പചര് ക്കടുക

adultery വ്യഭിചാരം, വിശ്ാസലംഘനം

adult franchise പപായപമൂ൪ത്ിപവാട്വകാശം

ad valorem duty വിലയനടുസരിച്ച നികടുതി

advance അഡ്ാ൯സ, അച്ചാരം, മടു൯കമൂ൪, 
മടു൯പണം

advance booking മടുന് കമൂ൪ ബടുക്കിങ്

advance copy മടു൯കമൂ൪ പകാപ്പി

advanced increment മടു൯കമൂ൪ ശമ്പളവ൪ധന, അഡ്ാ൯സ 
ഇ൯പകിയ്മന് റ്

advance payment മടുന് കമൂ൪ പണം യ്കാടടുക്കൽ

adverse entry പപതികമൂലക്കടുറിപ്പക്

adverse remarks പപതികമൂലക്കടുറിപ്പചുകൾ

adverse report പപതികമൂല റിയ്പ്പാര് ട്ക്

advertisement പരസ്യം, വിജ്ാപനം

advice ഉപപദശം

advice of payment പണം യ്കാടടുത് വിവരമറിയിപ്പക്

advisory committee ഉപപദശക സമിതി

advisory council ഉപപദശക സമിതി

advocate അഡ്പക്കറ്ക്, അഭിഭാഷക൯

affairs കാര്യങ്ങൾ

affidavit അഫിഡവിറ്ക്, സത്യവാങ്മമൂലം



affiliation alliance

7

affiliation അഫിലിപയഷന് 

affirmation സ്ിരീകരണം, സത്യവാചകം

affirmative സ്ീകരണക്കരാര് 

afford ആശ്ാസം

aforesaid പമല് പ്പറഞ്ഞ, മടുന് പറഞ്ഞ

afresh പടുതടുതായി

against വിരടുദ്ധമായി, പകരമായി

age വയസ്ക്, പപായം

age	certificate പപായ പപമാണപപതം

age for suffrage പവാട്വകാശപപായം, പവാട്വകാശ വയസ്ക്

age limit പപായ പരിധി

agency ഏജന് സി

agenda അജണ് , കാര്യപരിപാടി, കാര്യപകമം

age of retirement റിട്യര് യ്മന് റ് വയസ്ക്

age of superannuation പസവന വിരാമ വയസ്ക്

aggregation സമാഹാരം

aggrieved പീഡിതം, അസന്തടുഷ്ം, സങ്ടമടുള്ള

agitation പപപക്ാഭണം

AGM (annual general 
meeting)

വാര് ഷിക യ്പാതടുപയാഗം

agreement കരാര് , സമ്മതം, ഉടമ്പടി

agreement form സമ്മതപപതം

agriculture കൃഷി

agro-industry കാര് ഷിക വ്യവസായം

aid സഹായം

alarm അലാറം, ആപല് സമൂചന

alertness ജാഗരമൂകത

alias മറടുപപര് , ഉപനാമം

allegation ആപരാപണം

allegiance കമൂറ്

alliance സഖ്യം, ബന്ം
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allied services ബന്യ്പ്പട് പസവനങ്ങൾ

all inclusive cost യ്മാത് അടക്ക വില

All India Services അഖിപലന്ത്യാ പറഡിപയാ, ആകാശവാണി

allocation നിയതനം, നിര് ധാരണം

allotment നീക്കിവയ്ക്കൽ, അനടുവദിച്ച തടുക, 
ഓഹരി

allotment letter നീക്കിവയ്ക്കൽ കത്ക്

allottee ഓഹരിക്കാരന് , പഗാഹകന് 

allowable സ്ീകാദ്യമായ, അനടുവദിക്കത്ക്കതായ

allowable expenses സ്ീകാര്യമായ യ്ചലവടുകൾ

allow an appeal അപ്പിൽ അനടുവദിക്കടുക 

allowance അലവന് സ, പടി, ബത്

all rights reserved സര് വാധികാരം സടുരക്ിതം

alphabetic order അകാരാദിപകമം, അക്രമാലാപകമം   

altercation പരിവര് ത്നം, മാറ്ം വരടുത്ൽ

alternate ഒന്ിടവിട്, ബദൽ, വികല് പ്പം

alternative ഒന്ിടവിട്, ബദൽ, വികല് പ്പം

amalgamation സംപയാഗം, ഏകീകരണം

amended draft പഭദഗതി യ്ചയ്ത കരട്, നക്കൽ

amendment പഭദഗതി

amenity സടുഖാവസ്, സടുഖസാപചദ്യം

amicable കമപതീപമൂര് ണമായ, യ്സൌഹാര്ദപരമായ

ammunition യ്വടിപക്കാപ്പക്

amortization of debt ഋണ പമാചനം

amount സംഖ്യ, തടുക

amount of pension യ്പ൯ഷ൯ തടുക

analogous post സദൃശമായ തസതിക

analysis അപപഗഥനം, വിപലേഷണം, വിശകലനം

analytical study വിപലേഷണപരമായ പഠനം

ancestor പമൂര് വിക൯

ancillary industry അനടുഷംഗിക വ്യവസായം
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animosity അതിവിപരാധം, കഠിന വിപദ്ഷം

annexure അനടുബന്ം

anniversary വര് ഷംപതാറടുമടുള്ള

announcement പപഖ്യാപനം, അറിയിപ്പക്

annoyance പപദാഹം, ഉപപദവം

annual	financial	statement വാര് ഷികധന വിവരപ്പപതിക, ബജറ്ക്

annual report വാര് ഷിക റിപപ്പാര് ട്ക്

annuity വര് ഷാശനം, വാര് ഷികപവതനം

anonymous പപരറിയാത്, പപര് വയ്ക്കാത്

anonymous complaint പപര് വയ്ക്കാത് പരാതി

answerability ഉത്രവാദം

answer sheet ഉത്രക്കടലാസ

antagonist പപതിപരാധി, എതിരാളി

antecedents പമൂര് വചരിപതം

anticipated expenditure പപതീക്ിതവ്യയം

anticipated income പപതീക്ിത വരവ്

anticipation പപത്യാശ, പമൂര് വജ്ാനം

anticipatory bail പപത്യാശിത ജാമ്യം

anti-corruption measure അഴിമതി നിപരാധ നടപടി

anti-dumping യ്വറടുയ്ത തള്ളിയിടടുന്തിന് എതിരായി

antique പടുതാവസതടു

apartheid വര് ണ വിപപചനം

apathy ഉദാസീനത

apex body അറ്ം, ശീര് ഷം

apology ക്മായാചനം

appeal അപ്പീൽ, അഭ്യര് ഥന

appearance ഹാജരാകൽ

appeasement പപീണനം

appellate tribunal അപ്പപലറ്ക് പടിബ്യമൂണൽ, അപ്പീൽ മദ്ധ്യസ് 
പകാടതി



appendix arbitrate

10

appendix അനടുബന്ം, പരിശിഷ്ം

appliance ഉപകരണം, യന്പതം

applicable ബാധകമായ

applicant അപപക്ക൯

application അപപക്

application form അപപക്ാപഫാറം

applied അപപക്ിച്ച

apply അപപക്ിക്കടുക

appointee നിയമിതന് 

appointing authority നിയമനാധികാരി

appointment നിയമനം

appointment letter നിയമന കത്ക്

Appointments Committee 
of the Cabinet

മന്പതിസഭയടുയ്ട നിയമന സമിതി

apportionment of wages പവതനം വിഭജിക്കൽ

appraisal അവപലാകനം, 

appraiser വിലമതിക്കടുന് ആൾ, മമൂല്യനിരമൂപകന് 

appreciation വിലക്കയറ്ം, അഭിനന്ദനം

apprehension ഭയം, ആശങ് 

apprentice അപപന് റീസ, പരിശീലനാര് ഥി

approach സമീപനം, പപപവശം

appropriate യടുക്തം, ഉചിതം, വിനിപയാജനം, യ്ചയെചുക

appropriate action ഉചിതമായ നടപടി

appropriate head വിനിപയാഗ ശീര് ഷകം

appropriation വിനിപയാജനം, നീക്കിവയ്ക്കൽ, 
സ്ന്തമാക്കൽ, വശയ്പ്പടടുത്ൽ

approval അംഗീകാരം, സ്ീകരിക്കടുക

approximate സടുമാര് വില

aptitude test അഭിരടുചി പരീക്

arbitrary നിയമബദ്ധമല്ാത്, പസ്ച്ാപരമായ

arbitrate മാധ്യസ്ം യ്ചയെചുക
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arbitration ആര് ബിപപടഷന് , മധ്യസ്തീര് പ്പക്, മാധ്യസ്്യം

arbitration tribunal മാധ്യസ് പടിബ്യമൂണൽ

arbitrator ആര് ബിപപടറ്ര് , മധ്യസ്ന് 

architecture വാസതടുവിദ്യ, സ്ാപന്യം

archives ആര് കക്കവ്സ, പടുരാപരഖശാല

area പക്പതഫലം, പപപദശം, വിസതാരം

area headquarter ഏരിയാ മടുഖ്യാലയം

argument വാദം

arise ഉദഭവിക്കടുക, എഴടുപന്ല് ക്കടുക

armed forces സായടുധ പസന

arrangement ഏര് പ്പാട്, പകമം, വിന്യാസം, വ്യവസ്

arrear കടുടിശ്ിഖ

arrear statement കടുടിശ്ിഖ വിവരണം

arrival report ആഗമന റിപപ്പാര് ട്ക്

arrogance ധിക്കാരം, ദടുരഹങ്ാരം

arsenal ആയടുധശാല

article വകടുപ്പക്, വസതടു, സാധനം

articles of association സംഘനിയമാവലി

articles വ്യവസ്കൾ, നിയമാവലികൾ

ascending order ആപരാഹണപകമം

ascertain നിശ്ചയം വരടുത്ടുക, തിട്യ്പ്പടടുത്ടുക

as is where is എങ്ങയ്നയിരിക്കടുന്ടുപവാ അതടു പപായ്ല

aspect അവസ്, വശം, വീക്ണം

aspersion ലാഞ്ചന

assassination ഒളിയ്ക്കാല, യ്കാല

assault അടികലശൽ, ആപകമണം 

assemble സപമ്മളിക്കടുക

assembly അസംബ്ി, സഭ, സപമ്മളനം

assent അനടുമതി

assert ഉറപ്പിച്ചചു പറയടുക
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assessee നികടുതിബദ്ധന് , കരദായകന് , 
നികടുതിദായകന് 

assessment അസസ്ക്യ്മന് റ്, നികടുതിചടുമത്ൽ

assessment year അസസ്ക്യ്മന് റ്ക് വര് ഷം

assessor അസസ്ര് , കരം ചടുമത്ടുന്ടുവന് 

assets ആസതി, മടുതല് കമൂട്ക്

assignee അകസനി, പപതിനിധി

assignment തീറാധാരം, ഏല് പ്പിച്ചചുയ്കാടടുക്കൽ, 
നിയമിക്കൽ

assignor നിപയാജകന് , തീറടുയ്കാടടുക്കടുന്വന് 

assistance സഹായം

associate അപസാഷിപയറ്ക്, സമ്മിളനം യ്ചയെചുക

association സങ്ല് പ്പം, പഗഹണം, ഏയ്റ്ടടുക്കൽ

assumption of charge സങ്ല് പ്പം, പഗഹണം, ഏയ്റ്ടടുക്കൽ, 
ചാര് യ്ജടടുക്കൽ

assurance അഷ്റന് ഡ, ഉറപ്പക്, കകമാറ്പപതം, 
വാഗദാനം

assurance company അഷ്റന് സ കമ്പനി

assure ഉറപ്പചുനല് കടുക

at discount ഇളപവാടടുകമൂടി

atomic power അണടുശക്തി, പരമാണടുശക്തി

at par അസ്ൽ വില, സമമമൂല്യം

at premium വര് ധിത മമൂല്യത്ിൽ, പപീമിയത്ിൽ

attach പചര് ക്കടുക, ജപതിയ്ചയെചുക

attached	office സംലഗ്ന കാര്യാലയം

attachment ജപതി

attachment order ജപതി ഉത്രവ്

attainment പപാപിക്കൽ, പനട്ം

attempt പശമം, പശമിക്കടുക

attendance ഹാജര് , ഹാജരാകൽ

attendance register ഹാജര്  രജിസറ്ര് 
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attendance slip ഹാജര്  സ്ിപ

attention പശദ്ധ, ഏകാപഗത, ജാപഗത

attestation സാക്്യയ്പ്പടടുത്ൽ

attested copy അടയാളസഹിതം പകര് പ്പക്

attitude മപനാഭാവം

attractive salary ആകര് ഷകമായ ശമ്പളം

auction പലലം

auctioneer പലലക്കാരന് 

auction sale പലലവില്പന

audience ശൃപാതാക്കൾ, കാന്ികൾ, ദര്ശകര് 

audio-visual display ദൃശ്യ-ശൃവ്യ പപദര് ശനം

audio-visual publicity ദൃശ്യ-ശൃവ്യ പപചരണം

audit ആഡിറ്ക്, കണക്കടു പരിപശാധന

audited accounts ആഡിറ്ചു യ്ചയ്ത കണക്കക്

audited balance sheet ആഡിറ്ചു യ്ചയ്ത ബാലന് സ ഷീറ്ക്

auditing കണക്കടു പരിപശാധനയ്ചയെൽ, ആഡിറ്ിങ്

audit objection ആഡിറ്ക് ഒബജക്ന് , ആഡിറ്ക് തടസ്ം

auditor’s report ആഡിറ്റടുയ്ട റിപപ്പാര് ട്ക്

auditorium ആഡിപറ്ാറിയം, സഭാശാല

audit paragraph ആഡിറ്ക് ഖണ്ിക

audit report ആഡിറ്ക് റിപപ്പാര് ട്ക്

austerity സടുഖയ്സൌകര്യങ്ങയ്ള ത്യജിക്കൽ, എളിമ, 
മിറതാചപദാഗം

austerity measures മിതവ്യയ നടപടികൾ

authentic പപാമാണികമായ

authorised representative അധികാരിക പപതിപടുരടുഷ൯

authoritative ആധികാരികമായ

authority അധികാരി, അധികാരികൾ

authority letter അധികൃതമായ

authorized പപാധികൃതമായ

authorized capital പപാധികൃതമായ
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automatic സ്യംപപവര് ത്ക

autonomous ആപട്ാണമസ, സ്യംഭരണാധികാരമടുള്ള

autonomous body സ്യം ഭരണാധികാരമടുള്ള നികായം

autonomy സ്യം ഭരണാധികാരം

auxiliary സഹായകം, അതിരിക്തം

available ലഭ്യമായ

average ശരാശരി

average leave ശരാശരി അവധി, ആവപറ്ജ ലീവ്

aversion വിതൃഷണ

avert ഒഴിവാക്കടുക, വിലക്കടുക, തടടുക്കടുക

avoid വര് ജിക്കടുക, പരിഹരിക്കടുക

avoidance of tax നികടുതി അടയ്ക്കായ്ത ഒഴിവാക്കടുക

awaited പപതീക്ിക്കടുന്ടു, പപതീക്ിതമായ

award അവാര് ഡ, അധിനിര് ണയം, തീര് പ്പക്, 
സമ്മാനം, വിധി

awarding authority അധിനിര് ണയം നല് കടുന് അധികാരി

awareness ജാഗരമൂകത, അവപബാധം

B

backdated മടുന്  തീയതിയിട്

background പശ്ചാത്ലം

back log മടുന് ബാക്കി, പജാലിയടുയ്ട കടുടിശ്ിഖ

back out പിന് മാറടുക

back reference മടുന്  പരാമര് ശം

back up പിന് താങ്ങടുക

backward classes പിപന്ാക്കവര് ഗങ്ങൾ, പിപന്ാക്ക 
വിഭാഗങ്ങൾ

backward tribe പിപന്ാക്ക പഗാപതവര് ഗക്കാര് 
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bad bargain ലാഭകരമല്ാത് ഇടപാട്, നഷ് ഇടപാട്

bad behaviour ചീത് യ്പരടുമാറ്ം

bad character ദടുശ്ീലം, ദടുസ്്ഭാവം

bad climate allowance പപതികമൂല കാലാവസ് ബത്

bad conduct ദടുരാചരണം, ദടുര് നടപ്പക്

bad debt കിട്ാക്കടം

baggage ഭാണ്ം, സാമാനം

bail ജാമ്യം

balance ബാകി, പതാസ്ക്, തടുല്യനില, സംതടുലനം

balance brought down അടടുത് തിയതി ചിലവിപലക്കക് 
മാറ്ിയബാക്കി

balance brought forward എടടുയ്ത്ഴടുതിയ ബാക്കി

balanced budget സമീകൃത ബജറ്ക്, സംതടുലിത ബജറ്ക്

balance sheet ബാലന് സഷീറ്ക്, ബാക്കിപപതം

ballot ബാലറ്ക്

ballot box ബാലറ്ക് യ്പട്ി

ballot paper ബാലറ്ചുപപപ്പര് 

ban നിപരാധം, ബഹിഷകരിക്കടുക, 
പടുറംതള്ളചുക

bank ബാങ്ക്

bank account ബാങ്ക് കണക്കക്, ബാങ്ക് അയ്ക്കൌണ് ക്

bank balance ബാങ്ക് ബാലന് സ

bank charges ബാങ്ക് ചാര് ്ജ

bank guarantee ബാങ്ക് ഗാരന് റി

bank holiday ബാങ്ക് അവധി

banking facility ബാങ്ിടപാടിനടുള്ള യ്സൌകര്യം

banking hours ബാങ്ക് പപവൃത്ിക്കടുന് സമയം

banking transaction ബാങ്ിടപാട്

bank rate ബാങ്ക് നിരക്കക്

bank reconciliation ബാങ്ക് ഒത്ടുതീര് പ്പക്

bankrupt പാപ്പരത്ം, ദീപാളിത്ം
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bank security ബാങ്ക് യ്സക്യമൂരിറ്ി, ബാങ്ക്

bank statement ബാങ്ക് പസ്ററ്ക്യ്മന് റ്, ബാങ്ക് വിവരണം

banquet വിരടുന്ക്

bar council ബാര്  യ്കൌണ് സിൽ

bargain ഇടപാട്, കരാര് , വിലപപശടുക

bargaining വിലപപശൽ

barren land ഊഷരഭമൂമി, കകമാറ്ംയ്ചയ്ക

barter മാറ്ക്കച്ചവടം, കകമാറ്ംയ്ചയ്ക

base അടിസ്ാനം, ആസ്ാനം

baseless അടിസ്ാന രഹിതമായ

basement അടിസ്ാനം, അടിയ്ക്കട്ക്

base year അടിസ്ാന വര് ഷം, ആധാരവര് ഷം

basic ആധാരമായ, അടിസ്ാനപരമായ

basically അടിസ്ാനപരമായി

basic intelligence അടസ്ാനപരമായ വിപവകം

basic pay അടിസ്ാനശമ്പളം

basic scale of pay അടിസ്ാന ശമ്പളസയ്കയിൽ

basic training അടിസ്ാന പരിശീലനം

basis അടിസ്ാനം, അസതിവാരം, ആധാരം

batch ബാച്ചക്, സംഘം, കമൂട്ം

batch number ബാച്ചക് നമ്പ൪

bearer cheque യ്ബയറര്  യ്ചക്കക്

before cited മടുന് പറഞ്ഞ

behaviour യ്പരടുമാറ്ം, നല് നടപ്പക്

belief വിശ്ാസം

below par അസ്ല് വിലയില് കടുറഞ്ഞ

bench ബഞ്ചടുക്ാര് ക്കക്

benchmark ബഞ്ചടുമാര്ക്കക്

beneficial പപപയാജനപപദം, ഗടുണകരമായ

beneficiary ഗടുണാനടുപഭാക്താവ്
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benefit ഗടുണം, ആനടുകമൂല്യം, ഹിതം

benefit	of	doubt സപന്ദഹാനടുകമൂല്യം, സംശയാനടുകമൂല്യം

benevolence ദയാശീലം, ഉദാരമനസകത

benevolent fund ദാതവ്യനിധി

bequeath മരണശാസനം മടുപഖനയ്കാടടുക്കടുക, 
ഒസ്യത്ായി യ്കാടടുക്കടുക

bequest ഒസ്യത്ക്, ദായം

bereaved പശാക സന്തപതന് 

best endeavours ഏറ്വടുമധികം പപയത്നിക്കടുക

betterment യ്ബറ്ര് യ്മന് റ്, ഉന്യനം

bias ചായ്ക്വ്, പക്പാതം, പമൂര് വപഗഹം

biased opinion പക്പാതപമൂര് ണമായ അഭിപപായം

bibliography പഗസ്സമൂചി, പഗന്ഥ വിജ്ാനം

biennial ദ്ിവാര് ഷിക തിരയ്ഞ്ഞടടുപ്പക്

bifurcate രണ്ായി പിരിക്കടുക

bigamy ദ്ിവാഹം, ദ്ിഭാര്യത്ം, ദ്ിഭര് തൃത്ം

bilateral ദ്ിപക്ീയം, ദ്ിപാര് ശ്ീയം

bilingual ദ്ിഭാഷാ

bicameral ദ്ിപക്ീയം, ദ്ിപാര് ശ്ീയം

bill ബില്ക്, പരസ്യം, നിയമപപതം കണക്കടുചീട്ക്

bill of exchange ഏക്സപചഞ്ചക് ബിൽ, വിനിമയപപതം

bimonthly report മാസിക റിപപ്പാര് ട്ക് /  ദ്ിമാസി

binding ബാധകം

biodata ബപയാഡറ്, സ്വിവരണം

bipartite ഉഭയപക്കം, ഇരടുകക്ികളചുള്ളത്

bipartite agreement ഉഭയപക് കരാര് , ഉഭയപക് ഉടമ്പടി

birth anniversary  ജനന വാര് ഷികം

birth	certificate ജനന സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

birth control ജനന നിയന്പതണം

birth date ജനന തീയതി

birth place ജനനസ്ലം
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birth rate ജനനനിരക്കക്

biweekly കദ്വാരിക

black economy പമാശമായ സാമ്പാത്ിക വ്യവസ്

black list ബ്ാക്കക് ലിസ റ്ക്, വീഴചപ്പട്ിക

blackmail ഭയയ്പ്പടടുത്ി പണം അപഹരിക്കൽ, 
ഭീഷണിപ്പണം

black market കരിഞ്ചന്ത

blame കടുറ്യ്പ്പടടുത്ടുക

blank cheque ബ്ാങ്ക് യ്ചക്കക്, തടുകയിടായ്ചക്കക്

blanket deal വ്യാപകമായ ഇടപാട്

blanket order വ്യാപകമായ ഉത്രവ്

blast ബ്ാസറ്ക്, യ്വടിയ്വച്ചക് പാറ യ്പാട്ിക്കൽ, 
യ്വടിവയ്പ്പക്

blending സമ്മിപശണം

block പബ്ാക്കക്, ഖണ്ം, പപഖണ്ം

blockade അവപരാധം

blocked capital അവപരാധിത മമൂലധനം

block letter വലിയ അക്രം

blood donation രക്ത ദാനം

blood relations രക്ത ബന്മടുള്ളവര് 

blue collar job കായികമായ പജാലി

blueprint ബ്ലൂപപിന് റ്, രമൂപപരഖ

bluff പഭാഷക്, വിരട്ൽ

board പബാര് ഡ, സമിതി

boarding and lodging ഭക്ണതാമസയ്സൌകര്യങ്ങൾ

board of directors ഡയറക്ടര്  പബാര് ഡ

board of revenue റവന്യമൂ പബാര് ഡ

body ശരീരം, സംഘം, സമമൂഹം, നികായം

bodyguard അംഗരക്കന് 

bogus voucher വ്യാജ യ്വൌച്ചര് , വ്യാജമായ ഉറപ്പചുചീട്ക്

bonafides ഉത്മവിശ്ാസം, സദഭാവം
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bond പബാണ് ക്, കകച്ചീട്ക്, ഈടടുപപതം

bonded labour അടിമപ്പണി യ്ചയെചുന്വര് 

bonus പബാണസ

booking	office ബടുക്കിങ് ആഫീസ, ടിക്കറ്ചു വില്പന 
സ്ലം

book-keeper ബടുക് കീപ്പര് , കണക്കപ്പിള്ള

book-keeping ബടുക് കീപ്പിങ്

booklet യ്ചറടു പടുസതകം

book of reference പരാമര് ശ പടുസതകം

book value ബടുക്കക് വാല്യമൂ, ബടുക്കടുവില

booth ബമൂത്ക് 

booth capturing ബമൂത്ക് പിടിയ്ച്ചടടുക്കടുക 

border allowance അതിര് ത്ി പപപദശ ബത്

border line അതിര് ത്ിപരഖ

borrower കടം വാങ്ങടുന്വ൯

borrowing power ഋണാദാനശക്തി, കടയ്മടടുക്കടുന് ശക്തി

boss പമലടുപദ്യാഗസ്ന് 

bottleneck ഗത്യാവപരാധം, ഇടടുക്കക്

bracket പബാക്കറ്ക്, വലയം

boundary അതിര്

boycott പബായ്പക്കാട്ക്, ബഹിഷക്കരിക്കടുക

brain drain പപതിഭാപലായനം

branch	office പബാഞ്ചക് ഓഫീസ

breach ലംഘനം, ഭംഗം

breach of agreement കരാര്  ലംഘനം, ഉടമ്പടി ലംഘനം

breach	of	confidence വിശ്ാസ ഭംഗം

breach of contract കരാര് ലംഘനം

breach of discipline അച്ചടക്കലംഘനം

breach of law നിയമലംഘനം, നിയമഭഞജനം

breach of peace സമാധാനലംഘനം



breach of privilege bulk purchase

20

breach of privilege അവകാശലംഘനം

breach of promise വാഗദാനലംഘനം

breach of rule നിയമലംഘനം

breach of trust വിശ്ാസവഞ്ചന

breakage പപബപക്ക്ജ, ഉടവ്, ഉടഞ്ഞതിന് 
വകവയ്കന് പണം

break down തകര് ച്ച, വിപലേഷണം

break in service സര് വീസ പപബക്കക്, പസവന ഇടമടുറിവ്

break-up വിഭജനം, വിഘടനം, ഇടവ്

breed പബീഡ, വളര് ത്ിയ്യടടുക്കടുക, 
കന്ടുകാലികളചുയ്ട വംശം, ഇനം

bribe പകാഴ, കകക്കമൂലി

brief സംക്ിപതം, വ്യവഹാരക്കടുറിപ്പക്, 
വക്കാലത്ക്

briefing സാരസംപക്പന്ം, പപതസാരം

brief resume ചടുരടുക്കമായ സംപക്പം

brilliant record പപശസത യ്റക്കാര് ഡ, പപശസത വിജയം

bring into notice അറിവിനായി യ്കാണ്ടുവരിക

broadcast പപപക്പണം യ്ചയെചുക, 
പപപക്പണിപപസംഗം

broadsheet വലിയ കണക്കടു കടുറിപ്പക്

brochure ലഘടുപലഖ, വിവരണിക

brokerage പപബാക്കപറ്ജ, ദല്ാൾ, വട്ം

brought forward (b/f) എടടുയ്ത്ഴടുതിയ

budget allocation ബജറ്ക് നിയതനം, ബജറ്ക് നിര് ധാരണം

bugetary control ബജറ്ക് സമ്പന്ിച്ച നിയന്പതണം

budget estimate ബജറ്ക് അനടുമാനം, മതിപ്പക് ബജറ്ക് 

budget provision ബജറ്ക് വകയിരടുത്ൽ

building യ്കട്ിടം, ഭവനം

bulk യ്മാത്ം

bulk purchase യ്മാത്ം വാങ്ങൽ
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bulletin ബടുള്ളറ്ിന് 

bumper crop സമൃദ്ധമായ വിളവ്

bunching of vacancies ഒഴിവടുകയ്ള ഒന്ിച്ചചു കമൂട്ചുക

Bungling കാര്യങ്ങൾ കടുഴയ്ക്കടുക

bureaucracy ഉപ്ദ്ാഗസ്പമാധവിത്യം

bureaucrat ഉപ്ദ്ാഗസ്പമധാവി

business class വ്യാപാരിവര് ഗം

business hours (= hours of 
business)

പപവൃത്ിസമയം

businessman വ്യാപാരി

buy-back പപതിപകയം

buyer പപകതാവ്, വാങ്ങടുന്വന് 

bye election (by election) ഉപയ്തരയ്ഞ്ഞടടുപ്പക്

by hand ആൾവശം

by post തപാൽ വഴി

C

cabin baggage കാബിന് , യ്ചറടുമടുറി

cabinet കാബിനറ്ക്, മന്പതിസഭ, അലമാര

cadre പകഡര് 

calamity അത്യാഹിതം

calculation കണക്കടുകമൂട്ൽ, പരികലനം, ഗണനം

calendar year കാലണ്ര് , പഞ്ചാംഗം കലണ്ര് വര് ഷം

campaign ക്യാംയ്പയിന് , അഭിയാനം, പപസ്ാനം

campus ക്യാമ്പസ

campus interview ക്യാമ്പസ ഇന് ര് വ്യമൂ

cancel അസ്ിരയ്പ്പടടുത്ടുക, റ്ദാക്കടുക, 
ദടുര് ബലയ്പ്പടടുത്ടുക
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cancellation റ്ദാക്കൽ

candidate അപപക്കന് , സ്ാനാര് ഥി, ഉപദ്യാഗാര് ഥി

candidature സ്ാനാര് ഥിത്ം

canvassing പവാട്ചുപിടിക്കടുക, പക്പപചാരണം 
യ്ചയെചുക

capability ക്മത, കഴിവ്, സാമര് ഥ്യം

capable സമര് ഥം, ക്മം

capacity ക്മത, സാമര് ഥ്യം, കഴിവ്, ധാരിത, 
ഉള് പക്കാൾ, സമര് ഥത, നില

capital മമൂലധനം, തലസ്ാനം, വലിയ അക്രം

capital expenditure മമൂലധനയ്ച്ചലവ്

capital punishment മരണ ശിക്

capitation fee വ്യക്തിഫീസ, പപതിവ്യക്തിശടുല് ക്കം, 
തലവരി

capture പിടിയ്ച്ചക്കടുക, പിടിയ്ച്ചടടുത് മടുതൽ

care ശൃദ്ധ, സമൂക്ിപ്പക്, പരിചരണം

career ചര്യ, ജീവിതവൃത്ി, ജീവിതഗതി

career development ജീവതവൃത്ി വികസനം, യ്താഴിൽ 
വികസനം

caretaker government താത്ക്കാലികമായി അധികാരം 
കകയാളചുന് ഗവര് ണയ്മന് റ്

carried forward (c/f) എടടുയ്ത്ഴടുതിയ, എടടുയ്ത്ഴടുതയ്പ്പട്

carry forward എടടുയ്ത്ഴടുതടുക

carrying cost സമൂക്ിപ്പക് യ്ചലവ്

carry over എടടുയ്ത്ഴടുതടുക

cartage വണ്ിക്കമൂലി

case പകസ്ക്, വ്യവഹാരം, വിഷയം, കാര്യം

case study വിഷയപഠനം

cash ക്യാഷ, കാശ്, കാശാക്കടുക, യ്രാക്കം

cash balance യ്രാക്കബാക്കി

cash book ക്യാഷ ബടുക്കക്, യ്രാക്കപടുസതകം
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cash card കാഷ കാര് ഡ

cash	certificate ക്യാഷ സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

cash counter ക്യാഷ യ്കൌണ്ര് 

cash crop വാണിജ്യവിള

cash discount യ്രാക്ക ഇളവ്

cash down യ്മാത്മായ പണം അടയ്ക്കടുക

cash in hand കകയിരിപ്പചുതടുക

cash memo ക്യാഷയ്മപമ്മാ

cash payment പണമായി യ്കാടടുക്കൽ

caste ജാതി

caste	certificate ജാതി സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

casting vote കാസ്റക്റിങ് പവാട്ക്, നിര് ണായകപവാട്ക് 

casual കാഷ്ൽ, ആകസമിക, യാദൃച്ിക, 
കനമിത്ിക

casual labour കാഷ്ൽ പലബറര് , അനിയത യ്താഴിലാളി, 
താല് ക്കാലിക യ്താഴിലാളി

casual leave കാഷ്ൽ ലീവ്, കാഷ്ല് അവധി, 
ആകസമിക ഒഴിവ്

casualty അത്യാഹിതം, അവകടമരണം, 
മടുറിപവറ്യാൾ

casual vacancy ആകസമിക ഒഴിവ്

catalogue കാറ്പലാഗ, പട്ിക, പഗന്ഥസമൂചി

categorical സടുവ്യക്തമായ, നിരടുപാധികമായ

category തരം, വകടുപ്പക്, വര് ഗം, പപശണി

catering service ഭക്ണവിഭവപപദാന സര് വീസ

caution കരടുതൽ, ജാപഗത, മടുന്റിയിപ്പക്

caution money കാഷന്  മണി, കരടുതല് ത്ടുക, ജാമ്യത്ടുക

cease	fire യ്വടിനിര് ത്ടുക, യടുദ്ധവിരാമം

ceiling (as of “price”) മച്ചക്, പമല് ത്ട്ക്, പരിധി, പരമാവധി

celebration ആപഘാഷം

cell phone യ്സൽ പഫാണ് 
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censor നിയന്പതകന് , പശാധകന് , യ്സന് സ ര് 

censure യ്സന് ഷര് , ആക്പം, നിന്ദ

censure motion യ്സന് ഷ൪ പപപമയം, നിന്ദാപപപമയം

census യ്സന് സസ, കാപനഷടുമാരി, ജനഗണന

central cess പകന്പദ യ്സസ്ക്, പകന്പദ ഉപകരം

central civil service (CCS) 
rules

പകന്പദ സിവിൽ സര് വീസ

central excise പകന്പദ എക്കസസ

central government പകന്പദസര് ക്കാര് 

centralization പകന്പദീകരണം

centralized service പകന്പദീകൃത സര് വീസ

centrally funded scheme പകന്പദ പപാഷിത പദ്ധതി

centrally sponsored scheme പകന്പദ പപാപയാജിതമായ പദ്ധതി

central	office പകന്പദ കാര്യാലയം

central revenues പകന്പദ റവന്യമൂ

central sales tax പകന്പദ വില്പന നികടുതി

centre പകന്പദം, മധ്യം

century നമൂറ്ാണ് ക്, ശതാബ്ം

cereal ധാന്യവിള

cerealist ധാന്യശാസപതജ്ന് 

ceremonial parade ആചാര പപരഡ

ceremony ചടങ്ങക്, അനടുഷഠാനം

certificate സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്, സാക്്യപപതം, പപമാണപപതം

certificate	of	fitness ശാരീരികപയഗ്യത, സ്സ്താ സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

certificate	of	posting പപാസ്റിങ് സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

certificate	of	service പസവന സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്, സര് വീസ 
സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

certification പപമാണനം, പപമാണീകരണം, 
സാക്്യയ്പ്പടടുത്ൽ

certified	copy സര് ട്ികഫഡ പകാപ്പി, പപമാണിതപപതി
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certify പപമാണീകരിക്കടുക, സര് ട്ികഫ യ്ചയെചുക, 
സാക്്യയ്പ്പടടുത്ടുക

cess യ്സസ്ക്, ഉപകരം

cessation വിരാമം, നിര് ത്ൽ, നിന്ടുപപാകൽ, 
സമാപതി

chain ചങ്ങല

chairman/chairperson യ്ചയര് മാന് /യ്ചയര്പപഴസണ്

challan ചലാന് 

challenge യ്വല്ചുവിളി

chamber പചമ്പര് , അറ, മണ്ലം

chamber of commerce വാണിജ്യ മണ്ലം

change ചടുമതല, കാര്യഭാരം, ചാര് ്ജ, കമൂലി, 
യ്ചലവ്, കടുറ്ം, കടുറ്പപതം

chaos അവ്യവസ്, കടുഴപ്പം

chapter അധ്യായം, പരിപച്ദം

character assassination സ്ഭാവഹത്യ

character	certificate സല് സ്ഭാവ സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

charge ചടുമതല, കാര്യഭാരം, ചാര് ്ജ, കമൂലി, 
യ്ചലവ്, കടുറ്ം, കടുറ്പപതം

charge over property സ്ത്ക് പമൽ നികടുതി

charge sheet ചാര് ്ജ ഷീറ്ക്

charitable ചടുമത്ാവടുന്, ചാര് ്ജയ്ചയൊവടുന്

charity ധര് മം, ദാനം

chart ചാര് ട്ക്

charter ചാര് ട്ര് , പട്യം, അധികാരപപതം, ശാസനം, 
വാടകയ്യ്ക്കടടുക്കടുക

chasis number പചസിസ നമ്പര് 

cheating ചതിക്കടുക

check പരിപശാധിക്കടുക

check list യ്ചക്കക് ലിസ്റക്

check post യ്ചക്കക് യ്പാസ്റക്
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chemist യ്കമിസ്റക്, രാസജ്ന് , രസതന്പതവിജ്ാനി

cheque യ്ചക്കക്

cheque let യ്ചക്കക് യ്ലറ്ക്

chief ചീഫ്, മടുഖ്യ

children education allow-
ance

സന്താന വിദ്യാഭ്യാസബത്

child exploitation യ്കമിക്കൽ പരിപശാധന, രാസപരിപശാധന

child labour ബാല പശമികര് 

child welfare ശിശടുപക്മം

chronic ദീര് ഘകാലമായിട്ചുള്ള, പഴക്കം യ്ചന്

chronological order 
(=chronological sequence)

