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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-गुजराती)
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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-गुजराती)
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वजै्ानिक तथा तकिीकी शब्ावली आयोग 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-गुजराती)
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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. मलगं - 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 प्रयोग - 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-गुजराती)
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abatement બધં પડવુ ંતે, રદ્દ કરવુ ંતે, સમાપ્ત, ઘટાડો

abbreviation સકં્ેપાક્ર, સકં્ક્્ત રૂપ, શબ્દ-સકં્ેપ

abduction અપહરણ, ભગાડી જવુ ંતે

abeyance મોકફૂી, સ્થક્ગતતા, સ્થગન

ability ક્મતા, યોગયતા, સક્મતા

ab initio મળૂ્થી, પ્ારંભ્થી

able સક્મ, ક્મ

abnormal અસામાનય, નનયમબાહ્ય, નિકૃનત, અસાધારણ

abolition નાબ્ૂદી, લોપ, ર્દ

abolition of post જગયાની નાબ્ૂદી, પ્દ અ્થિા હોદ્દાની નાબ્ૂદી

above mentioned ઉપરુયુકત, ઉકત, પિૂવોલલેક્િત

above quoted ઉપર મજુબ, ઉપર જણાવયા મજુબ, ઉકત

above said પિૂયુકન્થત,ઉપરોકત

absence ગેરહાજરી, અનપુસસ્થનત, અભાિ

absentee ગેરહાજર, અનપુસસ્થત

absenteeism ગેરહાજર રહિેાનુ ંિલણ, ગેરહાજર રહિેાની 
માનનસકતા

absentee statement ગેરહાજરી પત્રક

absolute અબાનધત, નનરંકુશ, અમયાયુદ્દત, પદરશદુ્ધ, પણૂયુ

absolute monopoly અબાનધત ઈજારો, પણૂયુ ઈજારો

absolute ownership અઘાટ માક્લકી, પણૂયુ માક્લકી, સપંણૂયુ સિામીતિ

absorption સમાિશે, સમાસ

abstract તારણ, સાર, સકં્ેપ, સાર્દોહન, અમતૂયુ, અવયકત



abstract statement accountability
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abstract statement સાર સકં્ેપ, અમતૂયુ નિધાન

absurd અ્થયુહીન, અન્થયુક, અસગંત, તકયુહીન

abundance ભરચકતા, પ્ાચયુયુ,ભરપરૂતા

abuse of power સત્ા, અનધકારનો દુરુપયોગ

abusive language ગાળાગાળી, અપશબ્દો

academic શૈક્ક્ણક, નિદ્ાને લગતુ,ં તાતતિક, સૈદ્ધાનંતક,શાસ્તીય

academic discussion સૈદ્ધાનંતક ચચાયુ, શકૈ્ક્ણક ચચાયુ અ્થિા નિમશયુ 

academic leave નશક્ણ સબંધંી રજા, શકૈ્ક્ણક રજા

academic	qualification શૈક્ક્ણક લાયકાત, શૈક્ક્ણક યોગયતા

academic record શૈક્ક્ણક ક્રમનિકાસ, શકૈ્ક્ણક ્દસતાિજે

accede સમંત ્થવુ,ં માનય રાિવુ,ં પ્દ-અનધકાર ગ્રહણ કરિો, 
સામેલ ્થવુ,ં

accept સિીકૃત

acceptance સિીકાર, સિીકૃનત

acceptance	of	office પ્દભાર ગ્રહણ કરિો, હોદ્દો ગ્રહણ કરિો 

acceptance of tender નનનિ્દા સિીકૃનત

access પ્િશે, પ્િશે-હક, વદૃ્દ્ધ, પ્િશેમાગયુ, પ્યોજન

accession જોડાણ, ગ્ર્ંથ-પ્ાપ્ત નોંધ, પ્ાપ્ત, રાજયાક્ભષેક, 
પ્દપ્ાપ્ત

accessory સહાયક, ગૌણ, આનષુકં્ગક

accident અકસમાત

acclimatization આબોહિા-અનકુલૂન, પદરસસ્થનત-અનકુલૂન

accommodation નનિાસન, આિાસ, સ્થાન, સગિડ, અનકુલૂન, 
સમાયોજન

accompanist સહાયક, સહયોગી

accord સમાધાન, જોડાણ

accordance સમાધાન, સબંદ્ધતા

accordingly ત્દનસુાર, તે મજુબ,તે પ્માણે

account દહસાબ, િાત,ુ હિેાલ, વતૃાતં

accountability જિાબ્દારી, ઉત્ર્દાનયતિ
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accountable જિાબ્દાર, ઉત્ર્દાયી

accountancy નામુ,ં દહસાબ-પદ્ધનત, દહસાબ લેિન

accountant દહસાબનીશ

account for કારણ ્દશયુક, િાતાિહી નન્દદેશ

account head દહસાબનો સ્દર, દહસાબી િાતે

accrued	benefit પ્ા્ત લાભ, અતજિત લાભ

accrued pension પ્ા્ય નનવનૃત્લાભ, અતજિત નનવનૃત્લાભ 

accumulation સચંય, સગં્રહ

accuracy ચોકસાઈ, િરાપણું

accurate ચોક્કસ, ભલૂ રદહત, ત્દુટહીન

accuse આરોપ, તહોમત

accused આરોપી, તહોમત્દાર

achievement લક્યપ્ાપ્ત, કાયયુનસદ્દ્ધ, નસદ્દ્ધ

acknowledgement પહોંચ સિીકારિી, પાિતી આપિી, સિીકૃનત 
જણાિિી, સિીકાર કરિો, કબલૂવુ,ં રસી્દ

acknowledgement due પહોંચ મળિાપાત્ર, રસી્દ મળિાપાત્ર

acquaintance પગાર, િતેન ચકુિણી, ્ેદિામસુકત, કરજ મસુકત

acquisition અજિન, નફો,પ્ા્ત કરવુ ંતે 

acquittance ચકૂિણુ,ં ભરપાઈ

act અનધનનયમ, કૃતય, કાયયુ, અંક(નાટકાદ્દનો), કતયુવય

acting allowance કાયયુકારી ભથ્ું

action કાયયુ, કાયયુિાહી, પગલુ,ં ્દાિો, કાયયુિગે

action plan કાયયુ યોજના

active સદક્રય, દક્રયાશીલ, ગનતશીલ, કાયયુિગે 

actively સદક્રયપણે, સદક્રય ઢબે 

activist કમયુશીલ

act of God આસમાની ્ૈદિી ઘટના, ્ૈદિી આપનત્, આસમાની 
આફત, આસમાની સલુતાની, ્ૈદિી પ્કોપ

act of misconduct દુષકૃતય,દુરાચાર,ગેરિહીિટનુ ં કામ 
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acts of commission and 
omission

 ભલૂચકૂ,ઉમેરણ અને બા્દબાકીનુ ંકામ 

actual પ્તયક્, િાસતનિક, િરેિરંુ

actuals િાસતનિક અંકો, િાસતનિક આંકડાઓ

adaptation અનકુલૂન, રૂપાતંર, ્દત્કનિધાન

addition ઉમેરણ

additional charge િધારાનો કાયયુભાર 

additional fund અનતદરકત નનનધ

additional grant અનતદરકત અન્ુદાન

additional information અનતદરકત માદહતી

additional pay અનતદરકત પગાર/ચકુિણું

addition and alteration સધુારા-િધારા, સધુારા-ફેરફાર

address સરનામુ,ં પ્િચન, ભાષણ, સબંોધન, ઉદ્દબોધન, 
માનપત્ર

addressee મેળિનાર, પ્ા્ત કરનાર

address of welcome માનપત્ર, સનમાનપત્ર, સિાગત પ્િચન

adequate પરૂત ૂ,ં પયાયુ્ત, 

adhere to દૃઢમલૂ 

ad hoc કામચલાઉ, ક્બનકાયમી

ad hoc claim કામચલાઉ ્દાિો

ad hoc committee ત્દ્થયુ / કામચલાઉ સનમનત

ad hoc increase ત્દ્થયુ / કામચલાઉ િધારો

ad hoc payment કામચલાઉ ચકૂિણું

adjacent નનકટતમ, સ-ંલગન, બાજુનું

adjoining (=contiguous) અડોઅડ, નજીકનુ,ં નનકટનું

adjournment મોકફૂી, કાયયુમોકફૂી

adjournment motion કાયયુ મોકફૂીની ્દરિાસત

adjudge નયાયનનણયુય કરિો, ઠરાિવું

adjudicate નનિડેો લાિિો, ફેંસલો કરિો
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adjudication નયાયનનણયુય, ચકુા્દો, ફેંસલો

adjudicator નયાય-નનણાયુયક, નયાયકતાયુ

adjustment સયંોજન

administer પ્શાસક, શાસક

administer oath સોગ્ંદ લેિડાિિા, પ્શાસકીય પ્નતજ્ા

administration િહીિટ, તતં્ર, વયિસ્થાતતં્ર

administration of justice નયાનયક પ્શાસન 

administrative િહીિટી, તાનંત્રક, તતં્રગત 

administrative action પ્શાસનનક કાયયુિાહી

administrative appraisal પ્શાસનનક મલૂયાકંન

administrative approval િહીિટી મજૂંરી, અનમુનત, બહાલી

administrative authority પ્શાસનનક પ્ાનધકરણ

administrative control પ્શાસનનક અંકુશ

administrative decision પ્શાસકીય નનણયુય

administrative department પ્શાસનનક નિભાગ

administrative head પ્શાસનનક અનધકારી 

administrative headquarters પ્શાસનનક મખુયાલય

administrative measures પ્શાસનનક પગલા

administrative power શાસકીય સત્ા

administrative sanction પ્શાસનનક મજૂંરી

administrative technique પ્શાસનનક તકનીક/પ્નિનધ

administrative tribunal પ્શાસનનક નયાયપીઠ, પ્શાસનનક નયાયાલય

admissibility સિીકાયયુતા, ગ્રાહ્યતા, મળિાપાત્રતા

admissible expenditure સિીકાયયુ િચયુ

admit ્દાિલ કરવુ,ં પ્િશે આપિો. માનય કરવુ,ં ગ્રાહ્ય 
ગણવુ,ં સિીકારવુ,ં કબલૂ કરવું

admit card પ્િશે પત્ર

admitted ્દાિલ, સિીકૃત

admonish નનં્દા, િિોડી કાઢવું
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adoptee ્દત્ક

adoptor ્દત્ક લેનાર

adoption ્દત્ક નિધાન, ્દત્ક લેવુ ંતે 

adult પખુત

adulteration અપનમશ્રણ, ભેળસેળ

adultery વયક્ભચાર,લગનબાહ્ય સબંધં 

adult franchise પખુત મતાનધકાર

ad valorem duty મલૂય મજુબનો િરેો 

advance પેશગી, અક્ગ્રમ નાણા,ં આગોતરી રકમ

advance booking અગ્રીમ નોંધણી

advance copy અક્ગ્રમ નકલ

advanced increment અક્ગ્રમ ઈજાફો

advance payment અક્ગ્રમ ચકૂિણું

adverse entry પ્નતકુળ નોંધ/પ્નિષષટ

adverse remarks પ્નતકુળ દટ્પણી

adverse report પ્નતકુળ અહિેાલ

advertisement જાહરેિબર, નિજ્ાપન, નિજ્પ્ત

advice સલાહ, સલાહ-સચૂના, સચૂના

advice of payment ચકૂિણી પત્ર

advisory committee સલાહકાર સનમનત, પરામશયુ સનમનત

advisory council સલાહકાર પદરષ્દ

advocate ધારાશાસ્તી, િકીલ, પરુસકતાયુ, દહમાયતી, સમ્થયુક, 
અનધિકતા

affairs બાબતો, મદુ્દાઓ

affidavit સોગ્ંદનામુ,ં એદફડેનિટ

affiliation માનયતા, જોડાણ (સસં્થાની બાબતમા)ં

affirmation સોગ્ંદપિૂયુક રજૂઆત, પ્નતજ્ાપિૂયુક રજૂઆત, 
નનશ્ચયપિૂયુક

affirmative સકારાતમક, હકારાતમક
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afford સામથયયુ, સક્મતા

aforesaid આગળ જણાિલેુ,ંપિૂવોલલેક્િત

afresh નિસેર્થી

against નિરોધમા ં

age િય, ઉંમર

age	certificate ઉંમરનુ ંપ્માણપત્ર

age for suffrage મતાનધકાર િય

age limit િયમયાયુ્દા

agency એજનસી, માધયમ,સસં્થા,પેઢી,કચેરી,આડનતયાનુ ંકામ 
કરતી સસં્થા

agenda કામકાજની યા્દી, કાયયુસકૂ્ચ,બેઠકમા ંચચયુિાની 
નિગતો 

age of retirement નનવનૃત્સીમા

age of superannuation નનવનૃત્િય

aggregation સમહૂ, સમચુયય, કુલ, એકં્દર

aggrieved વયન્થત, વયાકુળ

agitation આં્દોલન, ઉશકેરાટ, ઉત્ેજના

AGM (annual general meet-
ing)

િાનષષિક સામાનય સભા

agreement કરાર, કબલૂાત, સહમનત

agreement form કરાર ્દસતાિજે

agriculture કૃનપ, િેતી

agro-industry કૃનષ ઉદ્ોગી, િેત-ઉદ્ોગી

aid સહાય, મ્દ્દ, સાધન

alarm ચેતિણી સકેંત

alertness સજાગતા, જાગનૃત

alias ઉપનામ, ઉફદે

allegation આક્ેપ, ્દોષારોપણ, આરોપ, તહોમત

allegiance િફા્દારી, રાજનનષઠા
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alliance સહયોગ, મૈત્રીસભર

allied services સબંદ્ધ સેિાઓ

all inclusive cost તમામ િચયુ સામેલ

All India Services અક્િલ ભારતીય સેિાઓ

allocation ફાળિણી,િહેંચણી,નિતરણ

allotment ફાળિણી, દહસસો

allotment letter ફાળિણી પત્ર

allottee ફાળિણી / દહસસો મેળિનાર

allowable અનમુનતયોગય, મજૂંરીપાત્ર

allowable expenses અનમુનતયોગય િચયુ

allow an appeal અરજી મજૂંરી

allowance ભથ્ુ,ં છૂટ, ઘટાડો

all rights reserved સિયુ હક્ક સિાધીન

alphabetic order િણાયુનકુ્રમ, અકારાદ્દક્રમ

altercation ચડભડ, િા્દનિિા્દ

alternate િકૈપલપક

alternative નિકલપ, િકૈપલપક, બીજુ,ં અનય, ઈતર

amalgamation સમમીક્લત

amended draft સશંોનધત પ્ારૂપ, સશંોનધત મસુદ્દો, સશંોનધત િરડો 

amendment સધુારો

amenity સિુસનુિધાઓ

amicable સૌહા્દયુપણૂયુ, નમત્રતાપણૂયુ

ammunition હન્થયારો

amortization of debt ઋણમકુત, ્ેદિામસુકત

amount રાનશ, રકમ, માત્રા, જથ્થો

amount of pension પેનશનલાભ, પેનશનની રકમ

analogous post અનરુૂપ હોદ્દો, અનરુૂપ પ્દ

analysis નિશલેષણ

analytical study નિશલેષણમલૂક અભયાસ
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ancestor પિૂયુજ, પિૂયુગામી

ancillary industry આનષુકં્ગક ઉદ્ોગ

animosity પ્નતશોધ, બ્દલો

annexure જોડાણ, સા્થ ેજોડેલ કાગળ, પદરનશષટ

anniversary િષયુગાઠં

announcement જાહરેાત, જાહરે નનિે્દન, ઉદ્દઘોષણા

annoyance ક્િન્નતા, ચીઢ

annual	financial	statement િાનષષિક નાણા પત્રક

annual report િાનષષિક અહિેાલ

annuity િષાયુસન, િાનષષિકી

anonymous અનામ, નનામું

anonymous complaint નનામી. ફદરયા્દ

answerability ઉત્ર્દાનયતિ, જિાબ્દારી

answer sheet ઉત્રિહી, ઉત્રપનત્રકા, જિાબપત્રક

antagonist નિરોધી, પ્નતરોધી, પ્નતપક્નુ,ં પ્નતપક્ી, નિપક્ી

antecedents પિૂયુ ઈનતહાસ, પિૂયુ વતૃ્ાતં

anticipated expenditure પ્તયાનશત િચયુ

anticipated income પ્તયાનશત આિક

anticipation ધારણા, અપેક્ા

anticipatory bail આગોતરા જામીન

anti-corruption measure ભ્રષટાચાર નિરોધી ઉપાયો

anti-dumping પ્નત-પા્દન

antique પ્ાચીન, પરુાતાપતતિક

apartheid રંગભે્દ

apathy ઉ્દાસીનતા

apex body સિવોચચ સત્ામડંળ/મડંળ

apology માફી, ક્માયાચના

appeal અપીલ, અપીલ કરિી

appearance ્ેદિાિ, હાજરી, ઉપલબધતા
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appeasement તષુષટકરણ

appellate tribunal અપીલ અનધકરણ

appendix પદરનશષટ, બીડાણ

appliance ઉપયતં્ર, ઉપકરણ

applicable લાગ ુપાડી શકાય તેવુ,ં લાગ ુપડે તેવું

applicant અરજ્દાર

application અરજી, લાગ ુપાડવુ ંતે, લાગ ુપડત ુ ંહોય તે

application form અરજી ફોમયુ, અરજી પત્ર, આિે્દનપત્ર

applied પ્રકુત, અમલીકૃત, અમલમા ં

apply અરજી કરિી, લાગ ુપાડવુ,ં લાગ ુપડવુ,ં આિે્દન 
કરવું

appointee નનરકુત વયસકત

appointing authority નનમણકૂ સત્ા, નનમણકૂ અનધકારી

appointment નનમણકૂ

appointment letter નનમણકૂ પત્ર

Appointments Committee 
of the Cabinet

મતં્રીમાડંલીય નનરસુકત સનમનત

apportionment of wages મજૂરી નિભાજન

appraisal ગણુ માપન,િસતસુસ્થનત પદરચય 

appraiser મલુિણી્દાર, મલૂયાકંનકાર

appreciation સરાહના, િધારો, પ્શસંા

apprehension ધરપકડ, આશકંા, તારણ

apprentice નશિાઉ ઉમે્દિાર, તાલીમી

approach  અક્ભગમ, િલણ, પહોંચવુ,ં નનિે્દન કરવું

appropriate ય્થાયોગય

appropriate action ઉક્ચત પગલાં

appropriate head સક્મ સત્ાનધકારી,યોગય અનધકારી 

appropriation નિનનયોજન,િાસ હતે ુમાટે અનામત 
રાિવુ,ંધારાસભા/નિધાનસભાએ ફાળિલે 
નાણા,ઉચાપત 
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approval બહાલી, સમંનત, મજુંરી

approximate એકં્દર, એકં્દરે, અનમુાનનત

aptitude test રુક્ચ / વનૃત્ કસોટી,અક્ભરુક્ચ કસોટી 

arbitrary ય્થચે્છ, મનસિી

arbitrate મધયસ્થી

arbitration લિા્દ, મધયસ્થતા

arbitration tribunal લિા્દ નયાયપીઠ 

arbitrator લિા્દ

architecture સ્થાપતય

archives ્દફતર ભડંાર

area નિસતાર, ક્ેત્ર, ક્ેત્રફળ

area headquarter નિસતાર મખુયાલય, ક્ેત્રીય મખુય કચેરી 

argument ્દલીલ

arise ઉદ્દભિ

armed forces સશસ્ત ્દળો 

arrangement વયિસ્થા,ગોઠિણ 

arrear બાકી, ચઢેલુ,ં ચઢી ગયેલું

arrear statement બાકી રકમનુ ંનિિરણ

arrival report આગમન દરપોટયુ ,આગમન નિશનેો હિેાલ 

arrogance ્ંદભ, નમથયાક્ભમાન

arsenal શસ્તાગાર

article (કાય્દાની) કલમ, અનચુ્ેછ્દ, નનયમ, િસત,ુ પ્દા્થયુ, 
લેિ

articles of association કંપની / મડંળના ંધારાધોરણો, કંપની / મડંળની 
નનયમાિક્લ

articles નીનત-નનયમની નોંધ, નનયમાિલી, લેિ, આલેિ, 
લિાણ, નનયમ

ascending order બઢતી આ્ેદશ, આરોહ, ચઢતા ક્રમે

ascertain નનનશ્ચત કરવુ,ં સનુનનશ્ચત, સનુનધાયુરણ



as is where is at premium

12

as is where is જેવુ ં્ેછ તેવ ુ,ંરાબેતા મજુબ, ય્થાત્થ

aspect પાસુ,ંપદરમાણ, આયામ

aspersion કલકં,ધબબો 

assassination હતયા, ખનૂ

assault આક્રમણ, હમુલો

assemble જોડવુ,ં ભેગુ ંકરી-એક કરવુ,ં એકત્ર કરવું

assembly સભા, મડંળી, જોડકામ, એકત્રીકરણ, મળવુ,ં 
નિધાનસભા, ધારાસભા

assent અનમુનત, સમંનત, સિીકાર

assert ભારપિૂયુક

assessee નનનશ્ચત ્થયેલું

assessment આકાર, આકારણી, ચોક્કસ, નનનશ્ચત, મલૂયાકંન 

assessment year આકારણીિષયુ

assessor આકારણીકાર

assets અસક્ામત, પ ૂજંી, સપંનત્, મત્ા, માલમત્ા

assignee નામે કરી લેનાર, મિુતયાર, હક્ક્દાર

assignment નામે કરવુ ંતે, સપુરતનામુ,ં કતયુવય, સોંપેલુ ંકાયયુ

assignor નામે કરી આપનાર

assistance મ્દ્દકતાયુ, સહાયક

associate સહ-સા્થી, ભાગી્દાર

association મડંળ, સઘં, સગંઠન

assumption of charge કાયયુભાર સિીકાર

assurance િાતરી, બાયંધરી, િીમો

assurance company િીમા મડંળ

assure આશ્ાસન ,િાતરી,બાહેંધરી 

at discount ઓછ ં્થવુ,ં ઘટવું

atomic power પરમાણ ુશસકત, અણશુસકત

at par સમાન ભાિ,ે તે જ દકંમતે, સમતલુય, સમપાર

at premium ઊંચા ભાિે, ઊંચી / િધ ુદકંમતે
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attach જ્ત કરવુ,ં ટાચંમા ંલેવુ,ં જોડવુ,ં સા્થ ેબાધંવું

attached	office સલંગન કાયાયુલય

attachment જ્તી, ટાચં, જોડાણ, સયંોજક, બીડાણ

attachment order જ્તી આ્ેદશ

attainment પ્ાપ્ત/મળી જવું

attempt પ્યાસ, પ્યતન

attendance ઉપસસ્થનત, હાજરી

attendance register  હાજરી પત્રક

attendance slip હાજરી-ક્ચટ્ી, ઉપસસ્થનત નોંધ

attention સાિધાન, સતકયુ ,સજાગ 

attestation પ્માક્ણત, યોગય

attested copy પ્માક્ણત નકલ

attitude િલણ, િતયુન

attractive salary આકષયુક પગાર/ િતેન

auction હરરાજી, ક્લલામ

auctioneer ક્લલામકતાયુ

auction sale હરરાજી િચેાણ

audience શ્રોતા,્દશયુક, પ્ેક્ક

audio-visual display દૃશય-શ્રાવય પ્્દશયુન, દૃશયશ્રાવય નન્દશયુન

audio-visual publicity દૃશય-શ્રાવય-પ્ચાર, પ્સાર

audit દહસાબ-તપાસણી, ઑદડટ

audited accounts તપાસેલા દહસાબ, ઑદડટ કરેલ દહસાબ, ઑદડટ 
્થયેલા દહસાબ

audited balance sheet તપાસાયેલી દહસાબ પો્થી, ચકાસેલી િાતાિહી

auditing દહસાબ પરીક્ણ

audit objection દહસાબ-તપાસણીના િાધંા, ઑદડટના િાધંા

auditor’s report દહસાબનીશનો અહિેાલ

auditorium પ્ેક્ાગાર, સભાગહૃ

audit paragraph દહસાબ-પરીક્ાનો ફકરો
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audit report દહસાબ-તપાસણી અહિેાલ, ઑદડટ અહિેાલ

austerity કરકસર

austerity measures કરકસરના ંપગલા,ં કરકસરના ઉપાયો

authentic પ્માક્ણત, અનધકૃત, પ્માણભતૂ

authorised representative અનધકૃત અનધકારી, અનધકૃત પ્નતનનનધ

authoritative પ્ાનધકૃત

authority સત્ા, હનેસયત, સત્ાનધકારી, પ્ાનધકારી, તતં્ર, 
આધાર-હકુમ, આધાર

authority letter અનધકૃત પત્ર, અનધકારપત્ર

authorized અનધકૃત 

authorized capital અનધકૃત નાણા,ં કાય્ેદસરની મડૂી

automatic સિયસંચંાક્લત

autonomous સિાયત્

autonomous body સિાયતસસં્થા, સિાયત એકમ

autonomy સિાયત્તા, સિાયત્ શાસન

auxiliary સહાયક, િધારાનું

available પ્ા્ય, ઉપલબધ

average સરેરાશ, સરાસરી

average leave સરાસરી છૂટ, સરેરાશ રજાઓ

aversion ઘણૃા, દ્ષે, નતરસકાર

avert બચાિવું

avoid અિગણના કરિી, અિહલેના

avoidance of tax કરિરેો ટાળિો 

awaited પ્તીક્ક્ત

award ચકુા્દો, નનણયુય, ફેંસલો, એિોડયુ, પરુસકાર, ઈનામ

awarding authority પરુસકાર કતાયુ, નનણયુયકતાયુ અનધકારી

awareness જાગનૃત
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B

backdated પા્છલી તારીિ

background પશ્ચાદૂભનૂમકા, પિૂયુભનૂમકા, ભનૂમકા, પશ્ચા્દભ,ૂ પષૃઠભ,ૂ 
પીદઠકા, સનંનિશે

back log પા્છલુ ંબાકી

back out ના પાડિી, અસિીકાર

back reference આગળના લિાણ / પા્છલી હકીકત સબંધંી 
પ્ૂછપર્છ, પિૂયુ સ્ંદભયુ

back up પનૂતષિકતાયુ

backward classes પ્છાત જ્ાનતઓ

backward tribe પ્છાત આદ્દજાનતઓ

bad bargain િોટનો ધધંો

bad behaviour િરાબ િતયુન, િરાબ વયિહાર, દુવયયુિહાર

bad character નશન્થલ/શકંાસપ્દ/િરાબ ચદરત્ર

bad climate allowance િરાબ આબોહિા ભથ્ુ,ં િરાબ જલિારુ ંભથ્ું

bad conduct િરાબ અ્થિા ટીકાપાત્ર વયિહાર 

bad debt ડબૂેલુ ંલેણુ,ં  ઘાલિાધ

baggage સામગ્રી, સામાન

bail જામીન, મચુરકો, જામીન પર ્છોડવુ,ં મચુરકો લેિો

balance નસલક, પરુાતં, બાકી રકમ, સરિૈરુ,ં તારણ, ત્રાજવુ,ં 
કાટંો, સમતલુા, સમતોલપાણું

balance brought down શનૂય પરુાતં

balance brought forward પરુાતં જમા

balanced budget સમતોલ અં્દાજપત્ર 

balance sheet સરિૈરું

ballot મતપત્ર

ballot box મતપેટી, મત્દાન-પેટી
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ballot paper મતપત્ર

ban પ્નતબધં, અટકાિવુ,ં રોકવું

Bank શાહકુારી પેઢી, બેંક

bank account બેંક િાત ું

bank balance બેંક બચત

bank charges બેંક િટાિ

bank guarantee  બેંક ગેરંટી

bank holiday બેંક રજા

banking facility બેંક સગિડ/સનુિધા

banking hours બેંક સમય

banking transaction બેંક લેિડ્ેદિડ

bank rate બેંક ્દર

bank reconciliation બેંક સમાધાન, સરભર કરવું

bankrupt ્ેદિાક્ળયો, ના્દાર

bank security બેંક જમાનત

bank statement બેંક નિિરણ પત્ર

banquet રુક્ચ ભોજન,ભોજન સ્થળ 

bar council િકીલ મડંળ

bargain લેિડ્ેદિડ, સમાધાન કરવુ,ં સો્દો

bargaining સો્દાબાજી

barren land િરાબો, ઉબડિાબડ અ્થિા ક્બનઉપયોગી જમીન 

barter િસતનુિનનમય

base પાયો, તક્ળરુ,ં આધાર, તલ, બેઠક

baseless ક્બનપાયા્દાર, આધારશનૂય

basement ભોંય તક્ળરું

base year આધાર-િષયુ

basic બનુનયા્દી, પાયાનુ,ં મળૂભતૂ, આધારભતૂ

basically બનુનયા્દી રીતે, પાયાની રીતે

basic intelligence પાયાની સમજણ ,સામાનય બદુ્દ્ધ 
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basic pay મળૂ પગાર, મળૂ િતેન

basic scale of pay મળૂ િતેનમાન

basic training બનુનયા્દી નશક્ણ, બનુનયા્દી તાલીમ

basis આધાર, ભનૂમકા, પાયો

batch ટકૂડી, ટોળી, જથ્થો, સમહૂ

batch number ટકૂડી નબંર, િેપ નબંર, સમહૂ નબંર, જથ્થા નબંર

bearer cheque િાહક / ધારક ચેક, શાહજોગ ચેક

before cited હિાલો આપિો, સ્ંદભયુ આપિો

behaviour િતયુન, વયિહાર, િલણ 

belief નિશ્ાસ, ભરોસો, શ્રદ્ધા

below par નીચા ભાિે, િોટના ભાિે

bench નયાયપીઠ, નયાય ટકૂડી, ્છાત્ર સમહૂ

benchmark આધાર-ક્ચહ્ન, તળ-ક્ચહ્ન

beneficial લાભકારક, દહતકારક

beneficiary લાભા્થથી, દહતાનધકારી

benefit દહત, લાભ, ફાય્દાકારક

benefit	of	doubt શકનો લાભ,શકંા અ્થિા સ્ેંદહનો લાભ 

benevolence લાભ્દાયક, દહતકારીતા

benevolent fund દહત ભડંોળ

bequeath િનસયતનામુ ંકરવુ,ં િારસાપત્ર, િારસાિત

bequest િનસયત, િારસો, િનસયતનામા / િીલ્થી આપેલી 
નમલકત

bereaved શોકાતરુ, શોકમગન

best endeavours ખબૂ પ્યતન કરિો

betterment સધુારણા, સધુારો, 

bias પિૂાયુગ્રહ, પિૂયુગ્રહ

biased opinion પિૂયુગ્રહરકુત મત, પિૂયુગ્રહરકુત અક્ભપ્ાય

bibliography ગ્ર્ંથસકૂ્ચ, સ્ંદભયુ સકૂ્ચ

biennial દ્દ્િાનષષિક, દ્દ્િષથીય
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bifurcate ભાગલા, બે ભાગમા ંિહેંચવુ,ં નિભાજન

bigamy દ્દ્નિિાહ પદ્ધનત (પ્્થા)

bilateral દ્દ્પક્ીય, બનંે પક્ને લાગ ુપડત ુ ંહોય એવું

bilingual દ્દ્ભાષી

bicameral દ્દ્સ્દન, બે મકાનનુ ંજોડકંુ, બે સ્દનિાળં રાજય

bill નિધેયક, િરડો, ક્બલ, આંકડો, હ ૂડંી

bill of exchange હૂડંી, નિનનમયપત્ર

bimonthly report દ્દ્માનસક અહિેાલ, અધયુમાનસક અહિેાલ

binding બાધંણી, બાઈષનડિંગ, બધંનકારક, બધંનકતાયુ

biodata સકં્ક્્ત વયસકતગત નિગત

bipartite દ્દ્્દલીય, દ્દ્પક્ી

bipartite agreement દ્દ્પક્ીય કરાર, દ્દ્પક્ીય  સમજૂતી 

birth anniversary જનમદ્દન, જનમદ્દિસ

birth	certificate જનમ પ્માણપત્ર

birth control સતંનત નનષેધ/ બાળજનમ નનષેધ, િધંયીકરણ 

birth date જનમદ્દન, જનમદ્દિસ

birth place જનમ સ્થાન

birth rate જનમપ્માણ, જનમ્દર

biweekly પાક્ક્ક

black economy કાળંનાણું

black list કાળી યા્દી, કાળી સકૂ્ચ 

blackmail જાસો, ધમકીપત્ર

black market કાળા બજાર

blame ્દોષારોપણ,આક્ેપ

blank cheque કોરો ચેક

blanket deal બહોળો વયાપાર, બહોળી િરી્દી

blanket order વયાપક આ્ેદશ, હકૂમ

blast  ધડાકો

blending સનંમશ્રણ, સયંોજન
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block ઘટક, િડં, (મદુ્રણ) બલલૅાક,મોટા નિસતારનો એક 
દહસસો /તાલકુો 

blockade નાકાબધંી, અિરોધ, અડચણ

blocked capital ફસાયેલુ ંનાણું

block letter મોટા અક્ર

blood donation રકત્દાન

blood relations રકતસબંધં, લોહીનો  સબંધં

blue collar job શ્રમજીનિતા

blueprint રૂપરેિા, ક્ચતાર, બલનૂપ્નટ, ભાનિ યોજના

bluff ્દગો ્ેદિો, ્ેછતરપીંડી

board બોડયુ, મડંળ, ફલક, પાદટરું

boarding and lodging ભોજન – આિાસ (વયિસ્થા), નનિાસ-ભોજન

board of directors નન્દદેશક મડંળ

board of revenue મહસેલૂ મડંળ

body સસં્થા, મડંળી, મડંળ, િોખુ,ં એકમ, સસં્થા

bodyguard અંગરક્ક

bogus voucher નકલી િાઉચર

bonafides શદુ્ધ આશય, િરો હતે ુ 

bond લેણા-િત, િત-પત્ર

bonded labour બાધેંલો મજૂર, િેદઠયો

bonus બોનસ,અનતદરકત િતેનમાન

booking	office બદુકંગ ઓફીસ, નોંધણી કાયાયુલય

book-keeper મનુનમ, ગમુાસતો

book-keeping નામુ,ં નામા-પદ્ધનત, નામુ ંલેિન

booklet પસુસતકા

book of reference સ્ંદભયુ પસુતક

book value અંદકત દકંમત,નોંધેલી અ્થિા નોંધણી િળેાની દકંમત 

booth મત્દાન કુદટર, મત્દાન સ્થાન, કુદટર

booth capturing મત્દાન મ્થક ઉપર કબજો જમાિિો
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border allowance સીમા ભથ્ું

border line સીમા રેિા

borrower ઉધાર કતાયુ, ્ેદણ્દાર

borrowing power ઉધાર લેિાની ક્મતા

boss િડો, માક્લક, ઉપરી અનધકારી

bottleneck સકંડામણ, સાકંડો માગયુ,

bracket કૌંસ

boundary સીમા, હ્દ

boycott બદહષકાર

brain drain પ્નતભા પલાયન

branch	office શાિા કાયાયુલય

breach ભગં, ઉલલઘંન, ભગંાણ, ગાબડુ,ં ફાટ

breach of agreement સમજૂતી ભગં 

breach	of	confidence નિશ્ાસ ભગં

breach of contract કરારભગં

breach of discipline નશસતભગં

breach of law કાનનૂ ભગં, કાય્દો તોડિો

breach of peace શાનંતભગં, સલુેહભગં

breach of privilege નિશષેાનધકાર ભગં

breach of promise િચન ભગં

breach of rule નનયમ ભગં

breach of trust નિશ્ચાસભગં, નિશ્ચાસઘાત

breakage ભાગં-તટૂ

break down ઠપ, િોટકાયેલું

break in service નોકરીમા ંતટૂ, નોકરીની અિડંતામા ંતટૂ

break-up નિભાજન, િહેંચણી, નિતરણ

breed ઓલા્દ, જાનત, િશં, કુળ

bribe લાચં,રુશ્ત
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brief ટંુકંુ, સકં્ક્્ત, કેસની સકં્ક્્ત નોંધ, કેસનુ ંસકં્ક્્ત 
ટાચંણ, નિિરણ

briefing ટૂંકમા ંસાર આપિો,સકં્ક્્ત અહિેાલ 

brief resume સકં્ક્્ત સમાચાર-વતૃ્, સકં્ક્્ત વયસકત માદહતી 
નિિરણ

brilliant record ઉજજિળ નિક્રમ,ઉજજિળ નોંધ 

bring into notice ધયાનમા ંલાિવું

broadcast િાર ુપ્સારણ, પ્સારણ

broadsheet મોટા ંભીંતપત્રો

brochure પસુસતકા, ચોપાનનરું

brokerage ્દલાલી,આડત

brought forward (b/f) પા્છલે પાને્થી િેંચેલ

budget allocation બજેટ ફાળિણી,અં્દાજપત્ર ફાળિણી  

bugetary control બજેટ ઉપર અંકુશ

budget estimate બજેટ અં્દાજ

budget provision અં્દાજપત્ર જોગિાઈ

building ભિન, ઈમારત, મકાન

bulk મોટા પ્માણમા,ં ્થોકબધં, ઘણુબંધુ,ં જથ્થાબધં

bulk purchase મોટા પ્માણમા ંિરી્દી,જથ્થાબધં િરી્દ 

bulletin  નિજ્પ્ત,સમાચાર 

bumper crop ખબૂ પે્દાશ

bunching of vacancies િાલી પડેલી જગયાઓનો સમહૂ 

bungling ગોલમાલ કરિી

bureaucracy નોકરશાહી, અનધકારી તતં્ર

bureaucrat નોકરશાહ 

business class વયાપારી િગયુ

business hours (= hours of 
business)

ધધંાનો સમય, કામનો સમય

businessman વયિસાયી, વયાપારી, ધધંા્દારી
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buy-back માલ પા્છો આપિો

buyer ગ્રાહક, િરી્દ્દાર, ઉપભોકતા

bye election (by election) પેટાચ ૂટંણી

by hand હા્થોહા્થ

by post પોસટ દ્ારા, ટપાલ દ્ારા

C

cabin baggage કેક્બન સામગ્રી, માલસામાન

cabinet મતં્રીમડંળ, કેક્બનેટ

cadre સિંગયુ,કેનદ્રસ્થ ઢાચંો,લશકરી ટુકડીનો નિભાગ

calamity નિપનત્, સકંટ, મશુકેલી,આફત 

calculation ગણતરી

calendar year કેલેનડર િષયુ

campaign પ્ચાર-પ્સાર અક્ભયાન

campus પ્ાગંણ, નિસતાર, જગયા-નિસતાર, કેમપસ,પદરસર 

campus interview પદરસર મલુાકાત, પદરસર સમાલાપ

cancel ર્દ કરવુ,ં કાઢી નાિવુ,ં ર્દબાતલ

cancellation ર્દબાતલ

candidate ઉમે્દિાર

candidature ઉમે્દિારી

canvassing પ્ચારનિનધ, પ્ચારરત

capability સામથયયુ, શસકત, ક્મતા

capable સક્મ

capacity ક્મતા, શસકત, સામથયયુ, હનેસયત, સગં્રહ શસકત, 
ધારણ શસકત

capital મડૂી, ્થાપણ, પ ૂજંી, પાટનગર, રાજધાની
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capital expenditure મડૂી િચયુ

capital punishment ્ેદહાતં ્ંદડ, મોતની સજા, ફાસંી

capitation fee વયસકત ફી

capture પકડવુ,ં બ્ંદી બનાિવું

care કાળજી લેિી, ્દરકાર કરિી,િેિના કરિી 

career કારદક્દદી

career development કારદક્દદી નિકાસ

caretaker government રિેિાળ સરકાર

carried forward (c/f) આગળ ધપાિવું

carry forward આગળ મોકલવું

carrying cost મોકલિાનુ ંમહનેતાણું

carry over અગ્રનયન

cartage િેંચામણ, ગાડીભાડું

case કેસ, મકુદ્દમો, િટલો, દકસસો, પ્સગં, બાબત, 
િસતસુસ્થનત, ઢાકંણ, આિરણ, પેટી, ડબબો, િોખું

case study િટલા અ્થિા ઘટનાનો અભયાસ

cash રોકડ, નગ્દ

cash balance રોકડ, નસલક

cash book કેશ બકુ, રોકડ મેળ

cash card કેશ કાડયુ

cash	certificate રોકડ મળે તેવુ ંસદટટિદફકેટ

cash counter નગ્દ મેળિિાની જગયા, કેશ કાઉનટર 

cash crop રોકદડયો પાક

cash discount રોકડ િટાિ, રોકડ કસર

cash down નગ્દ ઉપાડિી 

cash in hand હા્થ પરુાતં

cash memo રોકડ મેમો

cash payment રોકડ ચકુિણી

caste જ્ાનત, જાનત
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caste	certificate જાનતનુ ંપ્માણપત્ર

casting vote નનણાયુયક મત

casual આકસસમક ઇજા, અણધારુું

casual labour છૂટક મજૂર

casual leave પ્ાસકં્ગક રજા, પરચરૂણ રજા

casualty દુઘયુટના, અકસમાત

casual vacancy પ્સગંોપાત િાલી પડતી જગયા, અનનયત િાલી 
જગયા

catalogue સકૂ્ચ, સકૂ્ચપત્ર, યા્દી

categorical  શ્રેણી પ્માણે, કક્ાનસુાર

category કક્ા, શ્રણેી, પ્કાર, કોદટ, િગયુ

catering service ભોજન સેિા, રસોઈ સેિા

caution ચેતિણી, સાિચેતી, સાિધાની

caution money બાયધંરી રકમ, અનામત

cease	fire રદુ્ધ નિરામ, શસ્ત નિરામ

ceiling (as of “price”) ઉપરની સીમા, અનધકતમ સીમા, સૌ્થી ઉપરની 
દકંમત

celebration સમારંભ, ઉતસિ, ઉજિણી, સમારોહ

cell phone મોબાઈલ ફોન 

censor સેનસર, નનયતં્રણ, સેનસર કરવુ,ં નનયતં્રણ મકૂવું

censure ઠપકો, નનં્દા, ઠપકો આપિો, નનં્દા કરિી

censure motion નનં્દા પ્સતાિ

census િસતી  ગણતરી, િસતીપત્રક, જનગણના

central cess કેનદ્રીય ઉપકર

central civil service (CCS) 
rules

સન્દી સેિાના નનયમો

central excise કેનદ્રીય મહસેલૂ

central government કેનદ્ર સરકાર

centralization કેનદ્રીકરણ
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centralized service કેનદ્રીય સેિા

centrally funded scheme કેનદ્રીકૃત યોજનાઓ

centrally sponsored scheme કેષનદ્રય પ્ાયોતજત યોજનાઓ

central	office કેનદ્રીય કાયાયુલય

central revenues કેનદ્રીય મહસેલૂ

central sales tax કેનદ્રીય િચેાણિરેો

centre મ્થક, કેનદ્ર, મધય, મધય ક્બંદુ

century શતક, સ્દી, શતાબ્દી

cereal અનાજ, ધાનય

cerealist ધાનયનિ્દ,અનાજ નનષણાત

ceremonial parade સમારોહ પરેડ

ceremony સમારંભ, નિનધ, સમારોહ, ધાનમષિક દક્રયા

certificate પ્માણપત્ર, ્દાિલો

certificate	of	fitness શારીદરક ક્મતાનુ ંપ્માણપત્ર

certificate	of	posting પોસટ કાયયુનુ ંપ્માણપત્ર

certificate	of	service સેિા પ્માણપત્ર, નોકરીનુ ંપ્માણપત્ર

certification પ્માણન

certified	copy પ્માક્ણત નકલ

certify પ્માક્ણત

cess ઉપકર, સ્થાનનક કર

cessation સમાપ્ત

chain સાકંળ, શ ૃિંલા, કડી, શ્રણેી

chairman/chairperson અધયક્, િડો, પ્મિુ

challan ચલણ

challenge પડકાર

chamber ચેમબર, િડં, મડંળ, સમહૂ, કક્

chamber of commerce િપેારી મહામડંળ

change પદરિતયુન 

chaos રકાસ, અવયિસ્થા, ગોટાળો
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chapter પ્કરણ, અધયાય,ઘટના 

character assassination ચદરત્રહનન, ગૌરિહનન

character	certificate ચાદરત્ય પ્માણપત્ર

charge  િચયુ, ્દર, િીજભાર, નિદ્તુભાર

charge over property નમલકત િરેો

charge sheet તહોમતનામુ,ં આરોપનામું

charitable ્દાનપાત્ર

charity ્દાન

chart ચાટયુ , આલેિ

charter ભાડે લીધેલુ,ં ઠરાિ

chasis number ચેનસસ નબંર, િાહનનો બનાિટ ક્રમાકં 

cheating ઠગાઈ, ્ેછતરનપંડી

check તપાસવુ,ં ચકાસવુ,ં  અટકાિવુ,ં રોકવુ,ં નનયનંત્રત 
કરવુ,ં તપાસ, ચકાસણી, તાળો, પ્નતબધં, નનયતં્રણ

check list તપાસ સકૂ્ચ

check post તપાસ નાકંુ, ચોકી

chemist રસાયણશાસ્તી

cheque ચેક(બેનકનો)

cheque let ચેકપત્રક

chief મખુય, િડા, આગેિાન, અગ્રણી, નાયક, મિુી

children education allow-
ance

સતંાન નશક્ણ ભથ્ું

child exploitation બાળશોષણ

child labour બાળમજૂરી

child welfare બાળકલયાણ

chronic જૂનુ,ં પરુાણું

chronological order(=chro-
nological sequence)