കാലാനടുഗത അനടുപകമം

circle സര് ക്കിൾ, വൃത്ം, മണ്ലം

circuit house സര് ക്ക്യമൂട്ക് യ്ഹൌസ

circular (=circular letter) സര് ക്കടുലര് , പരിപപതം

circulation സര് ക്കടുപലഷന് , പരിസഞ്ചരണം, 
പരിചാലനം

circumstance പരിതസ്ിതി, സാഹചര്യം, ചടുറ്ചുപാട്

circumstantial evidence സാഹചര്യയ്ത്ളിവ്

citation ഉദ്ധാരണം, അറിയിപ്പക്, പപശംപസാപല്ഖം, 
ഉപല്ഖം

citizenship യ്പൌരത്ം

city compensatory allow-
ance

സിറ്ി അലവന് സ, നഗരബത്

civic amenities യ്പൌരസടുഖയ്സൌകര്യങ്ങൾ

civil സിവിൽ

civil code സിവിൽ നിയമസംഹിത

civil defence സിവിൽ പപതിപരാധം

civil list സിവിൽ ലിസ്റക്

civil marriage രജിസ്റര്  വിവാഹം, സിവിൽ വിവാഹം

civil procedure code സിവിൽ നടപടി, നിയമസംഹിത
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civil service സിവിൽ സര് വീസ

civil suit സിവിൽ വ്യവഹാരം

civil supplies സിവിൽ സകലൈസ

civil war ആഭ്യന്തരയടുദ്ധം

claim പതര് ച്ച, അവകാശവാദം, അവകാശയ്പ്പടടുക

claimant അവകാശക്കാരന് , അവകാശവാദി

claim form അവകാശ പപപപതം, അവകാശ പഫാറം

claim for refund റിഫണ്ിനടുപവണ്ിയടുള്ള അവകാശവാദം

clarification വിശദീകരണം, സപഷ്ീകരണം

class വര് ഗം, വിഭാഗം

classified	advertisement ക്ാസികഫഡ പരസ്യം, തരംതിരിച്ച 
പരസ്യം, പവര് ഗീകൃതപരസ്യം

classified	documents വര് ഗീകൃത ആധാരം, വര് ഗീകൃത 
പപമാണം

classified	information വര് ഗീകൃത വിവരം

classify തരംതിരിക്കടുക, വര് ഗീകരിക്കടുക

classwise ക്ാസ്നടുസരിച്ചക്, വര് ഗമനടുസരിച്ചക്

clause ഖണ്ം, വാക്യാംശം

clearance സമാപശാധനം, അനടുബന്ിച്ച

clear vacancy ക്ിയര്   പവക്കന് സി

clerical ഗടുമസതയ്ന സംമ്പന്ിച്ച

clerical cadre ഗടുമാസത പകഡ ര് 

clerical error കകപ്പടയ്ത്റ്ക്

clerical staff ഗടുമസതപജാലിക്കാര് 

clerical work ഗടുമസതയ്ന സംമ്പന്ിച്ച പജാലി

client കക്ി

cloak room പക്ാക്കക് റമൂം, സാമാനം വയ്ക്കടും മടുറി

close of the year വര് ഷാന്തം, വര് ഷസമാപതി

closing balance നീക്കിയിരിപ്പക്

closing date അവസാനത്ീയതി

closure അടപ്പക്, സമാപനം
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clue സമൂചന

co (as in ‘co-chairman’) സഹ

co-accused കമൂട്ചുപപതി

coaching പകാച്ചിങ്

coalition government കമൂട്ചു സര് ക്കാര് 

code പകാഡ, നിയമാവലി, നിയമസംഹിത

code number പകാഡ നമ്പര് 

code of conduct ആചരണ സംഹിത

code word പകാഡഭാഷ, സപങ്തിക വാക്കക്

coding പകാഡിങ്

coercion ബലപപപയാഗം, അവപീസനം, നിര് ബന്നം, 
ബലാല് ക്കരണം

co-existence സഹവര് ത്ിത്ം

cognizable പകാകഗ്നസബിൾ, വിചാരണാധികാരമടുള്ള

cognizable offence പകാകഗ്നസബിൾ ഒഫന് സ, പപാലീസിന് 
പനരിട്ചു യ്കാടടുക്കാവടുന് കടുറ്ം

cognizance വിചാരണയ്യ്ക്കടടുക്കടുക

coincidence സംപയാഗം, യാദൃച്ികത്യം

collaboration സഹപപവര് ത്നം

collateral security പാര് ശ്ിക യ്സക്യമൂരിറ്ി, ആനടുഷംഗിക

colleague സഹപപവര് ത്കന് , കമൂട്ാളി

collective കമൂട്ായ

collective responsibility കമൂട്ചുകൃഷി

collectorate കളക്ടപററ്ക്

collusion കപടസന്ി, രഹസ്യധാരണ, പയാജിച്ചചുള്ള 
ചതിപപപയാഗം

colony പകാളിനി, കടുടിപയറ്സ്ലം

colour blindness വര്ണാന്ത

column സതംഭം, നിര, പംക്തി, പകാളം

combing operation കമൂലങ്ഷമായി അപന്ഷിക്കടുക / തിരയടുക

command ആജ്ാപിക്കടുക
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commemoration സമാരകം, സമരപണാത്വം

commendable പപശംസനീയമായ

commensurate അനടുരമൂപമായ

commentary വ്യാഖ്യാ, ഭാഷ്യം, സമീഷ

comments കീക, ടിപ്പണി, പരമാര് ശം, വിമര് ശം, 
അഭിപപായപപകടനം

commerce വാണിജ്യം

commercial break പരസ്യത്ിനടുള്ള ഇടപവള, കപമഴസിയൽ 
പപബക്

commission കമ്മീഷന് , ആപയാഗം, കിഴിവ്

commissioning അധികാരം നല് കൽ, കമ്മീഷന്  യ്ചയെൽ

commit കമ്മിറ്ചുയ്ചയെചുക, ഏല് പ്പിക്കടുക, 
അനടുഷഠിക്കടുക

commitment വാഗദാനം, ജയിലിപലല് പ്പിക്കൽ

commodity ചരക്കക്, വ്യാപാരവസതടു, സാധനം

common സാമാന്യമായ, യ്പാതടു

communal സാമടുദായികമായ, വര് ഗീയമായ

communal harmony സാമടുദായിക യ്സൌഹാര് ്ദം

communicate അറിയിക്കടുക

communication സംപപപഷണം സപന്ദശം, സമ്പര് ക്കം, 
സതാഗതം, എഴടുത്ടുകടുത്ക്

communication gap വാര് ത്ാവിനിമയത്ിലടുള്ള വിടടുതൽ / 
അപഗാഹ്യത

communique കമ്മ്യമൂണിപക്ക

community സമടുദായം, സമമൂഹം

community centre സാമമൂഹ്യപകന്പദം, കമ്മ്യമൂണിറ്ി യ്സന് റ൪

community development 
project

സാമമൂഹ്യവികസന പപപാജക്ട്

community service സാമമൂഹ്യ പസവനം

commutation രമൂപാന്തരണം, പരിവര് ത്നം, ലഘടുകരണം

commuted leave കമ്മ്യടുട്ഡ അവധി

commuted value പരിവര് ത്ിത മമൂല്യം
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comparison തടുലനം, ഒത്ടുപനാക്കൽ

compassion അനടുകമ്പ, കരടുണ, ദയ

compassionate ground അനടുകമ്പാടിസ്ാനത്ിൽ

compassionate leave അനടുകമ്പാടിസ്ാന അവധി

compatible സംഗതമായ, അനടുകമൂലമായ

compel നിര്ബന്ിക്കടുക

compendium സാര-സംപഗഹം

compensation നഷ്പരിഹാരം

compensatory allowance നഷ്പരിഹാര ബത്

compensatory leave നഷ്പരിഹാര അവധി

competence ക്മത

competent സക്മനായ, ക്മതയടുളള

competent authority സക്മനായ അധികാരി

competition മത്രം

competitive examination മത്ര പരീക്

compilation സങ്ലനം

complaint പരാതി

complaint book പരാതി പടുസതകം

complement പരിപമൂരകം

complementary ഉപഹാരം, ബഹടുമാനസമൂചകം

complete പമൂര് ണമായ, പമൂര് ത്ിയാക്കടുക, 
അവസാനിപ്പിക്കടുക

completion	certificate കംലൈീഷന്  സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

compliance ആജ്ാപാലനം, അനടുവര് ത്നം

complicated കമൂഴങ്ങിയ, കടുഴപ്പം പിടിച്ച, 
സങ്ിര് ണമായ

compliment അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ഉപചാരവാക്കടുകൾ, 
ശടുഭാശംസകൾ

complimentary copy പാരിപതാഷികപപതി

comply with അനടുപാലിക്കടുക, അനടുസരിക്കടുക, 
വഴിയ്പ്പടടുക
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composite culture സാമാസിക സംസകാരം

composition രചന, രാജിയാക്കൽ, പകാപമ്പാസിഷന് 

comprehensive വ്യാപകമായ, സമപഗമായ

comprehensive insurance സമപഗമായ ഇന് ഷ്യമൂറന് സ

compromise ഒത്ടുതീരടുക, യ്പാരടുത്യ്പ്പടടുക, 
രാജിയാവടുക

compulsory നിര് ബന്ം (ബാധ്യം) നിര് ബന്ിതം

compulsory retirement നിര് ബന്ിത പസവന വിരാമം, കമ്പല് സറി 
റിട്യര്  യ്മന് റ്

computer കമ്പ്യടുട്ര് 

computer centre കമ്പ്യടുട്ര്  യ്സന് റര് 

computer friendly കമ്പ്യടുട്ര്  മിപതമായ

computerization കമ്പ്യടുട്രീകരണം

computer language കമ്പ്യടുട്ര്  ഭാഷ

computer literacy കമ്പ്യടുട്ര്  സാക്രത

concept സങ്ല് പ്പനം

concern സംബന്ം, വ്യാപാരസ്ാപനം

concession കണ് യ്സഷന് , യ്സൌജന്യം ആനടുകടുല്യം, 
ഇളവ്

concessional rate ഇളവടുനിരക്കക്

concession	certificate കണ് സഷന്  സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

conciliation അനടുരഞജനം

concluding remarks ഉപസംഹാര ക്കടുറിപ്പക്

conclusion ഉപസംഹാരം, സമാപതി, നിഗമനം

conclusive നിശ്ചയാകമായ

concur പയാജിക്കടുക, ആനടുകമൂലം പരഖയ്പ്പടടുത്ടുക

concurrence പയാജിപ്പക്, സമാധികാരം, സഹാധികാരം

condemn ശിക്ിക്കടുക, കടുറ്വാളിയായി വിധിക്കടുക

condition സ്ിതി, അവസ്, ഉപാധി, നിബന്ന

conditional പസാപാധികം

conditional acceptance പസാപാധികമായി സ്ീകരിക്കൽ
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conditions of contract കരാര്  വ്യവസ്കൾ

conditions of service സര് വീസ നിബന്നകൾ, പസവന 
വ്യവസ്കൾ

condolence അനടുപശാചനം

condone മാപ്പചുനല് കടുക, ഇളവടുനല് കടുക

conduct സ്ഭാവം, യ്പരടുമാറ്ം

conduct rules യ്പരടുമാറ് നിയമങ്ങൾ

conference പകാണ് ഫറന് സ, സപമ്മളനം

conference room പകാണ് ഫറന് സ റടും

conferencing facility പകാണ് ഫറന്സിങ് യ്സൌകര്യം

confer കമൂടിയാപലാചിക്കടുക, നല് കടുക

confidential പഗാപ്യമായ, രഹസ്യം, സ്കാര്യം

confinement തടവ്, നിയന്പതണം

confirm സ്ിരീകരിക്കടുക

confirmation സ്ിരീകരണം

confirmation	of	service പസവന സ്ിരീകരണം

confirmation	order സ്ിതീകരണ ഉത്രവ് 

confiscation ജപതി, കണ്ടുയ്കട്ൽ, മടുതല് ക്കമൂട്ൽ

conflict സംഘര് ഷം

conflicting	views പരസപരവിരടുദ്ധമായ അഭിപപായങ്ങൾ

conformity അനടുപയാജ്യത, അനടുരമൂപത, അനടുപാലനം

congratulation അഭിനന്ദനം

connection ബന്ം, സമ്പര് ക്കം

connivance യ്മൌനാനടുവാദം, കണ്ണടയ്ക്കൽ, ഒത്ാശ, 
ഗടുപത സഹകരണം

conscience അന്തതഃകരണം, മനതഃസ്ാക്ി

consensus യ്പാതടുസമ്മതം, ഭമൂരിപക് അഭിപപായം

consent സമ്മതി, സഹമതി, സമ്മതം

consequence പരിണാമം, ഭവിഷത്ക്

consequent അനന്തരഫലമായി, അനന്തരഗാമി, 
പരിണാമികം, തര് ക്കസംഗതം
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conservation സംരക്ണം

consideration zone ആപലാചന, പരിഗണന, പപതിഫലം, 

consignee ഏറ്ചുവാങ്ങടുന്വന്  (ചരക്കക്), പപപഷിതന് , 
കണ് സയ്നി

consignment ചരക്കടുയ്ക്കട്ക്, പപപക്ണം

consignment note പപപക്ണക്കടുറിപ്പക്

consistent സംഘതമായ, അവിരടുദ്ധമായ

consolidated fund സഞ്ചിത നിധി

consolidated pay ഏകീകൃതമായ പവതനം

consolidated statement ഏകീകൃത വിവരണം

consolidation ഏകീകരണം

conspicuous രമൂപപരഖ, സംക്ിപതവിവരണം, 
സാരംശം, സിംഹാവപലാകനം

conspiracy ഗമൂഢാപലാചന, ഉപജാപം

constant സ്ിരമായ, തടുടര് ച്ചയായ

constituency നിപയാജകമണ്ലം

constituent ഘടകം, അംശഭമൂതം

constitution ഭരണഘടന, സംവിധാനം

constraint നിയന്പതണം, നിര് ബന്ം

construction നിര് മാണം

consultant കണ് സള് ട്ന് റ്

consultation പരാമര് ശം, കമൂടിയാപലാചന, ആപലാചന

consultative committee പരാമര് ശ സമിതി

consumable item ഉപപഭാഗ്യ വസതടു

consume പഭാജിക്കടുക, അനടുഭവിക്കടുക, ഉപപഭാഗം 
യ്ചയെചുക, യ്ചലവഴിക്കടുക, ഉപഭടുജിക്കടുക

consumer’s goods ഉപപഭാജ്യവസതടുക്കൾ, 
ഉപപഭാഗവസതടുക്കൾ

consumer forum/council ഉപപഭാക്താ സമിതി

consumer orientation ഉപപഭാക്താ അഭിപപായം

consumption ഉപപഭാഗം, ക്യം
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contact സപര് ശം / സമ്പര് ക്കം

contact programme സമ്പര് ക്ക പരിപാടി

contagious disease സാംപകമികപരാഗം, സംസര് ഗപരാഗം

contain അടങ്ങിയിരിക്കടുന്, ഉള് യ്ക്കാളളചുക, 
വഹിക്കടുക

contemplate ചിന്തിക്കടുക, പദ്യാപലാചിക്കടുക

contemporary സമകാലികം

contempt of court പകാര് ട്ലക്്യക്കടുറ്ം

contention വിവാദം, തര് ക്കം

contents ഉള്ളടക്കം

contest മത്രം, വിവാദം, മത്രിക്കടുക, 
എതിര് ക്കടുക

context സന്ദര് ഭം, പപകരണം

contingencies ആകസമികവ്യയം, ആകസമികസംഭവം

contingency കണ്ിന് ജന് സി, ആകസമികത

contingency allowance ആകസമിക ബത്

contingency fund കണ്ിന് ജന് സിഫണ്ക്, ആകസമികനിധി

contingency grant കണ്ിന് ജന് സി പഗാന് റ്

contingency plan ആകസമിക പദ്ധതി

contingent charges അകസമിക യ്ചലവടുകൾ

continuous appointment തടുടര് ച്ചയായ നിയമനം

continuous development തടുടര് ച്ചയായ വികസനം

continuous process തടുടര് ച്ചയായ പപപകിയ

continuous service തടുടച്ചയായ പസവനം

contraband നിയമനിഷിദ്ധമായ, നിഷിദ്ധവസതടു

contract പകാണ് പടാക്ടര് , കരാറടുകാരന് 

contract deed പകാണ് പടാക്ട് ആധാരം

contract of employment യ്താഴിൽ യ്കാണ് പടാക്ട്

contract period കരാര്  കലാവധി 

contractual document കരാര്  പരഖ

contractual liability കരാര്  ബാധ്യത
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contractual service യ്താഴിൽ പകാണ് പടാക്ടധിഷഠിത പസവനം

contradiction കവരടുധ്യം

contradictory statement വിരടുദ്ധമായ പപസതാവന, എതിരായ 
പപസതാവന

contrary വിരടുദ്ധമായ, പപതികമൂലിതമായ

contravention ഉല്ംഘനം, വിപരാധം

contribution സംഭാവന, വീതവരി, അറ്ാദായം

contributory pension 
scheme

യ്കാണ് പടിബ്യമൂട്റി യ്പന് ഷന്  പദ്ധതി

contributory provident fund പകാണ് പടിബ്യമൂട്റി പപപാവിഡന് റ് ഫണ് ക്

control നിയന്പതണം

controlling	officer കണ് പപടാളിങ് ഓഫീസര് 

controversial വിവദാസപദമായ

controversial matter വിവദാസപദമായ വിഷയം

controversy തര് ക്കം, വാദപപതിവാധം

convenience യ്സൌകര്യം

convention കണ് യ്വന് ഷന് , കീഴക്വഴക്കം, സപമ്മളനം, 
ഉടമ്പടി

conventional കീഴനടപടിയനടുസരിച്ചചുള്ള, സമടുദായാചാര 
പപകാരമടുള്ള

conversant നിപടുണനായ, സടുപരിചിതനായ, 
അറിയാവടുന്

convert മതംമാറിയ, മതംമാറിയആൾ

converted leave രമൂപാന്തരിതാവധി

conveyance വാഹനം, കകമാറ്ം, പരിവഹനം, 
കകമാറ് ആധാരം

conveyance allowance വാഹനബത്

conveyance deed തീറാധാരാം, കകമാറ്പപതം

conveyance expenses വാഹനയ്ച്ചലവ്

convict തടവടുകാരന് , കടുറ്ം സ്ാപിക്കടുക

conviction കടുറ്സ്ാപനം, ദൃഢവിശ്ാസം

convocation പകാണ് യ്വപക്കഷന് , ബിരടുദദാനസപമ്മളനം
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cooling off period ഉപശമന കാലാവധി

cooperation സഹകരണം

cooperative സഹകരണ, സഹകരിക്കടുന്

cooperative society സഹകരണസംഘം

co-opt പകാ-ഓപറ്ക് യ്ചയെചുക, പചര് ക്കടുക, 
സഹപയാജിപ്പിക്കടുക

co-opted member സഹപയാജിത അംഗം

co-ordination ഏപകാപനം, സമന്യം

co-owner കമൂട്ചുടമസ്൯

co-partner സഹപങ്ാളി

copy പകാപ്പി, പകര് പ്പക്, പപതി, പകര് ത്ടുക

copying പകാപ്പിയിങ്യ്പന് സിൽ

copyright പകര് പ്പവകാശം

cordial ഹൃദ്യമായ

coroner യ്കാപറാണര് , മൃത്യടുവിചാരകന് 

corporate body പകാര് പപററ്ക് നികായം

corporate planning പകാര് പപററ്ക് ലൈാനിങ്

corporation പകാര് പ്പപറഷന് , നഗരസഭ, നഗരപാലിക

corporation tax പകാര് പ്പപറഷന്  നികടുതി

correction തിരടുത്ൽ

corrective measures (=cor-
rectives)

തിരടുത്ൽ നടപടികൾ

correspondence കത്ിടപാട്

correspondence course കറസപപാണ്ന് സ ഭാഗം, പകാഴസ

correspondence portion കത്ിടപാട് ഭാഗം, കറസപപാണ്ന് സ 
ഭാഗം

correspondent പലഖകന് 

corresponding അനടുരമൂപമായ, തദനടുരമൂപമായ, 
സദൃശമായ, തല് സ്ാനീയമായ

corrigendum ശടുദ്ധിപപതം

corroborate ഉറപ്പാക്കടുക, ദൃഡീകരിക്കടുക
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corroboration ദൃഢികണം, ഉപപാല്ബലനം

corrupt അഴിമതിക്കാരനായ, ദടുഷിച്ച, ദടുഷിപ്പിക്കടുക

corruption അഴിമതി

corrupt practice ദടുഷിച്ച ആചരണം, ദടുര് നടപടി, അഴിമതി

cosmopolitan city പകാസപമായ്പാലിറ്ന്  നഗരം

cost വില, യ്ചലവ്, വ്യയം

cost accountant പകാസ്റക് അയ്ക്കൌണ്ന് റ്

cost analysis മമൂല്യ വിശകലനം

cost ceiling മമൂല്യ പരിധി

cost effectiveness മമൂല്യ പപഭാഹത

cost of living ജീവിതയ്ച്ചലവ്

cost overrun വില പാഞ്ഞടുകയറടുക

cottage industry കടുടില് വ്യവസായം

council യ്കൌണ് സിൽ, സമിതി

council of ministers മന്പതിസഭ

council of states രാജ്യസഭ

counsel  യ്കൌണ് യ്സൽ, ഉപപദശം, ഉപപദഷ്ാവ്, 
വക്കീൽ

counselling പരാമര് ശ പസവനം, ഉപപദശം നല് കൽ

counter യ്കൌണ്ര് 

counter action പപതിപപവര് ത്നം

counter	affidavit എതിര് സത്യവാങ്മമൂലം

counter charge പപത്യാപരാപം

counter claim പപപത്യവകാശവാദം

counterfeit currency കള്ള നാണയം

counterfeiting കപടാനടുകരണം

counterfoil യ്കൌണ്ര് പഫായിൽ, രസീത്കടുറ്ി, 
പപതിരശീതി

counter offer വിരടുദ്ധ പപസതാവം

countersign പമയ്ലാപ്പിടടുക

coup (de etat) കടുപപ്പ, ഇരടുകിടക്കയ്പ്പട്ി
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coupon കമൂപ്പണ് 

courier വാര് ത്ാവാഹകന് 

courier service വാര് ത്ാവാഹകപസവനം

course പകാഴസ, പകമം, ഗതി പപപകിയ, പാഠ്യപകമം, 
മാര് ഗം, മടുറ

courses of study അധ്യയനപകമം

court case പകാടതി പകസ

courtesy ആദരവ്, യ്സൌജന്യം, വിനയം

court of small causes സമാൾ പകസ  പകാടതി

covenant കവനന് റ്, സന്ിനിയമം, പപതിജ്ാപപതം, 
ഉടമ്പടി

cover കവര് , ലപക്കാട്ക്

coverage വ്യാപതി, സംരക്ണം

covering letter കവറിങ് യ്ലറ്ര് , ഉപരിപപതം

covering memo കവറിങ് യ്മപമ്മാ

covering note കവറിങ് പനാട്ക്

crash programme ത്രിത പരിപാടി

creamy layer നപവാന്ത വര് ഗം

creation സൃഷ്ി, രമൂപികരണം

creative സര് ഗാത്മകമായ

creativity സര് ഗാത്മകത

creche ശിശടുസദനം, യ്പകഷ

credentials committe പയാഗ്യതാപപതസമിതി, പപത്യയപപതസമിതി

credibility വിശ്സനീയത, വിശ്ാസ്യത

credit യ്പകഡിറ്ക്

creditable പപശംസനിയമായ

credit advice യ്പകഡിറ്ക് അകഡ്സ

credit and thrift society ഋണ- മിതപപയിത പസാകസറ്ി

credit card യ്പകഡിറ്ക് കാര് ഡ

credit facilities യ്പകഡിറ്ക് യ്സൌകര്യം

credit entry യ്പകഡിറ്ക് എന് പറി
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credit note യ്പകഡിറ്ക് പനാട്ക്

creditor യ്പകഡിറ്ര് , കടം പകാടടുത്വന് , 
ഉത്മര് ണന് 

cremation ശവദാഹം

cremation ground ശ്മശാനം, ചടുടടുകാട്

crew വാഹനപജാലിക്കാര് 

crime കടുറ്ം, അപരാധം

criminal breach of trust വിശ്ാസ വഞ്ചന

criminal court പകിമിനൽ പകാടതി

criminal negligence കടുറ്കരമായ അവജ്, പകിമിനലായ 
ഉപപക്

criminal offence പകിമിനൽ കടുറ്ം

criminal procedure code പകിമിനൽ നടപടി നിയമസംഹിത

crisis പപതിസന്ിഘട്ം, വിഷമഘട്ം

crisis management പപതിസന്ിഘട് നിര് വഹണം, 
ആപല് ഘട്നിര് വഹണം

criterion മാനദണ്ം

criticism വിമര് ശനം, നിരമൂപണം

cross പപകാസ, കടുരിശ്, പപകാസയ്ചയെചുക, 
യ്വട്ിക്കളയടുക

cross breed മിപശജാതി, സങ്രവര് ഗം

cross checking ഇരടുവശനം, നിരമൂപണം

crossed cheque ഇരടുവശത്ടുനിന്ടും പരിപശാധിക്കൽ

cross examination എതിര് വിസതാരം

cross reference പപകാസ റഫറന് സപപതിനിര് പദശം

cross voting പക്ാന്തര പവാട്ിങ്

crucial date നിരണായകമായ തീയതി

crude അപരിഷകൃത

culpable homicide കടുറ്കരമായ നരഹത്യ

culprit അപരാധി, കടുറ്ക്കാരന് 

cultivation കൃഷി
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cultural exchange pro-
gramme

സാംസകാരിക വിനിമയ പരിപാടി

cumulative സഞ്ചയി, ഒന്ിച്ചചു പചര് ത്

currency കറന് സി, പപചാരം, നാണയം, 
നാണ്യനിരക്കക്

currency exchange കറന്  സി വിനിമയം

currency note കറന് സിപനാട്ക്

current കറന് റ്, പപവാഹം, നടപ്പിലടുള്ള, 
വര് ത്മാനം, നിലവിലടുള്ള

current account കറന് റ് അയ്ക്കൌണ്ക്

current duties കറന് റ് ഡ്യമൂട്ികൾ, നടപ്പചു കടമകൾ, 
കദനംദിന ചടുമതലകൾ

current session നടപ്പചുസപമ്മളനം, നടന്ടു യ്കാണ്ിരിക്കടുന് 
സപമ്മളനം

curriculum vitae (cv) പാഠപദ്ധതി, പാഠ്യാപകയം

curtail ചടുരടുക്കടുക, യ്വട്ിക്കടുറയ്ക്കടുക

custodian കപസ്റാഡിയന് , സമൂക്ിപ്പചുകാരന് , മറ, 
തിരശ്ീല

custody കസ്റഡി, സമൂക്ിപ്പക്, പരിരക്, തടങ്ൽ

custom നാട്ചുനടപ്പക്, ആചാരം, ആചാരാധിക്ക്ഠിതം

custom(s) ആചാരങ്ങൾ, നാട്ചുനടപ്പചുകൾ, ചടുങ്ം

customary പതിവനടുസരിച്ചചുള്ള

customary procedure പതിവനടുസരിച്ചചുള്ള നടപടി

custom duty ചടുങ്ത്ീരടുവ

customer പതിവടുകാരന് , പറ്ചുവരവടുകാരന് , 
ഇടപാടടുകാരന് 

customer friendly ഉപപഭാക്താ ഹികതഷി

custom examination ചടുങ് പരിപശാധന

cut down കടുറയ്ക്കടുക

cut motion ഖണ്പനാപപക്പം

cut off date വിപഭദക തീയതി

cycle കസക്കിൾ, ചപകം
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D

daily പപതിദിനം, ദിനപപതം

daily allowance ദിനബത്

daily diary പപതിദിനഡയറി

daily register പപതിദിനരജിസ്റര് 

daily report പപതിദിന റിപപ്പാര് ട്ക്

daily routine ദിനപകമം, ദിനചര്യ, ദിനകാര്യം

daily wages ദിവസപവതനം, ദിവസക്കമൂലി

dak stage ഡാക്കക്നില, ഡാക്കക്ഘട്ം

dak tray ഡാക്കക് പപട

damage നാശനഷ്ം, നഷ്ം, പകട്

damages നഷ്ം, നഷ്സംഖ്യ, നഷ്പരിഹാരം

dangerous അപകടകാരിയായ, അപകടകരമായ

daring സാഹസിക

data അടിസ്ാനവിവരം, ദത്ം

data bank ഡാറ്ാ ബാങ്ക്

data base ഡാറ്ാ പബസ

data collection ഡാറ്ാ സംപഗഹണം

data feeding ഡാറ്ാ സംഭരണം

data processing ഡാറ്ാ പപപകമണം

date തീയതി

date of arrival ആഗമന തീയതി

date of birth ജനനതീയതി

date of departure നിര്ഗമന തീയതി

date of discharge ഡിസചാര് ്ജ യ്ചയെചുന് തീയതി

date of maturity മമൂപ്പചു തീയതി

date of receipt കിട്ിയ തീയതി

date stamp തീയതിമടുപദ
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day scholar അനിവാസിയായ വിദ്യാര് ഥി

day shift പകൽ ഷിഫ്റ്ക്

days of  grace യ്സൌജന്യ നാളചുകൾ, യ്സൌജന്യ 
ദിവസങ്ങൾ

day to day work കദനംദിന പപവര് ത്നം

dead account നിഷപകിയമായ കണക്കക്

dead line സമയാവധി

deadlock തടസ്ം, യ്താഴിൽ സതംഭനം

dead stock register നിരടുപയാഗ സാധന രജിസ്റ൪

dead weight മഹാഭാരം, താങ്ങാനാവാത് ഭാരം, ആയ്ക 
ഭാരം

deal ഇടപാട്

dealing assistant ഡീലിങ് അമ്പിസ്റന് റ്, കകകാര്യ 
സഹായകന് 

dealing ഇടപാട്

death anniversary ചരമവാര് ഷികം

dearness allowance ക്ാമബത്

death	benefit മരണപശഷം യ്കാടടുയ്ക്കണ് തടുക 

death-cum-retirement 
gratuity

മരണ – പസവന വിരാമ പഗാറ്്മൂയിറ്ി

death in service പസവന കാലത്ക് പപരതനാവടുക

deauthorizatioin അധികാരം യ്ദാക്കൽ

debar പടുറത്ാക്കടുക, ബഹിഷകരിക്കടുക

debit പറ്ക്, കടംപറ്ക്, യ്ചലയ്വഴടുതടുക, യ്ഡബിറ്ക്

debit advice യ്ഡബിറ്ക് അകഡ്സ, 
യ്ചലയ്വഴടുത്ടുസമൂചന

debt വിധിക്കടം

debt management ഋണ നിര് വഹണം

debtor വിധിക്കടക്കാരന് 

deceased പപരതന് 

decency മര്യാദ, മാന്യത, സഭ്യത



decentralization defective

43

decentralization വിപകന്ദീകരണം

deciding factor നിര് ണായക ഘടകം

decision നിര് ണയം, തീരടുമാനം

decision making നിര് ണയയ്മടടുക്കൽ

decision making process നിര് ണയയ്മടടുക്കടുന് പപപകിയ

declaration പപഖ്യാപനം

declaration of income വരടുമാനം പപഖ്യാപിക്കൽ

declared value പപഖ്യാപിത മമൂല്യം

declare on oath പപതിജ്ാ പമൂര് വം പപഖ്യാപിക്കടുക

decode പകാഡപായിക്കടുക, ഡിപക്കാഡ യ്ചയെചുക

decontrol വിനിയന്പതണം

decorum ശിഷ്ാചാരം, ഔചിത്യം, മര്യാദ

decrease കടുറവ്

decree ഡീപകീ, കല്പന, വിധി, വിധിക്കടുക

dedication സമര് പ്പണം

deductible കടുറയ്ക്കാവടുന്

deduction കടുറയ്ക്കൽ, കിഴിവ്, നിഗമനം, അനടുമാനം

deduction at source പപഭവസ്ാനത്ക് നികടുതി കിഴിക്കടുക

deduction from salary ശമ്പളത്ിൽ നിന്ക് കടുറയ്ക്കൽ

deed ആധാരം, കാരണം, പപമാണം,

deed of mortgage പണയാധാരം

deemed university മാനിത സര് വകലാശാല

deface വിരമൂപമാക്കടുക, മടുപദകടുത്ടുക

de facto ഡിഫാക്പടാ, വസതടുത വസതടുതയ്കാണ് , 
വസതടുസ്ിതി പപകാരം

defalcation പണാപഹരണം

defamation അപകീര് ത്ി

default അടവിൽ വീഴച, വീഴച വരടുത്ടുക

defaulter വീഴചക്കാരന് , കടുടിശ്ികക്കാരന് , 
അപഹര് ത്ാവ്

defective ന്യമൂനതയടുള്ള
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defence പപതിപരാധം, പപതിരക്, പപതിവാദം

defence counsel രാജ്യരക്ാ ഉപപദഷ്ാവ്

defence production രാജ്യരക്ാഉല്പ്പാദനം

defendant പപതി

defer മാറ്ിവയ്ക്കടുക, നീട്ിവയ്ക്കടുക

deferred expenditure മാറ്ിവയ്ക്കയ്പ്പട് യ്ചലവ്

defience ധിക്കരിക്കൽ, അവജ്

deficit അപര്യാപത്ക്ത, കടുറവ്

deficit	budget കമ്മി

define നിര് വചിക്കടുക

defy ധിക്കരിക്കടുക

degradation തരംതാഴത്ൽ

degree ഡിപഗി, ബിരടുദം, മാപത, അംശം

dejure നിയമ പപകാപരണ

delay കാലതാമസം

delegate യ്ഡലിപഗറ്ക്, പപതിനിധി, പപത്യാപയാജകന് 

delegated authority പപതിനിധാനം യ്ചയ്ത അധികാരി

delegation യ്ഡലിപഗഷന് , പപതിനിധിസംഘം, 
പപതിനിധാനം

delegation of powers അധികാരപപത്യാപയാജനം

delete എടടുത്ടുകളയടുക, വിട്ചുകളയടുക, നീക്കം 
യ്ചയെചുക

deletion നീക്കം യ്ചയെൽ, മായ്ച്ചചുകളയൽ

deliberately മനതഃപമൂര് വം, വിചാരപമൂര് വം

deliberation പര്യാപലാചന, ചര് ച്ച, ആപലാചന

delicencing കലസന് സ റ്ദാക്കൽ

delimitation അതിര് ത്ിനിര് ണയം, സീമാനിര് ധാരണം

deliver വിതരണം യ്ചയ്ക, പപസവിക്കടുക, 
പരിദാലം യ്ചയ്ക

delivery വിതരണം, പപസവം, പരിദാനം
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demand ഡിമാന് ഡ, ധനാഭ്യര് ഥന, പിരിയാനടുള്ള 
തടുക

demand note ഡിമാന് റ് പനാട്ക്

demarcation അതിര് ത്ിനിര് ണയം, സീമാങ്നം

demi-official അര് ധ-ഔപദ്യാഗിക

democracy ജനാധിപത്യം

demonstration പപദര് ശനം, പപകടനം,

demoralization മപനാവീര്യം യ്കടടുത്ൽ

demurrage യ്ഡമപറ്ജ, വിളംബക്കടുലി

denial നിപഷധം

denomination ഇനം, തരം

de novo പടുതടുതായി, ആദിതതഃ

deny നിപഷധിക്കടുക

depart പടുറയ്പ്പടടുക

department ഡിപ്പാര് ട്ക്യ്മന് റ്, വകടുപ്പക്, വിഭാഗം

departmental ഡിപ്പാര് ട്ക്യ്മന് റ് സംബന്ിച്ച, 
വകടുപ്പചുവഴിക്കടുള്ള

departmental action വകടുപ്പചുവഴിക്കടുള്ള നടപടി

departmental enquiry ഡിപ്പാര് ട്യ്മന് റൽ അപന്ഷണം, വകടുപ്പക് 
അപന്ഷണം

departmental investigation വകടുപ്പചുവഴിക്കടുള്ള അപന്ഷണം

departmental irregularity വകടുപ്പചുതല പകമപക്കട് 

departmental library വകടുപ്പചു പഗന്ഥശാല

departmental negligence ഡിപ്പാര് ട്ക്യ്മന് റൽ അര് ഹതാ പരീക്

departmental permission വകടുപ്പനടുമതി

departmental qualifying 
examination

വകടുപ്പചുതല പയാഗ്യതയ്കാടടുക്കടുന് പരീക്

departure പടുറയ്പ്പടൽ, പപാക്കക്, നിര് ഗമനം

dependency	certificate അപശിതത് സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

dependent മയ്റ്ാരാളിനടു വിപധയമായ, ആപശിത൯

dependent children ആപശിതരായ കടുട്ികൾ
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deploy നിപയാഗിക്കടുക, കസന്യയ്ത് ശരിയായ 
സ്ലപത്ക്കക് അയക്കടുക