કાળક્રમ

circle િતુયુળ, નિસતાર, ક્ેત્ર
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circuit house નિશ્રામ ભિન, અનતન્થગહૃ, સરકીટ હાઉસ, 
મહમેાનગહૃ

circular (=circular letter) પદરપત્ર, ગોળ, િત ુયુળાકાર

circulation ફેલાિો

circumstance પદરસસ્થનત, સજંોગ

circumstantial evidence સાયંોક્ગક પરુાિો

citation  ઉદ્ધરણ

citizenship નાગદરકતા, નાગદરકતિ

city compensatory allow-
ance

નગર પ્નતકર ભથ્ું

civic amenities નાગદરક સનુિધા

civil ્દીિાની, મલુકી, ક્બન લશકરી, બાધંકામ, નાગદરકી, 
નસનિલ

civil code નાગદરક સદંહતા

civil defence નાગદરક સરંક્ણ

civil list  અનધકારી યા્દી

civil marriage નોંધણી નિિાહ

civil procedure code ્દીિાની પ્દક્રયા અનધનનયમ

civil service સન્દી સેિા

civil suit નસનિલ િા્દ, ્દીિાની િટલો

civil supplies નાગદરક પરુિઠો

civil war આંતર નિગ્રહ

claim ્દાિો, ્દાિો કરિો, માગણી કરિી

claimant ્દાિે્દાર, ્દાિો કરનાર, હકની રૂએ માગનાર

claim form હક્ક ્દાિા પત્રક

claim for refund રકમ પરત મેળિિાનો ્દાિો

clarification સપષટીકરણ

class િગયુ, શ્રણેી, કક્ા, પ્કાર

classified	advertisement િગથીકૃત જાહરેાત
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classified	documents િગથીકૃત ્દસતાિજેો 

classified	information િગથીકૃત માદહતી

classify િગથીકૃત કરવું

classwise િગયુિાર, િગાયુનસુાર

clause ઉપિાક્, પેટાફકરો, પેટાકલમ

clearance ચોિિટ, સપષટતા

clear vacancy સપષટ િાલી જગયા, નનનિષિિા્દ િાલી જગયા

clerical કારકનૂી

clerical cadre કારકનૂી કક્ા

clerical error કારકનૂી ભલૂ, લેિન ચકૂ, લેિન ્દોષ

clerical staff કારકનૂી સટાફ

clerical work કારકનૂી કાયયુ, કમયુચારીઓ

client અસીલ, ગ્રાહક, ઘરાક

cloak room અમાનતી સામાન ઘર

close of the year િષાુંત

closing balance બધં ્થતી નસલક, પરુાતં બાકી

closing date ્ેછલલી તારીિ

closure સમાપ્ત, સમાપન

clue ચાિી, કડી

co (as in ‘co-chairman’) સહ,સા્થને ુ ં

co-accused સહતહોમત્દાર, સહઆરોપી

coaching શૈક્ક્ણક માગયુ્દશયુન, નિષય નિશષેની તાલીમ

coalition government  સરંકુત સરકાર

code સદંહતા, કાય્દો, કટૂ સકેંત, ઇંક્ગત

code number સદંહતા ક્રમ

code of conduct આચારસદંહતા

code word સકેંત, સકેંત શબ્દ

coding કટૂ લેિન

coercion સખતી, સખતાઈ, જબર્દસતી
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co-existence સહ-અસસતતિ

cognizable બોધગમય, ્દિલગીરીક્મ

cognizable offence પોલીસ અનધકારનો ગનુો

cognizance જાણકારી, ધયાન, સજં્ાન

coincidence સયંોગ,જોગાનજુોગ 

collaboration સહયોગ, સહલેિન

collateral security સપંાનશ્ષિક સરુક્ા, પ્ાસકં્ગક સરુક્ા

colleague નમત્ર, સહકમથી, સહયોગી, સમાનધમાયુ

collective સા્થ-ેસા્થ,ે સામદૂહક

collective responsibility સામદૂહક જિાબ્દારી, સામદુહક ઉત્ર્દાનયતિ

collectorate કલેકટર, કચેરી, સમાહતાયુ કાયાયુલય

collusion કપટી સામેલ ગીરી, મેળાપીપણુ,ં મળનતયાપણું

colony િસાહત, સસં્થાન

colour blindness િણાધઁતા, રંગાધંતા 

column કોલમ, િાનુ,ં કતાર (લશકરની), કટાર 
(િતયુમાનપત્રની) સતભં,્થાભંલો 

combing operation સિત શોધ અક્ભયાન, સકલ તપાસ અક્ભયાન

command હકુમ, આજ્ા, નન્દદેશ ્ેદિો, લશકરનુ ંએકમ,કમાન 

commemoration સમારક, સમરણોતસિ

commendable પ્શસંનીય, સરાહનીય

commensurate અનરુૂપ

commentary ટીકા-દટ્પણ, સમાલોચના, નિિરણ

comments ટીકા-દટ્પણ

commerce િાક્ણજય, વયાપાર

commercial break જાહરેાતનો સમય

commission આયોગ, કનમશન, ્દલાલી, આડત, મારફત

commissioning આરંભ કરવુ,ં વયિહારમા ંલાિવુ,ંઉપયોગમા ંલેવુ ં

commit િચનબદ્ધ, પ્નતબદ્ધ

commitment સિીકાર, િચનબદ્ધતા, પ્નતબદ્ધતા
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commodity ચીજિસત,ુ િસત,ુ જણસ

common સામાનય, સાધારણ

communal કોમી, સાપં્્દાનયક

communal harmony સાપં્્દાનયક સૌહા્દયુ  

communicate સચંાદરત કરવું

communication સ્ેંદશા વયિહાર, સ્ેંદશ, સમાચાર, માદહતી, માગયુ, 
પત્રવયિહાર, સપંકયુ , સચંાર

communication gap સપંકયુનો અભાિ, માદહતીનો અભાિ

communique સરકારી યા્દી, સત્ાિાર યા્દી, સરકારી સચૂના

community સપં્્દાય, સમાજ, સમ્ુદાય

community centre સામ્ુદાનયક કેનદ્ર

community development 
project

સમહૂ નિકાસ પદરયોજના

community service સામ્ુદાનયક સેિા

commutation પદરિતયુન, રૂપાતંરણ

commuted leave રૂપાતંદરત રજા

commuted value પદરિનતષિત મલૂય

comparison તલુના

compassion અનકંુપા, ્દયા

compassionate ground અનકંુપા આધાર

compassionate leave અનકંુપા રજા

compatible અનકુળૂ, સગંત 

compel ્દબાણ કરવુ,ં નિિશ કરવું

compendium સાર સગં્રહ, સકં્ક્્ત રૂપ

compensation િળતર, બ્દલો, નકુસાની

compensatory allowance ક્નતપરૂક ભથ્ું

compensatory leave િળતર રજા

competence સક્મતા, સમ્થયુતા, સામથયયુ, ક્મતા

competent સક્મ
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competent authority સક્મ અનધકારી 

competition સપધાયુ, પ્નતયોક્ગતા, હદરફાઈ

competitive examination સપધાયુ પરીક્ા, સપધાયુતમક પરીક્ા

compilation સકંલન, સપંા્દન

complaint ફદરયા્દી, ફદરયા્દ માડંનાર

complaint book ફદરયા્દપો્થી

complement પરૂક, સપંરૂક

complementary પરૂક, પરૂિણી, સપંરૂક, સૌહા્દયુ રૂપ

complete પણૂયુ, સપંણૂયુ, સમા્ત કરવું

completion	certificate કામ પણૂયુ  ્થયાનુ ંપ્માણપત્ર, પણૂયુતા પ્માણપત્ર, 
સમાપ્ત પ્માણપત્ર

compliance પાલન, અનપુાલન

complicated ગ ૂચંિણભરુું , જદટલ, પેચીદંુ

compliment અક્ભન્ંદન

complimentary copy માના્થયુ પ્ત

comply with અનપુાલન કરવું

composite culture સામાનસક સસંકૃનત 

composition રચના, સઘંટન, સયંોજન, સિરનનયોજન,દૃશયયોજના 

comprehensive વયાપક, બહૃ્દ, સમાનિષટ

comprehensive insurance વયાપક િીમો

compromise સમાધાન

compulsory ફરતજયાત

compulsory retirement ફરતજયાત નનવનૃત્

computer કૉમ્રટૂર

computer centre કૉમ્રટૂર કેનદ્ર

computer friendly કૉમ્રટૂર અનકુુલન

computerization કૉમ્રટૂરીકરણ

computer language કૉમ્રટૂર ભાષા

computer literacy કૉમ્રટૂર સાક્રતા
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concept નિભાિના, સકંલપના

concern સબંધં, નનસબત, દફકર, પેઢી, સસં્થા, ની સા્થ ેસબંધં 
હોિો, સબંધંકતાયુ હોવું

concession છૂટ્છાટ, રાહત, સિલત

concessional rate રાહત્દર

concession	certificate રાહત પ્માણપત્ર

conciliation સમજૂતી, સમાધાન, સલુેહ

concluding remarks ઉપસહંાર, સમાપન

conclusion ઉપસહંાર, નનષકષયુ, સમાપ્ત

conclusive નનણાયુયક, નનણયુયાતમક, અંનતમ, આિરી, ્ેછિટનું

concur સહમત ્થવું

concurrence સહમનત

condemn સજાપાત્ર જાહરે કરવુ,ં નનં્દા કરિી

condition શરત

conditional સશતયુ

conditional acceptance શરતી સિીકૃનત

conditions of contract શરતી કરાર

conditions of service શરતી સેિા

condolence આશ્ાસન, સહાનભુનૂત

condone માફ કરવુ,ં ્દરગજુર કરવુ,ં જત ુ ંકરવું

conduct િતયુણકૂ, સચંાલન કરવું

conduct rules આચારસદંહતા

conference પદરષ્દ

conference room પદરષ્દ િડં

conferencing facility પદરષ્દીય સનુિધા  

confer પરામશયુન, સલાહ-મસલત,ચકુા્દો,નિચાર-નિનનમય 

confidential િાનગી,ગોપનીય

confinement કે્દ, અટક, બધંન, પ્સિાિસ્થા, પ્સનૂત, સિુાિડ
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confirm કાયમ કરવુ ં(નોકરીમા)ં, સમ્થયુન કરવુ,ં સમન્થષિત 
કરવુ,ં પષુષટ આપિી

confirmation કાયમી કરવું

confirmation	of	service નોકરીમા ંકાયમી ્થવું

confirmation	order કાયમી નોકરીનો હકુમ

confiscation જ્તી

conflict સઘંષયુ,નિરોધ,અ્થડામણ

conflicting	views પરસપર નિરોધી નિચાર

conformity અનરુૂપતા

congratulation અક્ભન્ંદન

connection સબંધં, જોડાવુ,ં સયંોજન

connivance ચશમપોશી, આંિ આડા કાન કરિા, આંિમીંચામણા ં
કરિા,ં મૌન સહમતી

conscience અનકુરણ

consensus સિયુસમંનત, સિાયુનમુનત, એકરૂપતા

consent સમંનત, સહમનત

consequence પદરણામ, ફળ

consequent પદરણામી, અનિુતથી

conservation સરંક્ણ, રક્ણ

consideration zone નિચારક્ેત્ર, ધયાન ક્ેત્ર

consignee માલ લેનાર, જેને માલ મોકલાયો, રિાના કરાયો 
હોય તે

consignment મોકલેલો, રિાના કરેલો માલ

consignment note પ્ેષક નોંધ

consistent એકરૂપ, સસ્થર, અનિરોધી

consolidated fund એકનત્રત નનનધ

consolidated pay એકનત્રત પગાર

consolidated statement સકંક્લત પત્રક

consolidation એકત્રીકરણ, દૃઢીકરણ 
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conspicuous ધયાનાકષયુક,નામાદંકત,સપષટ  

conspiracy કાિતરંુ, ષડ્તં્ર

constant સતત,નનરંતર

constituency મતનિસતાર 

constituent અંગભતૂ, ઘટક, અંગ, અંગભતૂ ભાગ, અિયિ

constitution સનંિધાન, બધંારણ, રચના

constraint મજબરૂી

construction બાધંકામ, નનમાયુણ

consultant સલાહકાર, પરામશયુક

consultation સલાહ, ચચાયુ-નિચારણા, નિચાર નિનનમય, પરામશયુ

consultative committee પરામશયુન સનમનત

consumable item ઉપભોગય ચીજ,િાપરી શકાય તેિી િસત ુ

consume િાપરવુ,ં ઉપયોગ કરિો

consumer’s goods િપરાશી માલસામાન

consumer forum/council ગ્રાહક મડંળ,ગ્રાહક પદરષ્દ 

consumer orientation ઉપભોકતા અક્ભમિુીકરણ

consumption િપરાશ, િપત, ઉપભોગ

contact સપંકયુ

contact programme સપંકયુ કાયયુક્રમ, મ

contagious disease સસંગયુજનય રોગ

contain સમાિવુ,ં સસ્થર રાિવુ,ં રોકવું

contemplate ધયાનપિૂયુક નિચાર કરિો,ક્ચંતનપિૂયુકનો નિચાર 

contemporary સમકાલીન

contempt of court કોટયુની અિગણના, નયાયાલયની અિગણના

contention નિિા્દ, ્દાિો

contents નિષયસકૂ્ચ,અનકુ્રમક્ણકા

contest પ્નતયોક્ગતા, સપધાયુ, હદરફાઇ, પ્નતસપધાયુ

context પ્સગં સ્ંદભયુ

contingencies આકસસમક િચયુ
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contingency આકસસમકતા, પ્ાસકં્ગકતા

contingency allowance આકસસમકતા ભથ્ું

contingency fund આકસસમક નનનધ

contingency grant આકસસમક અન્ુદાન

contingency plan આપતકાલીન યોજના

contingent charges આકસસમક િચયુ/

continuous appointment સળંગ નનરસુકત

continuous development સાતતયપણૂયુ નિકાસ

continuous process સળંગ પ્દક્રયા

continuous service સાતતયપણૂયુ સેિા, નોકરી

contraband પ્નતબનંધત, નનનષદ્ધ

contract કોનટ્ાકટ, કરાર

contract deed કરાર પત્ર, કરારનામુ ં

contract of employment કરાર નનરસુકત

contract period કરાર અિનધ

contractual document કરારગત ્દસતાિજે

contractual liability કરારગત જિાબ્દારી

contractual service કરાર આધાદરત સેિા

contradiction નિરોધાભાસ 

contradictory statement નિરોધાભાસી  ક્થન

contrary પ્નતકળૂ, નિપરીત

contravention ઉલલઘંન

contribution યોગ્દાન, અંશ્દાન, ફાળો

contributory pension 
scheme

અંશ્દાયી પેંશન યોજના

contributory provident fund અંશ્દાયી ભનિષયનનનધ

control નનયતં્રણ,અંકુશ 

controlling	officer નનયતં્રણ અનધકારી

controversial નિિા્દાસપ્દ
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controversial matter નિિા્દાસપ્દ મામલો

controversy નિિા્દ

convenience સનુિધા, અનકુુળતા

convention પ્્થા, પદરપાટી, રૂદઢ

conventional રૂઢ, રૂદઢગત

conversant નનપણુ, કુશળ, ્દક્

convert રૂપાતંદરત કરવુ,ં પદરિનતષિત કરવુ,ં બ્દલવું

converted leave પદરિનતષિત રજા

conveyance પદરિહન, િાહન

conveyance allowance િાહન ભથ્ું

conveyance deed હસતાતંરણ પત્ર

conveyance expenses િાહનિચયુ, મસુાફરી િચયુ

convict ્દોષી સાક્બત કરવુ,ં અપરાધી, ્દોષી વયસકત

conviction દૃઢનિશ્ાસ, ્દોષ નસદ્દ્ધ, દૃઢ પ્તીનત

convocation પ્દિી્દાન/્દીક્ાતં સમારંભ

cooling off period ઉપશમન અિનધ

cooperation સહકાર, સહયોગ

cooperative સહકારી, 

cooperative society સહકારી મડંળી

co-opt સહિરણી કરિી, સહયોતજત કરવુ,ં કો-ઑ્ટ કરવું

co-opted member નનમનંત્રત સ્દસય

co-ordination સમનિય, સકંલન, સમુેળ, તાલમેળ

co-owner સહમાક્લક

co-partner સહભાગી્દાર

copy નકલ, પ્ત,પ્નતક્લનપ

copying પ્નતક્લનપકરણ, પ્તો બનાિિી

copyright સિતિાનધકાર,ઉત્રાનધકાર 

cordial મૈત્રીપણૂયુ, સનેહપણૂયુ, હાદ્દટિક

coroner મતૃર ુસમીક્ક
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corporate body સસં્થાનપત મડંળ, નનયમ સબંધંી મડંળ

corporate planning કંપની આયોજન

corporation નનગમ

corporation tax નનગમકર

correction શદુ્દ્ધ, સધુાર

corrective measures (=cor-
rectives)

સશંોનધત ઉપાય

correspondence પત્ર-વયિહાર

correspondence course પત્રાચાર પાઠ્ક્રમ, પત્રવયિહાર, અભયાસક્રમ

correspondence portion પત્રાચાર અંશ/િડં  

correspondent સિંા્દ્દાતા

corresponding અનરુૂપ, ત્દનરુૂપ

corrigendum શદુ્દ્ધપત્ર

corroborate પ્માક્ણત કરવુ,ં પષુટ કરવું

corroboration પદરપષુષટ કરિી

corrupt ભ્રષટ, ભ્રષટ કરવું

corruption લાચંરુશ્ત, ભ્રષટાચાર

corrupt practice ગેરરીનત, ભ્રષટ આચરણ

cosmopolitan city િૈનશ્ક નગર

cost દકંમત, મલૂય નક્કી કરવુ,ં ભાડુ ંનક્કી કરવુ,ં િચયુ ્થવું

cost accountant દહસાબનીશ

cost analysis મલૂયનિશલેષણ

cost ceiling મલૂયસીમા

cost effectiveness યોગયદકંમત, યોગય મલૂય, પ્ભાિી મલૂય

cost of living જીિનજરૂરી િચયુ

cost overrun મલૂય અનતક્રમણ

cottage industry કુદટર ઉદ્ોગ

council પદરષ્દ

council of ministers મતં્રી પદરષ્દ,મતં્રી મડંળ
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council of states રાજયસભા

counsel  સલાહસચૂન, િકીલ,  સલાહકાર, કાય્દા સલાહકાર

counselling પરામશયુન 

counter ગલલો, ્થડો, કાઉનટર, નિરોધી, નિરુદ્ધ, પ્નત,જિાબી 

counter action જિાબી કાયયુિાહી

counter	affidavit પ્નત-સોગ્ંદનામુ

counter charge પ્નત આરોપ

counter claim પ્નત્દાિો

counterfeit currency નકલી ચલણ

counterfeiting ્ેછતરપીંડી, ઠગાઈ

counterfoil અડનધરું

counter offer પ્નતપ્સતાિ

countersign ટૂંકી સહી 

coup (de etat) દહંસક રાજપલટો, રાજય નિ્લિ

coupon કુપન

courier કુદરયર, સ્ેંદશાિાહક સેિા

courier service પત્રસ્ેંદશાદ્દની સેિા

course અભયાસક્રમ, માગયુ, દ્દશા, પ્દક્રયા

courses of study અભયાસ માટેનો પાઠ્ક્રમ 

court case કોટયુ કેસ, અ્દાલતી મામલો

courtesy સૌજનય, નશષટાચાર

court of small causes પરચરુણ ્દાિા માટેની અ્દાલત 

covenant પ્નતજ્ાપત્ર

cover પરબીદડરુ,ંકિર 

coverage આિરણ, કિરેજ, સરંક્ણ

covering letter સહપત્ર

covering memo સહજ્ાપન મેમો

covering note આિરણ નોંધ

crash programme દ્તુ કાયયુક્રમ
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creamy layer સપંનત્િાન પ્છાત િગયુ

creation સજિન,નનમાયુણ,રચના 

creative સજિનાતમક,રચનાતમક

creativity સજિનાતમકતા

creche ઘોદડયાઘર, બાલિાડી, નશશસુ્દન

credentials committe શાિપત્ર સનમનત

credibility શાિ, ઈજજત, નિશ્સનીયતા

credit જમા, શાિ, ધીરાણ, શ્રયે,પ્નતષઠા

creditable પ્શસંનીય , િિાણિાલાયક

credit advice જમા-િબર

credit and thrift society બચત અને ઉધાર સનમનત

credit card કે્રદડટ કાડયુ, શાિપત્ર

credit facilities ઉધાર સનુિધા

credit entry જમા પ્નિષષટ 

credit note જમાપત્ર, શાિપત્ર

creditor લેણ્દાર, ઋણધારક

cremation અસગન્દાહ, અસગનસસંકાર

cremation ground સમશાન ભનૂમ

crew કમયુચારી સમહૂ 

crime ગનુો, અપરાધ

criminal breach of trust ગનુાદહત નિશ્ાસઘાત

criminal court ફોજ્દારી અ્દાલત 

criminal negligence ગનુાદહત ઉપેક્ા

criminal offence ફોજ્દારી ગનુો

criminal procedure code ફોજ્દારી કાયયુરીનત અનધનનયમ

crisis સકંટ, મશુકેલી

crisis management સકંટ-પ્બધંન 

criterion માપ્ંદડ, ધોરણ

criticism નિિચેન,સમાલોચના,આલોચના
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cross ક્રોસ લગાિિો, કાપવું