deponent യ്മാഴിയ്കാടടുക്കടുന്വന് 

deportation നാടടുകടത്ൽ

depose യ്മാഴിയ്കാടടുക്കടുക

deposit ഡിപപ്പാസിറ്ക്, നിപക്പം

depot ഡിപപ്പാ

depreciation വിലയിടിവ്, അവമടുല്യനം

depressed class പിപന്ാക്കവര് ഗങ്ങൾ, ദളിതവര് ങ്ങൾ

deprive ഇല്ാതാക്കടുക, നഷ്യ്പ്പടടുത്ടുക, 
അപഹരിക്കടുക

deputation യ്ഡപ്യടുപട്ഷന് , നിപയാജനം, 
നിപവദകസംഘം, പപതിനിധിമണ്ലം

deputation allowance യ്ഡപ്യടുപട്ഷന്  അലവന് സ

deputy യ്ഡപ്യമൂട്ി

deregistered യ്രജിസ്റപറഷന്  റ്ദാക്കിയ

dereliction of duty കൃത്യവിപലാപം, കര് ത്വ്യപരിത്യാഗം

dereservation റിക്ിസിഷന്  വിന് വലിക്കടുക, 
അധിപഗഹണം പിന് വലിക്കടുക

derogation അനാദരം, അല് പ്പീകരണം, അപമാനം

derogatory അനാദരസമൂചകം, അപമാനകരം

derogatory remark അലാദരസമൂചക വിമര് ശനം

descendant സന്തതി, സന്താനം, വംശജന് 

description വര് ണ്ണന, വിവരണം

deserving അര് ഹന് , പയാഗ്യന് 

design അഭികല് പ്പന, ഡികഡന് 

designate നാമനിര് പദശം, യ്ചയെചുക, സ്ാനനാമിതന് 

designation ഉപദ്യാഗപപ്പര് 

despatch യ്ഡസപാച്ചക്, പപപഷണ, അയക്കടുക

despatch note യ്ഡസപാച്ചക് പനാട്ക്

despatch register യ്ഡസപാച്ചക് രജിസ്റര് , പപപക്ണ രജിസ്റര് 
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destination ലക്്യം

destitute അഗതി

detail വിശദവിവരം

detailed സഹസതരമായ

detect കണ്ടുപിടിക്കടുക

detention കണ്ടുപിടിക്കൽ

detenu യ്ഡറ്ിന്യമൂ, തടവടുകാരന് 

determination തീരടുമാനം, നിശ്ചയം

deterrence പപടിയ്പ്പടടുത്ൽ, ഭീഷണിയ്പ്പടടുത്ി മാറ്ചുക

detriment വിപരാധം, അനിഷ്മായ

detrimental ഹാനികരമായ

devaluation അവമമൂല്യനം

devastation വിനാശം

development വികസനം, വികസന

deviate വിചലിതനാവടുക

device യടുക്തി, ഉപായം, പപപയാപഗാപകരണം

devotion നിഷഠ

diagnose പരാഗ നിദാനം, പരാഗ നിര് ണ്ണയം

diagram ചിപതം, ആപരഖം

diary ഡയറി

dictation പകയ്ട്ഴടുത്ക്

dies non അകാദ്യ ദിനം

diet പകമീകൃതാഹാരം, പഥ്യാഹാരം, ആഹാരം

digest സാരസംപഗഹം

dignified മഹത്മാര് ന്, ഉല് കൃഷ്മായ

dignity അന്തസ്ക്, പദവി

digression വിഷയാന്തരണം

dilatory താമസം വരടുത്ടുന്, വിളംബകരം

dilemma രണ്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് പവണ്യ്തന്ക് 
ചിന്തകടുഴപ്പം



diligent disciplinary procedure

48

diligent ശൃദ്ധയടുള്ള

dimension അളവ്, ആയാമം

diploma ഡിപലൈാമ, സന്ദ

diplomacy നയതന്പതം

diplomatic immunity നയതന്പതപരമായ ഒഴിവാക്കയ്പ്പടൽ

direct പപത്യക്ം, നിര് പദശിക്കടുക

direct competition പനരിട്ചുള്ള മത്രം

direct interview പനരിട്ചുള്ള ഇന് റര് വ്യമൂ

direction നിര് പദശം, സംവിധാനം

directory ഡയറക്ടറി

direct recruit പനരിട്ചുള്ള തിരയ്ഞ്ഞടടുക്കൽ

disallow തള്ളചുക, അനടുവദിക്കാതിരിക്കടുക

disability അവശത, വികലാംഗത

disabled person അംഗഭംഗയ്പ്പട്യാൾ, ഭഗതാംഗന് , 
അവശാംഗന് 

disablement	benefit അംഗകവകല്യമടുള്ളവര്ക്കടുള്ള ആദായം

disadvantage ഹാനി, അഹിതം, അയ്സൌകര്യം, 
പപതികമൂലാവസ്

disagree വിപയാജിക്കടുക

disallowed തള്ളചുക, അനടുവദിക്കാതിരിക്കടുക

disapproval നിരാകരണം, അസ്ീകരണം

disaster വന്  വിപത്ക്

disaster management അത്യാഹിത നിര് വഹണം

disband പിരിച്ചചുവിടടുക, ഭഞജിക്കടുക

disbursement സംവിതരണം, യ്ചലവഴിക്കൽ

discard തള്ളിക്കളയടുക, ഉപപക്ിക്കടുക

discharge ഡിസചാര് ്ജ, വിട്യയ്ക്കടുക, 
വിപമാചിപ്പിക്കടുക

discharge slip ഡിസചാര് ്ജ സ്ിപ

disciplinary action അച്ചടക്കനടപടി, ശിക്ണ നടപടി

disciplinary procedure ശിക്ണ നടപടി
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discipline അച്ചടക്കം, ശിക്ണപബാധം, അനടുശാസനം

disclaim ത്യജിക്കടുക, നിരസിക്കടുക

disclosure പപകടമാക്കടുക

discontent അതൃപതി

discontinuance തടുടരാതിരിക്കൽ

discontinue തടുടരാതിരിക്കടുക

discord ഇണക്കമില്ായ്മ

discount ഡിസയ്കൌണ്ക്, ഇളവ്

discover കണ്ടുപിടിക്കടുക

discredit അവിശ്സനീയമായി കരടുതടുക

discrepancy യ്പാരടുത്പക്കട്, അസാംഗത്യം

discretion വിപവചനം, സ്നിര് ണയം

discretionary grant വിപവചനാധീന സഹായധനം

discretionary power വിപവചനാധികാരം

discrimination പക്പഭദം, വിപവചനം,

discussion ചര് ച്ച

dishonest അവിശ്സതനായ

dishonour (a cheque) അനാദരണം, അവമാനം (യ്ചക്കക് 
അനാദരിക്കടുക)

disintegration വിഘടനം

disk ഡിസക്

dislocation വിസ്ാപനം

disloyal നിഷഠയില്ാത്, കമൂറില്ാത്

dismiss ഡിസമിസ യ്ചയെചുക, പിരിച്ചചു വിടടുക, 
തള്ളിക്കളയടുക

dismissal പിരിച്ചചുവിടൽ, തള്ളിക്കളയൽ

dismissal procedure പിരിച്ചചുവിടൽ നടപടി

disobey അനടുസരിക്കാതിരിക്കടുക, ലംഘിക്കടുക

disorder പകമപക്കട്, തകരാറ്, അസ്ാസ്്യം

disorganise അവ്യവസ്ിതമാക്കടുക

disparity അസമാനത
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dispatch section യ്ഡസപാച്ചക് യ്സക്ന് 

dispensable പരിഹാര്യമായ

disperse പിരിച്ചചുവിടടുക

displaced ബഹിഷകൃതന് 

display പപദര് ശിപ്പിക്കടുക

displeasure അപപീതി

disposal തീര് പ്പക്, സമാപനം, വില് പ്പന, 
കകയ്യാഴിക്കൽ

dispose of തീരടുമാനിക്കടുക, വില് ക്കടുക

disposition കകമാറ്ം, വിന്യാസം, വിതരണം

dispossess വസതടു ഒഴിപ്പിക്കടുക

dispute തര് ക്കം

disqualification അപയാഗ്യത

disregard അവപഹളനം, അനാദരം, അവഗണിക്കടുക

disruption വിച്ിന്ത

dissatisfaction അതൃപതി

dissent വിമതി, ഭിന്ാഭിപപായം വിപയാജിക്കടുക

disservice അപകാരം

dissociate വിപയാജിതനാവടുക, പപരിട്ാവടുക

dissolution പിരിച്ചചുവിടൽ

dissolve പിരിച്ചചുവിടടുക

distance learning കറസപപാണ്ന് സ വഴി പഠനം

distillery വാറ്ചുപടുര

distinct വിവിക്തമായ

distinguish വ്യത്യസതമാവടുക, കവശിഷ്്ം 
ആര് ജിക്കടുക

distortion വളയ്ച്ചാടിക്കൽ

distress ഡിസപടസ്ക്, ദടുരവസ്

distribute വിതരണംയ്ചയെചുക, വീതിച്ചചുയ്കാടടുക്കടുക

distribution വിതരണം

district ഡിസപടിക്ട്, ജില്
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district centre ഡിസപടിക്ട് യ്സന് റര് 

disturbance ഉപപദവം, തടസ്ം

ditto ടി, പമല് പടി, യപഥാപരി

diversion മാറ്ം, താല്ക്കാലിക പാത

dividend ഡിവിഡന് ഡ, ലാഭവിതം

division ഡിവിഷന് , വിഭജനം

divorce വിവാഹപമാചനം

docket പഡാക്കറ്ക്, പകഡ വിവരരജിസ്റര് 

doctor പഡാക്ട൪

document പപമാണം, ആധാരം, കരണം, പരഖ

documentary evidence പരഖാമമൂലയ്ത്ളിവ്

documentation പഡാക്യടുയ്മന്പറഷ൯ 

domicile അധിവാസം

domicile	certificate അധിവാസ സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

dominant പപബലമായ, ആധിപത്യമടുള്ള

donation സംഭാവന

dossier പഡാസിയര് 

doubtful സംശയാസപദമായ

dove tailing ഭംഗിയായി കമൂട്ി യ്ചര് ത്ൽ, പകമമായി 
നിരത്ൽ

down grade തരം താഴത്ടുക

draft പഡാഫ്റ്ക്, കരട്, നക്കൽ, ആദ്യരമൂപപരഖ

draft reply കരടടുമറടുപടി, പഡാഫ്റ്ക് മറടുപടി

drastic measure കടടുത് നടപടികൾ

draw പഡാ

drawer പപഡായര് , പമശവലിപ്പക്, പണയ്മടടുക്കടുന് 
ആൾ

drawing പഡയിങ്

drought വരള് ച്ച, ഉണക്കക്, അവൃഷ്ി

dry promotion ലാഭമില്ാത് ഉപദ്യാഗക്കയറ്ം

dual charge ദ്ികാര്യ ഭാരം, ഇരട് ചടുമതല
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dual citizenship ഇരട് യ്പൌരത്ം

due യ്കാടടുക്കാനടുള്ള, കിട്ാനടുള്ള, കടുടിശ്ിക

due diligence ശരിയായ ശൃദ്ധ

dues യ്കാടടുക്കാനടുള്ളത്, കിട്ാനടുള്ളത്, കടുടിശ്ിഖ

duly യഥാവിധി, വഴിയാംവണ്ണം, മടുറപപകാരം

duplicate ഡ്യമൂലൈിപക്കറ്ക്, ഇരട്ിപ്പക്, പകര് പ്പക്

duration കാലാവധി, കാലകദര് ഘ്യം

duress ഭീഷണിപയാടടുകമൂടിയ സമ്മര് ദം, 
ബലപപപയാഗം

duty ഡ്യമൂട്ി, കൃത്യം,  പജാലി, കര് ത്വ്യം

duty allowance ഡ്യമൂട്ി അലവന് ഡ, ഡ്യമൂട്ി ബത്

duty chart ഡ്യമൂട്ി ചാര് ട്ക്

duty leave ഡ്യമൂട്ി ലീവ്

duty room ഡ്യമൂട്ി റടും

dying declaration മരണയ്മാഴി

dynamics ഗതികം

E

earmark നീക്കിവയ്ക്കടുക, അടയാളയ്പ്പടടുത്ടുക

earned leave ആര് ജിതാവധി, ഏണ് ഡ ലീവ്

earnings സമ്പാദ്യം, ഉപാര് ജിതം

eco-friendly പാരിസ്ിതിക ഹികതഷി

ecology പാരിസ്ിതികം

economic യ്ചലവടുകടുറഞ്ഞ

economical exploitation സാമ്പത്ിക പദാഹനം, സാമ്പത്ിക 
ഉപപയാഗയ്പ്പടടുത്ൽ

economy സമ്പദ വ്യവസ്, മിതവ്യയം

economy class എപക്കാണമി ക്ാസ
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editing എഡിറ്ിങ്

edition എഡിഷന് , പതിപ്പക്

editorial എഡിപറ്ാറിയൽ, മടുഖപപസംഗം

education വിദ്യാഭ്യാസം, ശിക്ണം

educational career വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതവൃത്ി

educational institute വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനം

educational	qualification വിദ്യാഭ്യാസ പയാഗ്യത

effect ഫലം, പപഭാവം, പപാബല്യം, 
നടപ്പില് വരടുത്ടുക

effective ഫലപപദം

effective date നിലവിൽ വരടുന് തീയതി

effects സ്ത്ക്

efficacy സഫലത, വീര്യം

efficiency കാര്യപശഷി

efficient കാര്യപശഷിയടുള്ള

ejectment ഒഴിപ്പിക്കൽ, നിഷകാസനം

elaborate വിസതരിക്കടുക

elapse കഴിഞ്ഞടടുക്കടുക

elected representative തിരയ്ഞ്ഞടടുക്കയ്പട് പപതിനിധി

election തിരയ്ഞ്ഞടടുപ്പക് 

electoral college തിരയ്ഞ്ഞടടുപ്പക് പകാപള്ജ, നിപയാജകഗണം

electorate സമ്മതിദായകന് 

electrification കവദ്യടുതീകരണം

electronic media ഇലക്പപടാണിക് മാധ്യമം

elementary പപാഥമിക

eligibility അര് ഹത, പയാഗ്യത

eligibility test അര് ഹതക്കടുള്ള പരീക്

elimination ദമൂരീകരണം, ഒഴിവാക്കൽ

eloquence വാക് പടടുത

embarrass കടുഴപ്പത്ിലാക്കടുക
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embezzlement പണാപഹരണം

emblem എംബ്ം, ചിഹ്ം, പദ്യാതകം

embossing seal അധികൃതമടുപദ, എംപമ്പാസ യ്ചയ്ത സീൽ

emergency അടിയന്തിരാവസ്, ആപാതം, 
ആപല് ക്കാലം

emergency relief അടിയന്തിരാശ്ാസം

emergent അടിയന്തിര

emigration എമിപപഗഷന് , നാടടുമാറിപ്പാര് പ്പക്, 
വിപദശകടുടിപയറ്ം, ഉത് പപവാസം

emoluments പവതനം, ഉപലബ്ി

empanelment പട്ികയിൽ പപര് പചര് ക്കൽ

Empathy നിര് ദയത്യം, നിഷകാരടുണ്യം

employ നിയമിക്കടുക, പപപയാഗിക്കടുക

employee യ്താഴിലാളി, ജീവനക്കാരന് 

employee participation ജീവനക്കാരടുയ്ട പങ്ാളിത്ം

employee’s contribution ജീവനക്കാരടുയ്ട സംഭാവന

employees provident fund എംപലൈായീസ പപപാവിഡന് റ് ഫണ്ക്

employer യ്താഴിലടുടമ, നിപയാജകന് 

employment യ്താഴില് ബ്യമൂപറാ

employment exchange എംപപളായ്യ്മന് റ് എക്സപചഞ്ചക്

employment notice എംപലൈായ്യ്മന് റ് പനാട്ീസ

employment	office എംപലൈായ്യ്മന് റ് ആഫീസ

empower അധികാരയ്പ്പടടുത്ടുക

empowerment അധികാരയ്പ്പടടുത്ൽ

enact നിയമം നിര് മിക്കടുക

enactment അധിനിയമം, നിയമയ്പ്പടടുത്ടുൽ

en bloc കമൂട്പത്ായ്ട, സംഘമായി

encash പണമാക്കടുക

enclose അടക്കം യ്ചയെചുക, ഒപ്പം വയ്ക്കടുക

encouragement പപപാത്ാഹനം

encroachment അതീപകമം, കകപയറ്ം
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encumbrance കടബാധ്യത, കടുടിക്കടം

endorse എന് പഡാഴസ യ്ചയെചുക, പടുറയ്ത്ഴടുതടുക, 
സമര് ഥിക്കടുക

endowment ഇണ് ടാസ, പമപലഴടുത്ക്, പടുറയ്ത്ഴടുത്ക്, 
സമര് ഥനം

end product അവസാന ഉത്പന്ം

energy ആറ്ം, ഊര്ജ്ം, പപസരിപ്പക്

enforce നടപ്പാക്കടുക, പപവര് ത്ിപ്പിക്കടുക, 
പപാവര് ത്ികമാക്കടുക

engage ഏര് യ്പ്പടടുക, നിപയാഗിക്കടുക, 
വചനബദ്ധമാവടുക

enhancement നടത്ിപ്പക്, നടപ്പാക്കൽ, പപവര് ത്നം, 
പപാവര് ത്ികമാക്കൽ

enjoin കല്പന നല് കടുക

en masse കമൂട്പത്ായ്ട, സംഘമായി

enquiry അപന്ഷണവിചാരണ

enrol പചരടുക, പചര് ക്കടുക

enrolment (=enrollment) പപരടുപതിപ്പക്, പപരടുപചര് ക്കൽ, നാമാങ്നം

enrolment number എന് പറാള്യ്മന് റ് നമ്പര് 

en route വഴിയിൽ, മാര് ഗമപധ്യ

ensuing വരടുന്, വരാനിരിക്കടുന്

ensure ഉറപ്പചുവരടുത്ടുക

enter പപപവശിക്കടുക, പചര് ക്കടുക

enterprise സംരംഭം, ഉദ്യമം

entertain കകയ്ക്കാള്ളചുക, വിചാരണയ്യ്ക്കടടുക്കടുക, 
സല് ക്കരിക്കടുക

entertainment വിപനാദം, മപനാരഞജനം

entitle അവകാശം നല് കടുക, അവകാശിയാക്കടുക

entitled അവകാശി

entitlement അവകാശം

entrance പപപവശനം

entrant പപപവശിക്കടുന്യാൾ
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entry പരഖയ്പ്പടടുത്ൽ, പറ്ചുവയ്ക്കൽ, 
ഉള് ക്കടുറിപ്പക്

entry level job പപപവശനിലയിൽ  ഉള്ള പജാലി

enumeration ഗണനം, കണയ്ക്കടടുക്കൽ, എന്യമൂമപറഷന് 

environment പരിസ്ിതി

envoy എന് പവായി, നയതന്പതപപതിനിധി, 
ഉപരാജദമൂതന് 

epidemic (disease) പകര് ച്ചവ്യാധി, മഹാമാരി, സാംപകാമിക 
പരാഗം

epitome നിഷകര് ഷം, സാരം

equality സമത്ം, തടുല്യത

equilibrium സന്തടുലനം, സാമ്യം സാമ്യസ്ിതി, 
തടുലിതാവസ്

equipment ഉപകരണം, സജ്ീകരണം

equity സാമ്യം, നീതി, നീതിന്യായം

equivalent തടുല്യം, സമാനം

equivocal ദ്യര് ഥകമായ

eradicate നിര് മാജനം യ്ചയെചുക, ഉന്മൂലനം യ്ചയെചുക

errata ശടുദ്ധിപപതം

error യ്തറ്ക്, പിശക്

escalation കടുതിച്ചചുചാട്ം

escort എസപകാര് ട്ക്

essential അത്യാവശ്യമടുള്ള, അവശ്യ

establishment ജീവനക്കാര് , ജീവനക്കാര്യം, സ്ാപനം

estimate എസ്റിപമറ്ക്, അടങ്ൽ, മതിപ്പക്, അനടുമാനം, 
പപാക്കാലനം

estimated cost മതിപ്പക് വില

ethics നീതിശാസപതം

etiquette മര്യാദ, സാമാന്യ മദ്യാദ, ശീഷ്ാചരണം

evacuation നിഷപകമണം

evade ഒഴിഞ്ഞടുമാറടുക
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evaluation മമൂല്യാങ്നം, വിലയിരടുത്ൽ

even number സമസംഖ്യ

eventual സംഭാവ്യമായ

eviction ഒഴിപ്പിക്കൽ, കടുടിയിരക്കക്

evidence യ്തളിവ്, സാക്്യം

evolve വികസിപ്പിക്കടുക

exact കൃത്യമായ, യഥാര് ഥ

examination പരീക്, പരിപശാധന വിസതാരം

examinee പരീക്ാര് ഥി

examiner പരീക്കന് , പരിപശാധകന് , എക്സാമിനര് 

example ഉദാഹരണം

excavation കടുഴിയ്ച്ചടടുക്കൽ, ഉല് ഖനനം

excellent ഉത്കൃഷ്മായ

exception വ്യത്യസതം, അപവാദം

exceptional കവശിഷ്്മാര് ന്

excess അധികം, അധികത

exchange വിനിമയം, എക്സപചഞ്ചക്

exchequer ഭണ്ാരമടുതൽ, ഖജനാവ്  

excise (=excise duty) എക്കസസ, അബകാരി

exclude ഒഴിവാക്കടുക

exclusive ഒരടു ഉല്പന്യ്ത് മാപതം ഉപ്ദശിച്ചചുള്ള

excuse യ്പാറടുക്കടുക, നിരപരാധിയാക്കടുക

execute നിര് വഹിക്കടുക, പപമാണം യ്ചയെചുക, 
നിഷപാദിക്കടുക, ഒപ്പിട്ചു പമൂര് ത്ീകരിക്കൽ

executive എക്സിക്യമൂട്ീവ്, ഭരണനിര് വഹണവകടുപ്പക്, 
നിര് വാഹക

executive committee നിര് വാഹക സമിതി

executive power നിര് വഹണാധികാരം

executives നിരക്്വഹണാധികാരികൾ

executive staff നിര് വഹണസ്റാഫ്
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exempt ഒഴിവാക്കടുക

exemption ഒഴിവാക്കൽ, മടുക്തി

exercise വിനിപയാഗം, അഭ്യാസം

ex gratia എക്സ പപഗഷ്യാ, അനടുപഗഹരമൂപത്ിൽ

ex gratia payment എക്സപപഗഷ്യാ ധനദാനം

exhaust തീര് ത്ടുകളയടുക, വാര് ത്ടുകളയടുക, 
ക്ീണിപ്പിക്കടുക

exhaustive സര് വാംഗ പമൂര് ണമായ

exhibit എക്സിബിറ്ക്, ലക്്യപരഖ, 
പപദര് ശിതവസതടു, പപദര് ശിപ്പിക്കടുക

exigency അനിവാര്യത, ആവശ്യകത, ബമൂദ്ധിമടുട്ക്, 
അത്യാവശ്യം

exim policy കയറ്മതി, ഇറക്കടുമതി നയം

exit പടുറപത്ക്കടുള്ള വഴി

exit interview എക്സിറ്ക് ഇന് റര് വ്യമൂ

exit policy ബഹിര് ഗമന നയം, എക്സിറ്ക് യ്പാളിസി

exit poll എക്സിറ് പപാൾ

ex-officio എക്സ ഒഫിപഷ്യാ

exonerate ആപരാപണപമാചിതനാക്കടുക

expansion വികസനം, വിസതരണം

ex-parte എക്സ പാര് ട്ി, ഏകപക്ീയമായി

expatriation പദശത്യാഗം, പപവാസം, നിര് വാസനം

expedient കാപലാചിതം, സമീചീനം

expedite ത്രിപ്പിക്കടുക, ത്രിതയ്പ്പടടുത്ടുക

expel പടുറംതള്ളചുക

expenditure വ്യയം, യ്ചലവ്

experience പരിചയം, അനടുഭവം

experiment പരീക്ണം

expert വിദഗധന് 

expiry സമാപതി, അറടുതി

expiry date സമാപതി തീയതി
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explanation സമാധാനം, വിശദീകരണം

explicit സപഷ്മായ

exploitation ചമൂഷണം, പരമാധി മടുതയ്ലടടുക്കൽ

explore അപന്ഷിക്കടുക, കണ്ടുപിടിക്കടുക

explosion സപഫാടനം, യ്പാട്ിയ്ത്റി

export കയറ്ചുമതി, നിര്യാസം, കയറ്ിയയ്ക്കടുക

ex-post facto കാപര്യാത്ര

express എക്സപപസ്ക്, അഭിവ്യക്തം

expression അഭിവ്യക്തി

expulsion നിഷകാസനം

expunge മായ്ച്ചചുകളയടുക, യ്വട്ിക്കളയടുക, 
നീക്കംയ്ചയെചുക

extend വിപടുലീകരിക്കടുക

extent വിസതാരം, വ്യാപതി

external ബാഹ്യമായ, കവപദശിക

extortion (ധനം) പിടിച്ചചു പറ്ചുക, ഭീഷണിയ്പ്പടടുത്ി 
ധനാപഹരണം യ്ചയ്ക

extra എക്സപടാ, കമൂടടുതൽ, അതിരിക്തം, 
അധികം

extract എക്സപടാക്റ്ക്, ഉദ്ധരണം, സാരം, സത്ക്, 
തത്്ം, പിഴിയ്ഞ്ഞടടുക്കൽ

extraordinary അസാധാരണ

extravagant അപവ്യയം യ്ചയെചുന്യാൾ, 
ധമൂര് ത്ടിക്കടുന്യാൾ

extremist ഉപഗവാദി, തീപവവാദി

extrovert ബഹിര് മടുഖനായ

eye witness ദൃക്സാക്ി
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F

fabricate യ്കട്ിച്ചമയ്ക്കടുക, നിര് മിക്കടുക

face value മടുഖവില

facilitate സടുഖകരമാക്കടുക

facility യ്സൌകര്യം

facsimile പപതിലിപി, അനടുലിപി, പപതികൃതി, 
പനര് പ്പകര് പ്പക്

fact വസതടുത

factionalism പചരിപചരൽ, പഗമൂപ്പിസം

factor കാരകം, പക്ം

factory ഫാക്ടറി

factual വാസതവികമായ, യഥാര് ഥമായ

faculty ഫാക്കല് ട്ി, ശാഖ

fail പരാജിതനാവടുക, അസഫലമാവടുക

fair ഉചിതമായ

faith വിശ്ാസം, നിഷഠ

fake വ്യാജമായ

family കടുടടുംബം

famine ക്ാമം, ദടുര് ഭിക്ം

fare കമൂലി, വാടക

farewell വിടവാങ്ങൽ

farming കൃഷി

fatigue ക്ീണം

fault കടുറ്ം, പദാഷം

favour ആനടുകമൂല്യം, പക്പാതം

feasibility പപാപയാഗികത്യം

federation യ്ഫഡപറഷന് 

fee ഫീസ



feed back first	division

61

feed back ഫീഡ ബാക്കക്, പപതിപടുഷ്ി

feeling സംപവദന, അനടുഭമൂതി

felicitate അഭിനന്ദിക്കടുക, അനടുപമാദിക്കടുക

fellow യ്ഫപല്ാ, അംഗം

fellowship പഫപല്ാഷിപ്പക്

female സപതീ

fertile ഫലഭമൂയിഷഠമയം, ഉര് വരമായ

fictitious അവാസതവികമായ കല് പ്പിത പപര് , 
യ്കട്ചുകഥയായ

fidelity വിശ്സ്ത

field പാടം, വയൽ, നിലം

figure അക്കം, ആകൃതി

file ഫയൽ, ഫയൽ യ്ചയെചുക

filing ഫയലിങ്, ഫയല് യ്ചയെൽ

film ഫിലിം

final അന്തിമം

finance ധനകാര്യം, വിത്ം, വിതവ്യവസ്, 
യ്ചലവടുയ്ചയെചുക, പണംമടുക്കടുക

financial ധനസഹായം, ധനപരമായ, 

financier കഫനാന് സിയര് , വിത്പപാഷകന് 

findings തീരടുമാനം, വിധി

fine കഫന് , പിഴ

fine	arts ലളിതകലകൾ

finger	print വിരലടയാളം

finished	goods തയൊറായ സാധനങ്ങൾ

fire തീയ്, യ്വടി വയ്ക്കടുക

firing ഫയറിങ്, യ്വടിവയ്പ്പക്

firm പഫം, വ്യവസായ സ്ാപനം

first	aid പപഥമപശടുപശമൂഷ

first	class ഒന്ാം ക്ാസ

first	division പപഥമപപഗണി, ഒന്ാം ക്ാസ്ക്
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first	information	report പപഥമ വിവരറിപപ്പാര് ട്ക് (എഫ്,എ.ആര് )

fiscal ധനസംബന്മായ, ഭണ്ാരസംഭന്മായ, 
നികടുതി സംബന്ിച്ച

fisheries ഫിഷറീസ

fit ഫിറ്ക്

fitness പയാഗ്യതാസര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

fix ഫിക്സ

fixation നിര് ണയം

fixed ഫിക്സഡ

flag യ്കാടി, പതാക, അടയാളം, വയ്ക്കടുക

flap ഫ്ളാപ, മമൂടി

flat ഫ്ാറ്ക്

fleet പട, കമൂട്ം

flexibility നമ്യത, വളയ്ക്കാവടുന് സ്ിതി, അയവ്

flight പവ്യാമയാപത

flood	relief യ്വള്ളയ്പ്പാക്ക ദടുരിതാശ്ാസം

floor തറ, തലം, നിലം

flow പപവാഹം, ഒഴടുക്കക്, പചാര് ച്ച, 
പപവഹിക്കടുക, ഒലിക്കടുക

fluctuation ഏറ്ക്കടുറച്ചിൽ ചാഞ്ചല്യം, അസ്ിരത

foeticide പഭമൂണഹത്യ

folder പഫാള് ഡര് 

folio പഫാളിപയാ

follow തായ്ഴപ്പറയടുന്

following തായ്ഴപ്പറയടുന്, അനടുസരിക്കടുന് ആള് ക്കാര് 

follower അനടുയായി

foment ഉപത്ജിപ്പിക്കടുക

foot note അടിക്കടുറിപ്പക്

forced labour നിര് ബന്യ്ത്ാഴിൽ

forecast മടുന് കമൂട്ിക്കാണടുക, പപവചനം, 
ചമൂര് വകല് പ്പനം
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foregone conclusion മടുന് കമൂട്ി അറിഞ്ഞ നിഗമനം

foreign വിപദശീയ, വിപദശ

foreman പഫാര് മാന് 

forenoon പമൂര് വാഹ്ം, ഉച്ചയ്ക്കടുമടുമ്പക്

foresight ദീര് ഘദൃഷ്ി, ദമൂരദൃഷ്ി

foreword അവതാരിക

forfeit നഷ്യ്പ്പടടുക, ജപതി യ്ചയെചുക

forged കൃപതിമനിര് മിതം, വ്യാജനിര് മിതമായ

forgery കള്ളപപമാണം ചമയ്ക്കൽ, കള്ളയ്യാപ്പക്

form പപപപതം, പഫാറം

formal ഔപചാരികമായ

format ചടങ്ങക്, ഉപചാരം, ഔപചാരികത

former ആദ്യയ്ത്, മടുന് പറഞ്ഞ

formula പഫാര് മടുല, സമൂപതം

forthwith തല് ക്ണം, ഉടയ്ന, ഉടനടി

forward അയയ്ക്കടുക, അയച്ചചുയ്കാടടുക്കടുക, 
അപപഗഷണംയ്ചയെചുക

forwarding letter ഉന്യപപതം, പഫാര് പവഡിങ് യ്ലറ്ര് 

foundation ആധാരം, അസതിവാരം, അടിസ്ാനം

fraction ഭിന്ം, ഭാഗം

franchise പവാട്വകാശം

fraud കപടം

free യ്സൌജന്യമായ, പമാചിപ്പിക്കടുക

freeze മരവിപ്പിക്കടുക

freight പകവടുകമൂലി, വസതടുവാടക, ചരക്കടുകമൂലി

frequency ആവൃത്ി, ആവര് ത്ിക്കൽ

fuel ജന്നം

full-scale പമൂര് ണമായി, വ്യാപകമായി

function പപവൃത്ി, പജാലി, കര് ത്വ്യം

fund ഫണ് ക്, നിധി

fundamentalism മതയ്മൌലികവാദം
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furnish നല് കടുക, സജ്ീകരിക്കടുക, യ്കട്ചുക

further action അനന്തരനടപടി, കമൂടടുതൽ നടപടി

G

gainful employment ലാഭപപദമായ ഉപദ്യാഗം / പജാലി

gainful occupation ലാഭപപദമായ യ്താഴിൽ/ജീവനം

gate pass പഗറ്ക് പാസ

gazetted ഗസറ്ഡ

gazetted holiday ഗസറ്ഡ അവധി ദിവസം

general സാമാന്യം, യ്പാതടുവായ, പസനാനി

general administration യ്പാതടുഭരണം

general body ജനറല് പബാഡി, യ്പാതടുപയാഗം

general election യ്പാതടുതിരയ്ഞ്ഞടടുപ്പക്

general meeting പപാതടുപയാഗം

general practice സാമാന്യമായ പതിവ്

general procedure യ്പാതടുനിര് പ്ദശം

general rule യ്പാതടുറമൂളിങ്

general ward യ്പാതടുവാര്ഡ, ജനറൽ വാര് ഡ

generation തലമടുറ

genius പപതിഭാസമ്പന്ന് , ജീനിയസ

genuine പപാമാണികമായ, വിശടുദ്ധമായ

gift ഇഷ്ദാനം

gist സാരം

global tender ആപഗാള ദര് ഘാസ

glossary ശബ്ാവലി, ശബ്പകാശം

goal ലക്്യം

godown ഗടുദാം
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golden handshake (=golden 
parachute)