cross breed િણયુસકંર,સકંર જાનતનુ ં

cross checking ઉલટતપાસ

crossed cheque રેક્િત ચેક, ક્રોસડ ચેક

cross examination ઉલટ-તપાસ

cross reference ઉલટ-સ્ંદભયુ, અનયોનય સ્ંદભયુ

cross voting પક્ાતંર મત્દાન

crucial date નનણાયુયક નતન્થ

crude કાચુ,ં અપદરષકૃત

culpable homicide સ્દોષ મનષુયિધ

culprit ગનુેગાર,્દોષી 

cultivation સિંનધષિત િેતી

cultural exchange pro-
gramme

સાસંકૃનતક નિનનમય કાયયુક્રમ

cumulative એકનત્રત ,સગં્રદહત 

currency ચલણ 

currency exchange ચલણ નિનનમય 

currency note ચલણી નોટ

current ચાલ,ુ િતયુમાન, પ્ચક્લત

current account ચાલ ુદહસાબ, િાત ું

current duties િતયુમાન ફરજો 

current session ચાલ ુસત્ર

curriculum vitae (cv) જીિન વતૃ્ 

curtail ઓછ ંકરવું

custodian કબજે્દાર, અનધરક્ક

custody કબજો, જા્તો, કસટડી, અક્ભરક્ણ

custom રૂદઢ, દરિાજ, નશરસતો, જકાત, સીમાશલુક,સીમાિરેો

custom(s) સીમાભાડું

customary રૂદઢમજુબ, પરમપરા પ્માણે, પરંપરાનસુાર



customary procedure data bank
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customary procedure પરંપરાપ્દક્રયા, રૂદઢગત પ્દક્રયા, રૂદઢગત

custom duty સીમા શલુક

customer ગ્રાહક, િરી્દ્દાર

customer friendly ગ્રાહક દહતેચછ, ગ્રાહક અનકુળૂ

custom examination સીમાશલુકની તપાસ

cut down કાપવુ,ં િાઢવુ,ં ઓછ ંકરવુ,ં નરનૂીકરણ

cut motion કાપ ્દરિાસત

cut off date નાણા કાપ-નતન્થ, અંનતમ તારીિ

cycle ચક્ર, િત ુયુળ

D

daily હમંેશા, ્દરરોજ, ્ૈદનનક

daily allowance ્ૈદનનક ભથ્ું

daily diary રોજનીશી, ્ૈદનનકનોંધ

daily register ્ૈદનનક રતજસટર, ્ૈદનનક નોંધપો્થી

daily report ્ૈદનનક દરપોટયુ , ્ૈદનનક અહિેાલ

daily routine રોજનુ ંકામ, રાબેતા મજુબનુ ંકામ

daily wages રોજી, ્દાડી, મજૂરી

dak stage મેજ સતર

dak tray મેજ ટે્

damage હાનન, નકુશાન, ક્નત,િરાબી 

damages નકુસાન, બગાડ, ભાગંતટૂ

dangerous િતરનાક

daring ્દરમયાન, દહંમત, સાહસ

data આધાર-સામગ્રી, માદહતી

data bank આંકડા સમહૂ



data base death-cum-retirement gratuity
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data base આંકડા સચંય, નાણા બચાિ

data collection માદહતી એકત્રીકરણ 

data feeding આંકડા ભરણ

data processing આંકડા અ્થિા માદહતી પર કરાતી પ્દક્રયા

date તારીિ

date of arrival આગમન તારીિ

date of birth જનમતારીિ 

date of departure ગમન તારીિ, પ્સ્થાન તારીિ

date of discharge કાયયુમસુકત તારીિ

date of maturity પદરપકિતા તારીિ

date of receipt પ્ાપ્ત તારીિ

date stamp તારીિ મહોર

day scholar અસ્થાયી નિદ્ા્થથી

day shift દ્દિસ પાળી

days of  grace છૂટના દ્દિસો 

day to day work  રોતજંદુ કાયયુ

dead account નનષષક્રય િાત ું

dead line સમય રેિા

deadlock મડાગાઠં, ગનતરોધ

dead stock register સટોક રતજસટર

dead weight કુલ ભાર, સમગ્ર િજન

deal િપેાર, વયિહાર, સમજૂતી

dealing assistant વયિહાર સભંાળનાર સહાયક

dealing વયિહાર, લેણ્ેદણ

death anniversary પણુયનતન્થ, નનિાયુણ નતન્થ

dearness allowance મોંઘિારી ભથ્ું

death	benefit મતૃર ુદહતલાભ

death-cum-retirement 
gratuity

મતૃર-ુનનવનૃત્ ઉપ્દાન, ગે્રચરઇુટી



death in service deduction at source
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death in service સેિા ્દરમયાન મતૃરુ

deauthorizatioin અનધકાર ભગં 

debar રોકવુ,ંબહાર કરવુ ં

debit ને નામે, િાતે  ઉધારવુ,ં િચયુ પાડવુ,ં ઉધાર નોંધ, 
ઉધારેલી રકમ

debit advice નામે સજં્ાપન

debt ્ેદવુ,ં કરજ, લેણુ ં

debt management ઋણ પ્બધંન

debtor ઋણી, ્ેદણ્દાર

deceased સ્થક્ગત કરેલું

decency નશષટતા

decentralization નિકેનદ્રીકરણ

deciding factor નનણાયુયક તતિ 

decision નનણયુય, ફેંસલો

decision making નનણયુય લેિાની પ્દક્રયા

decision making process નનણયુયન પ્દક્રયા

declaration ઘોષણા, નનિે્દન

declaration of income આિક ઘોષણા

declared value ઘોનષત મલૂય

declare on oath શપ્થપિૂયુક જાહરે કરવું

decode કટૂ િાચન

decontrol અંકુશ નાબ્ુદી, અંકુશ નાબ્ૂદ કરિો

decorum નશષટતા, મયાયુ્દા

decrease ઘટત, ઘટતા અનપુાતમાં

decree હકુમનામું

dedication અપયુણ, સમપયુણ

deductible કપાતપાત્ર

deduction કપાત

deduction at source સ્ોત  પર કપાત



deduction from salary delegation
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deduction from salary પગારમા્ંથી કપાત

deed િત, િતપત્ર, ્દસતાિજે, લેિ

deed of mortgage બધંક ્દસતાિેજ

deemed university માનય નિશ્નિદ્ાલય

deface નિરૂનપત કરવ,ુ નસક્કો મારિો

de facto િસતતુઃ

defalcation નાણાકીય ગોટાળો, નાણાકીય ઘાલમેલ, ઉચાપત

defamation બ્દનક્ી, બ્દનામી

default કસરૂ, ચકૂ, બાકી

defaulter કસરૂ્દાર, કસરૂ કરનાર, ચકૂ કરનાર, બાકી્દાર

defective ્દોષરકુત

defence રક્ણ, સરંક્ણ, બચાિ

defence counsel બચાિ કાઉસનસલ

defence production રક્ા ઉતપા્દન

defendant પ્નતિા્દી

defer આસ્થક્ગત કરવુ,ંનિચાર ભે્દ, મતભે્દ 

deferred expenditure સ્થક્ગત િચયુ

defiance અિજ્ા, આજ્ાનુ ંઉલલઘંન

deficit િાધ, ઘટ

deficit	budget િાધ અં્દાજપત્ર

define વયાખયાનયત કરવું

defy અિજ્ા કરિી

degradation પાયરી ઉતાર

degree પ્દિી, ઉપાનધ

dejure કાય્ેદસર

delay મોડું

delegate પ્નતનનનધ, સત્ા સોંપિી

delegated authority પ્તયાયોતજત પ્ાનધકાર

delegation પ્નતનનનધ મડંળ, નશષટ મડંળ 



delegation of powers departmental library
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delegation of powers સત્ાની સોંપણી

delete ર્દ કરવું

deletion લોપ

deliberately હતે ુપિૂયુક, જાણી જોઈને

deliberation નિચારનિમશયુ

delicencing લાઈસનસ ર્દ કરવું

delimitation સીમાકંન

deliver આપવુ,ં સોંપવુ,ં જનમ આપિો, પહોંચાડવું

delivery સોંપણી, પ્સનૂત,

demand માગંુ,ં માગંણી

demand note માગંણી નોંધ,માગં સબંધંી નોંધ

demarcation સીમાકંન

demi-official અધયુશાસકીય

democracy લોકશાહી, પ્જાતતં્ર, લોકતતં્ર

demonstration નન્દશયુન, પ્સતનુત

demoralization નૈનતક પતન, નીનતમત્ા નબળી પડિી

demurrage નિલબં શલુક

denial અસિીકૃનત, અસિીકાર 

denomination મલૂયિગયુ, પ્ંથ

de novo નિસેર્થી

deny નકારવું

depart પ્સ્થાન કરવુ,ં રિાનગી

department નિભાગ

departmental નિભાગીય

departmental action નિભાગીય કાયયુિાહી

departmental enquiry નિભાગીય પ્ૂછપર્છ

departmental investigation નિભાગીય જાંચપડતાલ, નિભાગીય તપાસ

departmental irregularity નિભાગીય અનનયનમતતાઓ

departmental library નિભાગીય ગ્ર્ંથાલય



departmental negligence description
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departmental negligence નિભાગીય ઉપેક્ા

departmental permission નિભાગીય અનમુનત, નિભાગીય મજૂંરી

departmental qualifying 
examination

નિભાગીય યોગયતા કસોટી

departure રિાનગી, પ્સ્થાન

dependency	certificate આનશ્રતતા પ્માણપત્ર

dependent આનશ્રત

dependent children આનશ્રત સતંાનો

deploy નનયોતજત કરવુ,ં િપમા ંલેવુ,ં કામે લગાડવું

deponent સિયસંાક્ી

deportation તડીપાર, હ્દપાર

depose અક્ભસાક્ી આપિી

deposit જમા (કરવુ)ં સગં્રહ

depot મ્થક, સગં્રહસ્થાન

depreciation મલૂયહ્ાસ

depressed class ્દક્લત િગયુ, શોનષત િગયુ, કચડાયેલો િગયુ, ્દનમત 
િગયુ (સમાજનો)

deprive િકં્ચત કરવુ,ંનિશષે 

deputation પ્નતનનરસુકત,પ્નતનનનધ મડંળ

deputation allowance પ્નતનનરસુકત ભથ્ું

deputy સહાયક, ઉપ-કમથી

deregistered નોંધણી રદ્દીકરણ

dereliction of duty કતયુવયની અિહલેના

dereservation ક્બન અનામતીકરણ

derogation અના્દર

derogatory અના્દરસચૂક

derogatory remark અના્દરસચૂક નોંધ

descendant િશંજ

description નિિરણ



deserving dies non
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deserving સપુાત્ર,યોગય,લાયક,સયુોગય 

design અક્ભકલપના, દડઝાઈન

designate મનોનયન, નામાકંન

designation પ્દનામ, હોદ્દો

despatch પ્ેષણ, રિાનગી

despatch note પ્ેષણ નોંધ

despatch register પ્ેષણ રતજસટર, પ્ેષણ નોંધપત્રક

destination મકં્ઝલ, ગતંવયસ્થાન

destitute નનરાનશ્રત

detail હિેાલ, નિગતો, કામ પર મોકલવું

detailed નિસતતૃ

detect સશંોધન, શોધી કાઢવુ,ં પગેરંુ મેળિવું

detention અટકાયત

detenu અટકાયતી

determination નનધાયુર, સકંલપ

deterrence પ્નતિારણ

detriment અદહત

detrimental અદહતકર

devaluation અિમલૂયન

devastation નિધિસં, નિનાશ

development નિકાસ

deviate નિચક્લત

device પ્રસુકત, ઉપકરણ

devotion નનષઠા, સમપયુણભાિના

diagnose નન્દાન

diagram આલેિ

diary ડાયરી, રોજનીશી

dictation શ્તુલેિન

dies non અકાયયુદ્દિસ, કાયયુશનૂય દ્દિસ



diet disband
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diet ભોજન, આહાર

digest સારસગં્રહ, સારગ્ર્ંથ

dignified ગદરમાપણૂયુ

dignity ગદરમા

digression નિષયાતંર

dilatory નિલબંકતાયુ

dilemma દુનિધા, અસમજંસ,દ્દ્ધા

diligent પદરશ્રમી, મહનેત ુ

dimension આયામ, પદરમાણ

diploma દડ્લોમા(એક શકૈ્ક્ણક પ્દિી)

diplomacy કટૂનીનત, મતુસદ્દીપણું

diplomatic immunity રાજનૈનતક ઉનમસુકત

direct પ્તયક્, સીધું

direct competition પ્તયક્ સપધાયુ, સીધી સપધાયુ

direct interview પ્તયક્ સમાલાપ, સીધો ઈનટરવરુ

direction દ્દશા, નન્દદેશન, દ્દગ્દશયુન

directory નન્દદે નશકા

direct recruit પ્તયક્ ભરતી, સીધી ભરતી

disallow નામજૂંર

disability નિકલાગંતા, અપગંતા 

disabled person નિકલાગં, અપગં 

disablement	benefit નિકલાગંપણાનો દહતલાભ 

disadvantage ગેરફાય્દો, ગેરલાભ 

disagree અસહમત, અસમંત 

disallowed નામજૂંર

disapproval નામજૂંરી

disaster આપ્દા,આપનત્,નિપનત્ 

disaster management આપ્દા પ્બધંન, આપનત્  પ્બધંન

disband ભગં કરિો



disbursement dismiss
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disbursement િચયુ ભરપાઈ કરિો,નાણા ંચકૂિી ્ેદિા 

discard નામજૂંર કરવુ,ં તયજી ્ેદવુ,ં અલગ કરવુ ં

discharge નનિાયુણ, સેિામસુકત, કાયયુમસુકત

discharge slip મસુકત પત્ર 

disciplinary action નશસતના પગલાં

disciplinary procedure નશસત નિષયક પગલાં

discipline નશસત 

disclaim ્દાિો ્છોડિો 

disclosure પ્ગટીકરણ, ખલુલુ ંપાડવુ,ં ઉઘાડુ ંપાડવુ ં

discontent અસતંોષ 

discontinuance સમાપન, સમાપ્ત 

discontinue બધં કરવુ,ં અટકાિવુ ં

discord મતભે્દ, મતમતાતંર 

discount (ભાિમા)ં છૂટ 

discover સશંોધન 

discredit અનિશ્સનીયતા 

discrepancy નિસગંનત

discretion નિિકે

discretionary grant નિિકેાન્ુદાન 

discretionary power નિિકેાનધકાર

discrimination ભે્દભાિ

discussion નિમશયુ,નિચાર નિમશયુ, ચચાયુ 

dishonest અપ્ામાક્ણક

dishonour (a cheque) (ચેક) અસિીકૃનત 

disintegration નિઘટન –નુ ંનિિડંન કે નિભાજન કરવુ ં

disk દડસક

dislocation નિસ્થાપન, અસતવયસત 

disloyal નનષઠાહીન

dismiss બરતરફ 
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dismissal બરતરફી

dismissal procedure બરતરફીની પ્દક્રયા 

disobey અિજ્ા 

disorder અવયિસ્થા, અતતં્રતા, અરાજકતા, શાનંતભગં 

disorganise અવયિસસ્થત, અરાજક 

disparity અસમાનતા 

dispatch section રિાનગી નિભાગ 

dispensable પદરહાયયુ,ટાળી શકાય તેવ ુ ં

disperse નિસતજિત 

displaced નિસ્થાનપત 

display પ્સતનુત, સજાિટ 

displeasure નારાજગી,નાખશુી 

disposal નનિતયુન 

dispose of નિક્રય, િચેાણ 

disposition પ્વનૃત્, સિભાિ 

dispossess કબજે કરવુ,ં હસતગત કરવુ ં

dispute નિિા્દ 

disqualification અયોગયતા 

disregard અિહલેના 

disruption નિપચ્છન્નતા

dissatisfaction અસતંોષ

dissent અસમંનત

disservice કુસેિા 

dissociate અસબંદ્ધ

dissolution ભગં, નિઘટન 

dissolve ભગં કરવુ ં

distance learning દૂરસ્થ નશક્ણ,દૂરિતથી  નશક્ણ 

distillery ્દારુ ગાળિાનુ ંએકમ, આસિશાળા 

distinct સસુપષટ, સવુયકત 
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distinguish નિનશષષટકરણ

distortion નિકૃનત, તોડમરોડ 

distress કષટ, આફત 

distribute નિતરણ કરવુ ં

distribution નિતરણ 

district તજલલો

district centre તજલલા કેનદ્ર 

disturbance ઉપદ્રિ, તોફાન, અશાનંત, િલેલ 

ditto ય્થાત્થ, જેમ ્ેછ તેમ 

diversion પ્થાતંર, માગાયુનતર, નિષયાતંર 

dividend લાભાશં,દડનિડનડ 

division પ્ભાગ, નિભાગ, િગયુ 

divorce છૂટા્ેછડા 

docket ડોકેટ, ્દસતાિજે 

doctor ડોકટર 

document ્દસતાિેજ 

documentary evidence ્દસતાિેજી પરુાિા 

documentation ્દસતાિેજીકરણ 

domicile મળૂ નનિાસી, અનધનનિાસી

domicile	certificate મળૂ નનિાસ પ્માણપત્ર,અનધનનિાસ પ્માણપત્ર

dominant પ્બળ, પ્ભાિક 

donation ્દાન

dossier િરીતો, નિષયનિશષે પરનો કાગળનો સમહૂ 

doubtful શકંાસપ્દ, સ્ેંદહાસપ્દ, સદં્દગધ 

dove tailing ભેગુ ંકરવુ ં, સા્થે કરવુ,ં જોડવું

down grade અિનયન, અિનત, પ્દિનત,નીચી પાયરીએ કરી 
્ેદવુ ં

draft િરડો, મસુદ્દો 

draft reply જિાબી િરડો 
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drastic measure કઠોર ઉપાય, કઠોર પગલા ં

draw (પૈસાનો) ઉપાડ 

drawer િાનુ,ં ્દરાજ, ચેક તૈયાર કરનાર 

drawing રેિાક્ચત્ર, ક્ચત્રકામ, ઉપાડ 

drought દુષકાળ,દુકાળ  

dry promotion અલાભ પ્દોન્નનત, લાભદહન બઢતી

dual charge બમણી જિાબ્દારી, બેિડો કાયયુભાર

dual citizenship બેિડી નાગદરકતા, બેિડુ ંનાગદરકતિ 

due ્ેદય, પ્ા્ય

due diligence સમયક તતપરતા 

dues ્ેદય રકમ 

duly નિનધિત, પદ્ધનતસર, ય્થાનસુાર 

duplicate બીજી નકલ, િરી નકલ 

duration અિનધ, મ્ુદત 

duress ્દબાણ 

duty કતયુવય, જિાબ્દારી, કામ, કાયયુ, શલુક 

duty allowance ફરજ ભથ્ુ ં

duty chart ફરજ ચાટયુ , ફરજ આલેિ 

duty leave ચાલ ુકામે રજા, ચાલ ુફરજે રજા 

duty room ડ્ટુી કક્, સેિા કક્, સેિા િડં 

dying declaration મરણોનમિુ નનિ્ેદન 

dynamics ગનત, ગનતનિનધ 

E

earmark ઉદ્ધષટ કરવુ,ં સાભંળેલાની પનુઃ પ્સતનુત કરિી 

earned leave અતજિત રજાઓ,પ્ા્ત કરેલી રજાઓ  
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earnings અજિન, ઉપાજિન, કમાણી, કમાઈ,પ્ાપ્ત  

eco-friendly પયાયુિરણ-અનકુળૂ, પયાયુિરણ નમત્ર 

ecology પયાયુિરણ

economic આન્થષિક, અ્થયુશાસ્ત 

economical exploitation આન્થષિક શોષણ 

economy અ્થયુવયિસ્થા 

economy class દકફાયતી શ્રણેી/િગયુ 

editing સપંા્દન, સકંલન 

edition સસંકરણ, પ્ત

editorial સપંા્દકીય 

education નશક્ણ 

educational career શૈક્ક્ણક કારદક્દદી 

educational institute શૈક્ક્ણક સસં્થા

educational	qualification શૈક્ક્ણક યોગયતા 

effect અસર, પ્ભાિ 

effective પ્ભાિક, અસરકારક 

effective date પ્ભાિી તારીિ 

effects અસરો 

efficacy પ્ભાિોતપા્દકતા

efficiency ્દક્તા, કાયયુકુશળતા, ક્મતા 

efficient કાયયુક્મ, કાયયુકુશળ 

ejectment બે્દિલ, બરિાસત 

elaborate નિશ્દ, નિસતતૃ 

elapse નિ-ગત, િીતેલુ ં

elected representative ચ ૂટંાયેલા પ્નતનનનધ 

election ચ ૂટંણી

electoral college ચ ૂટંણીલક્ી મડંળ

electorate મતક્ેત્ર, ચ ૂટંણીક્ેત્ર 

electrification નિદ્તુીકરણ
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electronic media િીજાણ ુમાધયમો 