ധാരാളം അനടുകമൂല്യങ്ങപളാടടുകമൂടി 
പണിയില് നിന്ക് പിരിച്ചചുവിടടുക

good നല്നടപ്പക്

good conduct നല്നടത്, നല് യ്പരടുമാറ്ം

good faith ഉത്മവിശ്ാസം

good	offices മദ്യസ്ത

goodwill ഖ്യാത, സല് പപ്പര്, വ്യാപാര സല് പപ്പര്

govern ഭരിക്കടുക

governance ഭരണം

government ഗവണ് യ്മന് റ്, സര് ക്കാര് 

Government of India ഇന് ഡ്യാ ഗവയ്മെന് റ്, ഭാരത സര്  ക്കാര് 

Government of India Con-
cern 

ഭാരത സര് ക്കാര്  സ്ാപനം

Government of India Un-
dertaking

ഭാരത സര് ക്കാര്  ഉപപകം, ഗവയ്മെന് റ് 
ഓഫ് ഇന് ഡ്യാ അണ്ര്  പടക്കിങ്

government press സര് ക്കാര്  പപസ

government servants con-
duct rules

സര് ക്കാര്  ജീവനക്കാരടുയ്ട ആചരണ 
സംഹിത

government service സര് ക്കാര്  പസവനം, ഗവമെന് റ് സര് വീസ

gradation പഗപഡഷന് , പപഗഡ തിരിക്കൽ, 
അനടുപകമീകരണം

grade പപഗഡ, തരം, പപശണി, പദപകമം, സ്ാനം

grading പപഗഡിങ്, തരം തിരിക്കൽ

graduate പഗാഡടുപവറ്ക്

graduated wages പഗാഡടുപവറ്ഡ പവജസ

graduate trainee പഗാഡടുപവറ്ക് യ്പടയിനി

graft പകാഴ, അനടുചിത ലാഭം

grand total ആയ്ക യ്മാത്ം

grant പഗാന് റ്, സഹായധനം, അനടുദാനം

grant-in-aid സഹായ പഗാന് റ്, നിശ്ചിതസഹായധനം

grapevine പടുഷ്ാമാകാത് വാര് ത്
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graph പഗാഫ്, ആപലഖം

graphology പഗാപഫാളജി

grateful കൃതജ്നായ

gratuity പഗാറ്്മൂയിറ്ി, ഉപദാനം

green hand പജാലി പരിചയചിമില്ാത്യാൾ

greeting(s) ആശംസകൾ

grievance സങ്ടം, കഷ്ത

grievous ശ്സനകരമായ, ദാരടുണമായ

gross യ്മാത്ം

gross amount യ്മാത്ം ആസതികൾ

gross misconduct ഗടുരടുതരമായ ഉപപക്, കടടുത് ഉപപക്

gross negligence ഗടുരടുതരമായ ഉപപക്, കടടുത് ഉപപക്

gross	profit യ്മാത്ം ലാഭം

gross revenue യ്മാത്ം വരടുമാനം

gross total ആയ്ക യ്മാത്ം

groundless അടിസ്ാനരഹിതമായ

ground rent തറവാടക

grounds ആധാരം, മമൂല കാരണം

group പഗമൂപ്പക് ക്യാപറ്ന് 

grouping and grading പഗമൂപ്പചു തിരിക്കലടും തരംതിരിക്കലടും, 
പഗമൂപ്പിങ്ങടും പപഗഡിങ്ങടും

guarantee ഗാരണ്ി, ഉറപ്പക്

guarantor ഉറപ്പചുനല് കടുന്യാൾ

guard ഗാര് ഡ, രക്കന് , കാവൽ, കാക്കടുക, 
സമൂക്ിക്കടുക

guard	file ഗാര് ഡഫയൽ

guardian രക്കര് ത്ാവ്

guest house ഗസ്റക് യ്ഹൌസ, അതിഥി മന്ദിരം

guide കഗഡ, പരിദര് ശകന് 

guidelines മാര് ഗ ദര് ശനം

guilt അപരാധം, കടുറ്ം
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H

habit പതിവ്

habitual സ്ിരംവീഴചക്കാരന് 

half-holiday അര് ദ്ധ അവധി ദിവസം

half pay അര് ദ്ധശമ്പളം

hall ഹാൾ, ശാല, മണ്പം

halt ഹാള് ട്ക്, തങ്ങൽ, വിപശാന്തി, താമസം

hand കകയ്യാപ്പം

handbill ലഘടുപലഖ, പരിസ്യം

handbook യ്ചറടുപടുസതകം, കകപ്പചുസതകം

handicap തടസ്ം, കഴിവടുപകട്

handle കകകാര്യം, യ്ചയെചുക

handloom കകത്റി

handy യ്ചറിയ, കകകാര്യം, യ്ചയൊന്  
യ്സൌകര്യമടുള്ള

hand-over ഏല്പ്പിക്കടുക

handwriting കയെക്രം

harassment ശല്യം യ്ചയെൽ

harbour തടുറമടുഖം

hard labour കടടുപ്പമടുള്ള പജാലി

hardware ഹാര് ഡടുയ്വയര്  യടുണിറ്ക്

hard working പരിപശമ ശീലമടുള്ള

haulage ചടുമട്ചുകമൂലി

hawker സാധനം യ്കാണ്ടുനടന്ടു വില് ക്കടുന്വന് 

hazard അപകടം, ആപത്ക്

head യ്ഹഡ, മടുഖ്യം

head	office യ്ഹഡ്ാഫീസ

headquarter യ്ഹഡക്ാര് പട്ഴസ ആസ്ാനം

health	certificate ആപരാഗ്യസര് ട്ിഫിക്കറ്ക്
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hearing ഹിയറിങ്

hearsay പകട്ചുപകള് വി, അനടുപശടുതി

heavy vehicle ഭാരിച്ച വാഹനം

heir അവകാശി, പിന്ഗാമി

held up നിര് ത്ിവയ്ക്കയ്പ്പട്

herewith ഇപതായ്ടാപ്പം

heritage കപതൃകസ്ത്ക്, പാരമ്പര്യം

hierarchy പദവിപരമ്പര, മതാധികാരിവര് ഗം

higher authority ഉന്തതല അധികാരി

high grade ഉന്ത പപശണി

high level ഉന്ത തലം

high level decision ഉന്ത തല നിര് ണയം

highlights പപമടുഖ കവശിഷ്്ങ്ങൾ

high	official ഉന്ത അധികാരി

high priorty ഉന്ത മടുന് ഗണന

high school കഹസകമൂൾ

Hindi version ഹിന്ദി രമൂപം

hire വാടക, കമൂലി, പാട്ം, വാടകയ്യ്ക്കടടുക്കടുക

hiring വാടകയ്ക്കക് എടടുക്കൽ

history sheet ചരിപതപപതം

hoarding പമൂഴത്ിവയ്പ

holding നടപ്പചുവസതടു, കകവശവസതടു

holiday ഒഴിവടു ദിവസം

homage അനടുപശാചനം, പശദ്ധാംഞജലി

home വീട്

homicide നരഹത്യ

honest വിശ്സതനായ

honorarium ഓണപററിയം, മാനപവതനം

honorary ഓണററി

honour യ്ചക്കക് ആദരണം
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hostel പഹാസ്റൽ

hostile ശപതടുതാപമൂര് ണമായ, പപതികമൂലമായ

house rent വീട്ചുവാടക

house rent allowance വീട്ചുവാടക ബത്

house tax വീട്ചുകരം

housing ഭവന നിര് മാണം

housing society ഭവന നിര് മാണ യ്സാകസറ്ി

hue and cry ബഹളം, ഒച്ചപ്പാട്

humane മനടുപഷ്യാചിതമായ, സഹദയത്ം

human rights മാനവാധികാരം, മനടുഷ്യാധികാരം

humiliation അപമാനം, അനാദരവ്

hygiene ആപരാഗ്യശാസപതം

hypothecation ചമൂണ്ിപ്പണയം

I

idea വിചാരം, കരടുത്ക്, ഉപായം

ideal ആദര് ശം

identical അഭിന്മായ, ഏകരമൂപമായ

identification തിരിച്ചറിയൽ, അഭിജ്ാനം

identity അനന്യത, അപഭദം, ഏകത്ം, സാരമൂപ്യം, 
വ്യക്തിത്ം

identity card ഐഡന് റിറ്ികാര് ഡ, അടയാളച്ചീട്ക്

ignorance അറിവില്ായ്മ

ignore അവഗണിക്കടുക

illegal നിയമവിരടുദ്ധമായ, ന്യായരഹിതമായ, 
നിയമസാധടുതയില്ാത്, അനധികൃതമായ

illegal strike നിയമവിരടുദ്ധമായ പണിമടുടക്കക്

illigible വായിക്കാന്  പറ്ാത്, യ്തളിയാത്
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ill-feeling ദടുര് ഭാവന

illicit വ്യാജനിര് മിതമായ, നിയമവിരടുദ്ധമായ

illiteracy നിരക്രത

illogical തര് ക്കരഹിതമായ, യടുക്തിക്കക് നിരക്കാത്

illustration ദൃഷ്ാന്തം

image പപതിമ്പംമ്പം, ഛഹ

imbalance അസന്തടുലനം

immature പക്തയില്ാത്

immediate തല് ക്ണം, ഉടനടി, ത്രിതം

immediate action ത്രിത നടപടി

immediate	officer ഉടന്  പമലധികാരി

immigrant കടുടിപയറടുന്വര് , വരത്ര് , 
അപപവാസികൾ

immoral അസാന്ാര് ഗിക

immovable മാറ്ാന് പറ്ാത്, സ്ാവര

immune അസംപകാമ്യ, ബാധിക്കാത്

immunity അസംപകാമ്യത, ഉന്ടുക്തി ബാധിക്കായ്മ

impact പപഭാവം

impartial നിഷപക്മായ

impeachment പദാഷാപരാപണം ആപക്പവിചാരണ

impediment തടസ്ം

imperative ആധികാരികം

impersonation ആള് മാറാട്ം, പരരമൂപധാരണം

implement നടപ്പാക്കടുക, ഉപകരണം

implicate ഉൾയ്പ്പടടുത്ടുക, ബന്ിപ്പിക്കടുക, കടുടടുക്കടുക

implicite നിര് വിവാദമായ, പചാദ്യം യ്ചയൊത്

import ഇറക്കടുമതി

important പപധാനയ്പ്പട്

importer ഇറക്കടുമതി യ്ചയെചുന്വന് 

impost നികടുതി, ചടുങ്ം, തീരടുവ
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impound തടങ്ലിൽ വയ്ക്കടുക, പമൂട്ിവയ്ക്കടുക, 
യ്പൌണ്ിലാക്കടുക,ഇംയ്പൌണട് യ്ചയെചുക

impression മടുപദ, അടയാളം, പതിപ്പക്

imprest മടുന് കമൂര് തടുക, മടുന് പണം, അപഗദായം, 
അച്ചാരം

improper അനടുചിതമായ

improve അഭിവൃദ്ധിയ്പ്പടടുത്ടുക

improvement യ്മച്ചയ്പ്പടടുത്ൽ, അഭിവൃദ്ധി

improvisation താല് ക്കാലിക, വൃവസ്ാപനം, 
തത് ക്കാലനിവൃത്ി, തല് ക്കാലപപസംഗം

impute ചടുമത്ടുക, ആപരാപിക്കടുക

in abeyance നിലംഭിതം, നിര് ത്ിവച്ചത്, 
അനിശ്ചിതാവസ്യിലടുള്ളത്

inability കഴിവില്ായ്മ, പശഷിയില്ായ്മ

inaccessible അസ്ീകാര്യമായ, അനടുവദനീയമല്ാത്, 
അനനടുവദനീയം

inadmissible അനടുവദിക്കാന്  പറ്ാത്

inadvertently പബാധപമൂര് വമല്ായ്ത

inauguration ഉദഘാടനം, പപാരംഭണം

in cash പണമായി, യ്രാക്കം

incentive പപപാത്ാഹനം, പപപരകം, പപപരണപപദം

incidental അനടുഷംഗികമായ

inclination ചായ്മ, നീക്കം, അഭീരടുചി

inclusive ഉള് യ്പ്പാടയടുള്ള

incognito അറിയാത്, ഗടുപതരമൂപത്ിൽ

income ആദായം, വരവ്, വരടുമാനം

income tax ആദായനികടുതി

income tax clearance cer-
tificate

ആദായനികടുതി ഒടടുക്കൽ സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

income tax return ആദായനികടുതി റിപട്ണ് 

incoming വരടുന്
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incompetency ക്മതയില്ായ്മ

incompetent ക്മതയില്ാത്

incomplete അപമൂര് ണമായ

inconclusive അനിര് ണമായ

incongruous അസംഗതമായ, യ്പാരടുത്മറ്

inconsistency അസംഗതി, യ്പാരടുത്മില്ായ്മ

inconvenience അയ്സൌകര്യം

incorporated ഏകാംഗീകൃതം, സംസ്ാപനം

incorrect യ്തറ്ായ

incredible വിശ്സിക്കാന് പറ്ാത്, 

increment ഇംപകിയ്മന് റ്, പവതനവൃദ്ധി

incumbent ജീവനക്കാരന് , പദധാരി, ഉപദ്യാഗവാഹി

incumbrance ഋണബാധ്യത, കടുടടുക്കടം

indemnification നപഷ്ാത്രവാദം, ക്തിപമൂരണം

indent ഇന് ഡന് റ്, അവശ്യപപതം

independence day സ്ാതന്പത്യദിനം

independent സ്ാതന്പത്യം

index ഇന് ഡക്സ, സമൂചിക, പട്ിക, 
അനടുപകമണിക

index card സമൂചികാകാര് ഡ

indication സമൂചന

indict പദാഷാപരാപണം യ്ചയെചുക, കടുറ്ംചടുമത്ടുക

indifference ഉദാസീനത

indirect പപരാക്മായ

indiscipline അച്ചടക്കമില്ായ്മ, ശിക്ണരാഹിത്യം

indiscretion അവിപവകം

indiscriminate വ്യത്യാസം പനാക്കാത്, വകതിരിക്കാത്

indisputable തര് ക്കരഹിതമായ

indistinct അസപഷ്മായ

indorsement എന് പഡാര് സയ്മന് റ്, പടുറയ്ത്ഴടുത്ക്
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individual വ്യക്തിഗതപരിപശാധന, 
ആളാംപപതിവരിപശാധന

induction ഇന് ഡക്ന് , അനടുമാനം, ഉപപാദനം, 
അധിക്ഠാപനം

in duplicate പകര് പപ്പാടടുകടുടി, ഡമൂലൈിപക്കറ്ക് 
പഗതിപയാടടുകമൂടി

industrialization വ്യവസായവല് ക്കരണം

industrial staff വ്യവസായ ജീവനക്കാര് 

industrious പരിപശമശീലമടുള്ള

industry വ്യവസായം

inefficiency കാര്യപശഷിയില്ായ്മ

inequity അസമത്ം

inevitable അനിവാര്യമായ, ഒഴിച്ചചുകമൂട്ാന്  പറ്ാത്

inexpedient സമീപനമല്ാത്

inexperienced പരിചയക്കടുറവടുള്ള

in fact വാസതവത്ിൽ

infection സംപകമണം

inferior താഴന്, കീഴ

infirmity യ്ദൌര് ബല്യം

inflation നാണയയ്പ്പരടുപ്പം

inflation	rate നാണയയ്പ്പരടുപ്പ നിരക്കക്/വീതം

influential സ്ാധീനശക്തിയടുള്ള

informal അയ്നൌപചാരിക

information വിവരം, വാര് ത്

infrastructure ആധാരിക സംരചന, ഇന് പഫാസപടക്ചര് 

infringe അതിലംഘിക്കടുക

infringement അതിലംഘനം, അതിപകമം

infructuous ദായം, പിന് 

inherent നിഹിതമായ

inherit കപതൃകമായി കിട്ചുക

initial പപാരംഭികം
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initials ആദ്യക്രം, ഒപ്പടയാളം

initiate തടുടങ്ങടുക, തടുടക്കം കടുറിക്കടുക

injuction ഇന് ജക്ന് 

injury ക്തി, പരിക്കക്

inland letter അന്തര് പദശിയ പപതം, ഇന് ലന് ഡ യ്ലറ്ര് 

inoculation ഇപനാക്കടുപലഷന് , പപതിപരാധകടുത്ിവയ്പ്പക്

input നിപവശിപ്പിക്കടുന്ത്, ഇന് പടുട്

inquiry അപന്ഷണം, വിചാരണ

insert ഇടയിൽ തിരടുകടുക, പചര് ക്കടുക

insight അന്തര് ദൃഷ്ി

inspect പരിപശാധിക്കടുക, നിരീക്ിക്കടുക

inspector ഇന് സയ്പക്ട൪

instability ഇന് യ്സ്റബിലിറ്ി

installation പപതിഷ്ം, പപതിഷഠാ

instalment തവണ, ഗഡടു, കിസതടു

instigate ഉത്ാഹിപ്പിക്കടുക

instigation അസ്ിരത

institute ഇന് സ്റിറ്്മൂട്ക്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനം, 

instruction അനടുപദശം, നിര് പ്ദശം, പബാധനം

instrument ഉപകരണം, പരഖ, പപമാണം

insubordination അനടുസരണയില്ായ്മ, ആജ്ാലംഘനം

insurance ഇന് ഷടുറന് സ കമ്പനി

insure ഇന് ഷ്ര് 

integral അഭിന്മായ, അവിഭാജ്യമായ

integration ഏകീകരണം, സമാകലനം

integrity സത്യനിഷഠ, ന്യായദീക്, അഖണ്ത

intelligible പബാധഗമ്യമായ

intensive ഗഹനം, തീപവം

intent ആശയം

interaction പരസപര സംവാദം, അന്താപകിയ
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inter alia മറ്ചു സംഗതികള് ക്കിടയിൽ

inter-departmental വകടുപ്പചുകൾ തമ്മിലടുള്ള

interest പലിശ, ഹിതം, അഭിരടുചി

interfere ഇടയ്പടടുക

interim ഇടക്കാലം, ഇടനരം

interim order ഇടക്കാല ഉത്രവ്

interim relief ഇടക്കാലാശ്ാസം

interim report ഇടക്കാലറിപപ്പാര് ട്ക്

intermediate ഇന് റര് മീഡിയറ്ക്, ഇടയ്ക്കടുള്ള

intermediate college ഇന് റര് മീഡിയറ്ക് പകാപള്ജ

intern ഇടക്കാല- ഇടപനരം

internal അഭ്യന്തരികം

international law അന്താരാഷപടനിയമം

internship ഇന് റര് ണ് ഷിപ്പക്

interpolation പപപക്പം, ഇടയ്ക്കക് കമൂട്ിപച്ചര് ക്കടുക

interpretation വ്യാഖ്യാനം, അര് ഥനിര് വചനം

interrogate പചാദ്യം യ്ചയെചുക

interrupt തടസ്യ്പ്പടടുത്ടുക

interruption തടസ്യ്പ്പടടുത്ൽ, വിഘനം

inter se പരസപരം

intervene ഇടയ്ക്കടുവരിക

intervention ഇടയ്പടൽ, തടസ്ം

interview കമൂടിക്കാഴച, അഭിമടുഖ സംഭാഷണം, 
അഭിമടുഖം

interviewee അഭിമടുഖസംഭാഷണം യ്ചയെയ്പ്പടടുന്യാൾ

interviewer കമൂടിക്കാഴചനടത്ടുന്യാൾ, 
അഭിമടുഖസംഭാഷണം നടത്ടുന്വ൯

intimate അറിയിക്കടുക

intimation അറിയിപ്പക്

intimidation ഭയയ്പ്പടടുത്ൽ

intolerance അസഹനീയം
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intoxication ലഹരി

intricacy ജടിലത

intricate ജടിലം

introduce അവതരിപ്പിക്കടുക, നടപ്പാക്കടുക, 
പരിചയയ്പ്പടടുത്ടുക

introduction അവതരണം, പരിചയയ്പ്പടടുത്ൽ, 
അവതാരിക, പപസതാവന

invalid ദടുര് ബലം, അസാധടു, പരാഗി

invalidity അപപാമാണ്യം, യ്ദൌര് ബല്യം

invariably സ്ിരമായി, നിരപവാദമായി

investigation അപന്ഷണം

investment മടുതല് മടുടക്കക്, നിപക്പം

invitation ക്ണം, നിയന്പതണം

involuntary അകനച്ിക

involved ഉള് യ്പ്പട്, അന്തര് ഭവിച്ച, ബന്യ്പ്പട്

ipso facto സ്തസിദ്ധം, യഥാതടുഥ്യത

ipso jure വിധിതതഃ, നിയമപപകാരം

irrational യടുക്തിയടുക്തമല്ാത്

irrecoverable വസമൂലാക്കാനാവാത്, കിട്ാത്, 
പിരിഞ്ഞടുകിട്ാത്

irregular പകമരഹിതം

irrelevant അപപസക്തം, അസംഗതം

irresponsible നിരടുത്രവാദ

irrevocable അചലമായ, മാറ്ാനംവാത്, സ്ിരമായ, 
പിന് വലിക്കാവടുന്തല്ാത്

issue പപശ്നം, വിവാദാംശം, പതിപ്പക്

issue order ഉത്രവടു പടുറയ്പ്പടടുവിക്കടുക

issue price വിതരണവില, ഇഷ്യമൂകപപസ

item ഐറ്ം, ഇനം
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J

job ഉപദ്യാഗം, യ്താഴിൽ, പണി

job description ഉപദ്യാഗയ്ത്പ്പറ്ിയടുള്ള വിവരണം, യ്ജാലി 
വിചരണം

job evaluation പണി വിലയിരടുത്ൽ

job freeze തസതിക മരവിപ്പിക്കടുക

job hunting പണിക്കടു പവണ്ിയടുള്ള തിരച്ചിൽ

jobless പണിയില്ാത്

job-oriented യ്താഴിൽ ഉന്ടുഖമായ

job rotation പജാബ യ്റാപട്ഷന് 

job satisfaction പണിയിൽ സന്തടുഷ്ി

job security ഉപദ്യാഗ സടുരക്ിതത്ം

job	specification പണി വിശിഷ്ീകരണം

job study പജാബ സ്റക്ഡി, പണിയ്യക്കടുറിച്ചചുള്ള പഠനം

job work ചില്റ പജാലികൾ

join പജായിന് 

joining date പജായിനിങ് പഡറ്ക്, പചരടുംതീയതി

joining pay യ്ചരടുംകാലപവതനം

joining period പജായിനിങ് പീരിപയഡ, പചരടുംകാലം

joining report പജായിനിങ് റിപപ്പാര് ട്ക്

joining time പജായിനിങ് കടം, പചരടുംകാലം

joint പജായിന് റ്, സംയടുക്ത

joint account പജായിന് റ അയ്ക്കൌണ്ക്, സംയടുക്തകണക്കക്

joint cadre പജായിന് റ് പകഡര് 

joint committee പജായിന് റ് കമ്മിറ്ി, സംയടുക്തസമിതി

joint consultative commit-
tee

സംയടുക്ത പരാമര് ശ സമിതി

joint family കമൂട്ചുകടുകടുംബ
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jointly കടുട്ായി

jointly and severally കമൂട്ായടും യ്വപ്വയ്റയടും

joint ownership കമൂട്ായ ഉടമസ്ത

joint responsibility കമൂട്ായ ഉത്രവാദിത്ം

joint venture കമൂട്ായ ഉദ്യമം

journal പജര് ണലിസം, പപതപപവര് ത്നം

journalist പജര് ണലിസ്റക്, പപതപപവര് ത്കന് 

judgement ജഡ്ക്ജടുയ്മന് റ്, വിധിന്യായം, 
ന്യായനിര് മാണം

judicial ജടുഡീഷ്യൽ, പകാടതി മടുപഖനയടുള്ള

judicial custody ജടുഡീഷ്യൽ കസ്റഡി

judicial enquiry ജടുഡീഷ്യൽ അപന്ഷണം

judicial notice ജടുഡീഷ്യൽ പനാട്ിസ

judicial power ജടുഡീഷ്യൽ പവര് 

judicial service ജടുഡീഷ്യൽ സര് വീസ

judiciary ജടുഡീഷ്യറി, നീതിന്യായമണ്ലം

judicious നീതിന്യായപരമായ

junior administrative grade ജമൂണിയര്  അഡമിനിസറ്പപററ്ിവ് പപഗഡ

junior clerk ജമൂന്ിയര്  ഗടുമസതന് 

junior in rank പദവിയിൽ തായ്ഴയടുള്ള

juniority ജമൂനിപയാറിറ്ി, കനിഷഠത

junior most ഏറ്വടും കീഴിലടുള്ള

junior scale ജമൂണിയര്  സയ്കയിൽ

jurisdiction അധികാരപരിധി, അധികാരപക്പതം

just ന്യായം, ഉചിതം, ന്യായപമൂര് വമായ

justice നീതി, ജഡജി

justiciable ന്യായീകരിക്കത്ക്ക

justify ന്യായീകരിക്കടുക
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K

key താപക്കാൽ

keynote address ആധാര പപസംഗം

kick back പകാഴ

kin ബന്ടു

kith and kin ബന്ടുക്കൾ

know-how പപാപയാഗികവിജ്ാനം

knowledgeable വിവരമടുള്ള, അറിവടുള്ള

L

labour പലബര് , യ്താഴിൽ, യ്താഴിലാളി

labour charges പരിപശമകമൂലി, പണിക്കമൂലി

labour contract യ്താഴിൽ നിയമങ്ങൾ

labour court യ്താഴില്  പകാടതി

labour dispute യ്താഴില്  തര് ക്കം

labour force യ്താഴിലാളികൾ

labour laws യ്താഴിൽ നിയമങ്ങൾ

labour room പപസവ മടുറി

labour union യ്താഴിലാളി യമൂണിയന് 

labour welfare യ്താഴിലാളിപക്മം

land aquisition യ്പാന്ടുംവിലയ്യ്ക്കടടുക്കൽ, സ്ലയ്മടടുപ്പക്

land mark അതിരടയാളം, എലടുകക്കല്ക്

land records ഭമൂമിറിക്കാര് ഡടുകൾ, ഭമൂപരഖകൾ

land reforms ഭമൂപരിഷക്കരണം

land revenue ഭമൂനികതി
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land settlement ഭമൂ സന്ി

land tenure കടുടിയായ്മ

land	use	certificate ഭമൂമി ഉപപയാഗ സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

Lapse ലാപസാവടുക, കാലാവധി കഴിയടുക

large scale വന് പതാതിൽ

last date അവസാന തിയതി

lasting സ്ിരമായ, സ്ായിയായ

lastly അവസാനമായി

last payment പലറ്ക് പപയ്മന് റ്, കവകിപണം നല് കൽ

late വിളംബിതം, പപരതനാകൽ

late attendance statement താമസിച്ചചു ഹാജരാകൽ വിവരണം

late duty അധിസമയ ഡ്യമൂട്ി

late payment പലറ്ക് പപയ്മന് റ്, കവകിപണം

latest അത്യാധടുനികമായ, ഏറ്വടും നവീനമായ

laudable പപശംസനീയമായ

launch ആരംഭിക്കടുക, സമാരംഭം

law നിയമം

law and order നിയമസമാധാനം

law breaker നിയമലംഘകന് 

law court (=court of law) നിയമപകാടതി

lawsuit നിയമവ്യവഹാരം

lawyer വക്കീൽ, അഭിദാഷകന് 

layoff പല ഓഫ്, ഭാഗികമായി പജാലി 
ഇല്ാതിരിക്കടുക

layout അഭിന്യാസം, പല ഔട്ക്

leader പനതാവ്, പപമാണി, മടുഖപപസംഗം

leadership quality പനതൃത് ഗടുണം

leaflet ലഖടുപലഖ

leak പചാര് ച്ച

leap year ലീപ വര് ഷം
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learning പഠനം

lease പാട്ം, പാട്ക്കാലം, പാട്ം യ്കാടടുക്കടുക, 
പാട്ം ഏല് പ്പക്, വാടകപയല് പ്പക്

leased accommodation പാട്ത്ിയ്നടടുത് വാസസ്ലം

leasehold പാട്വസതടു

leaseholder പാട്ക്കാരന് 

leasing പാട്ത്ിന് നല്കടുക

leave അവധി, അനടുമതി, ഒഴിവ്

leave encashment അവധി പണമായി മാറ്ൽ

leave salary അവധി ശമ്പളം

leave vacancy അവധി ഒഴിവ്

leave without pay ശമ്പളമില്ാത് അവധി

leave with pay ശമ്പളപത്ാടടു കമൂടിയ അവധി

lecture hall പപഭാഷണമടുറി

ledger യ്ലഡജര് , പപപരട്

ledger balance പപപരട് ബാക്കി

legacy ഒസ്യത്വകാശം, മരണശാസനദാനം, 
പമൂര് വസ്ത്ക്, കപതൃകം

legal നിയമപരമായ, കനയാമിക

legality നിയമസാധടുത

legalization നിയമപരമാക്കൽ

legally നിയമപരമായി

legal practice അഭിഭാഷകവൃത്ി

legatee യ്ലഗറ്ി, കപതൃകാവകാശി, ഒസ്യത്ക് 
ഫലപഗാഹി

legible സടുപാഠ്യം, സപഷ്ം, വിശദം

legislative നിയമ നിര് മാണപരമായ

legislative business നിയമനിര് മാണകാര്യം

legislature നിയമസഭ

legitimacy ഔചിപതപമൂര് ണത, നിയമസാധടുത

legitimate ന്യായപപകാരമടുള്ള, നിയമപപകാരമടുള്ള, 
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leisure ഒഴിവടു സമയം

lenicncy ദാക്ിണ്യം, ഉദാരത, യ്സൌമ്യത, മൃദടുത

lessee പാട്ക്കാരന് , വാടകക്കാരന് 

letter കത്ക്, എഴടുത്ക്

letter pad യ്ലറ്ര് പാഡ, പലഖപടുസതകം

levy യ്ലവി, ചടുമത്ടുക

liability ബാധ്യത, കടം

liable വിപധയമാകാവടുന്, ബാധ്യതയ്പ്പടാവടുന്

liaison സമ്പര് ക്കം

library കലപബറി, പഗന്ഥശാല

licence കലസന് സ, അനടുജ്പപതം, അനടുജ്പതി

licence holder കലസന് സടുകാരന് 

licensed കലസന് സ ഉള്ള

licensee കലസന് സടുള്ളയാൾ

lien ലീന് , ലാവണം

life	certificate കലഫ് സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

limit ക്ിപതയ്പ്പടടുത്ടുക, പരിമിതയ്പ്പടടുത്ടുക, 
പരിധി

limitation പരിമിതി, സീമ, കാലഹരണം

limited ക്ിപതം, ലിമിറ്ഡ

limited concern ലിമിറ്ഡ കണ് പസണ് ഡ, ലിമിറ്ഡ 
സ്ാപനം

limited liability ക്ിപത ബാധ്യത

limited tender ക്ിപത ദര് ഘാസ

link കണ്ണി, ശൃംഖല, ബന്ം, സമ്പര് ക്കം

linked ഒപ്പമടുള്ള, പചര് ത്

linked	file ഒപ്പമടുള്ള ഫയൽ, ശൃംഖലതാ ഫയൽ, ലിങ്ക് 
ഫയൽ

link language ബന്ഭാഷ

liquidated damages പരിനിര് ധാരണം യ്ചയ്ത നഷ്ങ്ങൾ

liquidation ലിക്ിപഡഷന് 
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liquidator ലിക്ിപഡറ്ര് 

list ലിസ്റക്, പട്ിക, സമൂചി

list of business കാര്യപകമസമൂചി

literate സാക്രന്  

litigant വാദി

litigation വൃവഹാരം

livery allowance യമൂന്ിപഫാറം ബത്

livestock കന്ടുകാലി

living standard ജീവിത നിലവാരം

living wage ജീവിനക്കമൂലി

loading കയറ്ചുക

loan വായ്പ

loaner വായ്പ നല് കിയയാൾ

loaning department വായ്പാ വിഭാഗം

lobby പലാബി, പക്സമര്  ഥനം

lobbying പലാബിയിങ്, പക്സമര് ഥനം യ്ചയ്ക

lock in period പലാക് ഇന്  പീരിഡ, 
പരിബന്നകാലാവധി

lock out പലായ്ക്കൌട്ക്, പമൂട്ിയിടൽ

locus standi പലാക്കസ സ്റാണ് ഡി

lodging താമസം, താമസയ്സൌകര്യം, വാസസ്ലം

log book പലാഗബടുക്കക്, നാള് വഴി

logic തര് ക്കശാസപതം, യടുക്തി, തര് ക്കവാദം

logo പലാപഗാ, തീകചിഹ്ം

long distance call പലാങ് ഡിസ്റന് സ പകാൾ, ദമൂരസ് പകാൾ

long hand കകപ്പയ്ട എഴടുതടുക

lot പലാട്ക്. കമൂമ്പാരം

lower താഴന്

lowest rate ഏറ്വടും കടുറഞ്ഞനിരക്കക്

low grade താഴന് പപശണി
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loyal കടുറടുള്ള, നിഷഠയടുള്ള

lump sum യ്മാത്ത്ടുക

lumpsum grant യ്മാത്ത്ടുകയായി പഗാന് റ്

M

machinery യ്മഷിനറി, യന്പതസാമപഗി

machinery of government ഭരണ യന്പതം

magazine മാഗസിന് , മാസിക, ആയടുധശാല

mailing list യ്മയിലിങ് ലിസ്റക്, തപാല് പമല് വിലാസ 
ലിസ്റക്

maintain കണക്കടുവയ്ക്കടുക

maintenance സംരക്ണം, അനടുരക്ണം

major പമജര് , പപായപമൂര് ത്ിയായ, മടുഖ്യ, 
പപധാനമായ, വന് കിട

majority ഭമൂരിപക്ം, യ്മപജാറിറ്ി

major works വന് കിട പജാലികൾ

make up കമ്മി പമൂര് ത്ിയാക്കടുക

maladjustment പകമീകരണമില്ായ്മ

maladministration ദടുര് ഭരണം 

malafide ഉത്മവിശ്ാസമില്ായ്മ

malice ദടുരടുപ്ദശ്യം

malpractice അനാചാരം, ദടുര് നടപടി

maltreatment ഉപപദവം, നിന്ദ

management മാപന്ജയ്മന് റ്

manager മാപനജര് 

mandate മാന് പഡറ്ക്, ശാസനം, ആപദശം, ആജ്

mandatory ശാസനാത്മക, അനിവാര്യ, ആജ്ാപിക

mandays മനടുഷ്യ ദിവസങ്ങൾ
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manhours മനടുഷ്യ മണിക്കമൂറടുകൾ

manifesto മാനിയ്ഫപസ്റാ, പപകടനപപതിക

manipulation കകകാര്യം, ഹസതയ്കൌശലം

manoeuvre കപപടാപായം യ്ചയെചുക

manpower മനടുഷ്യശക്തി

man-to-man ranking പപതിവ്യക്തി പദവിപകമീകരണം

manual മാന്ൽ, ശാരീരികം, കകലഘടുപഗന്ഥം, 
നിയമപഗന്ഥം

manual labour ശാരീരികപജാലി

manufacture നിര് മാണം, വ്യാവസായികനിര് മാണം

manufacturer നിര് മാതാവ്

manuscript കയ്യെഴടുത്ടുപപതി

map മാപ്പക്, ഭമൂപടം

margin മാര് ജിന് , ഉപാന്തം

marginal ഉപാന്തമായ, വളയ്ര കടുറയ്ഞ്ഞ

marital status കവവാഹിക സ്ിതി

marketing മാര് ക്കറ്ിങ്, വിപണനം

marketing economy വിപണന സാമ്പത്ികം, മാര് ക്കറ്ിങ് 
എപക്കാണമി

mark മാര് ക്കക്, അടയാളം, ചിഹ്ം, 
അടയാളയ്പ്പടടുത്ടുക, കടുറിക്കടുക

marksheet മാര് ക്കക് ഷീറ്ക്

marks obtained ലഭ്യമായ മാര് ക്കക്

mass ജനസമമൂഹം

mass communication ജനമാധ്യമം

mass consumption ജപനാപപഭാഗം

mass immunization വ്യാപകമായി പരാഗപപതിപരാധം

mass media ജനമാധ്യമം

mass production വന് തപതാതിൽ ഉത്പാദനം

master	file പപധാന ഫയൽ, മാസ്റര്  ഫയൽ

master of ceremonies ചടങ്ങിന് യ്റ സംഘാടകന് 
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master plan മാസ്റര്  ലൈാന് , വന് പദ്ധതി

matching grant സമമായ പഗാന് റ്

material വസതടുക്കൾ, സാമപഗി

maternity മാതൃത്ം, പപസവംമാതൃ, പപസമൂതി

maternity leave പപസവാവധി

matriculate യ്മടിക്കടുപലറ്ക്

matrimonial വിവാഹ സംമ്പന്മായ, കവവാഹിക

mature പക്മായ, പപായപമൂര് ത്ി എത്ിയ

maturity date പപായ പമൂര് ത്ിയായ തീയതി

maximum പരമാവധി, ഏറ്വടും കമൂടടുതൽ, അധികതമ

means ഉപായം, ഉപായമാര് ഗങ്ങൾ

measure അളവ്, അളക്കടുക, നടപടി

measurement അളവ്, മാപനം

measures നടപടികൾ, ഉപായങ്ങൾ, മാര് ഗങ്ങൾ, 
അളവടുകൾ

mechanic യ്മക്കാനിക്കക്, യാന്പതികന് , യന്പതവിജ്ന് 

mechanical യാന്പതികമായ

mechanism യ്മക്കാനിസം, യന്പതരചന

media മാധ്യമം

mediate മാധ്യസ്ം യ്ചയെചുക

medical ചികിത്ാപരമായ, കവദ്യവിഷയക

medical	benefit യ്മഡിക്കൽ ആനടുകമൂല്യം

medical examination യ്മഡിക്കൽ പരിപശാധന, പരാഗപരിപശാധന

medico-legal യ്മഡിപക്കാ- ലീഗൽ

medium മാധ്യമം, ഉപാധി

meeting in camera രഹസ്യ മീറ്ിങ്

member യ്മംബര് , അംഗം

memo യ്മപമ്മാ, കടുറിപ്പക്, സമരണപപതം, 
വിജ്ാനി

memorial സമാരകം, യ്മപമ്മാറിയൽ, നിപവദനപപതം

mental ability മാനസിക ക്മത
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menu യ്മനടു, ഉനപ്പട്ിക (കംപ്യമൂട്ര് )

merger ലയനം

merit ഗടുണം, പയാഗ്യത

merit list പയാഗ്യത, പകമസമൂചി, യ്മറിറ്ക് ലിസ്റക്

meritorious ഗടുണസമ്പന്നായ, സടുപയാഗ്യനായ

merits ഗടുണപദാഷങ്ങൾ, ഗടുണാവഗടുണങ്ങൾ

merit scholarship യ്മറിറ്ക് സപകാളര് ഷിപ്പക്

message സപന്ദശം

method സമപപദായം, മാര്ഗ്ം, പദ്ധതി

methodology അന്തരീക്വിജ്ാനം, 
കാലാവസ്ാവിജ്ാനം

metropolitan area യ്മപപടാപപ്പാലിറ്ന്  ഏരിയ

middle income group മധ്യവരടുമാന വര് ഗം

middleman മധ്യസ്ന് , ദല്ാൾ, മധ്യവര് ത്ി

midwifery സമൂതികര് മം

migrant കടുടിപയറിയ ആൾ, പപവാസി

mileage കമപല്ജ

militancy ഉപഗവാദം, തീപവവാദം

millennium സഹപസവാര്ഷികം

miniature ലഘടു, യ്ചറിയ, ലഘടുരമൂപത്ിലടുള്ള

minimum ഏറ്വടും കടുറഞ്ഞ, ന്യമൂനതമം, അല് പ്പതമം

mining ഖനനം

ministerial മിനിസ്റീരിയൽ

ministry മന്പതിസഭ, മന്പതികാര്യാലയം, മന്പതാലയം

minor കമനര് , യ്ചറടുകിട, അപപധാന, 
ലഘടുയ്ഗൌണ, പപായപമൂര് ത്ി എത്ാത്

minority ന്യമൂനപക്ം

minor works യ്ചറടുകിട പജാലികൾ, അപപധാന 
പജാലികൾ

minutes മിനിറ്ക്സ, നടപടിക്കടുറിപ്പക്

misappropriation അപഹരണം, ദടുര് നടപടി, ദടുര് വിനിപയാഗം
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misbehaviour ദടുര് വൃത്ി, നടപടിപ്പിശക്

miscarriage of justice നീതിഭംഗം

miscellaneous പലവക

mischief കടുസൃതി, ശല്യം, അനര് ഥം

misclassification യ്തറ്ായ വര് ഗീകരണം

misconduct നടപടി ദമൂഷ്യം, ദടുര് ന്ടത്

mislead വഴിയ്തറ്ിക്കടുക, യ്തറ്ായിനയിക്കടുക

mismanagement മിസമാപന്ജയ്മന് റ്, ദടുര് ഭരണം

misrepresentation യ്തറ്ിദ്ധരിപ്പിക്കൽ

misstatement of facts വസതടുസ്ിതികൾ യ്തറ്ായി 
പപസതാപിക്കൽ

misunderstanding യ്തറ്ിദ്ധാരണ

misuse ദടുരടുപപയാഗം

mixed economy മിപശസമ്പദ വ്യവസ്

mob ആള് കമൂട്ം

mobile ഗതിശിലം, ചലിപ്പിക്കാവടുന്

mobility ഗതിശീലത

mode രീതി

model മാതൃക

moderator പമാഡപററ്ര് , മധ്യസ്ന് , 
മിതയ്പ്പടടുത്ടുന്വന് 

modification രമൂപപഭദം, പരിഷകരണം

modus operandi കാര്യമാര് ഗം, പപവര് ത്നസമപപദായം

monetary grant പണമായടുള്ള പഗാന് റ്, ആര് ഥിക അനടുദാനം

money പണം, ധനം, അര് ഥം

monitor പമാണിട്ര് , അനടുവീക്ണം യ്ചയെചുക

monogamy ഏകപത്നിത്ം, ഏകവിവാഹം

monogram പമാപണാപഗാം 

monopoly കടുത്ക

monotony ഏകരസത

monthly tour diary പപതിമാസ സഞ്ചാര ഡയറി
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month to month മാസാനടുമാസം

moral കനതികമായ

morale മപനാബലം

moral turpitude കനതികമായ അധമത

moratorium യ്മാറപട്ാറിയം, ഋണസ്ാനം, 
വിളംബനകാലം

mortality മരണം

mortgage പണയം, പണയം യ്കാടടുക്കടുക, ഒറ്ി

most	confidential അതിപഗാപ്യം

mother tongue മാതൃഭാഷ

motion ഉപപക്പം, പപപമയം

motion study ഉപപക്പ പഠനം, പപപമയ പഠനം

motivation അഭിപപപരണ

motive ഉപ്ദശ്യം, ഉത്പപപരണ

motto ആദര് ശവാക്യം, പമാപട്ാ

mouthpiece മടുഖ പപതം, പക്വക്താവ്

movable ജംഗമം, അസ്ിരം

move അവതരിപ്പിക്കടുക, ഉന്യിക്കടുക, നീക്കടുക 
(കംപ്യമൂട്ര് )

movement ഗതി, സഞ്ചാലനം

multifarious (duties) വിവിധ പപകാരമടുള്ള (പജാലികൾ)

multipurpose ബഹ്യപപപയാജകം

municipal tax മടുനിസിലൈൽ ടാക്സ

museum മ്യമൂസിയം, സംപഗഹാലയം

muster roll മസ്റ൪ പരാൾ

mutation നാമാന്തരണം, ഉൾ പരിവര് ത്നം, 
പപകാരാന്തരീകണം

mutatis mutandis ആവശ്യമായ പഭദഗതികപളായ്ട

mutual understanding പരസപര ധാരണ
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N

name card പപര് വിവരച്ചീട്ക്, യ്നയിംകാര് ഡ

narcotic നര് പക്കാട്ിക് സാധനങ്ങൾ

narrative apporaisal വിവരണാരപരമായ വിലയിരടുത്ൽ

narrator വര് ണനകര് ത്ാവ്, വാചകന് 

nation രാഷപടം

national പദശം

nationalism രാഷപടീയത, പദശീയത

nationality രാഷപടീയത

nationalization പദശസാല് ക്കരണം

national language രാഷപടഭാഷ, പദശീയഭാഷ

national	savings	certificate പദശീയ സമ്പാദ്യ സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

native സ്പദശി, നാട്ചുകാരന് , സ്പദശത്ടുള്ള

natural സ്ാഭാവിക, പപാകൃതിക, സ്പദശത്ടുള്ള

naturalization യ്പൌരീകരണം, യ്പൌരത്യപപദാനം

naval force നാവികപ്പട

navigable ഗതാഗതപയാഗ്യമായ

navigation കപ്പപലാട്ം, നാവികയാപത

nayes നിപഷധങ്ങൾ

necessary action പവണ് നടപടി, അവശ്യനടപടി

needful പവണ്ത്, ആവശ്യമായത്

negative നിപഷധാത്മക

neglect കൃത്യവിപലാപം

negligence ഉദാസീനത, ഉപപക്

negligible കകമാറ്ം യ്ചയൊവടുന്

negotiability കകമാറ്ാവടുന് സ്ിതി, യ്നയ്ഗാഷ്യബിലിറ്ി

negotiable instrument കകമാറ്ാവടുന് പപമാണങ്ങൾ, 
യ്നപഗാഷ്യബിൾ ഇന് സറ്പറടുയ്മന് റ്



negotiation non-interest bearing 

91

negotiation കമൂടിയാപലാചന

negotiator കമൂടിയാപലാചന നടത്ടുന്യാൾ

nepotism സ്ജനപക്പാതം

net അറ്, ശടുദ്ധം, വാസതവികം, അസ്ൽ

net investment അറ് മടുതല് മടുടക്കക്

neutral നിഷപക്മായ

news വര് ത്മാനം, വാര് ത്

newsletter ന്യമൂസ യ്ലറ്ര് 

newspaper വര് ത്മാനപപതം, ന്യമൂസപപപ്പര് 

news reader വാര് ത്ാവാചകന് , 
വാര് ത്ാവായനക്കാരന് 

next of kin അടടുത് ബന്ടു

night duty രാപതി ഡ്യമൂട്ി

nil report നിൽ റിപപ്പാര് ട്ക്, ഒന്ടുമില് എന് റിപപ്പാര് ട്ക്

no admission പപപവശനമില്

no	demand	certificate അനഭിയാചന സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്, പനാ 
ഡിമാന് ഡ സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

nomenclature സാമം, സംജ്, നാമാവലി, നാമപദ്ധതി, 
പാരിഭാഷിക ശബ്ാവലി

nominal cost നാമമാപതവില

nominal value നാമമാപതമമൂല്യം

nominate നാമനിര് പദശം യ്ചയെചുക, പനാമിപനറ്ക് 
യ്ചയെചുക, പനാമിപനറ്ക് യ്ചയെചുക

nomination നാമനിര് പദശം

nominee പനാമിനി, നിര് ദിഷ്നാമാവ്, സംമിതൽ

non-age പപായപമൂര് ത്ിയാകാത്, അവയസകത

non-contributory അംശദാനം യ്ചയൊത്, 
പനാണ് പകാണ്ക്പടിബ്യമൂട്റി

non-essential അനിവാര്യമില്ാത്

non-gazetted ഗസറ്ഡ ഇല്ാത്

non-interest bearing പലിശ ഇല്ാത്
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non-judicial പനാണ്  ജടുഡിഷ്യൽ

non-ministrial പനാണ്  മിനിസ്റീരിയൽ

non-negotiable പനാണ്  യ്നപഗാഷ്യബിൾ, കകമാറ്ം 
യ്ചയൊനാവാത്

non-official	 അനടുപദ്യാഗസ്ന് , അയ്നൌപദ്യാഗിക

non-payment പനാണ് -പപയ്മന് റ്

non-payment	certificate	 പനാണ്  പപയ്മന് റ് സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

non-practising allowance പനാണ്  പപാക്ടീസിങ് അലവന് സ

non-recurring expenditure അനാവര് ത്ക യ്ചലവ്

non-refundable മടക്കിയ്ക്കാടടുക്കാവടുന്തല്ാത്

non-statutory നിലവാരയ്പ്പടാത്, അമാനകം

non-taxable income നികടുതിനല്പകണ്തില്ാത് വരടുമാനം

non-technical post പനാണ്  യ്ടക്നിക്കൽ പപാസ്റക് 

non-traditional പരമ്പരാഗതമല്ാത്

non-verbal communication യ്മൌവികമല്ാത് സംവാദം

no	objection	certificate	 പനാ ഒബജക്ന്  സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

no	profit,	no	loss ലാഭവടുമില് നഷ്വടുമില്

norm മാനകം

normal സാധാരണമായ, പതിവായ

no smoking പടുകവലി നിപരാധം

notable വിശിഷ്മായ, മഹത്പമറിയ, 
എടടുത്ടുപറപയണ്ടുന്

not applicable (N/A) ബാധകമല്

not available (N/A) അനടുപലഭ്യം

note പനാട്ക്, പപതം, കടുറിപ്പക്

notice പനാട്ീസ, അറിയിപ്പക്, മടുന്റിയിപ്പക്

noticeable പശദ്ധിപക്കണ്ടുന്

notification	 പനാട്ിഫിപക്കഷന് , വിജ്ാപനം

notified	area	 വിജ്ാപനം

noting and drafting പനായ്ട്ഴടുത്ടും കരടടു തയൊറാക്കാലടും

notional pay കല്പിതമായ പവതനം
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not negotiable കമൂടിയാപലാചനയ്ക്കടു 

not negotiable instrument കമൂടിയാപലാചനയ്ക്കടുവിപധയമല്ാത് 
പപമാണങ്ങൾ

nucleus ന്യമൂക്ിയസ, ബീജം, പകന്പദ

null നിഷഫലം, ശമൂന്യം, റ്ദക്, നിഷപപഭാവം

null and void നിഷഫലവടും അസാധടുവടും, അകൃതകവടും 
ശടുന്യവടും

number നമ്പര് , അക്കം, എണ്ണം, സംഖ്യ

numbering നമ്പറിങ്, നമ്പറിടൽ

numeral അക്കങ്ങൾ

O

oath ശപഥം, സത്യം, സത്യം യ്ചയെചുക

oath of allegiance ഭരണഘടനപയാടടുള്ള നിഷഠ

oath	of	office ഉപദ്യാഗശപഥം

obedience അനടുസരണം, ആജ്ാപാലനം

obituary ചരമക്കടുറിപ്പക്

object വസതടു, എതിര് വാദം ഉന്യിക്കടുക

objection തടസ്ം, എതിര് വാദം, ആപക്പം

objective ഉപ്ദശ്യം

objects and reasons ഉപ്ദശ്യവടും കാരണങ്ങളചും

obligatory നിര് ബന്കമായ

obscene നാണംയ്കട്

obscene gesture അലേീലമായ ശരീരപചഷഠ

observer നിരീകന് 

obsolete പപപയാഗത്ിലില്ാത്, ലടുപതം, 
പപചാരമടുപതമായ

obstruction തടസ്ം
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obvious സപഷ്മായ

occasional അനിയതം, പപാസംഗികം, വല്പപ്പാഴടുമടുള്ള

occupancy കടുടിയിരിപ്പക്

occupant കടുടിപാര് പ്പചുക്കാരന് 

occupation യ്താഴിൽ, കകവശയ്പ്പടടുതൽ, കകവശം, 
ജീവനം

occupy കകവശയ്പ്പടടുത്ടുക, അധീനയ്പ്പടടുത്ടുക

octroi duty നഗരച്ചചുങ്ം, ചടുങ്ം

off day അവധി ദിവസം, മടുടക്കടു ദീവസം

off duty ഡ്യമൂട്ി കഴിഞ്ഞക്, ഡ്യമൂട്ി സമയത്ിന് 
പടുറത്ക്

offensive ആപകമണാത്മകം, ബീഭത്ം, 
ജഗടുപസാവഹം

offer നിയടുക്തിപപസതാവം, വിലപറയൽ

offer of appointment നിയമന പപസതാവം

office ഓഫീസ, കപച്ചരി, പജാലി, പദവി, 
കാര്യഭാരം

office	of	profit ആദായകരമായ ഉപദ്യാഗം

official ഔപദ്യാഗികമായ, ഉപദ്യാഗമടുറയിലടുള്ള, 
ഉപദ്യാഗസ്ന് 

officialdom അധികാരിവര് ഗം, ഉപദ്യാഗസ്വര് ഗം

official	duty ഔപദ്യാഗിക കര്  ത്വ്യം

officialese കാര്യാലയ ഭാഷ

official	language ഭരണഭാഷ

officially ഔപദ്യാഗികമായി

official	report ഔപദ്യാഗികറിപപ്പാള് ട്ക്

official	version ഔപദ്യാഗിക പപസതാവന, 
ഔപദ്യാഗികഭാഷ്യം

officiating ഒഫിപഷ്യറ്ിങ്, സ്ാനാപന്ന് 

“off the job” training കാര്യസ്പലതര പപശിക്ണം

off the record പപസിദ്ധീകരിക്കാന്  പാടില്ാത്, ഓഫ് ദ 
യ്റക്കാര് ഡ
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okay (O.K.; okey) ഒ.യ്ക.ശരി, എല്ാം ശരിതയ്ന്

ombudsman പലാക്പാൽ, ഓംബടുഡസമാന് 

on account grant കണക്കനടുസരിച്ചചുള്ള പഗാന് റ്

on demand ആവശ്യയ്പ്പടടുപമ്പാൾ, ഡിമാന് ഡിൽ

on duty ഡ്യമൂട്ിയിൽ, കൃത്യനിര് വഹണത്ിൽ

one sided ഏകപക്ീയ

on line ഓണ് കലന് 

on-special duty പപപത്യക ഡ്യമൂട്ിയിൽ

on the job training കാര്യസ്ല പപശിക്ണം

onus കടമ, ബാധ്യത, ഭാരം

open day കാര്യ ദിനം

open system തടുറന് വ്യവസ്, മടുക്തമായ വ്യവസ്

opening തടുറക്കടുക, ഉത്ഘാടനം, തടുടക്കം

opening balance മടുന്ിരിപ്പക്

opening hours തടുറന്ിരിക്കടുന് സമയം

open learning മടുക്ത പഠനം, പരമ്പരാഗതരീതിയിലല്ാത് 
പഠനം

open letter തടുറന് കത്ക്

open university ഓപ്പണ്  യടുണിയ്വഴസിറ്ി

operating cost പപാവര് ത്ിക യ്ചലവ്

operating staff പപാവര് ത്ിക ജീവനക്കാര് 

operation നടപ്പാക്കൽ, പപവര് ത്നം, പകിയ, 
ശസപതപകിയ

operative പപാവര് ത്ികമായ

opinion അഭിപപായം

opposition പപതിപക്ം, എതിര് പ്പക്

option ഓപഷന് , എച്ികം, വികല്പം

oral വാക്കാൽ, വായ്മാഴി

order ഉത്രവ്, കല് പ്പന

order cheque ഒര് ഡര്  യ്ചക്കക്

order of reservation ആരക്ണ പകമം, സംവരണപകമം
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ordinance ഓര് ഡിനന് സ

organization അടടുക്കടുക, ചിട്യ്പ്പടടുത്ടുക (കംപ്യമൂട്ര് )

organization chart സംഘടനം ചാര് ട്ക്

organizer സംഘാടകന് 

oriented വ്യക്തമായി മനസ്ിലാക്കിച്ച

original യ്മൌലികമായ, അസ്ൽ പകര് പ്പക്

original department യ്മൌലികമായ വിഭാഗം

original sale deed അസ്ൽ വില്പന തീറ്

ostensible owner കാഴചയിൽ പതാന്ിക്കടുന്വിധമടുള്ള 
ഉടമസ്ന് 

outbreak പിളര്പ്പക്, ആരംഭം

outfit	allowance പരിധാന്  ബത്, പഡസ്ക് അലവന് സ

outgoing member നിര് ഗമിക്കടുന് അംഗം, പടുറപത്ക്കടു 
പപാകടുന് അംഗം

outgoing	file പടുറത്ടുപപാകടുന് ഫയലടുകൾ

outlay മടുതല് മടുടക്കക്, യ്ചലവ്

outlet നിര് ഗമന മാര് ഗം

outline രമൂപപരഖ, ചടുരടുക്കം, സംപക്പം, സാരം

outlook കാഴചപ്പാട്

out of court പകാടതിക്കടു യ്വളിയിൽ

out of date കാലാവധി കഴിഞ്ഞ, പഴയ

out of order യ്കടടുപാടടുള്ള

out of print അച്ചടിയിൽ  ഇല്

out of turn ഊഴം ലംഘിച്ച, ഊഴംയ്തറ്ി

out of turn allotment ഊഴംയ്തറ്ിയ അലാട്ക്യ്മന് റ്

outpost ഔട്ക്പപാസ്റക്

output ഉല് പാദനം, ഉല് പന്ം

outright purchase പനപരയടുള്ള പകയം

outsource ബാഹ്യസാധനം, പജാലി പടുറത്ടു 
യ്കാടടുത്ടു യ്ചയെിക്കടുക



outstanding pamphlet

97

outstanding പിരിഞ്ഞടു കിട്ാനടുള്ള, കടുടിശ്ിഖയായ, 
ഉല് കൃഷ്മായ, വിശിഷ്മായ

over age പപായം കഴിഞ്ഞ

overall സമസത, സമപഗമായ, ഓവര്  ആൾ

overall	deficit സമപഗമായ കമ്മി

overall billing സമപഗമായ ബില്ിങ്

overcharge അധികയ്ച്ചലവ്

overdue അവധി കഴിഞ്ഞ തടുക

overestimate അതിയായി അനടുമാനം യ്ചയ്ക

overhead charge അതിരിക്തയ്ച്ചലവടുകൾ

overlapping അതിവ്യാപിക്കടുക

overriding priority അസാധടുവാക്കിയ മടുന് ഗണന

over-rule റ്ദാക്കടുക

oversight പനാട്പ്പിഴ, പര്യപവഷണം

overtime pay അതിസമയ ശമ്പളം, ഓവര് കടം പപ

overvaluation അധികമായി വിലയിരടുത്ൽ

ownership ഉടമ, ഉടമാവകാശം, ഉടമസ്ത

P

package പാപക്ക്ജ

package deal പാപക്ക്ജ ഇപപാട്

packing and marking പാക്കക് യ്ചയെലടും അടയാളമിടലടും

packing list പാക്കിങ് ലിസ്റക്

pact സന്ി, കരാര് 

paid പണം യ്കാടടുത്, പണമടച്ച

paid up capital അടവടുമടുലധനം, തീര് ത്ടച്ച മമൂലധനം

pamphlet ലഘടുപരഖ
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panel പാനൽ, നാമിക, നാമപ്പട്ിക

paper പപപ്പര് , കടലാസ

para പപരപഗാഫ്

paramount പരമായ, സര് പവാപരി

parent അമ്മ അയ്ല്ങ്ിൽ അച്ന് 

parental കപതൃകമായ

parent	office ഉല്പത്ിസ്ാന കാര്യാലയം

par excellence പപശഷഠം, സര് പവാല് പപശഷഠം

pari passu പപശഷഠം, ഉല് ക്കൃഷഠം. സര് പവാല് ക്കൃഷഠം

parity തടുല്യത, സമാനത

parliament പാര് ലയ്മന് റ്

part ഭാഗം, അംശം, അംഗം

part	file ഭാഗിക ഫയൽ, പാര് ട്ക് ഫയൽ

partial ഭാഗികമായ 

participate പയ്ങ്ടടുക്കടുക

particular വിവരം, വിപശഷവിവരം

particulars വിവരങ്ങൾ, വിപശഷവിവരങ്ങൾ

partition പങ്ിടൽ, വിഭജനം, ഭാഗം

partner പങ്ാളി

partnership deed പങ്ടുടമയാധാരം

part payment ഭാഗികമായ പണം യ്കാടടുക്കൽ

part-time പാര് ട്ക് കടം, പകടുതി സമയ

party പാര് ട്ി, കക്ി

par value നിര് ദിഷഠമായ വില

pass പാസ, പാസാക്കടുക, അംഗീകരിക്കടുക, 
അനടുവദിക്കടുക

passage വഴി, മാര് ഗം, അംഗം, ഉദ്ധരണം യാപത, 
യാപതയ്ച്ചലവ്

password പാസ പവഡ, അടയാളവാക്കക്

patent പപറ്ന് റ്, പപകടമായ, ഏകസ്ം

patron രക്ാധികാരി, സംരക്ക
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pay ശമ്പളം, പവതനം

pay bill ശമ്പളബിൽ

pay	certificate ശമ്പള സര്ട്ിഫിക്കറ്ക്

pay day ശമ്പളദിനം

payee പണം കകപ്പറ്ചുന് ആൾ, ആദാതാവ്, 
പഗഹിതാവ്

payer ദാതാവ്

payment ഒടടുക്കക്, പണം യ്കാടടുക്കൽ

pay off യ്കാടടുത്ടു തീര് ക്കടുക

pay order പപ ഓര് ഡര് , ശമ്പള ഓര്ഡര് 

pay roll പപ പറാൾ, ശമ്പളപ്പട്ിക

pay scale ശമ്പള സയ്കയിൽ

pecuniary ധനപരമായ

penal പപന് 

penal code ശിക്ാനിയമം

penal interest പിഴപ്പലിശ

penalize ശിക്ിക്കടുക

penalty പിഴ, പപായശ്ചിത്ം

pending അനിര് ണിതം, ആപലാചനയിലിരിക്കടുന്, 
നിലവിലടുള്ള, തീര് പ്പാകാത്

pen down strike യ്പന്  യ്ഡൌണ്  പണിമടുടക്കക്

pension യ്പന് ഷന് , നിവൃത്ി പവതനം, 
വിരാമപവതനം

pensionable യ്പന് ഷന്  ഉള്ള, യ്പന് ഷന്  കിട്ാവടുന്

pensioner യ്പന് ഷന് കാരന് 

pension scheme യ്പന് ഷന്  പദ്ധതി

per annum പപതിവര് ഷം

per bearer വാഹകദ്ാരാ, വാഹകന് മടുപഖന

per capita (=per head) പപതിശീര് ഷം

percent ശതമാനം

perennial അനവരതമായ, അക്യമായ
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preferential purchase മടുന് ഗണനാപരമായ പകയം

perform പാലിക്കടുക, നിഷപാദം യ്ചയ്ക

performance കാര്യ നിഷപാദനം, പാലനം

period കാലാവധി, അവധി, കാലം

periodical നിയതകാലികം, 
ആനടുകാലികപപസിദ്ധീകരണം

period under review സമീക്ാധീനമായ കാലാവധി

perjury കള്ളസാക്്യം, കള്ളസത്യ വാങ്മമൂലം

perks യ്പര് ക്കക്സ, അനടുലഭ്യങ്ങൾ

permanent സ്ിരം, സ്ിരമായ, സ്ായിയായ

per mensem പപതിമാസം

permissible അനടുവദനീയമായ

permission അനടുമതി, അനടുവാദം

permit യ്പര് മിറ്ക്, അനടുമതി

permitted അനടുമതി നല് കിയ

perpetual സ്ിരമായ

perpetuity ശാശ്തത

perquisites (=perks) അനടുലഭ്യങ്ങൾ (യ്പര് ക്കക്സ)

personal യ്പഴസനൽ, വ്യക്തിപരമായ

personal assets വ്യക്തിപരമായ ആസ്ികൾ

personal bond യ്പഴസനൽ പബാണ്ക്

personality ആത്മകവശിഷ്്ം

persona non grata യ്പഴസനൽ പബാണ്ക്

personnel പജാലിക്കാര് , കാര് മ്മികര് 

personnel policy കാര് മ്മിക നയം, ജിവനക്കായ്ര 
സംബന്ിച്ചനയം

perspective വീക്ണം, പരിപപപക്്യം

persuasion അനടുനയം, പപപാത്ാഹനം, പപപരണ

pertinent സംഗതമായ

perusal വായന, പഠനം

petition ഹര് ജി, ആപവദനം
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petitioner ഹര് ജിക്കാരന് , അപപക്കന് , ആപവദകന് 

phase ഘട്ം, പപാവസ്

photograph പഫാപട്ാപഗാഫര് 

photostat പഫാപട്ാസ്റാറ്ക്

physical checking പനരിട്ചുള്ള പരിപശാധന

physical defect കായികമായ കവകല്യം, ശാരീരിക 
കവകല്യം

physical education കായിക വിദ്യാഭ്യാസം

physically handicapped അംഗകവകല്യമടുള്ളവന് , വികലാംഗന് 

physical	verification പനരിട്ചുള്ള

piecemeal പപളസയ്മന് റ്

piece rate മാപതാനടുപാതമായ നിരക്കക്/വീതം

pilgrim തീര് ഥാടകര് 

pilot programme കപലറ്ക് പരിപാടി

PIN (postal index number) പിന്  (പപാസ്റൽ ഇന് ഡക്സ നമ്പര് )

placement service പപളസയ്മന് റ സര് വീസ

place of birth ജനന തീയതി

place of work പജാലിസ്ലം

plaintiff വാദി

plan ലൈാന് , വദ്ധതി, ആസടുപതണം

planning ആസടുപതണം

plant ലൈാന് റ്, യന്പതസാമപഗി, യന്പപതാപകരണം, 
സസ്യം നടടുക

player കളിക്കാരന് , സപപാര് ട്ക്സമാന് 

plea വാദം, സമാധാനം

Pleader ലൈീഡര് , വക്കീൽ

plebiscite ഹിതാപന്ഷണം, ഹിതപരിപശാധന

pledge പണയം, ഈട്, പപതിജ്, 
ഈടടുയ്കാടടുക്കടുക, പണയം വയ്ക്കടുക

plenary session പമൂര് ണസപമ്മളനം

plenipotentiary പമൂര് ണാധികാരി
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plinth area പളിന്തക് ഏരിയാ

policy നയം, പപാളിസി

political activity രാഷപടിയ പപവര് ത്നങ്ങൾ

poll പപാൾ, സമ്മതിദാനം

pollution മലിനീകരണം, നശിപ്പിക്കൽ 

political രാഷ്ീയ

pool മത്രക്കളി, പര്യരടുയ്ടയടും കഴിവടുകൾ 
സംഭരിക്കടുക, യ്ചറടുകടുളം

portfolio (of a minister) വകടുപ്പക് (മന്തിയടുയ്ട) 

position സ്ിതി, സ്ാനം, സ്ലം

positive യഥാര് ത്ഥമായ, പരമമായ

post പപാസ്റക്, തസതിക, തപാൽ, നിയമിക്കടുക

post-dated പിന്  തീയതിയിട്

post-facto sanction കാര്യാത്ര സ്ീകൃതി

Post-graduate ബിരടുദാനന്തരപഠനയ്ത് സംബന്ിച്ച

posthumous മരണാനന്തര

posting പപാസ്റിങ്

post mortem examination മരണപശഷം പരിപശാധന

postpone മാറ്ിവയ്ക്കൽ

postscript (P.S.) പിന്  കടുറിപ്പക്, അനടുപലഖവം

power അധികാരം, വിദ്യടുച്ക്തി

power of attorney മടുക്തിയാര് നാമാ, പവര്  ഓഫ് അട്ര് ണി

practicable പപാവര് ത്ികമായ

practice പപാക്റ്ീസ, പതിവ്, വൃത്ി

pre-audit പപീആഡിറ്ക്, മടുൻ ആഡിറ്ക്

precaution മടുന് കരടുതൽ

precedent കഴിഞ്ഞ, മടുന് പടുള്ള

precis സംപഗഹം, ചടുരടുക്കം

precise സമൂക്ക്മമായ, ശരിക്കടും

preclude തടയടുക, അകറ്ി നിര് ത്ടുക, 
ഒഴിച്ചചുനിര് ത്ടുക
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preconception പമൂര് വധാരണ, മടുന് വിധി, മടുന് സങ്ല്യം

predecessor മടുന് ഗാമി, പമൂര് വഗാമി

predominant സര് വപപബലമായ, ശക്തിമത്ായ

preface ആമടുഖം

prefer സമര് പ്പിക്കടുക, മടുന് ഗണനകിട്ചുക, 
പബാധിപ്പിക്കടുക

prejudice ഹാനി, ദമൂഷ്യം

preliminary പപാരംഭമായ, ആദ്യകാര്യം

premature അകാലം, മമൂയ്പ്പത്ാത്, 
സമയത്ിനടുമടുപമ്പയടുള്ള

premises പരിസരം, വളപ്പചുകൾ പടുരയിടം

premium പപീമിയം

prepaid മടുന് കമൂട്ിയ്ക്കാടടുത്

prepaid card മടുന് കമൂട്ി (ചാര് ്ജ) അടച്ച കാര്ഡ

pre-planned മടുന് കമൂട്ി പദ്ധതിയിട്

prepone മടുന്ിപലയ്ക്കക് മാറ്ചുക, 
മടുന് തിയതിക്കക്മാറ്ചുക

pre-receipted bill മടുന് രസീതടുള്ള ബില്ക്

prerogative പപപത്യകാധികാരം

prescribe നിര് പദശിക്കടുക

prescribed നിര് ദിഷ്മായ

prescribed form നിര് ദിഷ്പഫാറം

presentation പപസതടുതീകരണം

preside ആധ്യക്്യം വഹിക്കടുക

president പപസിഡന് റ്, രാഷപടപതി, അദ്ധ്യക്ന് 

press പപസ്ക്, അച്ചചുകമൂടം, വര് ത്മാന

press copy പപസ്ക് പകാപ്പി

press gallery പപസ്ക് ഗ്യാലറി

presumed അനടുമാനിക്കടുക, കരടുത്ടുക

presumptive pay അനടുമാനിക ശമ്പളം

presupposed മടുന് കമൂട്ി സങ്ല്പിച്ച / ഉപ്ദശിച്ച
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pretext വ്യാജം

prevail പപചലിതമാവടുക

prevent നിപരാധിക്കടുക, നിവാരണം യ്ചയ്ക

prevention നിവാരണം, നിപരാധം

preventive കരടുതൽ, നിപരാധക

price	fluctuation	(=price	
movements)

വില ഏറ്ക്കടുറച്ചിൽ

pricing വില

prima facie പപഥമദൃഷ്്ം

primarily പപാഥമികമായി

primary കപപമറി, പപാഥമിക

primary receipt പപാഥമിക വരവ് / കടലാസ

principal പപിന് സിപ്പൽ

principal debtor മടുഖ്യകടക്കാരന് 

printer പപിന് റര് 

printing അച്ചടി

prior indication മടുന്  സമൂചന

priority grading പപാഥമിക പപശണീകരണം

prison ജയിൽ

prisoner തടവടുകാരന് 

privacy ഏകാന്തത

private	and	confidential സ്കാര്യവടും പഗാപ്യവടും

privilege വിപശഷാധികാരം, പപപത്യകാധികാരം

privilege committee വിപശഷാധികാര സമിതി, പപിവിപല്ജ 
കമ്മിറ്ി

prize സമ്മാനം

probability സംഭാവ്യത

probate യ്പപാപബറ്ക്

probation യ്പപാപബഷന് , പരിവീക്

probationary യ്പപാപബഷനറി

probationer യ്പപാപബഷണര് 
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probe അപന്ഷണം, സമൂക്ക്മ പരിപശാധന

procedural rules നടപടിച്ചട്ങ്ങൾ

procedure നടപടിപകമം, നടപടി

proceedings നടപടികൾ

process പപപകിയ, പപപാസസ്ക്

processing പപപാസസ്ിങ്

procession യ്താഴിൽ, വൃത്ി

proclaim പപഖ്യാപിക്കടുക

proclamation പപഖ്യാപനം

procurement ആദാനം, സംഭരണം

product വിളവ്, ഉല് പന്ം

production ഉത്പന്ം, വിളവ്, ഹാജരാക്കൽ

profession യ്താഴിൽ, വൃത്ി

professional achievement യ്താഴിൽപരമായ

proficiency	certificate പപവീണതാ പപതം

profile സംക്ിപത വിവരണം, യ്പപാകഫൽ

profit ലാഭം

programme പരിപാടി

programme schedule കാര്യപകമപ്പട്ിക, പപപാപഗാം യ്ഷഡ്യമൂൾ

programming പരിപാടി

progress പടുപരാഗതി

progressive പകമപപവൃദ്ധമായ, വര് ധമാനമായ

prohibited നിപരാധിച്ച

prohibited area നിപരാധന പമഖല

prohibition നിപരാധനം, മദ്യനിപരാധനം, നിപഷധം

prohibitory order നിപരാധനാജ്

project പപപാജക്റ്ക്

projection പപപക്പണം

prominent പപമടുഖമായ

promise പപതിജ്, വാഗദാനം യ്ചയെചുക, വാഗദാനം
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promissory note (pronote) പപപാപനാട്ക്, വാഗദാനപപതം

promote അഭിവര് ധനം യ്ചയെചുക

promoter യ്പപാപമാട്ര് , അഭിവര് ധകന് 

promotion യ്പപാപമാഷന് , ഉപദ്യാഗക്കയറ്ം

promt ഉടനടി

promulgate പപഖ്യാപിക്കടുക

pronounce പപസതാവിക്കടുക

pronouncement പപസതാവം

proof പപമൂഫ്, യ്തളിവ്, യ്തളിയിക്കടുന്ത്, 
യ്താളിയിക്കൽ

proof of despatch അയച്ചതിനടുള്ള യ്തളിവ്

proof reading പപമൂഫ് റീഡിംഗ

propagate പപചരിപ്പിക്കടുക

propagation പപചരണം

proper ഉചിതമായ

property വസതടു, സ്ത്ക്, സ്ത്്ം

proposal ശിപാര് ശ, നിര് പദശം

propose നിര് പദശിക്കടുക, ഉന്യിക്കടുക

propound പപതിപാദിക്കടുക

proprietary ഉടമസ്ാവകാശമടുള്ള

propriety ഉടമാവകാശം

pro-rata ആനടുപാദികമായി

pro-rata quota ആനടുപാതികമായ പക്ാട്

prorogue സപമ്മളനം അവസാനിപ്പിക്കടുക

pros and cons പക് വിപക്ം

proscribe നിപരാധിക്കടുക

prosecution പപപാസിക്യമൂഷന് , ശിക്ാനടപടി, 
വാദിഭാഗം

prospectus യ്പപാസയ്പക്ടസ, വിവരണപ്പപതിക

protempore appointment അല്പകാലിക നിയമനം

protocol ന്യായാചരണം
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prove യ്തളിയിക്കടുക

provided എന്ാൾ, വ്യവസ്യ്പ്പടടുത്ിയ, 
തയൊറാക്കിയ

provident fund പപപാവിഡന് റ് ഫണ്ക്, ഭവിഷ്യനിധി

provision വകടുപ്പക്, വിഭവം, വ്യവസ്, 
ഭക്്യപദാര് ഥം

provisional യ്പപാവിഷണൽ, താല് ക്കാലികം

provisional list യ്പപാവിഷണൽ ലിസ്റക്, താല് ക്കാലികലിസ്റക്

proviso പരിമിതവ്യവസ്

proximity സാമീപ്യം

proxy പകരക്കാരന് , പപതിപടുരടുഷന് 

public യ്പാതടുജനം

publication പപകാശനം, പപസിദ്ധീകരണം

public duty യ്പാതടുകര് ത്വ്യം

public interest litigation 
(PIL)