elementary પ્ારંક્ભક, પાયાનુ ં

eligibility યોગયતા, પાત્રતા 

eligibility test યોગયતા કસોટી, પાત્રતા પરીક્ા 

elimination નિલોપન 

eloquence િાકપટુતા

embarrass હરેાન કરવુ,ં પરેશાનીપરકતા 

embezzlement ગપચાિવુ,ં ઓળિી જવું

emblem સપં્તીક, પ્તીક, રાજક્ચહ્ન

embossing seal ઉપસાિલેો નસક્કો 

emergency કટોકટી, આપાતકાળ

emergency relief તિદરત રાહત, તાતકાક્લક રાહત 

emergent તાતકાક્લક 

emigration પર્ેદશ જી કાયમી નનિાસ કરિો 

emoluments હોદ્દા કે ્દરજજાને લીધે મળતા લાભ,નફો 

empanelment નામસકૂ્ચ બનાિિી,

empathy પરાનભુનૂત

employ નનયોતજત, સેિાયોતજત, કામમા ંલેવુ ં

employee કમયુચારી 

employee participation કમયુચારી સહભાક્ગતા

employee’s contribution કમયુચારી અંશ્દાન 

employees provident fund કમયુચારી ભનિષયનનનધ 

employer રોજગાર્દાતા,કાયયુ્દાતા, નનયોકતા 

employment રોજગાર 

employment exchange રોજગાર નિનનમય કાયાયુલય 

employment notice રોજગાર માદહતી 

employment	office રોજગાર કચેરી 

empower સશકત કરવુ ં

empowerment સશકતીકરણ
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enact અનધનનયમ બનાિિો 

enactment અનધનનયમ 

en bloc એકસા્થ ે

encash રોકડ 

enclose સલંગન, સા્થ ેજોડેલુ,ં સા્થ ેબીડેલું

encouragement પ્ોતસાહન, પ્ોતસાદહત કરવુ ં

encroachment અનતક્રમણ 

encumbrance ભારગ્રસત, ઋણગ્રસત,કરજગ્રસત 

endorse સમ્થયુન 

endowment પ્્દાન કરવુ,ં્થાપણ,્દાન,વયસકત/સસં્થાને અપાયેલી 
સ્થાયી રકમ 

end product ઉપયોગક્મ ઉતપા્દન, પદરપણૂયુ ઉતપા્દન

energy ઊજાયુ

enforce પ્િતયુન 

engage વયસત, રોકાયેલુ ં

enhancement વદૃ્દ્ધ 

enjoin આ્ેદશ કરિો 

en masse સમહૂગત 

enquiry પ્ૂછપર્છ, તરતપાસ, પચૃ્છા

enrol ભરતી કરિી, નામાકંન કરવુ ં

enrolment (=enrollment) નામાકંન, ભરતી 

enrolment number નામાકંન સખંયા 

en route માગયુમા,ં રસતામા,ંપ્થમા ં

ensuing આગામી 

ensure આશ્સત કરવુ ં

enter પ્નિષષટ, ્દાિલ કરવુ,ં ્દાિલ 

enterprise ઉદ્મ 

entertain ગ્રાહ્ય રાિવુ,ંમાનય કરવુ,ંમનોરંજન કરવુ,ંસમાિવુ ં

entertainment સતકાર, સિાગત, મનોરંજન 
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entitle હક્દાર, યોગયતા 

entitled હક્દાર, યોગય 

entitlement હક્દારી, અનધકાર પ્ા્ત 

entrance પ્િશે 

entrant પ્િશેક 

entry પ્નિષષટ 

entry level job પ્િશે સતરનુ ંકામ 

enumeration ગણના 

environment પયાયુિરણ 

envoy દૂત, િાહક 

epidemic (disease) રોગચાળો 

epitome સાર, બોધ 

equality સમાનતા 

equilibrium સતંલુન 

equipment ઉપકરણ 

equity સમાનતા 

equivalent સમતલુય, સમાન, સમાના્થથી 

equivocal દ્દ્અ્થયુક,  દ્દ્અ્થથી

eradicate ઉનમલૂન કરવુ ં

errata શદુ્દ્ધપત્ર 

error ત્દુટ, ભલૂ 

escalation સિયવંદૃ્દ્ધ 

escort અનરુક્ક

essential અનનિાયયુ 

establishment સ્થાપના 

estimate અં્દાજ, અનમુાન 

estimated cost અનમુાનનત િચયુ, અં્દાતજત િચયુ 

ethics નીનતમતા 

etiquette નશષટાચાર 
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evacuation નનષક્રમણ,સામદૂહક સ્થળાતંર

evade ટાળવુ,ં ટાળમટોળ

evaluation મલૂયાકંન 

even number સમસખંયા (બેકી)

eventual સભંનિત 

eviction બે્દિલ કરવુ,ં હાકંી કાઢવુ ં

evidence પરુાિો 

evolve નિકસીત કરવુ ં

exact ય્થાત્થ, નનનશ્ચત 

examination પરીક્ા, કસોટી 

examinee પરીક્ા્થથી 

examiner પરીક્ક 

example ઉ્દાહરણ, દૃષટાતં

excavation િો્દ કામ, ઉતિનન

excellent ઉતકૃષટ 

exception અપિા્દ 

exceptional અપિા્દરૂપ 

excess અનધકતા, િધારાનુ ં

exchange નિનનમય 

exchequer રાજકોષ 

excise (=excise duty) ઉતપા્દ કર 

exclude અપિાતજિત કરવુ,ં બહાર કરવુ ં

exclusive નિશષે

excuse માફ કરવુ,ં ક્માપના 

execute નનષપાદ્દત કરવુ,ં કાયાયુસનિત કરવુ ં

executive કાયયુપાલક 

executive committee કાયયુપાલક સનમનત 

executive power કાયયુપાલક ક્મતા 

executives અનધકારીગણ, કાયયુપાલક 
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executive staff કાયયુપાલક કમથીઓ

exempt છૂટ પ્ા્ત, રાહત પ્ા્ત 

exemption છૂટ, રાહત 

exercise પ્યોગ, વયાયામ, કસરત 

ex gratia અનગુ્રહપિૂયુક

ex gratia payment અનગુ્રહ ચકૂિણું

exhaust િાલી કરવુ,ંિાપરી નાિવુ,ંિતમ કરવુ,ં્થાક 

exhaustive સિાુંગીણ, સમગ્ર 

exhibit પ્્દનશષિત 

exigency તિદરત જરૂરત 

exim policy આયાત નનકાસ નીનત 

exit નનગયુમન, નનકાસ, બહાર 

exit interview બદહગયુમન સમાલાપ 

exit policy બદહગયુમન નીનત 

exit poll ચ ૂટંણીપિૂયુ અનમુાન 

ex-officio પ્ેદન (હોદ્દાની રૂએ)

exonerate માફ કરવુ ં

expansion નિસતાર, પ્સાર 

ex-parte એકપક્ીય 

expatriation ્ેદશનનકાલ 

expedient કાયયુસાધક 

expedite તિદરત કાયયુિાહી 

expel નનષકાનસત કરવુ ં

expenditure વયય, િચયુ 

experience અનભુિ 

experiment પ્યોગ, પરીક્ણ 

expert નિશષેજ્, તજજ્ 

expiry સમાપ્ત 

expiry date સમાપ્ત તારીિ 
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explanation સપષટીકરણ 

explicit સપષટ 

exploitation શોષણ 

explore િોજ કરિી, સશંોધન, ઉતિન્ન

explosion નિસફોટ, પ્સફોટ 

export નનકાસ 

ex-post facto કાયવોતર 

express એકસપ્ેસ(િાહનનો પ્કાર) અક્ભવયકત કરવુ,ં વયકત 
કરવુ ં

expression અક્ભવયસકત 

expulsion નનષકાસન 

expunge હટાિી ્ેદવુ ં

extend િધારવુ,ં નિસતારવુ ં

extent નિસતાર, હ્દ, સીમા 

external બાહ્ય, નિ્ેદશ,બહારનુ ં 

extortion િડંણી

extra િધારાનુ,ં ઉપરનુ,ં અનતદરકત 

extract ઉ્છરણ

extraordinary અસાધારણ, અસામાનય 

extravagant અપવયય 

extremist અનતિા્દી, ઉગ્રિા્દી 

extrovert બદહમુયુિી 

eye witness પ્તયક્્દશથી, નજરે જોનાર સા્થી 

F

fabricate ઘડવુ,ં નનમાયુણ કરવુ ં
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face value અંદકત મલૂય 

facilitate સસુનમાનનત કરવુ ં

facility સનુિધા 

facsimile પ્નતકૃનત 

fact તથય, િસતસુસ્થનત, હકીકત, િરંુ 

factionalism જૂ્થબધંી 

factor કારક, પદરબળ 

factory કારિાનુ,ં ઉતપા્દન એકમ 

factual તથયપણૂયુ , તથયાતમક 

faculty શસકત, નિદ્ાન, સકંાય, નિદ્ાશાિા 

fail અસફળ, નનષફળ 

fair સિચ્છ, પાર્દશથી, તટસ્થ, નનષપક્ 

faith શ્રદ્ધા, નિશ્ાસ, અસ્થા 

fake નકલી 

family પદરિાર, કુટંુબ 

famine દુષકાળ 

fare ભાડુ,ં તટસ્થ, નનષપક્ 

farewell નિ્દાય 

farming િેતીિાડી

fatigue ્થાક 

fault ્દોષ, ભલૂ, ચકૂ, ત્દુટ, ક્નત 

favour પક્પાત, અનગુ્રહ, કૃપા 

feasibility સાધયતા, યોગયતા 

federation પદરસઘં 

fee શલુક, ફી, ભાડુ ં

feed back પષુષટ, પદરપષુષટ 

feeling અનભુનૂત, સિંે્દન 

felicitate િધામણી 

fellow સા્થી, સભય, સશંોધક, સમાનધમાયુ, સહકમથી
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fellowship સશંોધનવનૃત્

female સ્તી, નારી, મદહલા, મા્દા

fertile ઉપજાઉ, ફળદ્પુ 

fictitious કપલપત, ઉપજાિી કાઢેલુ,ં કલ્નોત્થ 

fidelity િફા્દારી, નનષઠા 

field ક્ેત્ર, નિસતાર 

figure આંક, અંક, મતૂયુ 

file ફાઈલ, સકં્ચકા 

filing (કાગળો) ફાઈલ કરિા 

film દફલમ, ચલક્ચત્ર,કેમેરામા ંિપરાતી કચકડાની પટ્ી  

final અંનતમ, ્ેછલલુ,ં આિરી 

finance નાણા, નાણાકીય 

financial નાણાકીય

financier નાણા ધીરનાર 

findings નનષકષયુ, તારણ, સાર, બોધ 

fine ્ંદડ 

fine	arts લક્લત કળાઓ

finger	print આંગળાની ્છાપ 

finished	goods તૈયાર માલ 

fire આગ, અસગન 

firing ગોળીબાર 

firm વયિસાનયક સસં્થા/એકમ 

first	aid પ્ા્થનમક સારિાર, પ્્થમોપચાર

first	class પ્્થમ િગયુ

first	division પ્્થમ શ્રેણી, પ્્થમ નિભાગ 

first	information	report પ્ારંક્ભક માદહતી અહિેાલ,્દાિલ ્થયેલી ફદરયા્દ

fiscal રાજકોશીય, કોશને લાગત ુ ં

fisheries મતસયોદ્ોગ

fit યોગય, સિસ્થ, તદુંરસત 
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fitness તદુંરસતી, સિાસથય 

fix નનધાયુદરત કરવુ,ં નનયત કરવું

fixation નનધાયુરણ 

fixed સસ્થર, નનયત 

flag ધિજ, ઝડંો, પતાકા 

flap પટ્ી 

flat સપાટ 

fleet કાફલો, બેડો 

flexibility લચીલાપણુ,ં લિચીકતા,સસ્થનતસ્થાપકતા 

flight ઉડાન 

flood	relief પરૂરાહત 

floor સ્દન, મચં, તક્ળરુ ં

flow પ્િાહ

fluctuation ચડઉતર, િધારોઘટાડો 

foeticide ભ્ણૂહતયા 

folder ફોલડર 

folio પાનુ,ં િાત ુ ં

follow અનસુરવુ ં

following અનસુરણ 

follower અનયુાયી 

foment ઉશકેરણી, ચડિણી

foot note પા્દટીપ

forced labour બલાત શ્રમ, પરાણે કામ કરાિવુ ં

forecast પિૂાયુનમુાન આગાહી 

foregone conclusion પિૂયુનિચાદરત પદરણામ 

foreign નિ્ેદશ, પર્ેદશ 

foreman ફોરમેન, કામગાર 

forenoon પિૂાયુહન, સિારનો સમય 

foresight દૂરદૃષષટ 
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foreword પ્ાકક્થન, પિૂયુક્થન, ઉપો્દઘાત  

forfeit જ્ત કરવુ ં

forged નકલી 

forgery નકલિોરી, બનાિટ 

form ફોમયુ, પ્પત્ર, રૂપ, સિરૂપ, પ્કાર, આિે્દનપત્ર 

formal ઔપચાદરક

format સરંૂપ, પ્કાર 

former પિૂયુિતથી, અગ્રગામી 

formula સતૂ્ર 

forthwith તતકાળ

forward અગ્રયાયી, અગ્રિતથી

forwarding letter અગે્રષણ પત્ર 

foundation બનુનયા્દ, પ્નતષઠાન, સસં્થાન 

fraction િડં, અંશ, દહસસો 

franchise નામાનધકાર, મતાનધકાર 

fraud ્ેછતરપીંડી 

free મકુત, મફત, મોકળં, સિતતં્ર, નનઃશલુક 

freeze સ્થક્ગત 

freight ભાડુ,ં માલ 

frequency સાતતય,નનરંતરતા,િારંિારનુ ંપનુરાિતયુન  

fuel ઈંધણ, બળતણ 

full-scale પણૂયુરૂપે, પરૂા માપે 

function કાયયુ, કામ 

fund નનનધ, કોશ, ફંડ 

fundamentalism કટ્રિા્દ, ઉગ્રિા્દ 

furnish પ્સતતુ કરવુ,ં સમંાતજિત કરવુ,ં પરંુૂ પાડવુ,ં સપંડાિવું

further action આગળ કાયયુિાહી 
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G

gainful employment લાભકારક રોજગાર 

gainful occupation લાભ્દાયી વયિસાય 

gate pass પ્િશેપત્ર 

gazetted રાજપનત્રત 

gazetted holiday રાજપનત્રત રજા 

general સામાનય, સાધારણ 

general administration સામાનય િહીિટ 

general body સામાનય મડંળ/સઘં, સાધારણ સભા 

general election સામાનય ચ ૂટંણી 

general meeting સામાનય સભા 

general practice સામાનય પ્દક્રયા, સામાનય ચલણ/પ્્થા 

general procedure સામાનય પ્દક્રયા

general rule સામાનય નનયમ 

general ward જનરલ િોડયુ, સાધારણ કક્

generation પેઢી

genius પ્નતભાશાળી, નિદ્ાન

genuine પ્ામાક્ણક, ય્થા્થયુ, અસલ, િાસતનિક

gift ભેટ/ઉપહાર

gist સકં્ેપ, સાર, તારણ

global tender જાગનતક નનનિ્દા, િૈનશ્ક નનનિ્દા

glossary શબ્દસગં્રહ, શબ્દાિલી

goal લક્ય, ધયેય

godown ગો્દામ, ભડંાર

golden handshake (=golden 
parachute)

સિક્ણણિમ નિ્દાય

good સારંુ, માલસામાન 
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good conduct સારંુ િતયુન,નશષટાચાર,સ્દાચરણ,સદવયિહાર 

good faith સ્દાચરણ

good	offices  સ્દભાિ 

goodwill મધયસ્થી

govern ્દોરવુ,ંસચંાલન કરવુ,ંઅંકુશમા ંરાિવુ,ંનનયમન

governance શાસન કરવું

government સરકાર, શાસન

Government of India ભારત સરકાર

Government of India 
Concern 

ભારત સરકાર સબંનંધત

Government of India 
Undertaking

ભારત સરકાર ઉપક્રમ

government press સરકારી મદુ્રણાલય

government servants con-
duct rules

સરકારી કમયુચારી આચરણ નનયમાિલી

government service સરકારી સેિા

gradation શ્રેણી કરણ, પ્દક્રમ

grade શ્રેણી, પ્દ 

grading શ્રેણીનનધાયુરણ

graduate સનાતક

graduated wages કમિધથી મજૂરી

graduate trainee સનાતક તાલીમા્થથી

graft લાચં, રુશ્ત

grand total કુલ સરિાળો

grant અન્ુદાન, અનમુનત

grant-in-aid સહાયતા અન્ુદાન

grapevine અપષુટ િબર/ સમાચાર

graph આલેિ

graphology હસતલેિન નિજ્ાન
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grateful કૃતજ્, આભારી, ઓનશંગણ

gratuity સેિા બ્દલ પ્ા્ત ્થતા ંનાણાં

green hand નશિાઉ

greeting(s) શભુકામના, નિ્દાય, અક્ભિા્દન, શભુેચ્છા

grievance ફદરયા્દ, રાિ, કષટ,દુભાયુિ 

grievous ગભંીર, ઘોર

gross સકળ, તમામ, સમગ્ર

gross amount સકળ રકમ

gross misconduct ઘોર દુરાચાર

gross negligence સામદૂહક/ઘોર ઉપેક્ા

gross	profit સકળ લાભ

gross revenue સકળ મહસેલૂ

gross total સકળ સરિાળો

groundless નનરાધાર, આધારહીન

ground rent િરેો, તગાિી

grounds આધાર, મળૂ કારણ

group સમહૂ, જૂ્થ, િગયુ, જથ્થો

grouping and grading િગથીકરણ અને શ્રેણીકરણ

guarantee િાતરી, બાહંધેરી

guarantor િાતરી્દાતા

guard રક્ક, ચોકી્દાર

guard	file ગાડયુ ફાઈલ, ગાડયુ સકં્ચકા

guardian િાલી

guest house અનતન્થગહૃ, મહમેાનગહૃ

guide માગયુ્દશયુક, પ્થ્દશયુક

guidelines માગયુ્દશયુન, પ્થ્દશયુન

guilt અપરાધ, ્દોષ
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H

habit આ્દત, ટેિ

habitual ટેિિાળં, ટેિિશ

half-holiday અધથી રજા

half pay અધવો પગાર, અધુું િેતન

hall િડં, કક્, કમરો

halt રોકાણ, સ્થગન, નિરામ

hand હા્થ, કમયુચારી

handbill જાહરેાત, નિજ્પ્ત

handbook આકારગ્ર્ંથ

handicap બાધા, નિકલાગંતા, ત્દુટ, કમી, િામી

handle હા્થો, સભંાળવુ ં

handloom હા્થશાળ

handy હા્થિગું

hand-over હસતાતંરણ

handwriting હસતાક્ર

harassment ઉતપીડન, હરેાનગનત

harbour બ્ંદર, બ્ંદરગાહ

hard labour કઠોર પદરશ્રમ, કદઠન મહનેત

hardware યતં્રસામગ્રી

hard working મહનેત ુ,ં પદરશ્રમી

haulage િહન

hawker ફેદરયો

hazard જોિમ, સકંટ, િતરો

head શીષયુ, મખુય કમયુચારી/અનધકારી, િડો

head	office મખુય કાયાયુલય
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headquarter મખુયાલય

health	certificate સિાસથય પ્માણપત્ર

hearing સનુાિણી

hearsay કહલે ુ-ંસાભંળેલુ,ં અફિાસદૃશ

heavy vehicle ભારે િાહન

heir િારસ

held up સ્થક્ગત

herewith આ સા્થે

heritage િારસો

hierarchy પ્દાનકુ્રમ

higher authority ઉચચતર અનધકારી

high grade ઉચચ શ્રણેી/કોદટ

high level ઉચચ સતરનું

high level decision ઉચચ સતરીય નનણયુય

highlights મખુય નિશેષતાઓ

high	official ઉચચ અનધકારી

high priorty ઉચચ પ્ા્થનમકતા

high school ઉચચતર નિદ્ાલય

Hindi version દહં્દી રૂપાતંર, દહં્દી અનિુા્દ

hire ભાડુ,ં ભાડા પર લેવું

hiring કામે રાિવુ,ં ભાડા પર લેવું

history sheet ઇનતવતૃ્

hoarding જમાિોરી, જાહરેાતપટ

holding ધારણા, શરે મડૂી

holiday રજા, અિકાશ

homage શ્રદ્ધાજંક્લ, નનિાપાજંક્લ, ભાિાજંક્લ

home ગહૃ, ઘર, નનકેત

homicide માનિિધ, હતયા 

honest પ્ામાક્ણક
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honorarium માનધન, માન્ેદય

honorary માન્દ

honour માન, આ્દર

hostel ્છાત્રાિાસ,્છાત્રાલય, નિદ્ા્થથીગહૃ 

hostile નિરોધી, તોફાની, દુશમનાિટભરુું 

house rent ઘરભાડુ ં

house rent allowance ઘરભાડા ભથ્ું

house tax ઘરિરેો 

housing આિાસ 

housing society આિાસીય પદરસર, હાઉનસંગ સોસાઈટી,ઘર 
બાધંનારી મડંળી   

hue and cry આક્રમણ, હલલો 

humane માનિીય 

human rights માનિાનધકાર 

humiliation અપમાન, અના્દર 

hygiene સિાસથય નિજ્ાન, સિાસથયકર 

hypothecation સહયોગ,શરતી નાણાકીય સહયોગ 

I

idea નિચારકક્ણકા, નિચાર 

ideal આ્દશયુ 

identical સમાન, એકસરખુ ં

identification પહચેાન, ઓળિ, અક્ભજ્ાન 

identity ઓળિ

identity card ઓળિપત્ર 

ignorance અનક્ભજ્તા, 
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ignore ઉપેક્ા 

illegal ગેરકાય્ેદ, ગેરકાનનૂી 

illegal strike ગેરકાય્ેદ હડતાળ

illigible અપાઠ્

ill-feeling દુભાયુિના 

illicit ગેરકાનનૂી 

illiteracy નનરક્રતા 

illogical તકયુહીન, તકયુશનૂય 

illustration ક્ચત્ર, રેિાક્ચત્ર 

image ્છાપ, ્છક્બ, પ્નતમા, ્છાયા 

imbalance અસતંલુન 

immature અપકિ, અપદરપકિ 

immediate તિદરત, તાતકાક્લક 

immediate action તાતકાક્લક કાયયુિાહી 

immediate	officer આસન્ન અનધકારી 

immigrant ક્બનનનિાસી 

immoral અનૈનતક 

immovable અચલ, સ્થાયી 

immune ઉનમકુત 

immunity ઉનમસુકત, પ્નતકારકતા 

impact અસર, પ્ભાિ 

impartial તટસ્થ, નનષપક્ 

impeachment મહાક્ભયોગ

impediment અડચણ, નિઘન, બાધા 

imperative અનનિાયયુ 

impersonation અનયનો સિાગં કે િેશ ધારણ કરિો 

implement અમલીકરણ 

implicate ફસાિવુ ં

implicit નનદહત, સ્થાનપત દહત 
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import આપાત 

important મહતિપણૂયુ 

importer આયાતકાર 

impost મહસેલૂ 

impound જ્ત કરવુ,ંગોંધવુ,ંકાય્ેદસર કબજો લેિો 

impression ્છાપ, પ્ભાિ, નનશાન  

imprest અગ્ર્દાયી 

improper અનકુ્ચત 

improve સધુારવુ,ં સરખુ ંકરવુ ં

improvement સધુારણા 

improvisation આકસસમક કે પિૂયુતૈયારી નિનાનુ,ંકેિળ પ્ેરણા્થી ્થત ુ ં

impute લા્ંછન લગાિવુ ં

in abeyance સ્થક્ગત,અટકાિલેી સસ્થનતમાં

inability અયોગયતા,અક્મતા 

inaccessible અપ્ા્ય, દુપ્ા્ય, પહોંચ્થી દૂર 

inadmissible અસિીકાયયુ, અગ્રાહ્ય 

inadvertently અસાિધાની્થી,અભાનપણે  

inauguration ઉદ્દઘાટન, લોકાપયુણ 

in cash રોકડે્થી, નગ્દ્થી

incentive પ્ોતસાહન 

incidental પ્ાસકં્ગક, આકસસમક 

inclination ઝુકાિ, પ્વનૃત્ 

inclusive સદહત,  -ની  સા્થ ે

incognito અજ્ાત, ગુ્ તરૂપે 

income આિક 

income tax આિકિરેો 

income tax clearance cer-
tificate

આિકિરેા સમાશોધન પ્માણપત્ર 

income tax return આિકિરેા નિિરણ 
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incoming આિક,આિી રહલે ુ ં

incompetency અક્મતા 

incompetent અક્મ 

incomplete અપણૂયુ, અધરંુૂ 

inconclusive અનનક્ણણિત 

incongruous અસગંત, અતાદકટિક 

inconsistency અસગંનત 

inconvenience અસનુિધા, પ્નતકળૂતા 

incorporated સમાનિષટ, સસમમક્લત

incorrect િોટંુ, અશદુ્ધ 

incredible અનિશ્સનીય, અતલુય 

increment ઇજાફો, િતેનવદૃ્દ્ધ 

incumbent પ્દધારી, પ્દસ્થ 

incumbrance ભાર 

indemnification ક્નતપનૂતષિ 

indent માગંપત્ર 

independence day સિતતં્રતા દ્દિસ 

independent સિતતં્ર 

index અનકુ્રમ, અનકુ્રમક્ણકા, સચૂકાકં 

index card સચૂક કાડયુ,ઇનડેકસ કાડયુ  

indication સકેંત, ઈશારો, ઇંક્ગત 

indict આરોપણ કરવુ ં

indifference ઉ્દાસીનતા 

indirect પરોક્, અપ્તયક્

indiscipline અનશસત 

indiscretion અનિિકે 

indiscriminate અનિિકેપણૂયુ, આડેધડ 

indisputable નનનિષિિા્દ, નનનિષિરોધ 

indistinct અસપષટ, સદં્દગધ 
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indorsement પષૃઠાકંન

individual વયસકતગત, િયૈસકતક 

induction સમાિશે 

in duplicate બે નકલમા ં

industrialization ઓદ્ોક્ગકીકરણ

industrial staff ઔદ્ોક્ગક  કમયુચારી સમહૂ 

industrious કાયયુક્મ, અધયિસાયી 

industry ઉદ્ોગ 

inefficiency ક્બનકાયયુક્મતા, અક્મતા

inequity અસમાનતા 

inevitable અપદરહાયયુ, અકાટ્ય,ટાળી ન શકાય તેવ ુ ં

inexpedient અસમીચીન, અધરંુૂ 

inexperienced ક્બનઅનભુિી 

in fact િાસતિમા,ં િરેિર, િસતતુઃ 

infection ચેપ 

inferior લઘ,ુ હીન, નનમન, લઘતુા 

infirmity અક્મતા, દુબયુલતા 

inflation ફુગાિો 

inflation	rate ફુગાિા્દર

influential પ્ભાિશાળી 

informal અનૌપચાદરક

information માદહતી 

infrastructure આંતરમાળખુ ં

infringe કાય્દાનુ ંઉલલઘંન

infringement ઉલલઘંન કરવુ ં 

infructuous નનષફળ,નિફળ  

inherent સહજ, સાહતજક

inherit િારસાગત 

initial પ્ારંક્ભક, આદ્, શરૂઆતનુ,ં પ્ા્થનમક 
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initials આદ્ાક્રો, પ્્થમાક્રો 

initiate પ્ારંભ કરિો, શરૂઆત કરિી 

injuction (્દિાનુ)ંઈનજેકશન,અ્દાલત દ્ારા સ્થગના્ેદશ

injury ઇજા, ઘાિ 

inland letter આંતર્ેદશીય પત્ર 

inoculation રસીકરણ 

input નનિશે, રોકાણ,ઉમેરણ 

inquiry પ્ૂછપર્છ 

insert સરકાિવુ ં

insight અંતદૃષષટ 

inspect તપાસવુ,ં નનરીક્ણ કરવુ ં

inspector નનરીક્ક 

instability અસસ્થરતા 

installation સ્થાપના,સસં્થાપન, ક્ચત્રકળાનો એક પ્કાર

instalment હ્તો, ધારાિાહી, ધારાિાદહક 

instigate ઉશકેરવુ ં

instigation ઉશકેરણી 

institute સસં્થા 

instruction અન્ેુદશ, સચૂના 

instrument ઉપકરણ 

insubordination આજ્ાનો અના્દર,હકુમનો ભગં  

insurance િીમો 

insure િીમો કરાિિો 

integral અક્ભન્ન, અનિભાજય 

integration એકતા 

integrity અિદંડતતા 

intelligible સબુોધ, સરળ

intensive િબર, સઘન, ઊંડુ,ં ગહન, સાતતયસભર

intent ઈરા્દો, આશય,હતે ુ
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interaction આ્દાનપ્્દાન

inter alia અનય મદુ્દા સા્થ ે

inter-departmental આંતરનિભાગીય

interest વયાજ, હતે,ુ રસ

interfere િચચે પડવુ,ં હસતક્ેપ કરિો

interim િચગાળાનુ ં

interim order િચગાળાની રાહત, િચગાળાનો આ્ેદશ

interim relief િચગાળાની રાહત

interim report િચગાળાનો દરપોટયુ

intermediate િચચેનું

intermediate college ઉચચત્ર માધયનમક નિદ્ાલય

intern નજરબ્ંદ

internal આંતદરક

international law આંતરરાષષટ્ય કાય્દો

internship પ્નશક્ણ

interpolation પાઠ

interpretation અ્થયુઘટન

interrogate પ્ૂછપર્છ

interrupt િલેલ

interruption અિરોધ, િલેલ

inter se અં્દરોઅં્દર, પરસપર, એકબીજાને

intervene િચચે આિવુ,ં નિરોધ કરિો

intervention િચચે પડવું

interview મલુાકાત, સમાલાપ

interviewee સમાલાપ આપનાર

interviewer મલુાકાત લેનાર, સમાલાપ કતાયુ

intimate સકેંત, ઇંક્ગત

intimation સચૂન,સકેંત 

intimidation બીિડાિવુ,ં ધમકાિવુ,ં ડરાિવું
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intolerance અસદહષણતુા, અસહ્ય

intoxication કેફ,નશો,આિશે 

intricacy મશુકેલ, અઘરંુ, કટૂ

intricate મશુકેલ

introduce પદરચય કરાિિો, ઓળિ કરાિિી,શરૂઆત કરિી 

introduction પદરચય, ઓળિ, પ્સતાિના

invalid અમાનય, અસિીકૃત

invalidity અમાનય, અયોગય

invariably અપિા્દ રદહત,સ્ૈદિ 

investigation શોધ, તપાસ, પ્ૂછપર્છ

investment રોકાણ

invitation નનમતં્રણ, આમતં્રણ

involuntary અનનચ્છાએ

involved સકંળાવું

ipso facto ખ્ુદ, પોતે, સિય,ંજાતે 

ipso jure કાય્દો

irrational અતાદકટિક, નિિકેહીન

irrecoverable ફરી્થી પ્ા્ય ન ્થઇ શકે તેવુ ં

irregular અનનયનમત

irrelevant અસગંત, અતાદકટિક

irresponsible બેજિાબ્દાર

irrevocable મોકલવુ,ં આપવું

issue મોકલવુ,ં આપવું

issue order નનગયુમ હકૂમ

issue price નનગયુમ દકંમત

item િસત,ુ ચીજ
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J

job નોકરી, કાયયુ,જિાબ્દારી 

job description કાયયુ નિિરણ

job evaluation કાયયુ-મલૂયાકંન, કાયયુ-દકંમત

job freeze ભરતીકાયયુ બધં કરવું

job hunting નોકરીની શોધ

jobless બેરોજગાર

job-oriented રોજગારકેનદ્રી

job rotation કાયાયુનકુ્મ

job satisfaction કાયયુ-સતંોષ

job security કાયયુ-સરુક્ા

job	specification કાયયુ નન્દદેશ, કામ નિશષેતા

job study કાયાયુભયાસ, કાયયુનશક્ણ

job work નોકરી-કામ, કાયયુનિશષે

join નોકરીમા ંજોડાવુ,ં કામ સિીકારવું

joining date નોકરીની તારીિ

joining pay કાયયુભાર િતેન

joining period કાયયુભાર સમય

joining report કાયયુ સિીકાર પત્ર

joining time કાયયુભાર સમય, નોકરી/સેિામા ંજોડાિાનો સમય

joint જોડાવુ,ં સરંકુત

joint account સરંકુત િાત ું

joint cadre સરંકુત સઘંષયુ

joint committee સરંકુત સનમનત

joint consultative commit-
tee

સરંકુત ચચાયુ સનમનત/ સરંકુત નિમશયુ સનમનત

joint family સરંકુત પદરિાર, સરંકુત કુટંુબ, અનિભકત પદરિાર
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jointly સરંકુત રીતે

jointly and severally સરંકુત અને નિભકત, અલગ રૂપે

joint ownership સરંકુત માક્લકી

joint responsibility સરંકુત જિાબ્દારી

joint venture સરંકુત ઉદ્મ

journal પનત્રકા, નોંધપો્થી, મિુપત્ર

journalist પત્રકાર, સિંા્દ્દાતા, િબરપત્રી

judgement નનણયુય, નયાય કરિો, યોગય કરવું

judicial નયાનયક, અ્દાલતી 

judicial custody નયાનયક કબજામા ં

judicial enquiry અ્દાલતી તપાસ

judicial notice નયાનયક આ્ેદશ

judicial power નયાયાલયની સત્ા 

judicial service નયાનયક સેિા

judiciary નયાયપાક્લકા, નયાયાલય

judicious નયાય સમમત

junior administrative grade કનનષઠ પ્શાસનનક સતર

junior clerk કનનષઠ કારકનૂ

junior in rank હોદ્દાની દૃષષટએ નીચુ ંપ્દ

juniority કનનષઠતા

junior most કનનષઠતમ કમયુચારી

junior scale કનનષઠ િતેનમાન 

jurisdiction કાયયુક્ેત્ર, અનધકારક્ેત્ર

just યોગય, લાયક

justice નયાય, નયાયમનૂતષિ, નયાયાધીશ

justiciable નયાનયક, નયાયને લાયક

justify નનિે્દન કરવુ,ં અપીલ કરિી
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K

key આધારભતૂ, મખુય, ચાિીરૂપ

keynote address જિાબ્દારીપણૂયુ વયાખયાન

kick back પા્છળ ધકેલવુ,ં પ્દચક્લત કરવું

kin સિજન

kith and kin નજીકના સગા, નજીકના સબંધંી

know-how મળૂભતૂ જાણકારી, પાયાની સમજ

knowledgeable જ્ાન, જાણકારી

L

labour શ્રમ, શ્રનમક, કામ્દાર, કાયયુકતાયુ

labour charges મજૂરી

labour contract મજૂરીના કરાર

labour court મજૂર-અ્દાલત, મજૂર નયાયાલય

labour dispute શ્રમ નિિા્દ

labour force શ્રમ શસકત, મજૂર શસકત

labour laws મજૂર કાય્દા

labour room પ્સનૂત કક્

labour union મજૂર સગંઠન

labour welfare મજૂર કલયાણ

land aquisition જમીનસપંા્દન

land mark ઓળિાણક્ચહ્ન 

land records જમીન નોંધણી, ્દસતાિજે

land reforms જમીન સધુારણા



land revenue leaflet

80

land revenue જમીન મહસેલુ

land settlement જમીન બ્ંદોબસત, જમીન ફાળિણી

land tenure પટ્્ેદારી

land	use	certificate જમીન ઉપયોગનુ ંપ્માણપત્ર, જમીન િપરાશ 
પ્માણપત્ર

Lapse ભલૂ,ઓગળી જવુ ં

large scale મોટા પાયા પર

last date અંનતમ તારીિ

lasting સ્થાયી

lastly ્ેછલલુ,ં અંનતમ, આિરી

last payment ્ેછલલુ ંભરણું

late મોડુ,ં સિગથીય,અિસાન પામેલ 

late attendance statement ગેરહાજરીનુ ંપત્રક, ગેરહાજરીની નોંધ

late duty અનધસમય ફરજ

late payment મોડુ ંચકૂિણું

latest નિીનતમ, અદ્તન, આધનુનક

laudable પ્શસંનીય, િિાણિાલાયક

launch પ્ારંભ કરિો

law કાનનૂ, કાય્દો, નિનધ

law and order કાય્દો અને વયિસ્થા

law breaker કાય્દાભગં કરનાર

law court (=court of law) નયાયાલય

lawsuit િા્દ

lawyer િકીલ, અનધિકતા

layoff હડતાલ, કામબધં

layout નકશો

leader નેતા, નાયક, પ્મિુ, અગ્રણી

leadership quality નેતતૃિક્મતા

leaflet પત્રક, ક્ચઠ્ી
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leak ખલુલુ ં કરવુ,ં ગળતર,ઉઘાડુ ંપાડવુ ં

leap year અનધિષયુ

learning શીિવુ,ં ભણવું

lease પટ્ા ઉપર લેવુ-ં્ેદવ ું

leased accommodation પટ્ા પર મકાન

leasehold પટ્ાધારક

leaseholder પટ્્ેદાર

leasing પટ્પેર આપવું

leave રજા, અનમુનત, ્છોડવું

leave encashment રજારોકડ

leave salary રજાના સમયનુ ંિતેન

leave vacancy રજા સબબની િાલી જગયા

leave without pay િગર િતેનની રજા

leave with pay સિતેન રજા

lecture hall વયાખયાન કક્,પ્િચન િડં 

ledger િાતાિહી

ledger balance િાતામાનં ુ ંપરુાતં

legacy િારસો

legal કાય્ેદસર

legality કાય્ેદસરતા

legalization કાનનૂીકરણ

legally કાય્દાનસુાર

legal practice િકીલાત

legatee િનસયતનામાનો ધારક

legible સિુાચય

legislative કાય્દો ઘડિામા નનષણાત

legislative business કાય્દો ઘડિાનુ ંકાયયુ

legislature ધારાસભા

legitimacy કાય્ેદસરતા, ઔક્ચતયપણૂયુતા
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legitimate નયાયસગંત

leisure ફુરસ્દ, નિરાશ,અિકાશ

lenicncy ઉ્દારતા

lessee પટ્્ેદાર

letter પત્ર

letter pad પત્ર-પેડ

levy િસલૂ કરવું

liability ઉત્ર્દાનયતિ, જિાબ્દારી

liable ઉત્ર્દાયી, જિાબ્દાર

liaison સબંધં

library પસુતકાલય, ગ્ર્ંથાલય

licence અનમુનત

licence holder અનમુનતધારક

licensed અનમુનતિાળં

licensee અનમુનતધારક

lien પનુગ્રયુહણાનધકાર

life	certificate જીિન પ્માણપત્ર

Limit મયાયુ્દા, સીમા

Limitation હ્દ, પદરસીમા

limited મયાયુદ્દત

limited concern મયાયુદ્દત નનસબત

limited liability મયાયુદ્દત ્દાનયતિ

limited tender મયાયુદ્દત નનનિ્દા

link શૃિંલા, સાકંળ, કડી

linked સલંગન, સબંદ્ધ

linked	file સલંગન ફાઈલ

link language સપંકયુ ભાષા

liquidated damages પદરનનધાયુદરત નકુસાની

liquidation ્દીિાળં
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liquidator ્દીિાક્ળયો

list સકૂ્ચ, યા્દી

list of business કામની યા્દી

literate નશક્ક્ત

litigant મકુદ્દમા લડનાર

litigation મકુદ્દમાબાજી, િટલાબાજી

livery allowance િ્દદી ભથ્ું

livestock પશધુન

living standard જીિનસતર

living wage નનિાયુહ િતેન

loading અનતદરકત પ્ભાર, ્દાનયતિ સોંપવું

loan  ્ેદવુ,ં ઋણ, કરજ

loaner લેણ્દાર

loaning department કર આપનાર નિભાગ

lobby સમહૂ, જૂ્થનિશેષ

lobbying સમ્થયુન મેળિવુ,ં સમ્થયુન અક્ભયાન 

lock in period પદરબધંન સીમા

lock out તાળાબધંી

locus standi ‘મને સાભંળો’ એિો અનધકાર

lodging આિાસ

log book કાયયુ નોંધપો્થી

logic તકયુ નિજ્ાન

logo પ્તીક, ક્ચહ્ન, નનશાન

long distance call દૂરસ્થ કોલ

long hand હસતલેિન

lot ઘણુ,ં બહુ

lower નનમનતર

lowest rate નરનૂતમ ્દર

low grade નનમન શ્રેણી 
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loyal િફા્દાર, નનષઠાિાન

lump sum આશરે

lumpsum grant અનમુાનનત અન્ુદાન

M

machinery તતં્ર, વયિસ્થા

machinery of government શાસન વયિસ્થા

magazine સામનયક

mailing list ટપાલ સકૂ્ચ

maintain જાળિવું

maintenance જાળિવું

major મખુય, ભનૂમ્દળનો એક હોદ્દો, પખુતિયનું

majority બહમુનત

major works મોટા ગજાના કામો

make up સરખુ ંકરવુ,ં તૈયાર કરવું

maladjustment કુ-સયંોજન

maladministration કુ-પ્શાસન

malafide દુભાયુિના, સ્થાનપત દહત

malice દ્ષે, મતસર

malpractice દુરાચાર

maltreatment દુવયયુિહાર

management પ્બધંન, વયિસ્થાપન

manager પ્બધંક, વયિસ્થાપક

mandate અનધ્ેદશ, આજ્ા

mandatory અનનિાયયુ, ફરતજયાત

mandays શ્રમદ્દન
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manhours માનિ કલાકો

manifesto ઘોષણા પત્ર, ઢંઢેરો

manipulation હસતકૌશલ, જોડતોડ

manoeuvre ્દાિપેચ

manpower જનશસકત

man-to-man ranking વયસકતગત શ્રેણીકરણ

manual આકરગ્ર્ંથ

manual labour માનિશ્રમ

manufacture નનમાયુણ, ઉતપા્દન,બનાિટ 

manufacturer નનમાયુતા, ઉતપા્દક

manuscript હસતપ્ત

map નકશો,માનક્ચત્ર 

margin હાનંસયો, ઉપાતં

marginal હાનંસયાગત 

marital status િૈિાદહક સસ્થનત

marketing બજારને લગતુ,ં નિપણન

marketing economy બજારની અ્થયુ વયિસ્થા

mark ક્ચહ્ન, નનશાન

marksheet ગણુપત્રક

marks obtained પ્ા્ત ગણુ 

mass જનસમહૂ

mass communication જનસચંાર

mass consumption વયાપક ઉપભોગ

mass immunization વયાપક પ્નતરક્ણ

mass media જનસચંાર માધયમ

mass production જથ્થાબધં ઉતપા્દક

master	file મખુય ફાઈલ

master of ceremonies સચંાલક, ઉદ્દઘોષક

master plan મહાયોજના
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matching grant અનરુૂપ અન્ુદાન

material સામગ્રી

maternity માતતૃિ, પ્સનૂત

maternity leave પ્સનૂતની રજા

matriculate મેદટ્ક ઉત્ીણયુ

matrimonial િૈિાદહક

mature પદરપકિ, પ્ૌઢ

maturity date પદરપકિતા તારીિ

maximum મહત્મ 

means સાધન, તારણ

measure માપ, પગલા,ંકાયયુિાહી  

measurement માપ, પગલા ંલેિા,કાયયુિાહી કરિી 

measures ઉપાય, પગલાં

mechanic નમસ્તી

mechanical યાનંત્રક

mechanism દક્રયાનિનધ

media માધયમ

mediate મધયસ્થતા કરિી

medical ક્ચદકતસકીય

medical	benefit ક્ચદકતસા દહતલાભ

medical examination સિાસથય પરીક્ા

medico-legal ક્ચદકતસા નિનધક

medium માધયમ

meeting in camera બધં બારણે બેઠક

member સ્દસય, સભય, સભાસ્દ

memo ‘મેમોરેનડમ’નુ ંસકં્ક્્ત, ચેતિણી

memorial સમારક, સમનૃતપરક

mental ability માનનસક ક્મતા

menu િાનગી સકૂ્ચ



merger misbehaviour

87

merger એકીકરણ

merit ગણુ, યોગયતા

merit list યોગયતા ક્રમસકૂ્ચ

meritorious પ્શસંનીય, સરાહનીય,ગણુિત્ારકુત 

merits ગણુ, ગણુિત્ા

merit scholarship યોગયતા ્છાત્રવનૃત્

message સ્ેંદશ, સ્ેંદશો

method પદ્ધનત

methodology પદ્ધનતશાસ્ત

metropolitan area મહાનગર નિસતાર

middle income group મધય આય િગયુ

middleman મધયમ િગયુ

midwifery પ્સનૂતનિદ્ા

migrant સ્થળાતંર

mileage અંતર

militancy બળિો

millennium સહસ્ાબ્દી 

miniature નાનુ,ં લઘુ

minimum નરનૂતમ, લઘતુમ 

mining િનન,િાણ કામ 

ministerial મતં્રાલય સબંધંી 

ministry મતં્રાલય

minor સગીરિયનું

minority લઘમુનત

minor works લઘ ુ નનમાયુણ કાયયુ

minutes દટ્પણ, અહિેાલ, કાયયુવતૃ્

misappropriation ઉચાપત 

misbehaviour દુવયયુિહાર,િરાબ વયિહાર 
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miscarriage of justice નયાયની કસિુાિડ(કાય્દાના ક્ેત્રે 
પ્ચક્લતિાક્પ્યોગ)