യ്പാതടു താത്പര്യ വ്യവഹാരം

publicity പപസിദ്ധി, പപസിദ്ധീകരണം, പപചാരം

publish പപസിദ്ധയ്പ്പടടുത്ടുക

punctual സമയനിഷഠയടുള്ള

punishment ശിക്

purchase പനടടുക, വാങ്ങടുക

purely temporary തിക്കച്ചചും താല് ക്കാലികം

purpose ഉപ്ദശ്യം, ആവശ്യം

pursue പിന്തടുടരടുക, കിട്ചുവാന്  പശമിക്കടുക

pursuit അപന്ഷം, പതടൽ, പപയത്നം

purview കാര്യപക്പതം

put up മടുന് യ്പവയ്ക്കടുക

put-up slip അവതരണക്കടുറിപ്പക്, പടുട്പ്പക്സ്ിപ്പക്



qualification quote

108

Q

qualification പയാഗ്യത

qualified	candidate പയാഗ്യതയടുള്ള സ്ാനാര് ഥി, 
പയാഗ്യതയടുള്ള അപപക്കന് 

qualify പയാഗ്യത പനടടുക

qualifying examination പയാഗ്യത യ്കാടടുക്കടുന് പരീക്

qualifying test പയാഗ്യത യ്കാടടുക്കടുന് പരീക്

qualitative techniques ഗടുണാത്മക സപങ്തങ്ങൾ / യ്ടക്നിക്കടുകൾ

quality ഗടുണം, വിപശഷക, ക്ാളിറ്ി

quality control ഗടുണ നിയന്പതണം

quantity അളവ്, മാപത, പരിമാണം

quarantine leave ക്യാറന് കറൽ അവധി

quarterly കപതമാസികം

quash അസ്ിരയ്പ്പടടുത്ടുക

quasi അര് ധ

quasi-permanency അര് ധ സ്ിരമായ, സ്ിരകല്പമായ

query യ്ക്റി, പചാദ്യം

question പപശ്നം, പചാദ്യം

questionable പചാദ്യം, യ്ചയൊവടുന്

question hour പചാപദ്യാത്രസമയം

questionnaire പപശ്നാവലി

quit പടുറത്ടുകടക്കടുക (കംപ്യമൂട്ര് )

quorum പകാറം, ഗണപമൂര് ത്ി

quota പക്ാട്, നിയതാംശം, നിശ്ചിതാംശം

quotation യ്ക്ാപട്ഷന് , ഉദ്ധരണം, നിരക്കക്

quote പക്ാട്ക് യ്ചയെചുക, ഉദ്ധരിക്കടുക
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R

race വംശം

racial discrimination വംശാടിസ്ാന വിപവചനം

rack റാക്കക്, പലകത്ട്ക്

raid മിന്ല് പരിപശാധന

railway റയില് പവ, റയില് മാര് ഗം, തീവണ്പ്പാത

raise (pay) ഉന്യിക്കടുക, ആരംഭിക്കടുക

random യാദൃച്ികം, ഉപ്ദശ്യരഹിതം

random sampling യാദൃച്ികം, സാബ്ിംങ്

range പറഞ്ചക്, വനഭാഗം, വിസതൃതി

rank റാങ്ക്, പദവി

rank	and	file സാമാന്യജനങ്ങൾ

ranking പപശണീകരണം

rapid action force (RAF) റാപ്പിഡ ആക്ന്  പഫാഴസ

rare അപമൂരക്്വമായ, പലാഹമണൽ

rash സാഹസികമായ

ratable value കരം ചടുമത്ാവടുന് മമൂല്യം

rate വീതം, പററ്ക്, നിരക്കക്

rate contract നിറക്കക് പകാണ് പടാക്ട്

rate list വീതം ലിസ്റക്

ratification അംഗീകരണം, ശരിവയ്ക്കൽ, 
ദൃഢീകരിക്കൽ

rating തരംതിരിക്കൽ, സ്ാനപകമം

ratio അംശബന്ം

ration പറഷന് 

rational യടുക്തിക്തമായ

rationalization യടുക്തീകരണം

ration allowance പറഷന്  ബത്

raw material അസംസകൃത സാധനങ്ങൾ
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raw product അസംസകൃത ഉത്പന്ം

reaction പപതിപകിയ

reading വായനശാല, വായനമടുറി

readjust പടുന: പകമീകരണം യ്ചയെചുക

ready-made plan യ്റഡി-യ്മയ്ഡ ലൈാന് 

ready reckoner യ്റഡിറക്കണര് 

real റിയൽ

real earning യഥാര് ഥ സമ്പാദ്യം

real estate റിയൽ എപസ്ററ്ക്, ഭമൂസ്ത്ക്

reality യാഥാര്  ഥ്യം

realization വസമൂലാക്കൽ

realize വസമൂലാക്കടുക, അനടുഭവയ്പ്പടടുക, 
സാധിക്കടുക

reappointment പടുനര് നിയമനം

reappropriation പടുനര് വിനിപയാഗം

reason പഹതടു, കാരണം, യടുക്തി

reassessment വീണ് ടും ഏല് പ്പിക്കൽ

rebate റിപബറ്ക്, കിഴിവ്, കിഴിവടുതടുക

recall തിരിയ്ക വിളിക്കടുക

recede മടക്കിയ്ക്കാടടുക്കടുക, പിയ്ന്ാട്ചു മാറടുക

receipt രസീത്, വരവ്

receipt book രസീതടുബടുക്

receipts and disbursements വരവടു യ്ചലവടുകൾ

receive കകപ്പറ്ചുക

receiver റിസീവര് , ആദാതാവ്, സ്ീകരിക്കടുന്യാൾ

recent അടടുത് കാലത്ക്

reception സ്ീകരണം

receptive പഗഹിക്കടുന്

recess വിപശമം, വിപശമസ്ലം

recipient ആദാതാവ്, സ്ീകരിക്കടുന്ടുയാൾ

reciprocal പരസപര
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reciprocal demand പരസപര ഡിമാന് ഡ

reciprocate ആദാനപപദാനം യ്ചയെചുന്

reciprocity അപന്യാന്യത, പാരസപരികത

reckless പശദ്ധയില്ാത്, കരടുതലില്ാത്

reckon ഗണിക്കടുക, മതിക്കടുക, വില മതിക്കടുക

reckonable service ഗണനീയ പസവനം

reclamation ഭമൂമി നികത്ിയ്യടടുക്കൽ

recognition അംഗീകാരം, തിരിച്ചറിയൽ

recognized അംഗീകൃത

recollect ഓര് മിക്കടുക

recommend ശിപാര് ശ യ്ചയെചുക

recommendation ശിപാര് ശ

recommendatory letter ശിപാര് ശക്കത്ക്

reconcile ഒത്ടുതീരടുക

reconciliation ഒത്ടുത്ീര് പ്പക്, അനടുരഞജനം

reconsideration പടുനരാപലാചന

reconstitution പടുനതഃസംഘടന, പടുനതഃസംവിധാനം

reconstruction പടുനര് നിര് മാണം, പടുനരടുദ്ധാരണം

reconstruction	of	file ഫയൽ പടുനരടുദ്ധരിക്കടുക

record റിക്കാര് ഡ ഗടുമസതന് 

record book റിക്കാര് ഡ ബടുക്കക്

record of service സര് വീസ റിക്കാര് ഡ, പസവനറിക്കാര് ഡ

recourse ഉപാപശയം, ശടുപശമൂഷ, പിന് തിരിഞ്ഞടു 
പപാകൽ

recover വീയ്ണക് ടടടുക്കടുക, വസമൂലാക്കടുക

recovery വീയ്ണ്ടടുക്കൽ, വസമൂലാക്കൽ, ഈടാക്കൽ

recreation മപനാവിപനാദം

recruit റിപകമൂട്ക്, പചര് ക്കടുക, അംഗമാക്കടുക

recruiting authority റിപകമൂട്ിങ് അഥാറിറ്ി

recruitment റിപകമൂട്ക്യ്മന് റ്, ആയ്ളടടുപ്പക്

recruitment rules റിപകമൂട്ക്യ്മന് റ് നിയമങ്ങൾ
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rectification യ്തറ്ചുതിരടുത്ൽ

recurring ആവര് ത്കം, ആവര് ത്ന സ്ഭാവമടുള്ള

redeem വീയ്ണ്ടടുക്കടുക, ഒഴിപ്പിക്കടുക

redemption ഒറ്ി ഒഴിപ്പിക്കൽ

redirected തിരിയ്ക അയച്ച

redress പരിഹാരം ഉണ്ാക്കടുക

redressal പരിഹാരം

red-tapism ചടുവപ്പചുനാട സമപപദായം

reduction കടുറയ്ക്കൽ, കടുറവ്, കിഴിവ്

redundant ആവശ്യത്ിലധികമായ

re-employment പടുനര് നിയമനം

re-entry പടുനര് പപപവശം

refer റഫര് യ്ചയെചുക, പരാമര് ശിക്കടുക, പനാക്കടുക

reference റഫറി, മധ്യസ്ന് 

referral പരാമര് ശി

refixation	of	pay ശംബള പടുനര്  നിര് ണയം

reform പരിഷകാരം

refrain from പപവൃത്ിയിൽ നിന്ക് ഒഴിയടുക, 
വിരതനാകടുക

refreshment ലഘടുഭക്ണം, ഉപാഹാരം

refund തിരിയ്യ അടയ്ക്കടുക, മടക്കിയ്ക്കാടടുക്കൽ

refundable തിരിയ്യ യ്കാടടുക്കാവടുന്

refusal നിരസതം, വിസമ്മതം

refuse തിരസകരിക്കടുക, വിസമ്മതിക്കടുക

refused leave നിരസിച്ച അവധി

refutation ഖണ്നം, നിപഷധിക്കൽ

regard അദരം, പരിഗണന, പരിഗണിക്കടുക

region പമഖല

regional പമഖല – പപാപദശിക

register രജിസ്റര് , രജിസ്റര് യ്ചയെചുക, പതിക്കടുക

registered രജിസപടര് ഡ, രജിസ്റര് യ്ചയ്ത
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registered	office റജിസ്റര്  യ്ചയ്ത ആഫീസ

registering authority റജിസ്റര്  യ്ചയെചുന് അധികാരി

registrtion fee റജിസപപടഷന്  ഫീസ

registration form റജിസപപടഷന്  പഫാറം

registry രജിസ്റര് കപച്ചരി, രജിസ്റര് ആക്കൽ

regret പവദിക്കടുക, പവദം

regrouping പടുനര് വര് ഗീകരണം

regular നിയത, നിയമിത

regular cadre റഗടുലര് പകഡര് 

regularization പകമീകരണം, നിയതമാക്കൽ

regular service റഗടുലര്  സര് വീസ

regulations റഗടുപലഷന് , വിനിയമങ്ങൾ

rehabilitation പടുനരധിവാസം

rehearsal റിപഹഴസൽ, പമൂര് വാഭ്യാസം

reimburse പണം തിരിച്ചടയ്ക്കൽ, പപതിപമൂരണം

reinstate പടുനതഃസ്ാപിക്കടുക, വീണ്ടും 
പജാലിയില് പപപവശിപ്പിക്കടുക

reiterate തിരസകരിക്കടുക

reject തിരസകാരം

rejection നിരാകരണം, തിരസകരിക്കൽ

rejoinder പപത്യടുത്രം

relation സംബന്ം, ബന്ം

relative ബന്ടു

relative valuation സാപപക്ികമായ വിലയിരടുത്ൽ

relaxation അയവ്

relaxation of rules നിയമങ്ങളിൽ അയവ്

release മടുക്തി, പമാചനം, ഒഴിമടുറി, വിതരണം

release date വിപമാചന തീയതി, പപകാശനം യ്ചയെചുന് 
തീയതി

relevant പപസക്തമായ, സംഗതം

relevant papers പപസക്തമ്യ കടലാസടുകൾ
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reliable വിശ്ാസപയാഗ്യമായ

relief സഹായം, ആശ്ാസം, ദടുരിതാശ്ാസം, 
നിവൃത്ി, കാര്യപമാചനം

relief and rehabilitation ദടുരിതാശ്ാസവടും പടുനരധിവാസവടും

relief list ദടുരിതാശ്ാസ സമൂചി

relief works ദടുരിതാശ്ാസ പപവര് ത്നങ്ങൾ

relieve റിലീവ് യ്ചയെചുക, കാര്യമടുക്തിനല് കടുക

reliever റിലീവ് യ്ചയെചുന് ഉപദ്യാഗസ്൯

relinquishment വിയ്ട്ാഴിയൽ, കകവിട്ത് 

relinquishment of charge ചാര് ്ജ വിയ്ട്ാഴിയൽ

relocation പടുന:സ്ാപനം, പവപറാരിടത്ക് 
സ്ാപിക്കടുക

reluctance അനിച്

remark അഭിപപായയ്പ്പടടുക, കടുറിപ്പക്

remarks column റിമാര് ക്കക് പകാളം

remedial action പരിഹാര പപവര് ത്നങ്ങൾ

remedial measures പരിഹാരനടപടികൾ

remedial transfer പരിഹാരപരമായ സ്ലംമാറ്ം, 
പപതിവിധിയായ

reminder റികമന് ഡര് , ഓര് മക്കടുറിപ്പക്

remission ഇളവ്, കിഴിവനടുവദിക്കൽ, പരിഹാരം, 
വിട്ചുയ്കാടടുക്കൽ, പിന് വലിക്കൽ

remit ഒടടുക്കടുക, പണം, അടയ്ക്കടുക

remitee യ്റമിറ്ി, പണം അയച്ചചു കിട്ിയവന് 

remittance പണം ഒടടുക്കക്, അളവ്, അടച്ച തടുക

remote വിദമൂര, വിദമൂരത്ില് നിന്ക്, പപരാക്മായി

remote control വിദമൂര നിയന്പതണം

removal നിഷകാസനം, നീക്കടുക

remuneration പവതനം, പപതിഫലം

render യ്കാടടുക്കടുക, സമര് പ്പിക്കടുക, തര് ജടുമ 
യ്ചയെചുക
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renewal നവീകരണം, യ്പാളിയ്ച്ചഴടുത്ക്, പടുതടുക്കൽ

renewal of demand ഡിമാന് ഡ നവീകരണം

renounce പരിത്യജിക്കടുക

renovation പടുതടുക്കൽ, പടുതടുക്കിപ്പണിയൽ

rent വാടക, വാട്ം, വാരം

rented space വാടക സ്ലം

reopening പടുനരാരാംഭം

reorganization പടുനതഃസംഘടന

reorientation നവീകരണം

repairable പകടടുപാട് തീര് ക്കാവടുന്

repatriate പദശപപത്യാവര് ത്നം യ്ചയ്ക

repatriation of services പസവന പപത്യാവര് ത്നം

repay വീടടുക, തിരിയ്യയ്കാടടുക്കടുക

repayable തിരിച്ചചുയ്കാടടുപക്കണ്

repeal നിരസനം, റ്ദാക്കൽ

repeat order പടുനരാപദശം, വീണ്ടും നല് കടുന് ഉത്രവ്

repetitive work ആവര് ത്ിച്ചചുള്ള പജാലി

replace പടുന:സ്ാപിക്കടുക, മാറ്ി വയ്ക്കടുക

replacement പടുനതഃസ്ാപനം, മാറ്ിവയ്ക്കൽ

replenishment പടുന:പമൂര് ത്ി, കടുറവ് നികത്ൽ

report റിപപ്പാര് ട്ക്

repository ആപശയം, ആധാരം, നിധാനം

representation പപാതിനിധ്യം, നിപവദനം, വാദം, 
അഭിപവദനം

representative പപതിനിധി

reprimand ശാസിക്കടുക, ഭര് ത്നം

reprint പടുനര് മടുപദണം, വീണ്ടും അച്ചടിക്കൽ

reprisal പപതിപശാധം

reproduce പടുനരടുത്പാദിപിക്കടുക

reproduction പടുനരടുല് പ്പാദനം, പപത്യടുല് പാദനം, 
പപതിരമൂപം
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republic day റിപ്പബളിക്കക് ദിനം

repudiate തള്ളചുക, നിരസിക്കടുക, നിരാകരിക്കടുക

repugnant പപതികമൂലം, വിരടുദ്ധമായ

repurchase പടുനതഃപകമം

reputation പപസിദ്ധി, ഖ്യാതി

requirement അപപക്, ആവശ്യകത

requisite ആവശ്യമായ

requisite information ആവശ്യയ്പ്പട് വിവരം

requisites ആവശ്യങ്ങൾ

requisition ആവശ്യയ്പ്പടൽ, അഭ്യര് ഥന, അതിപഗഹണം

requisition form അര് ഥനാ പഫാറം

requisition slip അര് ഥനാ പപതം, റിക്സിഷന്  സ്ിപ്പക്

rescue രക്ാഗൃഹം

research work ഗപവഷണ പപവൃത്ി, റിസര് ച്ചക് വര് ക്കക്

resentment അപപസന്ത

reservation വച്ചചുപപാരൽ, സംവരണം, റിസര് പവഷന് 

reservation fee റിസര് പവഷന്  ഫീസ

reservation of post തസതിക സംവരണം

reserve സംവരണം യ്ചയെചുക, കരടുതല് ധനം, 
കരടുതല് പസന

reserved accommodation റിസര് വ് യ്ചയ്ത വാസസ്ലം

reserved constituency സംവരണം യ്ചയ്ത നിപയാജകമണ്ലം

reserve price റിസര് വ് കപപസ

resettlement പടുനരധിവാസം

reshuffle മാറ്ം, അഴിച്ചചുമാറ്ം

residence വസതി, താമസസ്ലം

resident permit താമസിക്കാനടുള്ള അനടുമതി

resident വസിക്കടുന്വന് 

residential ആവാസം, നിവാസം

residential accommodation ആവാസ സ്ലം, നിവാസ സ്ലം
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residential address താമസ സ്ലത്ിന് യ്റ പമൽ വിലാസം

residential quarter ആവാസഗൃഹം, നിവാസഭവനങ്ങൾ

residuary അവശിഷ്ം

residuary pension അവശിഷ് യ്പന് ഷന് 

residuary power അവശിഷ് അധികാരം

resignation രാജി

resist യ്ചറടുക്കടുക, പപതിപരാധിക്കടുക

resolution പപപമയം

respectfully ആദരപമൂര് വം, സാദരം

respectively യഥാപകമം

respondent അപ്പീല് വാദി, എതിര് കക്ി

response പപത്യടുത്രം

responsibility ഉത്രവാദിത്ം, ചടുമതല

responsible ഉത്രവാദമടുള്ള

responsive പപതികരിക്കടുന്, ഉത്രം പറയടുന്

rest house റസ്റക് യ്ഹൌസ

restore പടുനരടുദ്ധരിക്കടുക, പടുതടുക്കടുക

restraint തടസ്ം

restricted നിയന്പതിതമായ

restricted leave നിയന്പതിത അവധി

restriction നിയന്പതണം

result oriented work പരിണാപമാന്ടുഖമായ പണി

resume സംപക്പം, പടുനരാംരംഭിക്കടുക

resummon പടുനരാരംഭം

resumption പടുനരാരംഭം, തിരിയ്ച്ചടടുക്കൽ

retain പപതിധാരണം യ്ചയെചുക, നിലനിര് ത്ടുക, 
കകവശം വയ്ക്കടുക

retention price നിലനിര് ത്ിയ വില

retired യ്പന് ഷന് പറ്ിയ

retirement റിട്യര് യ്മന് റ്, പസവനവിരാമം, 
യ്പന് ഷനാകൽ
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retirement	benefits നിവൃത്ിലാഭം, റിട്യര് യ്മന് റ് 
ആനടുകമൂല്യം

retiring age പസവന വിരാമ വയസ്ക്

retiring pension പസവനവിരാമ യ്പന് ഷന് 

retrenched staff പിരിച്ചചുവിട് ജീവനക്കാര് 

retrenchment കടുറവടുയ്ചയെൽ, യ്ചലവടു ചടുരടുക്കൽ, 
പിരിച്ചചുവിടൽ

retroactive pay പമൂര് വ വ്യാപിയായ പവതനം

return ആദായം, പപത്യാഗമനം

return journey മടക്കയാപത

return of post മടക്കാത്പാൽ

revalidation പടുനതഃസാധമൂകരണം

revaluation പടുനര് മടുല്യനം

revenue റവന്യമൂ നികടുതി

revenue expenditure റവന്യമൂയ്ച്ചലവ്

revenue stamp റവന്യടു സ്റാമ്പക്

reverse പപതിപലാമം, ഉല് പകമം, വിപര്യാസം

reverted പപത്യാവര് ത്ിതം, തിരിച്ചയയ്ക്കയ്പ്പട്

review സമീക്, പടുനതഃപരിപശാധന, റിവ്യമൂ 
നിരമൂപണം

review board റിവ്യമൂ പബാര് ഡ

revise പടുതടുക്കടുക, പരിപശാധിക്കടുക

revised agenda പടുതക്കിയ കാര്യപരിപാടി

revised budget പടുതടുക്കിയ ബജറ്ക്

revised estimate പടുതടുക്കിയ എസ്റിപമറ്ക്

revised rules പടുതടുക്കിയ ചട്ങ്ങൾ

revision റിവിഷന് (നി) പടുനരീക്ണം, പരിഷകരണം

revision of pay scale ശമ്പള പരിഷകരണം

revival പടുനരടുജ്ീവനം, പടുന:പപവര് ത്നം

revocation നിരസനം, ഖണ്നം, പിന് വലിക്കൽ(നി)

revoke റ്ദാക്കടുക, പിന് വലിക്കടുക
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revolution പരിപകമണം, കലാപം, ചടുഴല് ച്ച

revolving fund പരിപകമിക്കടുന് നിധി

reward പാരിപതാഷികം, സമ്മാനം, പപതിഫലം

reward scheme പാരിപതാഷിക പദ്ധതി

right അവകാശം

rightful claimant ശരിയായ അവകാശി

rigid അയവില്ാത്

riot ലഹള

risk അപായം

risk purchase ആപത്ടുപനരിടാവടുന് പകയം

rival എതിരാളി, ശപതടു

road mileage പറാഡ കമപല്ജ

roadways പറാഡ പവസ

role പങ്ക്, അഭിനയഭാഗം

roll പട്ിക, നാമാവലി

rolling plan പപവാഹിയായ പദ്ധതി

roll number പറാള്നംമ്പര് , പകമസംഖ്യ

roster പറാസ്റര് 

rotation പരിവര് ത്നം

rough പരടുപരടുത്, രമൂക്ം, അസംസകൃത

rough copy ആദ്യപകര് പ്പക്, കരടടുപകര് പ്പക്

rounding off പടുര് ണാങ്ിതമാക്കടുക, 
പമൂര് ണസംഖ്യയിപലക്കക് യ്കാണ്ടുവരിക

route വഴി, പപയാണമാര് ഗം

routine ദിനചര്യ, സാധാരണമായ

routine note റമൂട്ീന് പനാട്ക്, ദിനക്കടുറിപ്പക്

routine test പതിവ് പരിപശാധന

royalty പറായല് ട്ി, അവകാശപ്പണം, രാജപഭാഗം, 
ലാഭാവകാശം

rubber stamp റബ്ബര് മടുപദ

rude അശിഷ്നായ
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rule റമൂൾ, ചട്ം, നിയമം

ruler ഭരണാധികാരി, റമൂളര് , റമൂള് തടി

rules and regulations നിയമങ്ങളചും വിനിയമങ്ങളചും

rules of business ബിസിനസ ചട്ങ്ങൾ, കാര്യനടത്ിപ്പക് 
വിവരങ്ങൾ

ruling റമൂളിങ്, തീര് പ്പക്, വ്യവസ് 

ruling party ഭരണ കക്ി

rumour കിംവദന്തി

running staff റണ്ണിങ് സ്റാഫ്, യാപതയ്ചപയെണ് പണിയിൽ 
ഉള്ളവര്  

rural development plan പഗാമീണ വികസന പദ്ധതി

rural upliftment പഗാമീണ ഉദ്ധാരണം

rustication വിനിഷക്കാസനം, ബഹിഷക്കരിക്കയ്പ്പടടുക

S

sabbatical leave ശാപബറ്ിക്കൽ അവധി, ശാബത്ക് 
വര് ഷാവധി

sabotage അട്ിമറിപപവര് ത്നം

sack പിരിച്ചചുവിടടുക

safe പസഫ്, പണയ്പ്പട്ി, സടുരക്ിതമായ

safe custody സടുരക്ിത കകവശം

safeguarding രക്ാവ്യവസ്കൾ

safety സടുരക്ിതത്ം, ഭപദത, രക്

safety device സടുരക്ാ ഉപായങ്ങൾ

safety regulations സടുരക്ാ വിനിയമങ്ങൾ

salaried class ശമ്പളം പറ്ചുന് വര് ഗം

salary ശമ്പളം

salary cheque ശമ്പള യ്ചക്കക്
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salary deduction ശമ്പളക്കിഴിവ്

salary review ശമ്പള സമീക്

salary structure ശമ്പള ഘടന

sale deed വില് പ്പനക്കരാര് 

sales department വില്പനവിഭാഗം

sales tax വില് പ്പനനികടുതി

salient പപമടുഖമായ, മടുഖ്യ, വിശിഷ്മായ

salvage നാശരക്ണം, ഉദ്ധാരണം, പപതിഫലം

salvage and scrap നാഗരക്ണവടും

sample സാമ്പിൾ, മാതൃക

sample checking സാമ്പിൾ യ്ചക്കിങ്

sample survey സാമ്പിള് സര് പവ

sampling സാമ്പക്ളിംഗ, മാതൃക പരിപശാധിക്കൽ

sanction അനടുമതി, അനടുവാദം

sanctioned budget അനടുവദിക്കയ്പ്പട് ബജറ്ക്

sanctioned budget estimate അനടുവദിക്കയ്പ്പട് ബജറ്ക് എസ്റിപമറ്ക്

sanctioned project അനടുവദിക്കയ്പ്പട് ബജറ്ക്

sanctioned strength അനടുവദിക്കയ്പ്പട് ജീവനക്കാരടുയ്ട സംഖ്യ

sanctioning authority അനടുവാദം നല് ക്കടുന് അധികാരി

sanctioning order അനടുമതിക്കല്പന

sanctity മൃഗസപങ്തം

sanitation സാനിപട്ഷന് , ശടുചീകരണം, 
ആപരാഗ്യരക്ാനടപടി

satisfaction തൃപതി, നിറപവറ്ൽ, പപതിഫലം, 
പബാധ്യയ്പ്പടടുത്ൽ

satisfactory തൃപതികരമായ

saving clause അപവാദഖണ്ം

savings scheme സന്ാദ്യപദ്ധതി

scale സയ്കയിൽ, പതാത്, മാപനം

scale of pay ശമ്പളസയ്കയിൽ

scarcity പഞ്ഞം, ക്ാമം, വറടുതി, യ്ദൌര് ലഭ്യം
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scarcity area ക്ാമ പപപദശം

scarcity of resources വിഭവങ്ങളചുയ്ട യ്ദൌര് ലഭ്യം

scenario പരിദൃശ്യം, സീനറിപയാ

schedule യ്ഷഡ്യമൂൾ

scheduled bank യ്ഷഡ്യമൂൾഡ ബാങ്ക്

scheduled caste പട്ികവിഭാഗങ്ങൾ

scheduled tribe പട്ികവര് ഗക്കാര് 

schedule of demands ഡിമാന് ഡയ്ഷഡ്യമൂൾ

schedule of supply സപകള യ്ഷഡ്യമൂൾ

scheme പദ്ധതി

scholarship സപകാളര് ഷിപ്പക്

scientific	management ശാസപതീയ നിര് വഹണം, കവജ്ാനിക

scope പരിധി, വ്യാപതി, വിസതാരി

score യ്ചയ്തടു തീര്ക്കടുക, സമ്പാദിക്കടുക

score out യ്വട്ിക്കളയടുക

scrap value സപകാപ്പക്മമൂല്യം, തടുണ്ടുവില

screening സമൂക്ക്മ പരിപശാധന, സപകീനിൽ 
കാണിക്കടുക

screening committee പരിപശാധന സമിതി, സപകീനിങ് കമ്മിറ്ി

script ലിപി, എഴടുത്ടുപപതി

scrutinizer പരിപശാധകന് , സംവീക്കന് 

scrutiny സംവീക്

seal മടുപദ, മടുപദവയ്ക്കടുക

sealed മടുപദിതം, മടുപദവച്ച

sealed tender മടുപദിതദര് ഘാസ

sealer മടുപദ വയ്ക്കടുന്വന് 

seal	of	office ആഫീസ മടുപദ

search പശാധന, അപന്ഷണം, അപന്ഷിക്കടുക

search campaign അപന്ഷണ സംരംഭം

search operation അപന്ഷണ നടപടി

search warrant പശാധനാവാറണ് ക്
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seasonal unemployment കാലികമായ യ്താഴിലില്ായ്മ

season ticket സീസണ് ടിക്കറ്ക്

secondary യ്സക്കന് ഡറി

secondary education യ്സക്കന് ഡറി

secondary industry അപപധാന വ്യവസായം

second class യ്സക്കന് ഡ ക്ാസ്ക്

secrecy രഹസ്യം, രഹസ്യപാലനം

secret രഹസ്യമായ, പഗാപ്യമായ, രഹസ്യം

secretarial ആഫീസ പജാലിസംമ്പന്ിച്ച

secretariat service യ്സപകപട്റിയറ്ക് സര് വീസ

secret ballot രഹസ്യബാലറ്ക്

secret cover രഹസ്യ

secret funds രഹസ്യ നിധി

secret inquiry രഹസ്യാപന്ഷണം

secret instruction രഹസ്യനിര് പദശം

secret letter രഹസ്യക്കത്ക്

section യ്സക്ന് , ഭാഗം, വകടുപ്പക്

sector യ്സക്ടര് 

secular മപതതരം

security യ്സക്യമൂരിറ്ി, ജാമ്യം, ഈട്, ഭപദത, 
ഈടടുപപതം

security deposit യ്സക്യമൂരിറ്ി നിപക്പം

security instruction രക്ാനിര് പദശം, യ്സക്യമൂരിറ്ി നിര് പദശം

security measure രക്ാമാര് ഗങ്ങൾ

segregate തരംതിരിക്കടുക

seizure കണ്ടുയ്കട്ൽ, പിടിയ്ച്ചടടുക്കൽ

select committee യ്സലക്ട് കമ്മിറ്ി

selection തിരയ്ഞ്ഞടടുപ്പക് പരീക്

selection board യ്സലക്ന്  പബാര് ഡ

selection committee യ്സലക്ന്  കമ്മിറ്ി

selection grade യ്സലക്ന് പപഗഡ
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selection post യ്സലക്ന് തസതിക

selection procedure യ്സലക്ന്  പപപകിയ

selection test തിരയ്ഞ്ഞടടുപ്പക് പരീക്

select list തിരയ്ഞ്ഞടടുത്വരടുയ്ട പട്ിക

self-appraisal (self-assess-
ment)

സ്യം നിരടുപണം

self-confidence ആത്മ വിശ്ാസം

self-contained note സ്ത:പമൂര് ണമായ പനാട്ക്

self-employment സ്ന്തമായടുള്ള പണി

self-explanatory സ്യം സപഷ്മായ, സ്തസപഷ്ം

self-government സ്യംഭരണം

semester യ്സമിസ്റര് 

semi-autonomous അര് ധ-സ്യം ഭരണാവകാശമടുള്ള

seminar യ്സമിനാര് 

semi-skilled labour അര് ധകശല പശമികര് 

senate യ്സനറ്ക്

sender പപപഷകന് 

senior സീനിയര് , പജ്യഷഠ, വരിഷഠ

senior administrative grade സീനിയര്  അഡമിനിസപപടറ്ിവ് പപഗഡ

senior grade സീനിയര്  പപഗഡ

seniority സീനിപയാറിറ്ി

seniority-cum-fitness വരിഷഠതയടും സ്സ്തയടും, 
സീനിപയാരിറ്ി-കം-ഫിറ്ക്യ്നസ

seniority-cum-merit വരിഷഠതയടും പയാഗ്യതയടും, 
സീനിപയാറിറ്ി-കം-യ്മറിറ്ക്

seniority system സീനിയ്യാറിറ്ി സിസ്റം

senior management സീനിയര്  മാപന്ജയ്മന് റ്

seniormost ഏറ്വടും സീനിയര് 

senior scale സീനിയര്  സയ്കയിൽ

senior timescale സീനിയര്  കടം സയ്കയിൽ

sensation സംപവദനം
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sensitive സംപവദനശിലമായ

sentence വാചകം, ശിക്ാവിധി

separated family ഭിന്ിച്ച കടുടടുംമ്പം

separation പവര് പാട്, വിപയാഗം

sequence അനടുപകമം, വിന് തടുടര് ച്ച

serial list പകമസമൂചി

serial number പകമനംമ്പര് 

series പരമ്പര, തടുടര് ച്ച, അനടുപകമം

serious യ്ഗൌരവമായ

servant പസവകന് , ജീവനക്കാരന് 

serve പസവിക്കടുക, പരിപസവനം യ്ചയെചുക, 
നടത്ടുക, നിര് വഹിക്കടുക

service സര് വീസ, പസവനം

serviceable ഉപപയാഗിക്കാവടുന്

service book സര് വീസ ബടുക്കക്

service conditions സര് വീസ നിബന്നകൾ, പസവന 
വ്യവസ്കൾ

service contract സര് വീസ പകാണ് പടാക്ട്

service of summon സമന് സ നടത്ൽ

service postage stamp സര് വീസ പപാപസ്റ്ജ സ്റാമ്പക് 

service record സര് ്വീസ റിക്കാര് ഡ

service roll സര് വീസ പറാൾ

service rules സര് വീസ നിയമങ്ങൾ

service	verification സര് വീസ സത്യാപനം

session യ്സഷന് , സപമ്മളനം

session of parliament പാര് ലയ്മന് റ് യ്സഷന് 

set വയ്ക്കടുക, സ്ാപിക്കടുക

set aside ദടുര് ബലയ്പ്പടടുത്ടുക, അസ്ിരയ്പ്പടടുത്ടുക, 
തള്ളിക്കളയടുക

settlement സന്ി, ദീരടുമാനം, കയ്ണക് ടഴടുത്ക്, 
കടുടിയിരിപ്പക്
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set-up വ്യവസ്, വ്യവസ്ിതി, സജ്ീകരിക്കടുക 
(കംപ്യമൂട്ര് )

severally യ്വയ്്വറായി

severance of relatiions ബന്ം വിടര് ത്ൽ

severe action കടടുത് നടപടി

sewage അഴടുക്കടുചാൽ, കടുപ്പച്ചാൽ, ഓവടുയ്വള്ളം, 
ചവറ്, മലം

sex സപതീപടുരടുഷപഭദം, ലിംഗം

sex discrimination ലിംഗ വിപവചനം

share യ്ഷയര് , പങ്ക്, ഓഹരി, ഭാഗം

share holder ഓഹരിയടുടമസ്ന് , ഓഹരിക്കാരന് 

sharing പങ്ിടടുക

shift ഷിഫ്റ്ക്

shifting മാറ്ചുക

shift system ഷിഫ്റ്ക് സപന്വദായം

shift transfer ഷിഫ്റ്ക് പടാന് സഫര് 

shortage കമ്മി, അപര്യാപതി

shortage of manpower മാനവശക്തിയടുയ്ട കടുറവ്, പവണ്പത 
പജാലിക്കാര്  ഇല്ായ്മ

shortfall കടുറവ്, ഇടിവ്, അഭാവം

shorthand ചടുരടുയ്ക്കഴടുത്ക്

short leave പഹസ്കാലാവധി

shortlist ലഘടുസമൂചി

short notice ചടുരടുങ്ങിയ പനാട്ീസ

short staffed പണിക്കാര്  കടുറവടുള്ള, പവണ്പത 
പജാലിക്കാരില്ാത്

short term പഹസ്കാലം

short-term-course പഹസ്കാല യ്കാഴസ

short title പഹസ് ശീര് ഷകം

show cause notice കാരണം കാണിക്കല് പനാട്ീസ, 
പഷാകാസപനാട്ീസ
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shut down അടയ്ക്കടുക

sick industry ഉപവ്യവസായം

sick leave പരാഗാവധി

sickness	benefit അസ്സ്ത അനടുകമൂല്യം

sick report അസ്സ്ത റിപപ്പാര് ട്ക്

sign ചിഹ്ം, അടയാളം ഒപ്പചുവയ്ക്കടുക

signature കകയ്യാപ്പക്, ഒപ്പക്

signature campaign കകയ്യാപ്പക് പശഖരിക്കടുന് പപസ്ാനം

signature pad ഒപ്പചുപാഡ, ഹസതാക്ര പാഡ

significant പപമടുഖ

signify ചടുരടുക്കടുക, ലഘമൂകരിക്കടുക

similar സദൃശമായ

simple interest പകമപ്പലിശ, സാധാരണപലിശ

simultaneous ഒപരസമയത്ടുള്ള

simultaneously ഒപരസമയത്ക്

sincere ആത്മാര് ഥതയടുള്ള

sine die അനിശ്ചിതകാലപത്ക്കക്, തീയതി 
നിശ്ചയിക്കായ്ത

sine qua non അനിവാദ്യമായ നിബന്ന

single entry system ഒറ്ക്കടുറിപ്പചു സപന്വദായം

single fare ഒരടുവശപത്ക്കടുള്ള യാപത യ്ച്ചലവ്

single	file	system സിംഗിൾ ഫയൽ പദ്ധതി

sir സര് , പശീമാന് 

site സ്ാനം, സ്ലം

site plan പരിസരചിപതം

sitting member തത്മയ യ്മമ്പര് , നിലവിലടുള്ള അംഗം

situation സ്ിതി, പരിതസ്ിതി

situations vacant പജാലി ഒഴിവടുണ്ക്

situations wanted പജാലി ആവശ്യമാണ്

skeleton staff ചടുരടുങ്ങിയ സ്റാഫ്

skilled labourer വിദഗധ യ്താഴിലാളികൾ
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slackness ശിഥിലത

slack season പണിത്ിരക്കടു കടുറഞ്ഞ സമയം

slander അപമാനവാക്കക്, നിന്ദ

sleeper class സ്ീപ്പര്  ക്ാസ

sliding scale കസ്ഡിങ് സയ്കയിൽ

slip സ്ിപ്പക്, കടുറിപ്പക്, തടുമ്പക്

slow down മന്ദമാവടുക

slum പചരി

slump വിലയിടിവ്, സതംഭനാവസ്

small savings fund യ്ചറടുകിട സമ്പാദ്യ നിധി

small scale enterprise യ്ചറടുകിട ഉദ്യമം

small scale industry യ്ചറടുകിട വ്യവസായം

smartness യ്ചറടുചടുറടുക്കക്

smooth നിര് വിഘനമായ

snap inspection ആകസമിക നിരീക്ണം/ ഇന് സയ്പക്ന് 

snap strike ആകസമിക പണിമടുടക്കക്

social security സാമമൂഹ്യ സടുരക്ിതത്ം

social welfare സാമമൂഹ്യപക്മം

software പസാഫ്റ്ക് യ്വയര് 

sojourn അവസ്ാനം, തല് ക്കാല വാസം

sole ഏകമാപതമായ

sole agency ഏകമാപത ഏജന് സി

solemn ഗാംഭീര്യം, സത്യനിഷഠ, യ്ഗൌരവമടുള്ള

solemn	affirmation ദൃഡപപതിജ്

solemnity ഗാംഭീദ്യം, സത്നിഷഠ

solemnize ചടങ്ങടു നടത്ൽ, ആപഘാഷിക്കൽ

solemnly സയ്ഗൌരവം, സത്യനിഷഠ പയായ്ട, 
യ്ഗൌരവബടുദ്ധ്യാ

sole owner ഏകമാപത ഉടയസ്ന് 

solicit അര് ഥിക്കടുക, യാചിക്കടുക

sodiarity സഹാനടുഭാവം
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solitary ഏകാന്ത

solitary case ഒറ് വ്യവഹാരം

solution പരിഹാരം, ലായനി

solve പരിഹരിക്കടുക, യ്തളിയിക്കടുക

sorting ഇനംതിരിക്കൽ, വകത്ിരിക്കൽ, 
പസാര് ട്ിങ്

sorting appliance പവര് തിരിക്കടുന് സാധനം

source ഉദഗമം, ഉദഭവസ്ാനം, മമൂലം

source of income ആദായമാര് ഗങ്ങൾ

souvenir സമാരകപഗസ്ം

sovereign പരമാധികാരമടുള്ള

sovereignty പരമാധികാരം

space ഇടം, സ്ലം

spacing ഇടമിടൽ, സപപസിങ്

spade work പപാരംഭപജാലി

spare അധികമടുള്ള

spare copy അധികമടുള്ള പകര് പ്പ

spare time ഒഴിവടുസമയം

speaker സപീക്കര് , അധ്യക്ന് 

special സയ്പഷ്യൽ, പപപത്യകം വിപശഷാൽ, 
പപപത്യകമായ

special ability test വിപശഷ പയാഗ്യതാ പരീക്

special allowance സയ്പഷ്യല് ബത്

special cell സയ്പഷ്യൽ യ്സൽ

special commendation പപപത്യകമായ പപശംസ

special compensatory 
allownce

പപപത്യക നഷ്പരിഹാര ബത്

special drive വിശിഷ് പപസ്ാനം/ അഭിമാനം

special grant പപപത്യക പഗാന് റ്, പപപത്യക സഹായധനം

specialist സയ്പഷ്യലിസ്റക്, വിപശഷജ്ന് 

specialization വിപശഷവല് ക്കരണം
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special messanger പപപത്യക സപന്ദശവാഹകന് , പപപത്യക 
ദമൂതന് 

special pay പപപത്യക ശമ്പളം

special power of attorney സയ്പഷ്യൽ പവര്  ഓഫ് അപട്ാര് ണി

special protection group 
(SPG)