miscellaneous નિનિધ, પ્કીણયુ

mischief ઉતપાત, તોફાન

misclassification િોટંુ િગથીકરણ

misconduct ગેરિતયુણકૂ

mislead િોટા માગગે ્દોરવું

mismanagement કુપ્બધંન, અવયિસ્થા 

misrepresentation િોટંુ અ્થયુઘટન

misstatement of facts તથયોની િોટી સચૂના

misunderstanding ગેરસમજણ

misuse દુરુપયોગ

mixed economy નમનશ્રત અ્થયુવયિસ્થા

mob ટોળં, ભીડ

mobile હરત ુફંરત ું

mobility ગનતશીલતા

mode ઢંગ, રીનત

model આ્દશયુ

moderator મયાયુ્દક

modification સશંોધન,નિીનીકરણ 

modus operandi કાયયુપ્ણાક્લ

monetary grant અન્ુદાન

money નાણાં

monitor નનરીક્ક

monogamy એક નિિાહ પ્્થા

monogram મદુ્રા

monopoly ઈજારો, એકાનધકાર

monotony એકતાનતા, એકરસતા

monthly tour diary માનસક પ્િાસ ડાયરી



month to month mutual understanding
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month to month પ્નતમાસ

moral નૈનતક

morale મનોબળ

moral turpitude નૈનતક અધમતા

moratorium કરજ કે નાણાનંી ભરપાઈ મોકફૂ રાિિાની મજૂંરી 

mortality મતૃર્ુદર

mortgage ગીરિ ેરાિવુ ં

most	confidential અનત ગોપનીય,િાનગી 

mother tongue માતભૃાષા

motion પ્સતાિ, ગનત

motion study પ્સતાિનો અભયાસ

motivation પ્ેરણા

motive ઉદે્દશય, હતે ુ

motto મદુ્રા લેિ 

mouthpiece પ્િકતા (પક્), મિુપત્ર

movable જગંમ

move પ્સતાનિત કરવુ,ં ચાલવું

movement આં્દોલન, સચંાલન, ગનતનિનધ

multifarious (duties) બહનુિધ ફરજો 

multipurpose બહ-ુહતેકુ

municipal tax નગરપાક્લકા કર

museum સગં્રહાલય

muster roll હાજરી પત્રક

mutation પદરિતયુન,ફેરફાર 

mutatis mutandis જરૂરી ફેરફારો સા્થ ે

mutual understanding પારસપદરક સમજણ



name card negotiable instrument
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N

name card નામ કાડયુ

narcotic નશાને લગતું

narrative apporaisal નિિરણાતમક મલૂયાકંન

narrator  ક્થક,સતૂ્રધાર,કહનેાર 

nation રાષટ્,્ેદશ 

national રાષટ્ીય

nationalism રાષટ્િા્દ

nationality રાષટ્ીયતા

nationalization રાષટ્ીયકરણ

national language રાષટ્ભાષા

national	savings	certificate રાષટ્ીય બચત પ્માણપત્ર

native મળૂ  નનિાસી, િતની, ્ેદશી, સ્થાનનક,અનધ નનિાસી 

natural નૈસક્ગણિક, પ્ાકૃનતક

naturalization પ્ાકૃનતકીકરણ 

naval force નૌકા ્દળ

navigable ્દોરી શકાય તેવું

navigation ્દોરિણી,દ્દશાસચૂન 

nayes ઇનકાર કરનાર પક્,નકારનાર પક્ 

necessary action જરૂરી કાયયુિાહી ,જરૂરી પગલાં

needful આિશયક, જરૂરી

negative નકારાતમક

neglect ઉપેક્ક્ત

negligence ઉપેક્ા

negligible નગણય

negotiability સમજૂતીક્મ/િાટાઘાટક્મ

negotiable instrument સમજૂતી કાય્દો



negotiation non-negotiable 
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negotiation િાટાઘાટ

negotiator મધયસ્થી

nepotism સગાિંા્દ

net શદુ્ધ, જાળ,ચોખખુ,ંસાફ 

net investment ચોક્કસ રોકાણ

neutral તટસ્થ

news સમાચાર

newsletter સમાચારપત્ર

newspaper અિબાર, સમાચાર પત્ર

news reader સમાચાર િાચક

next of kin નનકટતમ સબંધંી

night duty રાનત્ર ફરજ 

nil report શનૂય અહિેાલ

no admission પ્િશે નનષેધ

no	demand	certificate ‘અશષે’ પ્માણપત્ર

nomenclature નામાિલી

nominal cost નામમાત્રની  દકંમત 

nominal value અંદકત મલૂય

nominate નામાકંન કરવુ,ં નાનમત કરવું

nomination નામાકંન, મનોનયન

nominee નાનમત, મનોનીત

non-age અિયસકતા

non-contributory ભાગ-અંશ્દાન ના આપેલ હોય તેવુ ં

non-essential  ક્બનજરૂરી,અનાિશયક 

non-gazetted અરાજપનત્રત

non-interest bearing વયાજરદહત

non-judicial નયાનયક નસિાયની

non-ministrial મતં્રાલયને લાગ ુનહીં પડત ું

non-negotiable િાટાઘાટશનૂય 



non-official	 nucleus 
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non-official	 ક્બન  સરકારી

non-payment ક્બનચકૂિણી

non-payment	certificate	 ક્બન  અ્દાયગી પ્માણપત્ર

non-practising allowance પ્ેકટીસ સબંધંી ભથ્ું

non-recurring expenditure અનાિતયુક િચયુ

non-refundable અપ્નત્ેદય,પાછ ંના મળે તેવુ ં

non-statutory  ગેરકાય્ેદસર

non-taxable income ક્બન  કરપાત્ર આિક

non-technical post ક્બન  ટેકનનકી પ્દ

non-traditional ક્બનપરંપરાગત

non-verbal communication શબ્દહીન સચંાર

no	objection	certificate	 ના – િાધંા પ્માણપત્ર

no	profit,	no	loss	 નહીં નફો - નહીં િોટ

norm ધોરણ, પ્નતમાન

normal સામાનય

no smoking ધમૂ્રપાન નનષેધ

notable ઉલલેિનીય,પ્ખયાત,નિખયાત

not applicable (N/A) લાગ ુનહીં

not available (N/A) અનપુલબધ

note દટ્પણી,નોંધ 

notice સચૂના

noticeable ઉલલેિનીય

notification	 અનધસચૂના

notified	area	 અનધસકૂ્ચત ક્ેત્ર

noting and drafting દટ્પણ અને પ્રૂપણ

notional pay કપલપત િતેન

not negotiable િાટાઘાટ માટે તૈયાર ન હોય તેવુ ં

not negotiable instrument િાટાઘાટશનૂય ઉપકરણ

nucleus કેનદ્ર ક્બંદુ
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null ર્દ, બાતલ

null and void ર્દબાતલ

number સખંયા

numbering સખંયાકંન

numeral સખંયાકં

O

oath શપ્થ, સોગ્ંદ

oath of allegiance નનષઠા - શપ્થ

oath	of	office પ્દ શપ્થ

obedience આજ્ાપાલન

obituary નનધનસચૂન

object િસત,ુ નિરોધ કરિો

objection નિરોધ

objective િસત ુનનષઠ

objects and reasons ઉદે્દશય અને કારણો

obligatory ઉપકારક

obscene અપશલલ

obscene gesture અશલીલ હાિભાિ

observer નનરીક્ક

obsolete અપ્ચક્લત

obstruction મશુકેલી, હરકત

obvious સસુપષટ,સિાભાનિક

occasional પ્ાસકં્ગક,પ્સગંોપાત 

occupancy ્દાિલ, રોકાણ હોડ

occupant ્દિલકાર 



occupation on-special duty
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occupation વયિસાય

occupy ઘરેો ઘાલિો, ્દિલ કરિી, રોકવું

octroi duty જકાત

off day રજાનો દ્દિસ

off duty ફરજોપરાતં

offensive આક્રમક

offer પ્સતાિ

offer of appointment નનરસુકત પ્સતાિ

office કાયાયુલય, ્દફતર,કચેરી 

office	of	profit લાભનુ ંપ્દ

official આનધકાદરક

officialdom અનધકારી િગયુ

official	duty આનધકારીક  કતયુવય

officialese કાયાયુલય ભાષા

official	language રાજભાષા

officially સરકારી રીતે

official	report સરકારી દરપોટયુ

official	version સરકારી ક્થન

officiating કામચલાઉ

“off the job” training કાયાયુનતર પ્નશક્ણ

off the record ‘રેકડયુ’ની બહાર

okay (O.K.; okey) સમ્થયુન

ombudsman લોકપાલ

on account grant લેિાગત અન્ુદાન

on demand માગિા્થી

on duty ડ્ટુી પર

one sided એકપક્ીય

on line લાઈન પર

on-special duty નિશષે કતાયુ અનધકારી



on the job training original sale deed

95

on the job training કાયયુપરક પ્નશક્ણ

onus ્દાનયતિ, ભાર

open day કાયયુદ્દિસ

open system મખુય વયિસ્થા

opening ઉદ્દઘાટન, પ્ારંભ, આરંભ, અિસર

opening balance ખલુતી નસલક

opening hours કાયયુ સમય, કાયયુના કલાકો

open learning મકુત નશક્ણ

open letter ખલુલો પત્ર

open university મકુત નિશ્નિદ્ાલય

operating cost પ્ચલન િચયુ, સચંાલન િચયુ

operating staff સચંાલક સટાફ

operation શલયક્ચદકતસા, પદરચાલન

operative પદરચાલક, પ્િતયુનશીલ

opinion અક્ભપ્ાય, મત

opposition નિપક્, પ્નતપક્

option નિકલપ

oral મૌક્િક,િાક્ચક 

order આ્ેદશ, હકુમ

order cheque આ્ેદશ ચેક

order of reservation અનામત ક્રમ

ordinance પદરપત્ર

organization સગંઠન, આયોજન

organization chart સગંઠન ચાટયુ

organizer આયોજક, સગંઠનકાર

oriented અક્ભમિુ 

original અસલ

original department અસલ નિભાગ, મળૂ નિભાગ

original sale deed અસલ િચેાણ ્દસતાિજે



ostensible owner overlapping
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ostensible owner હયાત માક્લક

outbreak અચાનક આરંભ, નિ્દોહ, ભડકવું

outfit	allowance ગણિેશ ભથ્ું

outgoing member નિ્દાય લેતા સભય, નનગયુનમત સભય

outgoing	file જાિક ફાઈલ

outlay િધારાનો િચયુ 

outlet નનગયુમ, િચેાણ કેનદ્ર

outline રૂપરેિા, પ્ારૂપ

outlook દૃષષટકોણ, દૃષષટક્બંદુ

out of court નયાયાલય બાહ્ય

out of date કાલબાહ્ય, િાસી,જૂનુ ં

out of order અવયિસસ્થત, અકાયયુક્મ, અપ્ચક્લત

out of print અપ્ા્ય, અનપુલબધ

out of turn િારા નિના, અ-ક્રનમક

out of turn allotment િારા નિના ફાળિણી

outpost સીમા ્થાણુ,ં સીમા ચોકી

output ઉતપા્દ, નનગયુત, પદરણામ

outright purchase એકસા્થ િરી્દી

outsource બાહ્ય સ્ોત

outstanding ઉતકૃષટ, બાકી

over age અનધક આરુ

overall સમગ્રપણે

overall	deficit સમગ્ર િાધ

overall billing િધારાનુ ંક્બલ, સમગ્ર ક્બલ

overcharge અનધક પ્ભાર

overdue અનત્ેદય

overestimate અનત અનમુાન

overhead charge ઉપરનો િચયુ

overlapping અમકુ ભાગ ઢાકંિો કે આચ્છાદ્દત  કરિો 



overriding priority parity
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overriding priority અનધક પ્ા્થનમકતા

over-rule પલટાિવું

oversight ચકૂ, ક્નત, ભલૂ

overtime pay િધારાનુ ંિતેન, સમયાનધકનુ ંચકૂિણું

overvaluation અનતમલૂયન

ownership માનતકી, સિામીતિ

P

package પેકેજ, સપંટુ

package deal સપંટુ સો્દો, પેકેજ સો્દો

packing and marking પેક કરીંને ક્ચહ્નો લગાિિા

packing list પેદકંગ સકૂ્ચ

pact સમાધાન

paid ચકૂતે, સિતેન

paid up capital ચકૂિલેી મડૂી

pamphlet પસુસતકા, પેમફલેટ

panel નાનમકા, નામસકૂ્ચ, પેનલ

paper કાગળ, પ્શ્નપત્ર, સમાચારપત્ર, અિબાર, ્ૈદનનક

para પદરચ્ેછ્દ

paramount પરમોચચ, પરમ

parent માતાનપતા, મળૂ, અસલ

parental પૈતકૃ

parent	office મળૂ કાયાયુલય, અસલ નિભાગ

par excellence સિવોતકૃષટ

pari passu સમાન ગનત્થી, સમરૂપ

parity સમાનતા



parliament pay roll
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parliament સસં્દ, લોકસભા

part દહસસો, ભાગ, અંશ, િડં

part	file આંનશકફાઈલ

partial આંનશક, પક્પાતપણૂયુ

participate ભાગ લેિો, દહસસે્દારી કરિી

particular નિશષે, િાસ, સનિશષે

particulars નિગતો, નિિરણ

partition નિભાજન, ભાગલા 

partner ભાગી્દાર, દહસસે્દારી

partnership deed ભાગી્દારી ્દસતાિજે

part payment આંનશક ચકૂિણી

part-time િડં સમય, અંશકાક્લક

party પક્, પક્કાર, ્દાિત, સનેહભોજન

par value સમમલૂય

pass પસાર, ઉત્ીણયુ, મજૂંર, ઘાટ(પિયુતનો)

passage ગલી, ગક્લયારંુ, યાત્રા, પ્િાસ, પદરચ્ેછ્દ

password સકેંતશબ્દ, પાસિડયુ

patent એકસ્થ, પેટનટ,સિાયુનધકાર,સરુક્ક્ત હકકિાળં,સન્દ  

patron ગ્રાહક, સરંક્ણ

pay િતેન, ચકૂિણુ,ં પગાર

pay bill િતેન ક્બલ, પગાર ક્બલ

pay	certificate િતેન પ્માણપત્ર, પગાર પ્માણપત્ર

pay day િતેન દ્દિસ, પગાર દ્દિસ

payee મેળિનાર, પ્ા્ત કરનાર

payer ચકૂિનાર

payment ચકૂિણું

pay off ચકૂતે કરવું

pay order ચકૂિણાનો હકુમ, ચકૂિણાનો આ્ેદશ

pay roll પગારપત્રક
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pay scale િતેનમાન, પગારધોરણ

pecuniary ધનનિષયક, મડૂીનિષયક

penal ્ંદડનિષયક કાયયુિાહી

penal code ્ંદડ સદંહતા

penal interest ્ંદડ સિરૂપ વયાજ

penalize ્ંદદડત કરવું

penalty ્ંદડ

pending લકં્બત, અનનક્ણણિત, અટકાિલેુ,ંબાકી, અધરંુૂ 

pen down strike કલમ મકુો હડતાલ

pension પેનશન

pensionable પેનશનયોગય

pensioner પેનશનભોગી

pension scheme પેનશન યોજના

per annum પ્નતિષયુ, િાનષષિક

per bearer િાહક દ્ારા

per capita (=per head) પ્નતવયસકત, વયસકત્દીઠ

percent ટકા

perennial ક્ચરસ્થાયી, કાયમી

preferential purchase અનધમાની િરી્દી, પસ્ંદગીનસુાર િરી્દી

perform પાલન કરવુ,ં પ્સતતુ કરવુ,ં નનષપાદ્દત કરવું

performance પ્સતનુત, પ્સતનુતકરણ

period સમય, સમયગાળો, તાસ, અિનધ

periodical સામાનયકી, સામનયક, સમયેસમયે

period under review સમીક્ાધીન સમયગાળો

perjury િોટા પરુાિા, ઉપજાિી કાઢેલા પરુાિા

perks ભથ્ુ,ંઆતમશ્રધધા

permanent સ્થાયી, કાયમી, સ્ૈદિ

per mensem માનસક, પ્નતમાસ

permissible અનમુનતપરક, મજૂંરીક્મ



permission piece rate

100

permission અનમુનત, મજૂંરી

permit પરનમટ, મજૂંરી,અનમુનત 

permitted અનમુનતપ્ા્ત, મજૂંર

perpetual શાશ્ત, સ્ૈદિ, નનરંતર

perpetuity ક્ચરકાળ, શાશ્તકાળ

perquisites (=perks) See perks

personal વયસકતગત, િયૈસકતક

personal assets વયસકતગત સપંનત્

personal bond વયસકતગત બોનડ, જાતમચુરકા

Personality વયસકતતિ

persona non grata પ્નતબનંધત વયસકત

personnel કમથી, કમયુચારી

personnel policy કાનમષિક નીનત

perspective પદરપ્ેક્ય

persuasion અનનુય, સમજાિટ

pertinent પ્ાસકં્ગક, સસુગંત

perusal અિલોકન

petition અરજી, યાક્ચકા

petitioner અરજ્દાર

phase તબક્કો, ચરણ

photograph તસિીર, ફોટો, ્છક્બ

photostat ફોટોસટેટ

physical checking પ્તયક્ તપાસ, ભૌનતક ચકાસણી

physical defect શારીદરક િામી, શારીદરક િોડિાપંણ

physical education શારીદરક નશક્ણ

physically handicapped નિકલાગં, અપગં

physical	verification પ્તયક્ ચકાસણી, ભૌનતક સતયાપન

piecemeal ટુકડાઓમા,ં િડંિડં

piece rate આંનશક િરેો કે કર 
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pilgrim તી્થયુયાત્રી, જાત્રાળ

pilot programme મખુય કાયયુક્રમ

PIN (postal index number) પીન કોડ નબંર

placement service નોકરી અપાિતી  સેિા

place of birth જનમસ્થળ, જનમસ્થાન

place of work કાયયુસ્થળ, કામની જગયા

plaintiff િા્દી, પક્કાર

plan યોજના, આયોજના

planning આયોજન

plant સયંતં્ર

player િા્દક, િેલાડી, રમતિીર 

plea તકયુ, ્દલીલ

Pleader િકીલ,ધારાશાસ્તી

plebiscite જનમત, લોકમત

pledge પ્નતજ્ા કરિી

plenary session પણૂયુ બેઠક, પણૂયુ અનધિશેન

plenipotentiary પણૂયુ અનધકારી

plinth area પાયાનુ ંક્ેત્રફળ, બનુનયા્દી નિસતાર

policy નીનત, િીમાની પોક્લસી

political activity રાજકીય પ્વનૃત્, રાજનૈનતક ગનતનિનધ

poll મત્દાન, ચ ૂટંણી

pollution પ્દૂષણ

political રાજકીય, રાજનૈનતક

pool પલૂ, સેત ુ

portfolio (of a minister) નિભાગ, િાત,ુ મતં્રાલય

position સ્થાન, પ્દ, સસ્થનત

positive સકારાતમક, હકારાતમક

post પ્દ, ્થાભંલો, કેનદ્ર, ચોકી, હોદ્દો

post-dated ઉત્ર ્દીનાદંકત
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post-facto sanction કાયવોત્ર મજૂંરી

post-graduate અનસુનાતક

posthumous મરણોત્ર, મરણોપરાતં

posting તૈનાતી

post mortem examination શબપરીક્ા

postpone સ્થક્ગત, મલૂતિી રાિવું

postscript (P.S.) પનુશ્ચ:, ફરીિાર

power શસકત, ઊજાયુ, અનધકાર

power of attorney કુલમિુતયારનામું

practicable વયિહાર

practice વયિહાર, પદ્ધનત, પ્્થા

pre-audit પિૂયુ-લેિપરીક્ા

precaution સાિચેતી, ગમચેતી

precedent ઉ્દાહરણ, ્દાિલો, દૃષટાતં

precis સારલેિન, સારાશં

precise ય્થાિત,્ ય્થાત્થ

preclude રોકી પડવુ,ં સ્થક્ગત કરવું

preconception પિૂયુ સકંલપના, પિૂયુ સકંલપના, પિૂયુનિભાિના

predecessor પિૂયુિતથી

predominant મખુય, પ્બળ, જોરાિર

preface પ્સતાિના, આમિુ, ઉપોદ્દઘાત

prefer પસ્ંદ કરવું

prejudice પિૂયુગ્રહ

preliminary પ્ા્થનમક

premature સમયપિૂયુ, કાચુ,ં અપદરપકિ

premises પદરસર

premium િધારો, િીમાનુ ંપ્ીનમયમ

prepaid પિૂયુ ચકૂિણી

prepaid card પિૂયુચકૂિણી કરેલુ ંકાડયુ
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pre-planned પિૂયુયોતજત

prepone પનૂિષિત કરવુ,ં આગળ (નનધાયુદરત સમય્થી) કરવું

pre-receipted bill રસી્દિાળં ક્બલ, રસી્દરકુત ક્બલ

prerogative પરમ અનધકાર, સિવોચચ અનધકાર

prescribe લિવુ,ં સચૂિવુ,ં સકેંત કરિો, નનધાયુદરત કરવું

prescribed નનધાયુદરત, લિેલુ,ં સચૂિલેું

prescribed form નનધાયુદરત આિે્દનપત્ર

presentation પ્સતનુત, પ્સતનુતકરણ

preside અધયક્તા કરિી

president અધયક્, પ્મિુ, રાષટ્પનત

press મદુ્રણાલય, ્છાપિાનુ,ં અિબાર, પ્ેસ, ્ૈદનનકપત્ર

press copy અંનતમ પ્ત, અંનતમ િાચના

press gallery પત્રકાર ્દીઘાયુ

presumed પ્કપલપત,કન્થત ,સિીકાયયુ ,પ્નતષષઠત,માનય,પ્ચક્લત

presumptive pay પ્કપલપત િતેન, પ્કપલપત પગાર/ચકૂિણું

presupposed પિૂયુકપલપત

pretext બહાનુ,ંકારણ,િોટંુ બહાનુ ં

prevail પ્ચક્લત ્થવુ,ં પ્ચક્લત કરવું

prevent નનિારણ કરવુ,ં રોકવુ,ં અટકાિવું

prevention રોકાવુ,ં નનિારણ

preventive નનિારણ, પ્નતરોધક

price	fluctuation	(=price	
movements)