വിശിഷ് രക്ാപസന

specific വിശിഷ്മായ, വ്യക്തമായ, പപപത്യകം, 
സിയ്ദ്ധൌഷധം

specification വിശിഷ്വിവരണം, വിശിഷ്ീകരണം

specific	denial സപഷ്മായ ഖണ്നം

specific	reason പപപത്യക കാരണം / സപഷ്മായ കാരണം

specimen signature മാതൃകയ്യാപ്പക്

speculation സാട്ാക്കച്ചവടം, ഊഹക്കച്ചവടം

speech പപസംഗം, ഭാഷണം, ഉക്തി

speed സപീഡ, പവഗത

speed breaker സപീഡ പപബക്കര് 

speed limit ഗതിസീമ, സപീഡ ലിമിറ്ക്

speed post സപീഡ പപാസ്റക്

speedy action ത്രിത നടപടി

sphere മണ്ലം

spiral binding സകപറൽ കബന്റിംഗ

split duty വിഖണ്ിതമായ ഡ്യമൂട്ി

spokesman (=spokes per-
son)

വക്താവ്

sponsor പപാപയാജകന് , പടുരസകര് ത്ാവ്

sponsorship സപപാന് സര് ഷിപ്പക്

spot inspection സംഭവസ്ല ഇന് സപക്ന് 

spot payment ഉടന്  പണം യ്കാടടുക്കൽ, സ്ലത്ക് വച്ചക് 
പണം യ്കാടടുക്കൽ

spouse ഭാര്യ, ഭര് ത്ാവ്

squad സക്ാഡ
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stability സ്ിരത, സ്ായിത്ം

staff സ്റാഫ്, പജാലിക്കാര് , ജീവനക്കാര് , 
ഉപദ്യാഗസ്ന്ാര് 

staff association ജീവനക്കാരടുയ്ട സംഘം, സ്റാഫ് 
അപസാസിയ്യഷന് 

staff inspection unit (SIU) സ്റാഫ് ഇന് സയ്പക്ന്  യമൂണിറ്ക്

staff quarter സ്റാഫ് ക്ാര് ട്ര് 

staff room സ്റാഫ് റടും

staff welfare fund സ്റാഫ് യ്വല് യ്ഫയര്  ഫണ്ക്

stage പസ്റ്ജ, അവസ്, ഘട്ം, ദശ

stagnation സതംഭനാവസ്, നിശ്ചലാവസ്

stake കടുറ്ി, ഊന്ക്, താങ്ങക്

stamp സ്റാമ്പക്, മടുപദ, മടുപദയടിക്കടുക

stamp duty മടുപദവരി, സ്റാമ്പക് നികടുതി

stamped envelope സ്റാമ്പക് ഒട്ിച്ച കവര് 

stamp pad സ്റാമ്പക് പാഡ

stamp paper മടുപദപ്പപതം

stand സ്റാന് ഡ, നിലപാട്, നിലയം, നില് ക്കടുക

standard agreement സ്റാന് ഡാര് ഡ കരാര് 

standard deduction മാനകമായ കിഴിവ്/കടുറയ്ക്കൽ

standard format മാനകമായ പഫാര് മറ്ക്

standardization മാനകീകരണം, തിട്യ്പ്പടടുത്ൽ

standard man-hours മാനക മാനവ മണിക്കമൂറടുകൾ

standard of living ജീവതനിലവാരം

standard performance മാനക നിഷപാദനം

standard rate സ്റാന് ഡാര് ഡ നിരക്കക്

standby arrangement നിബന്നപാലിക്കടുന് ഏര് പ്പാട്

standing പസവനകാലം, സ്ിതി, സ്ായിയായ

standing commission സ്റാന് ഡിങ് കമ്മിഷന് , സ്ിരംകമ്മിഷൻ

standing committee സ്റാന് ഡിങ് കമ്മിറ്ി, സ്ിരം കമ്മിറ്ി
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standing order സ്റാന് ഡിങ് ഉത്രവ്, നിലവിലടുള്ള 
ഉത്രവ്, സ്ിരം ഉത്രവ്

standstill നിലയ്ക്കൽ, നിശ്ചലനില

starred നക്പത അടയാളമിട്

starred question അടയാളമിട് പചാദ്യങ്ങൾ

starter തടുടങ്ങടുന്വന് 

starting salary തടുടക്ക ശമ്പളം

state പസ്ററ്ക്, രാഷപടം, സംസ്ാനം, സ്ിതി

state banquet പസ്ററ്ക് ബാങ്്റ്ക്, രാജപഭാജനം

state government സംസ്ാനഗവയ്മെന് റ്

state guest പസ്ററ്ക് ഗസ്റക്, സര് ക്കാര് അതിഥി

state list സംസ്ാനലിസ്റക്

stalemate സതംഭനാവസ്

statement പപസതാവന, വിവരണം, യ്മാഴി

statement of account അയ്ക്കൌണ് ടു വിവരം, കണക്കടു വിവരം

statement of facts സംഗതിവിവരണം

state of health സ്സ്്യ സ്ിതി

statesman രാജ്യതന്പതജ്ന് 

static സ്ിരമായ

station പസ്റഷന് , നിലയം, കാര്യാലയം

stationary stock പസ്റഷനറി പസ്റാക്

stationery പസ്റഷനറി, എഴടുത്ടുസാമാനം, 
പലഖനസാമപഗി

station leave പസ്റഷന്  വിടാനടുള്ള അനടുവാദം

statistical സ്ിതിവിവരസംബന്മായ

statistical data സ്ിതിവിവരം സമ്പന്ിച്ച ഡാറ്

statistics സാംഖ്യികം, സ്ിതിവിവരശാസപതം

status പദവി

status quo പമൂര് വസ്ിതി, യഥാപമൂര് വ സ്ിതി–
സ്റാറ്സപക്കാ

status report സ്റാറ്സ  റിപപ്പാര് ട്ക്
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status symbol ഉന്ത പദവിയടുയ്ട അടയാളം

statute പപതിമ

statutory സ്റാറ്്ടുട്റി

statutory body സ്റാറ്്ടുട്റി പബാഡി

statutory holiday സ്റാറ്്ടുട്റി അവധി ദിവസം

statutory rights നിയമദത് അധികാരം

stay പസ്റ, നിറടുത്ി വയ്പ, നിപരാധം, താമസം, 
താമസിക്കടുക

STD (subsriber trunk dial-
ling)

എസ്ക്.ടീ.ഡി.

steady growth സ്ിരമായ

steep increase തീവ്യവൃദ്ധി

steering committee സ്റിയറിങ് കമ്മിറ്ി

stenography യ്സ്റയ്നാപഗാഫി

sterilization യ്സ്ററികലപസഷന് 

stern action കളങ്ം, അപമാനം

stigma കളങ്ം, അപമാനം

stimulation ഉപത്ജനം

stipend കസ്റപന് ഡ, സഹായധനം, വൃത്ി

stipulate നിശ്ചയിക്കടുക

stipulated time limit നിശ്ചിയച്ച സമയസീമ

stipulation നിശ്ചയം

stock പസ്റാക്കക്

stock register പസ്റാക്കക് രജിസ്റര് 

stock-taking പസ്റായ്ക്കടടുപ്പക്

stock valuation പസ്റാക്കക്

stopgap arrangement താത്കാലിക ഏര് പ്പാട്

storage സംഭരണം, സഞ്ചയനം 

storage space സംഭരണ സ്ലം

store പസ്റാര് , കലവറ, ഭണ്ാരം

straight പനപര, സപഷ്മായ
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strain കഠിനാധ്ാനം

strange വിചിപതമായ, അപരിചിതമായ

stranger അപരിചിതന് 

strata തലം

strategy രണനീതി, കാര്യനയം

stratification സതരീകരണം

streamline കാര്യക്മമാക്കടുക

strength ബലം

strengthen ശക്തിയ്പ്പടടുത്ടുക

strenuous പശമസാന്്യമായ

stress ആയാസം

stress management സയ്പടസ മാപന്ജയ്മന് റ്

strict കര് ശനമായ, നിശിത

strictly കൃത്യമായി, കണിശമായി

strictness കര് ശനം

stricture അവപക്പം, താക്കീത്, പപതികമൂലവിമര് ശം

strike പണിമടുടക്കക്, പണിമടുടക്കടുക

strike call പണിമടുടക്കിനടുള്ള ആഹ്ാനം

stringency കര് ശനം, ധനാഭാവം

strip അഴിക്കടുക, തടുണ്ക്, തടുണ്ടുനിലം

strive പപയത്നിക്കടുക

storage capacity സംഭരണക്മത, സാഭരണ ധാരിത

strong room സപപടാങ് റമൂം, ബന്തവസ്ചുമടുറി

structural സംരചനാത്മകമായ

structure പണിപ്പാട്, ഘടന

structured interview സംരചിക്കയ്പ്പട് ഇന് റര് വ്യമൂ

structured pay സംരചിത പവതനം

struggle സംഘര്ഷം

stubborn പിടിവാശിയടുള്ള

studios സ്റചുഡിപയാ
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study അധ്യയനം, പഠനം, പഠനശാല

study leave പഠനാവധി

stuff പദാര് ഥം, സാമപഗി, പദവ്യം, നിറയ്ക്കടുക

stupendous വിസമയാവഹമായ

style കശലി, രീതി, നാരായം

sub (subordinate) ഉപ, അനടു, തായ്ഴയടുള്ള

sub-committee സബകമ്മിറ്ി, ഉപസമിതി

sub-contract സബപകാണ് പടാക്റ്ക്

sub-district സബ ഡിസപടിക്ട്

sub-division സബഡിവിഷന് 

sub-head ഉപശീര് ഷം

subject വിഷയം

subjective ആത്മനിഷഠമായ

subjudice വിചാരണയിലിരിക്കടുന്, സബജടുഡിസ

sublease ഉപ

subletting വീണ്ടും വാടകയ്ക്കക് യ്കാടടുക്കടുക

submission സബമിഷന് , സമര് പ്പണം, 
പബാധിപ്പിക്കടുന്ത്

submissive വിനീതനായ

subordinate	office കീഴിലടുള്ള ആഫീസ, അധീനസ് 
കാര്യാലയം

subordinate services സപബാഡിപനറ്ക് സര് വീസ

subordinate staff കീഴജീവനക്കാര് 

subparagraph ഉപ പാരപഗാഫ്

subrule ഉപചട്ം, ഉപനിയമം

subscribe വരിയ്കാടടുക്കടുക, സമ്മതിക്കടുക

subscribed capital പിരിവടു മടുതൽ

subscriber വരിക്കാരന് , കകയ്യാപ്പിടടുന്വന് 

subscription വരി, വരിസംഖ്യ, കകയ്യാപ്പക്

subsection ഉപവകടുപ്പക്

subsequent പിന്ീടടുള്ള, തടുടര് ന്ടുള്ള
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subsequent action തടുടര് ന്ടുള്ള നടപടി

subsequently അതിനടുപശഷം

subsidiary സഹായക

subsidiary bodies സഹായക നികായങ്ങൾ

subsidiary industry ഉപവ്യവസായം

subsidiary mandate സഹായക സമാപദശം

subsidiary receipt അപപധാനമായ വരവ്/ കടലാസ

subsidiary register സഹായക രജിസ്റര് 

subsidise സബസിഡി നല് കടുക, സഹായധനം 
നല് കടുക

subsidised സഹായധനം നല് കിയിട്ചുള്ള

subsidized accommodation സഹായധനം നല് കിയിട്ചുള്ള വാസസ്ലം

subsidy സബസിഡി, ധനസഹായം

subsistence ഉപജീവനം

subsistence allowance ഉപജീവനബത്

subsistence grant നിര് വാഹപഗാന് റ്, ഉപജീവനപഗാന് റ്

substandard തരം കടുറഞ്ഞ, സബ സ്റാന് ഡര് ഡ

substantial സാരമായ

substantiate യ്തളിയിക്കടുക

substantive യ്മൌലികമായ

substantive pay യ്മൌലീക പദവിക്കടുള്ള ശമ്പളം

substantive post യ്മൌലികമായ പദവി

substitute പപതിസ്ാപനം യ്ചയെചുക, പകരം ആൾ

substitution പപതിസ്ാപനം യ്ചയെൽ

sub sub-paragraph ഉപ-ഉപ പാരപഗാഫ്

suburban പരിസരം, നഗരപപാന്തം

subvention രാജകീയ സഹായത, സാമ്പത്ിക 
സഹായം

subversion ധ്ംസം

subway സബക്പവ

succeeding തടുടര് ന്ടുള്ള
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succession പിന് തടുടര് ച്ച, പിന് തടുടര് ച്ചാവകാശം

successive ഉത്പരാത്രം, ആനടുപകമികമായ

successor പിന് ഗാമി, പിന് തടുടര് ച്ചാവകാശി

succour സഹായം, ഉപകരിക്കടുക

sue വ്യവഹാരയ്പ്പടടുത്ടുക, വ്യവഹാരയ്പ്പട്

suffer പക്ശം അനടുഭവിക്കടുക

suffering വൃഥ, പക്ശം

sufficient മതിയായ

suffix പപത്യയം, ഒടടുവില് പചര് ക്കടുക

suffrage പവാട്വകാശം

suggestion അഭിപപായം, നിര് പദശം

suggestion box നിര് പദശ ബാക്സ

suggestions book നിര് പദശ പടുസതകം

suggestive നിര് പദശാത്മകമായ

suicide ആത്മഹത്യ

suit സമൂട്ക്, വ്യവഹാരം, അന്യായം

suitability അനടുപയാജ്യത

suitable action ഉചിതമായ നടപടി

suited ഉപയടുക്തമായ

sum തടുക

summarily യ്പയ്ട്ന്ക്

summary സംപക്പം, ചടുരടുക്കം

summary trial സമ്മറി വിചാരണ, ചടുരടുക്കവിചാരണ

summing up ഉപസംഹാരം

summit ശിഖരം, ഉച്ചതലം

summon സമന് സ

sumptuary allowance വ്യയപകമീകരണ

sum up സാരംശം നല് കടുക

sundry വിവധ, ചില്റ, പലവിധ

suo moto സ്പമധയാ
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superannuation അധിവര് ഷത

superannuation pension അധിവര് ഷയ്പ്പന് ഷന് 

superficial പടുറയ്മയടുള്ള, ഉപരിഭാഗത്ടുള്ള, 
ഉപരില്വ

superfluous അതിരിക്തമായ

superimpose അധ്യാപരാപണം

superior പപശഷഠ, വരിഷഠ, ഉച്ച

superiority പപശഷഠത

supernumerary സമൂപ്പര് ന്യമൂമററി, സംഖ്യാധിക

supernumerary post അധിസംഖ്യ പദവി

superscribe ഉപരിപലഖം യ്ചയ്ക

superscription ഉപരിപലഖം, പമല് വിലാസം

supersede പടുറംതള്ളചുക

supersession അതിലംഘനം

superstructure മടുകള് പ്പണി

supertax സമൂപ്പര് ടാക്സ, പമല് നികടുതി, അധികാരം, 
അധികനികടുതി

super timescale സമൂപ്പര്  കടംസയ്കയിൽ

supervision പമല് പനാട്ം, പര്യപവഷണം

supervisor സമൂപ്പര് കവസര് 

supervisory staff സമൂപ്പര് കവസറിസ്റാഫ്

supplement സലൈിയ്മന് റ്, അനടുപമൂരണം, പമൂരിപ്പിക്കടുന്, 
സംപമൂരകം

supplementary പമൂരകം, സലൈിയ്മന് റ്ി ബജറ്ക്

supplementary budget പമൂരകബജറ്ക്, സലൈിയ്മന് ററി ബജറ്ക്

supplementary cost സലൈിയ്മന് ററി പകാസ്റക്

supplementary demand ഉപധനാഭ്യര് ഥന

supplementary grant പമൂരകപഗാന് റ്, സലൈിയ്മന് ററി പഗാന് റ്

supplementary question ഉപപചാദ്യങ്ങൾ

supplementary rules ഉപനിയമങ്ങൾ

supplier സകലൈ യ്ചയെചുന്വന് 



supply survivor

139

supply സകലൈ, പപധാനം, വിതരണം

support പിന്തടുണ, അനടുകമൂലിക്കടുക

supporter സമര് ഥകന് 

supporting documents സമര് ഥക പപമാണങ്ങൾ

suppress അടിച്ചമര് ത്ടുക

supremacy പമല് പക്കായ്മ

supreme പരമ

surcharge സര് ചാര് ്ജ

surety ജാമ്യം, ജാമ്യക്കാരന് , ഉറപ്പക്

surety bond ജാമ്യപപതം

surface inspection ഉപരിതല പരിപശാധന, 
ഉപരിതലനിരീക്ണം

surface transport ഉപരിതല ഗതാഗതം

surgery സര് ജറി, ശസപതപകിയ

surname തറവാട്ചുപപര്, കടുലനാമം

surplus മിച്ചം, അധികമടുള്ള

surplus budget മിച്ച ബജറ്ക്

surplus report അധിപശഷ റിപപ്പാര് ട്ക്

surplus staff ആവശ്യത്ിനധികമടുളള സ്റാഫ്

surprise check മിന്ല് പരിപശാധന

surprise visit മിന്ല് സന്ദര് ശനം, ആകസമിക നിരീക്ണം

surrender സറണ്ര് , കീഴടങ്ങൽ, തിരിപച്ചല് പ്പിക്കൽ, 
വിട്ചുയ്കാടടുക്കൽ

surroundings പരിസര പപപദശം

surtax സര് ടാക്സ, അതികരം

surveillance കാവൽ, പമല് പനാട്ം

survey സര് പവ, സര് പവക്ണം

survey report സര് പവ റിപപ്പാര് ട്ക്

survival അതിജീവനം

surviving അതിജീവിക്കടുന്

survivor അതിജീവിക്കടുന്വന് 
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susceptibility പപവണത

suspect സംശയിക്കടുക, സംശയിതന് 

suspend സസയ്പന് ഡടു യ്ചയെചുക, നിറടുത്ിവയ്ക്കടുക

suspense സസയ്പന് സ

suspense account സസയ്പന് സകണക്കക്

suspension സസയ്പന് ഷന് , നിറടുത്ിവയ്ക്കൽ, 
നിലംബനം

suspension order സസയ്പന് ഷന്  ഓര് ഡര് 

suspicion സംശയം

sustainable ധാരണീയമായ

sustainable growth ധാരണീയമായ വര് ധനവ്

sustained തടുടര് ച്ചയായി

swear ശപഥം യ്ചയെചുക

swearing-in-ceremony ശപഥപഗഹണച്ചടങ്ങക്

syllabus സിലബസ, പാഠ്യവിവരണം, പാഠ്യപദ്ധതി

symbol ചിഹ്ം

symmetry സമ്മിതി, രമൂപതടുല്യത

sympathy അനടുഭാവം

sympathy strike അനടുഭാവ പണിമടുടക്കക്

symposium സിപന്ാസിയം, പരിസംവാദം

symptom ലക്ണം

synchronise ഒപരസമയത്ക് സംഭവിക്കടുക

synopsis രമൂപപരഖ, വിഷയസംപക്പം

synthesis പസപലേഷണം, ഉത്പഗഥനം

synthetic സംലേീഷ്മായ

system സമപപദായം, വ്യവസ്, പദ്ധതി, നികായം

systematic വ്യവസ്ിതമായ

systematic work വ്യവസ്ിതമായ പജാലി

systems analysis പദ്ധതി വിശകലനം
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T

tab folder ടാബ പഫാള് ഡര് 

table പമശ, പട്ിക, സാരണി

tableau ദൃശ്യം, ടാപബ്ാ

table of contents ഉള്ളടക്കപ്പട്ിക, വിഷയസമൂചിക

table of the house സഭയടുയ്ട പമശപ്പചുറം

tabular പട്ികരമൂപത്ിലടുള്ള

tabulated statement പട്ികരമൂപത്ിലടുള്ള പസ്ററ്ക്യ്മന് റ്

tabulation പട്ികരമൂപം, സാരണീകരണം

tabulator സാരണീയന്പതം, സാരണീകരണം 
യ്ചയെചുന്വന് 

tackle നിര് വഹിക്കടുക, ഉടയ്ക്കടടുക്കടുക

tact യടുക്തി, ചാതടുര്യം

tactful ചാതടുര്യമടുള്ള

tactic യടുക്തി

tag ടാഗ

take home pay കിഴിവടുകൾ നീക്കിയടുള്ള ശമ്പളം

take over ചാര് ്ജ എടടുക്കടുക

talented പപതിഭാ സമ്പന്നായ

talent search പപതിഭ തിരയൽ

tally പയാജിക്കടുക, യ്പാതടുത്യ്പ്പടടുക, 
അസശല് കണക്കക്

tally card ഒത്ടുപനാക്കൽ കാര് ഡ

tampering പകടവരടുത്ടുക, അനാവശ്യമായി 
ഇടയ്പടടുക

tangible മമൂര് ത്മായ, പപത്യക്മായ

tangible asset മമൂര് ത്മായ ആസതി, പപത്യക്മായ 
ആസതി

tape പടപ്പക്, അളവടുനാട
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tapping ഉപപയാഗിക്കടുക, പഫാണ്  ടാപ യ്ചയെചുക

tardiness കശഥില്യം

target ടാര് ഗറ്ക്, ലക്്യം

target date ലക്്യ തീയതി

tariff താരിപ്പക്, തീരടുവപ്പട്ിക

tarnish മനിലമാക്കടുക

task പപവൃത്ി

task force ടാസക് പഫാഴസ

tax കരം, നികടുതി

tax abatement കരം കടുറയ്ക്കൽ

taxable നികടുതിചടുമത്ാവടുന്, നികടുതിചടുമപത്ണ്

taxable income നികടുതിചടുമത്ാവടുന് വരടുമാനം

tax adjustment ടാക്സ അഡജസ്റയ്മന് റ്

tax assessment നികടുതി തിട്യ്പ്പടടുത്ൽ, നികടുതി 
നിര് ധാരണം

taxation നികടുതി ചടുമത്ൽ

tax avoidance (tax loop-
hole)

കരം യ്കാടടുക്കായ്ത ഒഴിയടുക

tax consultant ടാക്സ കണ് സള് ട്ന് റ്, ടാക്സ 
പരാമര് ശദാതാവ്

tax declaration കരം പപവ്യാപനം

tax deducted at source കരം മമൂലസ്ാനത്ക് കടുറയ്ക്കടുക

tax deduction ടാക്സ ഡിഡക്ന് 

tax evasion കരം യ്കാടടുക്കായ്ത ഒഴിയടുക, കരവഞ്ചനം

tax exemption കരം ഇളവ്

tax free കരയ്മാഴിവ്

tax payer നികടുതിദായകന് 

tax rebate ടാക്സ റിപബറ്ക്

tax return ടാക്സ റിപട്ണ് 

tax schedule ടാക്സ യ്ഷഡ്യമൂൾ

team spirit ടീം സപിരിറ്ക്
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team work കമൂട്ചുപപയത്നം

tear gas കണ്ണചുനീര്  വാതകം

technical യ്ടക്നിക്കൽ, സാപങ്തിക

technical advice സാപങ്തിപകാപപദശം

technical college യ്ടക്നിക്കൽ പകാപള്ജ

technical data സാപങ്തിക വിവരം

technical post യ്ടക്നിക്കൽ പപാസ്റക്

technical	qualification സാപങ്തിക പയാഗ്യത

technical skill സാപങ്തിക നിപടുന്ത

technical term സാപങ്തിക പദം

technical training സാപങ്തിക പപശിക്ണം

technician യ്ടക്നീഷ്യന് , സാപജതികചിദഗധന് 

technique യ്ടക്കനിക്കക്, സപങ്തം

technocracy യ്ടക്പനാപകസി

technocrat യ്ടക്പനാപകാറ്ക്

technological സാപങ്തിക വിദ്യ സംമ്പന്ിച്ച

technologist യ്ടക്പനാലാജിസ്റക്, സാപങ്തിക 
വിദ്യാവിദഗധന് 

technology സാപങ്തികവിദ്യ

telebanking യ്ടലിബാങ്ിങ്

telegram കന്ി, കന്ിസപന്ദശം

telegraphic address യ്ടലിപഗാഫ് പമല് വിലാസം

telegraphy യ്ടലിപഗാഫി

teleprinter message യ്ടലിപപിന് റര്  സപന്ദശം

television യ്ടലിവിഷന് 

teleworking യ്ടലിവര് ക്കിങ്

telex യ്ടലക്സ

teller യ്ടല്ര് 

temper സ്ഭാവം

temperament സ്ഭാവം

temperamental പവഗം പദഷ്യം വരടുന്
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temperature ഊഷമാവ്, ചമൂട്, താപനില

tempo പടപമ്പാ

temporary താല് ക്കാലികം 

temporary advance താല് ക്കാലിക മടുന്  പണം 

temporary appointment താല് കാലിക നിയമനം 

temporary disability താല് കാലിക അവശത

temporary post താല് ക്കാലിക തസതിക

temporary restriction താല് ക്കാലിക

temporary vacancy താല് ക്കാലിക ഒഴിവ്

temptation പപപലാഭനം

tenable നിലനിരടുത്ാവടുന്, സ്ാവിക്കാവടുന്, 
സമര് ഥനീയ

tenacity ദൃഢത, നിഷഠ

tenancy കടുടിയായ്മ

tenant കടുടിയാന് 

tendency പപവണത

tender യ്ടന് ഡർ, ദര് ഘാസ നല് കടുക ദര് ഘാസ 
സമര് പ്പിക്കടുക

tender box യ്ടണ്ര്  പബാക്സ

tenderer ദര് ഘാസ നല് കടുന്വന് 

tender notice യ്ടണ്ര്  പനാട്ീസ, ദര് ഘാസ പരസ്യം

tentative അനന്തിയമായ

tenure നടപ്പവകാശം

tenure of land പാട് ഭമൂമി

tenure	of	office ഉദ്യാഗകാലാവധി

tenure of post കാര്യകാലം

tenure of work പകാന് പടാക്ട് കാലാവധി, കാര്യാവധി

tenure post കാലാവധിയടുള്ള പദവി

term അവധി, കാലാവധി, തവണ

terminable അവധിയ്വക്കാവടുന്, 
അവസാനിപ്പിക്കാവടുന്
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terminal (report etc.) അവസാനയ്ത് അറ്ം

terminal tax യ്ടര് മിനല് നിക്കടുതി

termination സമാപതി

termination clause സമാപതി ഉപവാദ്യം / വകടുപ്പക്

termination notice സമാപതി പനാട്ീസ

termination of service സര് വീസ

terminology സാപങ്തിക പദാവലി, സാപങ്തിക 
സംജ്ാശാസപതം

term loan കാലാവധി ഋണം

term	of	office ഉപദ്യഗകാലാവധി

terms നിബന്നകൾ

terms and conditions നിബന്നകളചും വ്യവസ്കളചും

terms of delivery (സാധനം) നല് കടുന് നിബന്ന്കൾ 

terms of reference പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ

terms of service പസവന നിബന്നകൾ

territory പപപദശം, രാജ്യപക്പതം

terror ഉപഗഭയം, ഭീതി

terrorism തീപവവാദം, ഭീകരവാദം

terrorist തീപവവാദി, ഉപഗവാദി, ഭീകരവാദി

tertiary	benefit തൃതീയ ആനടുകമൂല്യം

test യ്ടസ്റക്, പരീക്, പരീക്ണം, പരീക്ിക്കടുക

testament ഒസ്ത്ക്, വില് പ്പപതം

test charge ഒസ്യത്ക്, വില് പ്പപതം, മരണപപതം, 
കപകസതവനിയമം

test check മാതൃകാ പരീക്ണം

tester പരിപശാധകന് 

testify സാക്്യയ്പ്പടടുത്ടുക, സാക്ിപറയടുക

testimonial പയാഗ്യതാപപതം, പപശംസാപപതം

testimony യ്തളിവ്

testing report പരീക്ണ റിപപ്പാര് ട്ക്

text പാഠപടുസതകം, മമൂലം, മമൂലപാഠം
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thankful കൃതജ്തനായ

theme വിഷയവസതടു

therapy ചികിത്ാ സാമ്പ്യദായം

third party മമൂന്ാം കക്ി

thoroughly പമൂര്ണ്ണമായടും

thoughtful ചിന്തനശീലനായ

threat ഭീഷണി

thrift മിതവ്യയത

through വഴിയായി

throw out പിരിച്ചചുവിടടുക

thumb impression വിരലടയാളം

thumping majority ഭാരിച്ച ബഹടുഭമൂരിപക്ം

ticket ടിക്കറ്ക്

tie കട, കടുരടുക്കക് (പഗാൾ) സമമാകടുക 
(കളയിൽ)

tied loan നിബന്നപയായ്ടയടുള്ള കടം

tier തരം, ടയര്  (ടമൂ ടയര്  പപായ്ല)

tilt ചായ്ക്വ്

time സമയ

time allowed അനടുവദിച്ച സമയം

time barred കാലാതീതമായ

time bound സമയബദ്ധമായ

time card കടം കാര് ഡ

time	deposit	(=fixed	de-
posit)

കടം യ്ഡപപ്പാസിറ്ക്

time keeping കടം കീപ്പിങ്

time limit സമയപരിധി

time off സ്ല്പാവകാശം, സ്ല്പസമയം

time overrun സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കടുന് സ്ിതി

timed programme നിയതകാലികമായ പദ്ധതി

time rate (time work) കടം പററ്ക് (കടം വര് ക്കക്)
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time recording machine സമയപലഖം യ്ചയെചുന് യ്മഷിന് 

time scale കടംസയ്കയിൽ

time schedule സമയവിവരപ്പട്ിക, കടം യ്ഷഡ്യമൂൾ

time stamp കടം സ്റാമ്പക്, സമയ മടുപദ

time study equipment സമയ പലന ഉപകരണം

time table സമയവിവരപ്പട്ിക, കടം പടബിൾ

timing സമയം, സമയ നിര് ധാരണം

tips ടിപസ, സമൂചനകൾ, ശീര് ഷകം

title അവകാശം, ശീര് ഷകം, സ്ാനപപ്പര് (നി)

title holder സ്ത്ടുടമസ്ന് 

toilet യ്ശൌചാലയം

token പടാക്കന് , ചിഹ്ം, പപതീകം

token member പടാക്കന്  നമ്പര് 

token pay നാമമാപതമായിവാങ്ങടുന് ശമ്പളം

token strike സമൂചനാപണിമടുടക്കക്

tone ധ്നി, സ്രം, സ്ര പഭദം

tone down മന്ദമാക്കടുക

tone up തീപവമാക്കടുക

tool ഉപകരണം, പണിയായടുധം

tool down strike ഉപകരണങ്ങൾ തായ്ഴവച്ചക് പണിമടുടക്കക്

top ഉയര് ന്

topic വിഷയം

top level decision ഉയര് ന് നല നിശ്ചയം

top management ഉയര് ന്തല മാപന്ജയ്മന് റ്

topmost സര് പവാത്മമായ

top	official ഏറ്വടും ഉയര് ന് ഉപദ്യഗസ്ന് 

topography സ്ലവര് ണന

top priority ഏറ്വടും കമൂടടുതൽ മടുന് ഗണന, 
സര് വപപാഥമ്യം

top ranking ശീര് ഷസ്മായ

top secret പരമ രഹസ്യം
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torture യാതന, പഭദ്യം യ്ചയെചുക, അത്യന്തം 
പീഡിപ്പിക്കടുക

total ആയ്ക

total service യ്മാത് സര് വീസ

tough കര് ശനമായ, കഠിനമായ

tour യാപത, പര്യടനം, സഞ്ചാരം, സഞ്ചരിക്കടുക

tour programme സഞ്ചാരപരിപാടി, ടമൂര് പപപാപഗാം

tour report പര്യടന റിപപ്പാര് ട്ക്

tout ദല്ാൾ

town (city) യ്ടൌണ് , നഗരം, പട്ണം

township നഗരം

trace അപന്ഷിക്കടുക, രഹസ്യം, പലശം, 
ചിപതങ്ങൾ പപടസ യ്ചയെചുക 

tract ഭമൂഭാഗം, പപപദശം

traction ഘര് ഷണം

trade agreement വ്യാപാര കരാര് / ഉടമ്പടി

trade union പപടഡ യമൂണിയന് , യ്താഴിലാളി സംഘടന

tradition പാരമ്പര്യം

train യ്പടയിന് , തീവണ്ി, പരിശീലിപ്പിക്കടുക

trainee പരിശീലനാര് ഥി, വിദ്യാര് ഥി

traineeship പരിശീലനാര് ഥിത്ം, യ്പടയിനീഷിപ്പക്

trainer പരിശിലനം നല് കടുന്വന് , യ്പടയിനര് 

training യ്പടയിനിങ്

training centre യ്പടയിനിങ് യ്സന് റര് , പരിശീലന പകന്പദം

training college യ്പടയിനിങ് പകായ്ള്ജ

training division യ്പടയിനിങ് ഡിവിഷന് 

training institute യ്പടയിനിങ് ഇന് സ്റിറ്്മൂട്ക്

training period പരിശീലന കാലാവധി, യ്പടയിനിങ് 
പീരിയഡ

training programme യ്പടയിനിങ് യ്പപാപഗാം, പരിശീലന 
പരിപാടി
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training unit യ്പടയിനിങ് യമൂണിറ്ക്

trait പദചിഹ്ം

traitor പദശപപദാഹി

tranquility പപശാന്താവസ്

transaction ഇടപാട്, യ്കാടടുക്കൽ

transaction of business ബിസിനസ ഇടപാട്

transcription അനടുപലഖനം

transfer സ്ലംമാറ്ം, കകമാറ്ം, കകമാറടുക

transferable goods മാറ്ാവടുന് സാധനങ്ങൾ

transfer entry പടാന് സഫര്  എന് പടി

transfer fee പടാന് സഫര്  ഫീസ, ഹസതാന്തരണ ശടുല്കം

transfer memorandum പടാന് സഫര്  യ്മയ്മ്മാറാണ്ം

transfer on deputation യ്ഡപ്യമൂപട്ഷന്  പടാന് സഫര് 

transfer order സ്ലം മാറ് ഉത്രവ്

transformation രമൂപാന്തരണം

transit കടത്ക്

transit duty കടത്ടുചടുങ്ം

transitional പരിവര് ത്ന

transit pass പടാന് സിറ്ക് പാസ

transit visa പടാന് സിറ്ക് വിസ

transit workshop പടാന് സിറ്ക് വര് ക്കക്പഷാപ്പക്

translation പരിഭാഷ, വിവര് ത്നം, തര് ജ്മ

transliteration അന്യലിപിപലഖനം, ലിപ്യന്തരണം

transmission അയയ്ക്കൽ, എത്ിച്ചചു യ്കാടടുക്കൽ

transmit അയയ്ക്കടുക, എത്ിച്ചചുയ്കാടടുക്കടുക

transport പടാന് സപപാര് ട്ക്, കയറ്ിഅയയ്ക്കടുക

transport allowance പടാന് സപപാര് ട്ക് അലവന്സ

transportation നാടടുകടത്ൽ, കടത്ിയ്ക്കാണ്ടു പപാകൽ, 
പരിവഹനം

transposition തിരിച്ചചുമാറ്ചുക

trap കടുരടുക്കക്
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travel യാപത

travel expenses യാപതയ്ച്ചലവ്

traveller’s cheque പടാവപലഴസ യ്ചക്കക്

travelling allowance യാപതപ്പടി, യാപതാബത്, പടാവലിങ് 
അലവന് സ

travelling allowance bill യാപതപ്പടി ബിൽ, പടാവലിങ് അലവന് സ 
ബിൽ

travelling concession യാപതാസംബന്മായ യ്സൌജന്യം

treachery വിശ്ാസവഞ്ചന

treason രാജ്യപപദാഹം

treasury ഖജനാവ്, പടഷറി

treasury bench മന്പതിമാര് 

treasury deposit recipt 
(T.D.R.)

മന്പതമാര് 

treasury receipt പടഷറി രസീത്

treasury voucher പടഷറി യ്വൌച്ചര് 

treat ചികിത്ിക്കടുക, മാനിക്കടുക, സല് ക്കാരം

treaty സന്ി

treaty of extradition പപത്യടുപ്പന് സന്ി

trek ദടുര് ഗമമായ യാപത

trend പപവൃത്ി, ചായവ്

trespass കകപയറ്ം, കകപയറടുക, അതിപകമിക്കടുക, 
വസതടു കകപയറ്ം

trial വിചാരണ

trial balance പടയൽ ബാലന് സ

trial period പരീക്ണാവധി

tribal area development പഗാപതപപപദശ വികസനം

tribal welfare അദിവാസിപക്മം

tribe പഗാപതവ വര് ഗം

tribunal പടിബ്യമൂണൽ, മധ്യസ് പകാടതി

tribute കരം, കപ്പം, വരിപ്പണം
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trim യ്വടിപ്പാക്കടുക, യ്വട്ിശരിയ്പ്പടടുത്ടുക

trip യാപത, യാപതയ്ചയെചുക

tripartite മമൂന്ാമയ്ത് പപതി

triple പതിപക്ീയ, പതിതമായ

triplicate മമൂന്ാമയ്ത് പപതി

true copy ശരിപ്പകര് പ്പക്

trunk call പടങ്ക് പകാൾ

trust പടസ്റക്, ന്യാസം

trustee പടസ്റി, ന്യാസി, കകക്കാരന് 

trustworthy വിശ്സതനായ

turn down നിരസിക്കടുക

turnkey basis ആപ്ദ്ാപാന്തമായ അടിസ്ാനം

turnout ഹാജരാകൽ

turnover ആയ്കയടുള്ള പകയവിപകയം, പമാത് 
വില്പന

turpitude അധമത

tutelage സംരക്ണം

twin city ഇരട് നഗരം

twin sharing basis ദ്ി ഭാഗിതാ അടിസ്ാനം

type കടപ്പക്, അച്ചക്

typescript കടപ്പക് യ്ചയ്ത പപതി

typewriter കടപ്പക് കററ്ര് 

typewriting കടപ്പക് കററ്ിങ്

typical ഒപര രടുപത്ിലടുള്ള

typing കടപ്പിങ്, കടപ്പക് യ്ചയെൽ

typing machine കടപ്പിങ് യ്മഷിന് 

typing pool കടപ്പിങ് പമൂൾ

typographical error അച്ചടിയ്ത്റ്ക്
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U

ulterior motive ഗമൂഢമായ അഭിപപായം

ultimate അന്തിമം

ultimate consignee ഒടടുവിൽ(ചരക്കക്) ഏറ്ചുവാങ്ങടുന്യാൾ

ultimate cost അന്തിമമമൂല്യം, അന്തിമവില

ultimate goal അന്തിമ ലക്്യം

ultimately അവസാനാമായി

ultimately objective അന്തിമ ഉപ്ദശ്യം

ultimatum അവസാന നിര് ണ്ണയം, അന്ത്യശാസനം

ultimo കഴിഞ്ഞ മാസത്ിലടുള്ള

ultravires അധികാര സീമാതീതമായ

umpire ഇടനിലക്കാരന് , മദ്ധ്യസ്ന് , അംപയര് 

unacceptable അസ്ീകാര്യമായ

unaccompanied baggage കമൂയ്ട യ്കാണ്ടുയ്പാകാത് ലപഗ്്ജ

unaided സഹായധനം ലഭിക്കാത്

unambiguous ദ്യാര് ഥമില്ാത്, സപഷ്മായ

unanimity ഏകാഭിപപായം, അഭിപപായഐക്യം

unanimous ഏകാഭിപപായമടുള്ള, ഏകചിത്മായ, 
ഐകമത്യമടുള്ള

unanimous decision ഏകകണ്ഠമായ നിശ്ചയം

unassuming അഹങ്ാരമില്ാത്, ഞായ്നന്ഭാവമില്ാത്, 
താഴമയടുള്ള, ഗര് ്വക് കാണിക്കാത്

unattached പറ്നില് ക്കാത്, ജപതി യ്ചയെചുത്

unauthorized അനധികൃതമായ

unavoidable അനിവാര്യം, ഒഴിവാക്കാന് വയൊത്

unavoidable circumstances അനിവാര്യ പരിസ്ിതികൾ

unavoidable delay അനിവാര്യമായ വിലമ്പം, 
ഒഴിച്ചചുകമൂട്ാനാവാത് വിലമ്പം

unbecoming അപശാഭനീയമായ
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uncashed കാഷ യ്ചയൊത്

uncertain നിശ്ചയമില്ാത്

unclaimed അവകാശയ്പ്പടാത്

unclaimed baggage അവകാശയ്പ്പടാത്

unclassified വര് ഗീകരിക്കാത്

uncommitted പപതിബദ്ധമല്ാത്

uncommon അസാധാരണമായ

uncompromising വിട്ചുവീഴചയില്ാത്, വഴങ്ങാത്

unconditional നിരടുപാധികമായ

unconfirmed സ്ിരീകരിക്കാത്

unconfirmed	report സ്ിരീകരിക്കാത് റപപ്പാര് ട്ക്

unconstitutional ഭരണഘടനാ വിരടുദ്ധമായ

uncontested എതിര് പ്പില്ാത്

uncontrolled അനിയന്പതിതമായ

uncorroborated അപടുഷ്മായ

uncovered demand അപമൂരിതമായ ഡിമാന് ഡ

undated തീയതി വയ്ക്കാത്

undelivered letter വിതരണം യ്ചയെയ്പ്പടാത് കത്ക്

under തായ്ഴ, അടിയിൽ, ചടുവട്ിലായി, കീഴിലടുള്ള

under-age പപായമാകാത്

under assessment നിര് ധാരണത്ിലടുള്ള

under billing കടുറവായി ബില്ക് യ്ചയ്ത

under	certificate	of	posting പപാസ്റിങ് സര് ട്ിഫിക്കറ്ക് സഹിതം

under consideration പരിഗണനയിൽ

underconsumption അല്പപഭാഗം

underdeveloped അല്പവികസിത

under employed പവണ്പതയ്താഴിലില്ാത്

under employment അല്പവികസത

under-estimate കടുറവായി മതിക്കടുക, കടുറഞ്ഞ മതിപ്പക്

under examination പരീക്ാധീനമായ
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undergraduate അണ്ര്  പഗാഡടുപവറ്ക്

underground അണ്ര് യ്പഗൌണ്ക്, ഭമൂമിക്കടിയിൽ, ഒഴിവിൽ

under-hand dealing പപച്ന്മായ ഇടപാട്

under invoicing കടുറവായ ബില്ിടടുക

underlined അടിവരയിട്

under-manned സ്റാഫ് കടുറവായ

under-paid കടുറവായി പവതനം നല് കിയ

under-population അല്പജനസംഖ്യ

under-production ന്യമൂപനാത്പാദനം

under reference റഫറന് സിൽ

undersigned തായ്ഴ ഒപ്പിട്ിട്ചുള്ള

understanding ധാരണ

undertake ഏയ്റ്ടടുക്കടുക, കകപയെല് ക്കടുക, 
കരായ്റടടുക്കടുക

undertaking സംരംഭം, കകപയല്ക്കൽ, ഉദ്യമം, പപയത്നം

undertrial വിചാരണത്ടവ്

under-utilization ന്യമൂപനാപപയാഗം

under-valuation അല് പ്പമമൂല്യാങ്നം

undesirable അവാങ്ഛനീയമായ

undignified അപശാഭനീയമായ

undisbursed loan വിതരണം യ്ചയെയ്പ്പടാത് ഋണം

undisputed വിവാദമറ്

undivided അവിഭക്ത

undoubtedly നിസ്ംശയം

undue അനടുചിതം, പകമരഹിതം

undue delay പകമാതീതകാലവിളംബം

undue	influence പകമരഹിത സ്ാധീനം, അനടുചിത സ്ാധീനം

unearned income അനാര് ജിതമായ വരടുമാനം

unearth അപന്ഷിച്ചചു കണ്ടുപിടിക്കടുക

uneconomical അലാഭകരമായ

unemployment യ്താഴിലില്ായ്മ
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uneven land സമമില്ാത് ഭമൂമി

unexpected delay അപപതീക്മായ വിലമ്പം

unexpired കാലാവധി കഴിയാത്

unfair അനടുചിത

unfair dismissal അനടുചിതമായി ഉപദ്യാഗത്ില് നിന്ടും 
നീക്കൽ

unfair labour practices അനടുചിതമായ യ്താഴിലാളി നയങ്ങൾ

unfair means അനടുചിത മാര് ഗങ്ങൾ

unfavourable പപതികമൂലമായ

unfit പയാഗ്യതയില്ാത്, അസ്സ്നായ

unfit	for	promotion പജാലിക്കയറ്ത്ിന് അര് ഹനല്ാത്

unforeseen അവിചാരിത

unforeseen charges അവിചാരിത യ്ചലവ്

unforeseen circumstances അവിചാരിത പരിസ്ിതികൾ

unicameral ഏകമണ്ലസഭ

unicameral legislature ഒറ് സദന നിയസഭ

unification ഏകീകരണം 

unified	scale ഏകീകൃത ശമ്പള സയ്കയിൽ

uniform ഏകരടുപമായ, യമൂണിപഫാറം, 
ഐകരമൂപ്യം, ഔപദ്യാഗികപവഷം

uniform increase ഒപരപപാലടുള്ള വര് ധനവ്

uniformity ഏകരമൂപത

unilateral ഏകപക്ീയ

unilateral action ഏകപക്ീയമായ നടപടി

uninterrupted power supply 
(UPS)

അവിരതമായ കറണ്ക് സപകള

uninterrupted service അവിരതമായ പസവനം

union യമൂണിയന് , സംഘം, പയാജിപ്പക്

unionism യമൂണിയനിസം

union list യമൂണിയന് ലിസ്റക്

union territory യടുണിയന്  പപപദശം, പകന്പദഭരണ പപപദശം
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unique അനന്യമായ, അപമൂര്  വമായ

unit യമൂണിറ്ക്, മാപത

unitary ഏകാന്തമായ, ഐകികമായ

united സംയടുക്തമായ

unity ഐക്യം

universal സാര് വപതിക

unjust അന്യായമായ, അനീതിപരമായ

unlawful നിയമവിരടുദ്ധമായ

unlawful purpose നിയമവിരടുദ്ധ

unlimited അപരിമിതമായ

unlimited power അളവില്ാത് അധികാരം

unlisted ലിസ്റക് യ്ചയൊത് 

unloading ചരക്കിറക്കൽ

unmarried അവിവാഹിത, പവളികഴിക്കാത്

unnatural അപപാകൃതികമായ

unnatural death അപപാകൃതികമായ മരണം

unnecessary ആവശ്യമില്ാത്

unofficial അയ്നൌപദ്യാഗിക

unofficial	letter അയ്നൌപദ്യാഗിക കത്ക്

unofficial	note അയ്നൌപദ്യാഗിക പനാട്ക്

unofficial	strike അനധികൃതമായ പണിമടുടക്കക്

unopposed എതിരില്ാത്, എതിര് ക്കയ്പ്പടാത്

unpaid wages യ്കാടടുത്ിട്ില്ാത് യ്ചലവടുകൾ

unparliamentary പാര് ലയ്മന് ററിയല്ാത്, 
സഭാപയാഗ്യമല്ാത്

unprecedented മടുന് പടുസംഭവിക്കാത്, അഭടുതപടുര് വ

unpredictable മടുന്കമൂട്ി പപവചിക്കാനാവാത്

unproductive അനടുത്പാദകമായ

unproductive labour അനടുത്പാദക പലബര് 

unprofitable യടുക്തിഹീനമായ യടുക്തിപമൂര് വമല്ാത്



unpunctual unutilized grant

157

unpunctual കൃത്യനിഷഠയില്ാത്

unqualified പയാഗ്യതയില്ാത്

unqualified	apology നിബന്നയില്ാത് ക്മാവചനം

unquestionable പചാദ്യം യ്ചയൊനാവാത്

unrealizable sum വസമൂലാക്കാന്  സാധിക്കാത് തടുക

unreasonable യടുക്തിപമൂര് വമല്ാത്

unrecorded എഴടുതിവയ്ക്കാത്

unregistered document രജിസ്റര്  യ്ചയൊത് പപമാണം/ ആധാരം

unregistered	firm രജിസ്റര്  യ്ചയത്യാത് പഫം 

unreserved vacancy റിസര് വ് യ്ചയൊത് ഒഴിവ്

unsafe അസടുരക്ിതമായ

unsatisfactory തൃപതികരമല്ാത്

unsecured അസടുരക്ിതമായ

unsecured loan അണ് യ്സക്യമൂവര് ഡ പലാണ് 

unserviceable ഉപപയാഗശമൂന്യമായ

unskilled അവിദഗധ

unskilled labour അവിദഗധ യ്താഴിലാളി

unsound mind അസ്സ്മായ മനസ്ക്

unspecified അനിര് ദിഷ്മായ

unstable അസ്ിരമായ

unstable government അസ്ിരമായ ഗവയ്മെന് റ്

unstarred അടയാളമിടാത്

unsuitable അനടുപയടുക്തമായ

untenable നിലനില് ക്കാത്, സ്ാപിക്കാന് കഴിയാത്

untouchability അയിത്ം, അസപ്യശ്യത

untrained പരിശീലനമില്ാത്

untrustworthy വിശ്ാസപയാഗ്യനല്ാത്

unused ഉപപയാഗിക്കാത്

unusual delay പതിവില്ാത് വിളംമ്പം

unutilized grant ഉപപയാഗിക്കാത് അനടുദാനം/പഗാന് റ്
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unwarranted അനധികൃതമായ, അനപപക്ിതമായ

unwilling അനിച്ചുകനായ

unworthy പയാഗ്യനല്ാത്

updation അപപഡഷ൯

upgrade പപഗഡ ഉയര് ത്ിപ്പിടിക്കടുക

upgrading പപഗഡ ഉയര് ത്ൽ

upgrading of post പദവി ഉന്യനം

uphold സമര് ഥിക്കടുക, ഉയര് ത്ിപ്പിടിക്കടുക

upkeep പരിപാലനം, പപാഷണം, സംരക്പണാപായം

uplift ഉല്സിപ്പിക്കടുക, സപന്താഷിപ്പിക്കടുക,  
ഉയര് ത്ടുക

upper അധികം പമയ്ലയടുള്ള, ഉയരക്കമൂടടുതലടുള്ള, 
പമലധികാരമടുള്ള, കമൂടടുതല് ഉയര് ന്

upper age limit കമൂടിയ പപായപരിധി

uppermost സര് ്വാധികാരമടുള്ള, അത്യടുന്തനായ, 
ഉയരമടുള്ള, അത്യടുച്ചമായ

up to date ഇപന്വപരയ്ക്കക്, നാളിതടുവയ്ര, ഏറ്വടും 
നവീനമായ

upright കടുത്യ്ന നില് ക്കടുന്, പനയ്ര നില്ക്കടുന്, 
ധര് മ്മിഷഠനായ

upset അട്ിമറിക്കടുക, തലകീഴാക്കടുക, 
താറടുമാറാക്കടുക

upward communication ഊര് ധ് മടുഖ വാര് ത്ാവിനിമയം

upward trend പമല് യ്പാട്ചുള്ള പപവണത

urban നഗരി, നാഗരികം

urbanization നഗരീകരണം

urgency തിരക്കക്, നിര് ബ്ബന്ം, ത്ര, ആവശ്യകത

urgent അത്യാവശ്യം

urgent action അടിയന്തരമായ നടപടി

urgent call അടിയന്തരമായ പകാൾ

urgent slip അടിയന്തരക്കടുറിപ്പക്
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usage വഴക്കം, അചരണം

useful ഉപപയാഗമടുള്ള, സമര് ത്ഥനായ

user ഉപപയാക്താവ്

user item ഉപപഭാക്തൃ ഇനം, വസതടു  

usual സാധാരണയായ, സാമപപദായികമായ, 
പതിവായ

usurp ആപകമിയ്ച്ചടടുക്കടുക, കകയമൂക്കടുയ്കാണ്ക് 
പിടിയ്ച്ചടടുക്കടുക

utility ഉപപയാഗപയാഗ്യത, അവശ്യവസതടു, പമന്

utilization ഉപപയാഗയ്പ്പടടുത്ൽ, പപപയാഗിക്കൽ, 
പപപയാജനയ്പ്പടടുത്ൽ

utilization	certificate ഉപപഭാഗ സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

V

vacancy പവക്കന് സി, ഒഴിവ്, പജാലി ഒഴിവ്

vacant post ഒഴിവടുളള തസതിക

vacate ഒഴിയടുക

vacation പവപക്കഷന് , ഒഴിവടുകാലം

vacation pay ഒഴിവടുകാല ശമ്പളം,  യ്വപക്കഷന്  പപ

vacuum ശമൂന്യസ്ലം, വായടുശമൂന്യപപപദശം, 
ശമൂന്യതാപബാധം, ഒഴിവ്, ഇല്ായ്മ

vague idea അസപഷ്മായ ആശയം

valedictory address യാപതയയപ്പക് പപസംഗം, വാലിഡിക്ടറി 
അപഡസ്ക്

valedictory function യാപത മംഗള പരിപാടി, വാലിഡിക്ടറി 
ഫങ്ഷന് 

valedictory session യാപതയയപ്പ പയാഗം, വാലി

valid ധര് മ്മ്യമായ, നിയമാനടുസാരമായ, 
പപാമാണികമായ, അടിസ്ാനമടുള്ള
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valid argument നിയമാനടുസൃത കരാര് / ഉടമ്പടി

validity date പപമാണ്യ തീയതി

valid reason സപപമാണമായ കാരണം

valuation വിലയിടൽ, വിലയിരടുത്ൽ

valuation	certificate മമൂല്യനിര് ണയ സര് ട്ിഫിക്കറ്ക്

valuation report വാല്യമൂപവഷന്  റിപപ്പാര്ട്ക്

value മമൂല്യം, അര് ത്ഥം, പയാഗ്യത, മാഹാത്മ്യം

valuer വിലമതിപ്പിടടുന്യാൾ

variable മാറ്ചുന്തിയ്ന സംബന്ിക്കടുന്, 
അസ്ിരമായ, ചഞ്ചലമായ

variance വ്യത്യസതത, പയാജിപ്പില്ായ്മ, 
അഭിപപായഭിന്ത

variant മാറത്ക്ക, വികാരിയായ, വ്യത്യാസയ്പ്പട്, 
വ്യത്യസതമായ

variation വ്യത്യസതത, പരിണാമ വസതടു, 
ഏറ്ക്കടുറവ്, മാറ്ം, പഭദം, വ്യതിയാനം

variation in quality ഗടുമ വ്യത്യാസം

variety ഭിന്ത്ം, വകപഭദം, കവവിധ്യം, വിഭിന്ത

vehicle വാഹനം, വണ്ി, സംപവദനഘടകം

ventilate വായടുവിനടു പഴടുതടുവയ്ക്കടുക, 
കാറ്ചുയ്കാള്ളിക്കടുക, ആശയാവിഷകാരം 
യ്ചയെചുക

venture പടുറപ്പാട്, ഊഹക്കച്ചവടം, ഉദ്യമം

venue സ്ലം

veracity സത്യസന്ത, സത്യം

verbal വാക്കാലടുള്ള, എഴടുതിത്രാത്, 
പരഖയ്പ്പടടുത്ാത്, അലിഖിതമായ

verbal agreement വാക്കാൽ കരാര് 

verbal discussion വാക്കാലടുളള ചര് ച്ച

verbal order വായ്മാഴിയായ ഉത്രവ്

verbal statement വായ്മാഴിയായ പപസതാവന

verbal warning വായ്മാഴിയായ താക്കീത്
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verbatim പദാനടുപദമായ, വാക്കിനടുവാക്കായ, 
അക്രപപകാരമടുള്ള

verbatim report പദാനടുപദമായ റിപപ്പാര് ട്ക്

verdict വിധി, യ്പാതടുജനാഭിപപായം, ഒത്ടുതീര് പ്പക്

verification ഒത്ടുപനാക്കി ശരിയായ്ണന്ടു സ്ാപിക്കൽ

verification	of	antecedents പമൂര് വവൃത്ങ്ങളചുയ്ട സത്യാപനം

verification	of	stores പസ്റാര്  യ്വരിഫിപക്കഷന് 

verification	sheet യ്വരിഫിപക്കന്  ഷീറ്ക്

verified	copy സത്യാപിതപപതി, യ്വരികഫഡ പകാപ്പി

vernacular സ്ഭാഷ, മാതൃഭാഷ, നാട്ചുഭാഷ

version ആവിഷകാരം അഥവാ വ്യാഖ്യാനം, 
പാഠാന്തരം, ഭാഷ്യം, പരിഭാഷ, തര് ജ്മ

versus വിരടുദ്ധം, അഭി, പപതി,

vertical communication ഊര് ധ്ര വാര് ത്ാവിനിമയം

vertical	filing	system യ്വര് ട്ിക്കൽ ഫയലിങ് സമപപദായം

vertical mobility ഊര് ധ്ര സതര

very good വളയ്ര നന്ക്

vessel കലം, വീപ്പ, കപ്പൽ, യാനപാപതം

vest നിക്ിപതമായ

vested right നിക്ിപതമായ അവകാശം

veto വീപറ്ാ, വിലക്കധികാരം, വിലക്കടുക

vetting യ്വറ്ിങ്, പടുനരീക്ണം

vettor യ്വറ്ിങ് യ്ചയെചുന്യാൾ, പടുനരീക്കന് 

via വഴി

viability വ്യവഹാര്യത

viable വ്യവഹാര്യമായ

via media മധ്യമാര് ഗം

vice കവസ, ഉപ, യ്കാടിൽ, പകരം

vice versa തിരിച്ചചും, മറിച്ചചും, എതിരായി, പനപരമറിച്ചക്

vicious circle ദടുശ്ചപകം

victimise ഇരയാക്കടുക, ഹിംസിക്കടുക
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victimization ഇരയാക്കടുക, ഹിംസിക്കൽ

victory യടുദ്ധവിജയം,  വിജയസന്ദര് ഭം, 
ജയിച്ചടക്കിയ സംഭവം

video conferencing വീഡിപയാ പകാണ് ഫറന് സിങ്

view ദൃശ്യം (കംപ്യമൂട്ര് )

view point കാഴചപ്പാട്

views ദര് ശനം, കാഴചപ്പാട്, അഭിപപായം, ദൃഷ്ി

vigilance ജാപഗത, വിജിലന് സ

vigilance case വിജിലന് സ പകസ

vigilence clearance വിജിന് സ ക്ിയറിങ്

vigorous ഉശിരടുള്ള, ഊര് ജ്സ്ല, ഔത്ടുക്യമടുള്ള

vindictive പകവീട്ചുന്, പപതികാരശീലമടുള്ള

violate അതിലംഘിക്കടുക, ദടുഷിപ്പിക്കടുക

violation ഉല്ംഘനം, അതിപകമം

virtue ധര് മ്മം, പയാഗ്യത, പാതിപവത്യം

virtuours സദഗടുണ ശീലനായ

visa വിസ

vis-a-vis പനര് ക്കടുപനരായ, എതിയ്രതിരായ

visit സന്ദര് ശിക്കടുക, പപായി നില്ക്കടുക, ഇടയ്ക്കക് 
ഓര് ക്കടുക

visiting hours സന്ദര് ശനസമയം

visitor സന്ദര് ശകന് 

visitor’s book സന്ദര് ശക പടുസതകം

visitor’s gallery സന്ദര് ശക ഗാലറി

visual കണ്ണിയ്ന സംബന്ിച്ച, ദൃഷ്ിപഗാചരമായ, 
കാഴച സംബന്ിച്ച

visual display ദൃശ്യമായ പപദര് ശനം

visual inspection വിഷ്ൽ ഇന് സയ്പക്൯

visualize മനസ്ില് കാണടുക, ഭാവനയില് കാണടുക

visual publicity വിഷ്ൽ പബളിസിറ്ി
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vital മര് മപപധാനമായ, പപാണരക്യ്ക്കടുള്ള, 
സജീവ, അത്യാവശ്യക

vitality കചതന്യം, പപാണശക്തി, ചലനം, വീര്യം, 
ശക്തി

vital part മര് മപപധാനമായ ഭാഗം

vital service ഊര് ജ്സ്ിയായ പസവനം

vital statistics ജനനമരണസ്ിതി വിവരക്കണക്കക്

viva voce വാക്പരീക്, കവവാപവാസി

vivid ഉജ്്ല, സജീവ, വ്യക്തമായി കാണാവടുന്

viz. അതായത്

vocabulary പദസമ്പത്ക്

vocal വായില് നിന്ടുണ്ാകടുന്, ധ്നിയടുളള, 
ഉച്ചത്ില് പപകടിപ്പിക്കടുന്

vocation യ്താഴിൽ, വ്യവസായം

vocational യ്താഴില് പരമായ

vocational guidance യ്താഴില് പരമായ മാര് ഗദര് ശനം

vocational training യ്താഴില് പരമായ പരിശീലനം

voice ഒച്ച, ശബ്ം, സംസാരകശലി

void ശമൂന്യമായ, നിഷഫലമായ

volume വാള്ം, വാല്യം, പരിമാണം, ഘനമാനം

voluminous വളയ്ര വലടുപ്പമടുള്ള, അപനകം 
ഭാഗങ്ങളചുള്ള

voluntary കസ്ച്ിക, സ്ാപമധയാഉള്ള

voluntary agency കസ്ച്ിക

voluntary settlement കസ്ച്മായ സന്ി

voluntary work കസ്ച്ിക പപവര്ത്നം

volunteer വാളണ് ടിയര് , സന്ദ്ധഭടന് 

votable പവാട്ക് യ്ചയൊവടുന്

vote പവാട്ക്, സമ്മതിദാനം, പവാട്ചുയ്ചയെചുക

voted പവാട് യ്ചയ്ത

vote of censure ആപക്പപവാട്ക്, യ്സന് ഷ്ര് പവാട്ക്
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vote of thanks കൃതജ്താ പപസതാവം

vote on account പലഖാനടുദാനം, പവാട്ക് ഒഫ് അയ്ക്കൌണ്ക്

voter പവാട്ചുയ്ചയെചുന്യാൾ, പവാട്ര് , 
സമ്മതിദായകന് 

voting പവാട്ചുയ്ചയെത് 

voting by ballot ബാലറ്ക് മമൂപവന പവാട്ിങ്

voting right പവാട്വകാശം

vouched പപമാണിതമായ

voucher യ്വൌച്ചര് , ഉറപ്പചുചീട്ക്, പരഖ

vow പപതിജ്, ആണയിടൽ, ശപഥം

vulgar അപരിഷകൃത, സംസകാരശമൂന്യ, 
അസഭ്യമായ, അലേീലമായ

vulnerable എളചുപ്പത്ില് പരിപക്കല് ക്കാവടുന്, 
വഴിയ്തറ്ാന് സാധ്യതയടുളള, എളചുപ്പത്ിൽ 
ആപകമിക്കാന് പാകത്ിലടുളള

vulnerable section (of 
society)

സടുപഭദൃമായ വിഭാഗം (സമമൂഹത്ിന് യ്റ)

W

wage കമൂലി, പവതനം

wage administration പവ്ജ അഡമിനിസപപടഷന് 

wage agreement പവതന കരാര൪

wage board പവ്ജപബാര് ഡ, പവതനപബാര് ഡ

wage ceiling ശമ്പള പരിധി

wage contract ശമ്പള പകാണ് പടാക്ട്

wage earner ജീവിനം അര് ജിക്കടുന്വന് 

wage formula ശമ്പള പഫാര് മടുല

wage payment ശമ്പളം യ്കാടടുക്കൽ
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wage policy പവതന നയം

wage rate കമൂലിനിരക്കക്, പവതനനിരക്കക്

wage review ശമ്പള പടുനര് വിചാരം

waiting list യ്വയിറ്ിങ് ലിസ്റക്

waive തള്ളിക്കളയടുക, പവയ്ണ്ന്ടുവയ്ക്കടുക

walk-in-interview ഉടനി ഇന് റര് വ്യമൂ

want തട്ിയകറ്ചുക, പാറാവടു നില്ക്കടുക

ward വാര് ഡ, വിഭാഗം, രക്ിതന് , കാവന് 

warehouse പണ്കശാല 

warehousing charges പഗായ്ഡൌണ് 

warning താക്കീത്

warrant വാറണ്ക്, അധിപപതം, ഉറപ്പക്, ഉറപ്പിക്കടുക

warranty വാറണ്ി, ഉറപ്പക്, ജാമ്യപപതം

washing allowance അലക്കടുപടി

wastage വാഴ, പാഴയ്ച്ചലവ്, നാശം, പതയ്മാനം

waste land തരിശടുഭമൂമി

waste paper basket ചവറ്ചുകടുട്

watch വാച്ചക്, കാവൽ, സമൂക്ിപ്പക്

watch and ward വാച്ചക് ആന് ഡ വാര് ഡ, സമൂക്ിപ്പക്

water proof യ്വള്ളം കടക്കാത്

water supply ജലവിതരണം, വാട്ര് സകലൈ

way bill മാര് ഗപപതം, പവബിൽ

ways മാര് ഗങ്ങൾ

ways and means മാര് ഗങ്ങളചും ഉപായങ്ങളചും

ways and means committee മാര് ഗങ്ങളചും ഉപായങ്ങളചും ആരായടുന് 
കമ്മറ്ി

wear and tear അറ്കടുറ്ം

weathering കാലാവസ്കാറ്ം യ്കാണ്ക് പാറകളിൽ  
കാണടുന് ക്രണം / മാറ്ം

weeding വിവാപഹാത്വം
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weed out കള പറിക്കടുക, പവണ്ാത്തിയ്ന 
എടടുത്ടുമാറ്ചുക

weekly report പപതിവാര റിപപ്പാര്ട്ക്

weigh തമൂക്കം പനാക്കടുക, നിശ്ചിത തമൂക്കം വരടുക, 
ഉയര് ത്ടുക, യ്പാന്തിക്കടുക

weight ഭാരം, ഘനം, കട്ി, തമൂക്കം, തമൂക്കത്ിനടുള്ള 
പലാഹക്കട്

weightage യ്വയിപറ്ഡ, ഭാരണം

weight bridge യ്വയ്റ്ക് പബീഡ്ജ

welcome സ്ാഗതം യ്ചയെചുക, സാനന്ദം 
പപപാത്ാഹിപ്പിക്കടുക, ബഹടുമാനപമൂര് ്വം 
സ്ീകരിക്കടുക

welcome address സ്ാഗതപപസംഗം

welfare പക്മം, സാധടുജനപസവനം, 
സാന്പത്ികസഹായം, പയാഗപക്മം

welfare state പക്മരാഷപടം

well behaved നല് യ്പരടുമാറ്മടുള്ള

well-paid നല് ശമ്പളം വാങ്ങടുന്

well-qualified നല് പയാഗ്യതയടുള്ള

well-versed സടുപരിചിതനായ, വിദഗധനായ

wherebouts ഏതിടത്ിൽ എവിടടുന്ക്, വിവരങ്ങൾ

whereas എന്തടുയ്കാണ്ക്

whimsical ക്ണികബടുദ്ധിയടുളള, വിചിപത, 
പതാന്ിയവാസമടുളള

whip വിപ്പക്, ചാട്, ചമ്മട്ി

white paper പശ്തപപതം, ഗവണ് യ്മന് റ് 
പടുറയ്പ്പടടുവിക്കടുന് വി്ജത പിത പപതം

whole-time മടുഴടുവന് സമയം

whole-time employee പമൂര് ണകാലിക ജീവനക്കാരന് 

wide ranging വിവധ പപാപതിയടുള്ള

widely read പരയ്ക്കവായിച്ചിട്ചുള്ള

widow വിധവ
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widower വിഭാര്യന് 

wildcat strike ഉപഗമായ പണിമടുടക്കക്

wilful കരടുതിക്കമൂട്ി പപവര് ത്ിച്ച, 
വിചാരപമൂര് ്വകമായ, 
സ്ാഭിപപായപപകാരമടുളള

window envelope വിന് പഡാ എന് വലപ്പക്

wind up സമാപനം യ്ചയെചുക

wing പക്ം, ഉപപബാഗം, വിങ്

winter allowance സീതകാല ബത്

wipe out തടുടച്ചചുമാറ്ചുക

wireless set പറഡിയ്യ

withdrawal തിരിയ്ച്ചടടുക്കൽ, പിന് വലിക്കൽ

withdrawal of motion പപപമയം തിരിയ്ചടടുക്കൽ / പിന് വലിക്കൽ

withhold യ്കാടടുക്കാതിരിക്കടുക, പിടിച്ചചുവയ്ക്കടുക, 
തടസ്യ്പ്പടടുത്ടുക

within ഉളളിൽ, അകത്ക്, ഇന്സമയത്ിനകം

without delay താമസിയായ്ത

without permission അനടുവാദം കമൂടായ്ത

withstand യ്ചറടുത്ടുനില് ക്കടുക, പപതിപരാധിക്കടുക

witness സാക്ി, സാക്ിയാകടുക

work book വര് ക്കക് ബടുക്കക്

work-charged പന്ിയിൽ വ്യാപൃതനായ

work culture കൃത്യ സംസകാരം

work environment പജാലിയ്ചയെചുന്തിനടുള്ള അന്തരിക്ം

worker പപവര് ത്ിക്കടുന്വന് , പജാലിയ്ചയെചുന്വന് , 
പണിക്കാരന് 

worker’s compensation യ്താഴിലാളികള് ക്കടുള്ള നഷ് പരിഹാരം

worker’s training ജീവനക്കാര് ക്കക് പരിശീലനം

work experience പണി പരിചയം

work force യ്താഴിലാളി വര് ഗം

working അധ്ാലശീലമടുള്ള
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working committee പപവര് ത്നസമിതി

working conditions വര് ക്കിങ് കണ്ിഷന് 

working days പപവൃത്ി ദിവസങ്ങൾ

working group വര് ക്കിങ് പഗമൂപ്പക്

working hours പപവൃത്ിസമയം

working knowledge സാമാന്യജ്ാനം

working paper വര് ക്കിങ് യ്പപ്പര് 

working plan വര്ക്കിങ് പളാന് 

working result വര് ക്കിങ് റിസള് ട്ക്

working rules പപവൃത്ി നിയമങ്ങൾ

working supervisor വര് ക്കിങ് സമൂപ്പര് കവസര് 

workload വര് ക്കപലാഡ, ഒരടുയ്താഴിലാളി 
യ്ചപയെണ്ടുന് പജാലിയടുയ്ട അളവ്

workman പജാലിക്കാരന് , യ്താഴിലാളി

workmanship പപവര് ത്ന സാമര് ഥ്യം

workmen’s compensation യ്താഴിലാളികളചുയ്ട നഷ്പരിഹാരം

work order വര് ക്കക് ഓര് ഡര് 

workout വര് ക്കക് ഔട്ക്, പരിഹാരമടുണ്ാക്കടുക

work permit വര് ക്കക് പര് മിറ്ക്

works പണിശാല മരാമത്ടുകൾ

worksheet വര് ക്കക് ഷീറ്ക്

workshop വര് ക്കക്പഷാപ്പക്സമൂപ്പര് ക്കക്പഷാപ്പക്

work stoppage പണി നിര് ത്ൽ

work study വര് ക്കക് സ്റഡി

work to rule (strike) പണിമടുടക്കക്, പഠിപ്പചുമടുടക്കക്, അടി

workup പകമമായി ഉപത്ജിപ്പിക്കടുക

worth മമൂല്യം, കവശിഷ്്ം, വിലയടുള്ള

worthless അപപധാന, വിലയില്ാത്, പയാഗ്യതയില്ാത്

worth recording ഉപല്ഖനീയമായ

worthy പമന്യായ, അനടുഗടുണമായ, ഗടുണമടുളള
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writ റിട്ക്

write off എഴടുതിത്ള്ളചുക, കണക്കില് നിന്ടു നീക്കടുക

write-up വിവരണക്കടുറിപ്പക്, വിവരണപലഖനം

writing എഴടുതിയയ്തന്തടും, ഹസതാക്രം, പലഖനം

writing pad എഴടുത്ടുപാഡ

writ petition റിട്ക് യ്പറ്ീഷന് 

written down value എഴടുതിത്ള്ളിയ മമൂല്യം

written warning പരഖാമമൂലം താക്കീത്

wrongdoer അപകൃത്യം, അപകര് ത്ാവ്

wrongdoing അപകൃത്യം

wrongful അന്യായമായ, ന്യായവിരടുദ്ധമായ

wrongful dismissal അന്യായമായ പിരിച്ചചുവിടൽ

wrongly അബദ്ധമായി, യ്തറ്ായി

X

Xerox copy ജിപറാക്സ പപതി, പഫാപട്ാപകാപ്പി

Y

yardstick മാനദണ്ം

year-book വര് ഷപടുസതകം, ഇയര് ബടുക്കക്

yearly വാര് ഷിക, പപതിവര് ഷമായ, 
ആണ്ടുപതാറടുമടുള്ള

year to year വര് ഷാനടുവര് ഷം

yield വിളയടുക, ഫലിക്കടുക

youth training scheme യടുവജന പരിശിലന പദ്ധതി
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Z

zeal അത്യടുത്ാഹം, ബദ്ധപശദ്ധ, സമൂക്ക്മത, 
ആപവശം, അഭിനിപവശം

zenith ഔന്ത്യം, അത്യടുച്ചനില, പനപര മടുകള് ഭാഗം, 
മമൂര് ദ്ധന്യദശ

zero hour യടുദ്ധപപവര് ത്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കടുന് 
നിമിഷം

zero tax-paying capacity കരയ്മാടടുക്കാന്  ക്മതയില്ായ്മ

zonal പമഖലാ, പസാണൽ

zonal coordination പപപദശ സമന്യം

zonal	office പമഖലാ ഓഫീസ

zone പമഖല, പപപദശം

zoning പമഖല ഉണ്ാക്കൽ

 