દકંમતમા ંિધારોઘટાડો

pricing મલૂયનનધાયુરણ

prima facie પ્ા્થનમક ઢબે, પ્્થમ દૃષષટએ

primarily મખુયતઃ, પ્ધાનતઃ, પ્ા્થનમક રીતે

primary પ્ા્થનમક

primary receipt મળૂ રસી્દ, મળૂ પાિતી

principal મખુય, આચાયયુ, પ્ાચાયયુ, માક્લક, ધણી
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principal debtor મખુય ્ેદિા્દાર, મળૂ ્ેદિા્દાર

printer મદુ્રક, મદુ્રણયતં્ર, ્છાપયતં્ર

printing મદુ્રણ, ્છાપકામ

prior indication પિૂયુ સકેંત

priority grading પ્ા્થનમકતાની કક્ા/ કોદટઓ 

prison જેલ, કારાગાર, બ્ંદીઘર

prisoner કે્દી

privacy એકાતં

private	and	confidential િાનગી અને ગોપનીય

privilege નિશષેાનધકાર 

privilege committee નિશષેાનધકાર સનમનત 

prize પરુસકાર, ઈનામ 

probability સભંનિતતા 

probate િનસયતનુ ંઅનધકૃત પ્માણપત્ર

probation પરિ, પરિાધીન 

probationary પરિાધીન, પરિકાળ

probationer પરિાધીન, પરિ પરક 

probe તપાસ, તરતપાસ 

procedural rules કાયયુનિનધ, નનયમાિક્લ, કાયયુિાહી સબંધંી નનયમો 

procedure પ્દક્રયા

proceedings પ્દક્રયા, કાયયુિાહી

process પ્દક્રયા 

processing પ્દક્રયા, પ્સસંકરણ 

procession શોભાયાત્રા, િરઘોડો 

proclaim ઉદ્દઘોષણા કરિી 

proclamation ઉદ્દઘોષણા 

procurement િસલૂી

product ઉતપા્દ, ઉપજ, ઉતપન્ન 

production ઉતપા્દન, નનમાયુણ 
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profession વયિસાય, ધધંો, કામધધંો 

professional achievement વયાિસાનયક ઉપલપબધઓ 

proficiency	certificate પ્િીણતા પ્માણપત્ર 

profile વયસકત/બાબતની રૂપરેિા 

profit નફો 

programme કાયયુક્રમ, ક્રમા્ેદશ 

programme schedule કાયયુક્રમ નિિરણ, કાયયુક્રમ સકૂ્ચ

programming કાયયુક્રમ આયોજન 

progress પ્ગનત 

progressive પ્ગનતશીલ, પ્ગનતિા્દી 

prohibited પ્નતબનંધત, નનષેધરકુત, નનનષદ્ધ 

prohibited area પ્નતબનંધત ક્ેત્ર, પ્નતબનંધત નિસતાર, નનષેધ 
નિસતાર 

prohibition નનષેધ, નશાબધંી, ્દારૂબધંી, મદ્નનષેધ 

prohibitory order નનષેધઆજ્ા, મનાઈ હકુમ 

project પદરયોજના, પ્કલપ 

projection પ્ક્ેપ, પ્ક્ેપણ 

prominent પ્મિુ, અગ્રગામી, અગ્રદૂત 

promise િચન, િચન આપવુ ં

promissory note (pronote) િચનપત્ર, રુક્કો, પ્ોનમસરી નોટ 

promote આગળ કરવુ,ં પ્દોન્નત કરવુ ં

promoter પ્િતયુક 

promotion પ્દોન્નનત, આગળ કરવુ ં,જાહરેાત કરિી 

promt તરત, તરંુત, શીઘ્ર ,તિદરત 

promulgate લાગ ુપાડવુ,ં અમલમા ંલાિવુ ં

pronounce સભંળાિવુ,ં નનણયુય આપિો 

pronouncement નનણયુય આપિો, ચકુા્દો આપિો, ફેંસલો આપિો 

proof સબતૂ, આધાર, પ્માણ, પરુાિો(લેિનનુ)ં પ્ફૂ 

proof of despatch રિાનગીનો પરુાિો 
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proof reading પ્ફૂિાચન 

propagate પ્ચાર કરિો 

propagation પ્ચાર 

proper ઉક્ચત, સમકુ્ચત 

property સપંનત્

proposal ્દરિાસત, પ્સતાિ 

propose પ્સતાિ મકૂિો, ્દરિાસત મકૂિી

propound પ્નતપાદ્દત કરવુ ં

proprietary માક્લકીને લગતુ,ં માક્લકી સબંધંી  

propriety ઔક્ચતય, ઉક્ચતતા 

pro-rata ય્થાનકુ્રમ

pro-rata quota ય્થાનકુ્રમ કોટા 

prorogue સત્રાિસાન,સ્થક્ગત કરવું

pros and cons લાભાલાભ, આગળપા્છળ, હાનનલાભ 

proscribe અક્ભનનનષદ્ધ, આગળ્થી રોકી ્ેદવુ ં

prosecution અક્ભયોજન , િા્દી પક્ 

prospectus નિિરણ પત્ર, નિિરણ પનત્રકા 

protempore appointment કામચલાઉ નનરસુકત 

protocol નશષટાચાર 

prove સાક્બત કરવુ ં

provided પરંત ુ

provident fund ભનિષયનનનધ 

provision જોગિાઈ, વયિસ્થા, શરત 

provisional કામચલાઉ,િચગાળાનુ ં

provisional list કામચલાઉ યા્દી, િચગાળાની સકૂ્ચ 

proviso પરંત,ુ પણ 

proximity સામી્ય, નૈકટ્ય, નનકટતા 

proxy પરોક્ી , -ને  િતી, –ને બ્દલે 

public જનતા, પ્જા, લોકો, જાહરે, સાિયુજનનક, સરકારી 
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publication પ્કાશન 

public duty જાહરે સેિા, સરકારી સેિા 

public interest litigation 
(PIL)

જાહરે દહતની અરજી 

publicity પ્ચાર 

publish પ્કાનશત કરવુ ં

punctual સમયનનષઠ 

punishment સજા, ્ંદડ 

purchase િરી્દી, િરી્દ 

purely temporary નિશદુ્ધ કામચલાઉ 

purpose પ્યોજન 

pursue હા્થ પર લેિી, (કામ) ઉપાડવુ,ં પા્છળ પડવુ ં 

pursuit કામકાજ, શોધ, સશંોધન 

purview કાયયુક્ેત્ર, ક્ેત્ર 

put up રજુ કરવુ,ં પ્સતતુ કરવુ ં

put-up slip રજૂઆતપરક ક્ચઠ્ી, પ્સતનુત સબંધંી નોંધ   

Q

qualification યોગયતા 

qualified	candidate યોગય ઉમે્દિાર 

qualify યોગયતા પ્ા્ત કરિી 

qualifying examination યોગયતા પરીક્ા, યોગયતા કસોટી 

qualifying test યોગયતા કસોટી 

qualitative techniques ગણુપરક પ્નિનધ, ગણુલક્ી ટેકનીક,ગણુપરક 
પ્રસુકત  

quality ગણુિત્ા 
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quality control ગણુિત્ા નનયતં્રણ 

quantity જથ્થો, માત્રા, પદરમાણ, રાનશ 

quarantine leave સગંરોધ રજાઓ, બીમારી્થી બચિાની રજા 

quarterly ત્રૈમાનસક

quash પ્માદ્દત કરવુ ં

quasi ્ેદિીત ુ,ંય્થા્થયુ રીતે નદહ, ‘લગભગ’એિો અ્થયુ 
સચૂિનાર ઉપસગયુ  

quasi-permanency સ્થાનયતિ, હમંેશા 

query પચૃ્છા, પ્ૂછપર્છ, પ્શ્ન 

question પ્શ્ન 

questionable સદં્દગધ, શકંાસપ્દ, પ્શ્ન જનમાિ ેતેવુ ં

question hour પ્શ્નકાળ 

questionnaire પ્શ્નાિક્લ

quit ્છોડવુ,ં ભાગવુ,ં તયજવુ ં

quorum ગણુપનૂતષિ, કોરમ,અપેક્ક્ત સખંયા,નનયમાનસુારની 
સખંયા  

quota કોટા, ફાળિણી, ફાળિલેુ ં

quotation ભાિ ઉદ્ધરણ, ્દર, 

quote ઉદ્ ઘૃત કરવુ,ં ટાકંવુ,ં ટપકાિવુ,ં નોંધવુ ં

R

race પ્જાનત, હોડ, પ્નતસપધાયુ, હરીફાઈ 

racial discrimination જાનતગત ભે્દભાિ 

rack રેક, ્છાજલી, અભરાઈ 

raid ધાડ, ્છાપો 

railway રેલિે, ટે્ન 
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raise (pay) િતેન િધારો 

random યાપદચ્છક,અનનયનમત,ઉપલક  

random sampling યાપદચ્છક નમનૂો, અનનયનમત પ્નતચયન

range પદરસર, હ્દ,ક્મતા  

rank શ્રેણી, પસંકત, હોદ્દો 

rank	and	file જનસાધારણ 

ranking
શ્રેણીકરણ 

rapid action force (RAF) તિદરત કાયયુિાહી ્દળ

rare દુલયુભ, જૂજ, નિરલ 

rash અંધાધુધં, આડેધડ, ઉતાિળે,ઉડઝૂડ

ratable value કરયોગય મલૂય, કરપાત્ર દકંમત 

rate ભાિ, ્દર 

rate contract ભાિ કોનટ્ાકટ 

rate list ્દરસકૂ્ચ, ભાિસકૂ્ચ 

ratification સધુારા િધારા 

rating ્દરનનધાયુરણ, ભાિનનધાયુરણ, કોદટનનધાયુરણ 

ratio ્દર ,પ્માણ 

ration રસી્દ, રેશન 

rational તાદકટિક, રસુકતસગંત 

rationalization રસુકતકરણ, તાદકટિકીકરણ 

ration allowance રેશન ભથ્ુ ં

raw material કાચો માલ 

raw product કાચુ ંઉતપા્દન 

reaction પ્નતદક્રયા 

reading િાચંન, પઠન 

readjust પનુઃસમાયોતજત ,ફરી ગોઠિવુ ં

ready-made plan તૈયાર યોજના 

ready reckoner રેડી રેકનર, તૈયાર ગણક,તતકાલ સ્ંદભયુ 
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real િાસતિ, િાસતનિક 

real earning વયાિસાનયક કમાઈ, વયાિસાનયક ઉપાજિન 

real estate સ્થાિર સપંનત્ 

reality િાસતનિકતા, અસક્લયત

realization અનભુનૂત, અહસેાસ, િસલૂી 

realize અનભુિવુ,ં િસલૂ કરવુ,ં ઉઘરાિવું

reappointment પનુઃનનરસુકત 

reappropriation પનુઃનિનનયોજન,ફરી માળખુ ંતૈયાર કરવુ ં

reason કારણ, તકયુ 

reassessment પનુનનધાયુરણ 

rebate છૂટ 

recall પ્નતઆહિાન, પાછ ંબોલાિવુ,ં પાછ ંમાગંવુ ં

recede પી્ેછહઠ, ઓછ ં્થવુ ં

receipt રસી્દ, પાિતી 

receipt book રસી્દ બકૂ

receipts and disbursements રસી્દ અને સનંિતરણ 

receive મેળિવુ,ં પ્ા્ત કરવું

receiver પ્ા્ત કરનાર

recent તાજેતરનુ,ંનવુ ં

reception સિાગત, સતકાર, સિાગત સમારોહ

receptive ગ્રહણશીલ

recess નિરામ

recipient પ્ા્તકતાયુ

reciprocal પરસપર, પારસપદરક, અનયોનય

reciprocal demand પારસપદરક જરૂદરયાત

reciprocate આ્દાન-પ્્દાન કરવું

reciprocity પારસપદરકતા

reckless લાપરિાહી , ઉતાિળ, અંધાધ ૂધં

reckon ગણવુ,ં ગણતરી કરિી
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reckonable service ગણતરીપરક સેિા

reclamation ઢંઢેરો, પનુપ્ાયુપ્ત

recognition માનયતા, ઓળિાણ

recognized માનય, માનયતાપ્ા્ત

recollect સમરણ કરવુ,ં યા્દ કરવુ,ં પનુઃપ્ા્ત કરવુ ં

recommend સસંતનુત, ભલામણ કરિી 

recommendation ભલામણ, સસંતનુત 

recommendatory letter ભલામણ પત્ર

reconcile સમાધાન કરવુ ં

reconciliation પનુગયુઠન 

reconsideration પનુનિષિચાર 

reconstitution પનુઃબધંાદરત, પનુગયુઠન 

reconstruction પનુઃનનમાયુણ 

reconstruction	of	file ફાઈલની નિરચના 

record અક્ભલેિ, ્દસતાિજે 

record book અક્ભલેિ બકૂ,રેકોડયુ બકૂ  

record of service સેિા અક્ભલેિ, સેિાક્ભલેિ, સેિા રેકોડયુ 

recourse આશ્રય, િસલૂી હક 

recover સાજા ્થવુ,ં િસલૂી કરિી 

recovery િસલૂી, સિાસથયલાભ, પનુઃપ્ાપ્ત 

recreation મનોરંજન, આન્ંદપ્મો્દ

recruit ભરતી, રંગરુટ

recruiting authority ભરતી, અનધકરણ 

recruitment ભરતી

recruitment rules ભરતી નનયમો 

rectification પદરશોધન, પનુઃશોધન 

recurring ફરીફરીને આિનારંુ ,જેનુ ંિારંિાર પનુરાિતયુન ્થત ુ ં
હોય તેવુ ં

redeem મોચન, ્છોડાિવુ,ં નનિારણ કરવુ ં
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redemption ્છોડાિવુ ં

redirected પનુઃપ્ેનષત 

redress નનિારણ, પનુઃઆયોજન, દૂર કરવુ ં

redressal નનિારણ, પનુયોજન 

red-tapism તમુારશાહી 

reduction કમી, છૂટ, કપાત 

redundant અનાિશયક, ક્બનજરૂરી 

re-employment પનુઃરોજગાર, પનુરોજગાર 

re-entry પનુઃપ્િશે  

refer સ્ંદભયુ, ઉલલેિ, સ્ંદભયુ જોિો, નિચાર માટે મોકલવુ ં

reference સ્ંદભયુ, હિાલો, નન્ેદશ 

referral સ્ંદભયુ/નન્દદેશ સબંધંી 

refixation	of	pay પગારનુ/ંિતેનમાનનુ ંપનુનનધાયુરણ  

reform સધુાર, સધુારો, સધુારણ

refrain from અલગ રહવે ુ,ં અક્લ્ત રહવે ુ ં

refreshment નાસતો, અલપાહાર,જલપાન  

refund દરફંડ, ધન પાછ ંઆિવુ,ં પ્નત્ેદય 

refundable પ્નત્ેદય, પરત આપિા યોગય 

refusal અસિીકૃનત, ઇનકાર 

refuse ઇનકાર કરિો, અસિીકાર કરિો 

refused leave નકારેલી રજાઓ 

refutation િડંન 

regard માન, તતસબંધંી, આ્દર, તે નિશે, સમજવુ ં

region પ્્ેદશ, નિસતાર, ક્ેત્ર 

regional પ્ા્ેદનશક, ક્ેત્રીય 

register ્દફતર, નોંધિહી, િાતાિહી 

registered નોંધાયેલુ,ં પજંીકૃત 

registered	office પજંીકૃત ્દફતર 

registering authority પજંીકરણ પ્ાનધકરણ, નોંધણી અનધકરણ 
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registrtion fee પજંીકરણ શલુક, નોંધણી ફી 

registration form નોંધણી ફોમયુ, નોંધણી આિે્દન 

registry ્દસતાિેજ

regret િે્દ 

regrouping પનુિગથીકરણ 

regular નનયનમત           

regular cadre નનયનમત સિંગયુ

regularization નનયનમતીકરણ 

regular service નનયનમત સેિા 

regulations નનયમો 

rehabilitation પનુિાયુસ, પનુઃસ્થાપન 

rehearsal પિૂાયુભયાસ 

reimburse પ્નતપનૂતષિ

reinstate બહાલ કરવુ ં

reiterate ્દોહરાિવુ,ં પનુરુસકત 

reject ર્દ, બાતલ, અસિીકાર 

rejection અસિીકૃનત, ર્દીકરણ

rejoinder પ્તરતુર 

relation સબંધં 

relative સબંધંી 

relative valuation સાપેક્ મલૂયાકંન 

relaxation છૂટ્છાટ, ઢીલ, રાહત 

relaxation of rules નનયમોમા ંછૂટ્છાટ 

release મકુત, છૂટકો, નિમોચન, લોકાપયુણ 

release date લોકાપયુણ તારીિ 

relevant સસુગંત, પ્સતતુ 

relevant papers સસુગંત કાગળો 

reliable ભરોસાપાત્ર, નિશ્સનીય 

relief રાહત 
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relief and rehabilitation સહાય અને પનુિયુસન 

relief list રાહત યા્દી, સહાય યા્દી, રાહત સકૂ્ચ 

relief works રાહતકામ 

relieve મકુત 

reliever મકુત કરનાર 

relinquishment તયાગ, ્છોડી ્ેદવુ ં

relinquishment of charge કાયયુભાર તયાગ 

relocation ફરી સ્થાપના કરિી તે 

reluctance અનનચ્છા, નામરજી 

remark દટ્પણી, નોંધ 

remarks column દટ્પણીસ્થાન, નોંધ કોલમ  

remedial action ઉપચાર કાયયુિાહી 

remedial measures ઉપચાર ઉપાયો 

remedial transfer ઉપચારી બ્દલી 

reminder સમરણ, સમનૃતપત્ર

remission પદરહાર, માફી, ક્મા 

remit મોકલવુ,ં પ્ેનષત કરિી, માફ કરવુ,ં તયાગવુ ં

remitee મેળિનાર, પ્ા્ત કરનાર 

remittance પ્ેષણ, મોકલેલી રકમ 

remote દૂરસ્થ, પરોક્, સદૂુર 

remote control સદૂુર નનયતં્રણ, દરમોટ કનટ્ોલ

removal હટાિવુ,ં દૂર કરવુ ં

remuneration પાદરશ્રનમક, મેહનતાણું

render ગાવુ,ં પ્સતતુ કરવુ,ં પઠન, િાચન, રજુ કરવુ ં

renewal નિીનીકરણ 

renewal of demand માગંનુ ંનિીનીકરણ 

renounce તયાગ કરિો, ્છોડવુ ં

renovation તજણવોદ્ધાર

rent ભાડુ,ં લાગત 
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rented space ભાડાની જગયા 

reopening પનુઃઆરંભ, પનુઃપ્ારંભ 

reorganization પનુગયુઠન 

reorientation પનુઃનિનયાસ, પનુઃકેનદ્રીકરણ

repairable મરામતયોગય, સમારકામ યોગય 

repatriate સિ્ેદશ પાછ ંમોકલવુ ં

repatriation of services સેિાઓનુ ંપા્છી લેિી 

repay ચકૂિવુ,ં ઋણમસુકત, ્ેદિામસુકત

repayable પાછ ંઆપિા યોગય 

repeal બાતલ કરવુ,ં ર્દ કરવુ ં

repeat order પનુ:આ્ેદશ ,ફરી હકુમ કરિો 

repetitive work પનુરાિનતષિત કાયયુ 

replace બ્દલી ,બ્દલવુ ં,બ્દલીમા ંમકૂવુ,ં-ને સ્થાને   

replacement પ્નતસ્થાપન, બ્દલીમા ંમકૂવુ ં

replenishment પનુઃપનૂતષિ 

report અહિેાલ, હિેાલ 

repository નનનધ, સગં્રહ

representation પ્નતનનનધતિ 

representative પ્નતનનનધ 

reprimand ફટકાર, નધક્કાર 

reprint પનુઃમદુ્રણ 

reprisal બ્દલો, બ્દલો લેિો, િેર 

reproduce પ્નતકૃનત 

reproduction જનન, પ્જનન 

republic day પ્જાસત્ાક દ્દન, પ્જાસત્ાક દ્દિસ, ગણતતં્ર દ્દન 

repudiate નનરાકરણ કરવુ ં

repugnant નિરુદ્ધ 

repurchase ફરી િરી્દવુ,ં પનુઃિરી્દ 

reputation પ્નસદ્દ્ધ, પ્નતષઠા
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requirement જરૂરત, અપેક્ા 

requisite નિનતંી(્થી) પ્ાપ્ત 

requisite information અપેક્ક્ત જાણકારી, અપેક્ક્ત માદહતી 

requisites અપેક્ક્ત ચીજો, અપેક્ક્ત િસતઓુ 

requisition માગં, અનધગ્રહણ 

requisition form માગં ફોમયુ, માગં આિે્દન 

requisition slip માગં પરચી ,માગં ક્ચટ્ી

rescue બચાિ, રાહત 

research work સશંોધન કાયયુ, શોધકાયયુ 

resentment નારાજગી, નાખશુી 

reservation અનામત 

reservation fee અનામત ફી, આરક્ણ શલુક 

reservation of post પ્દોનુ ંઅનામત 

reserve સરુક્ક્ત રાિવુ,ં અનામત રાિવુ ં

reserved accommodation આરક્ક્ત સ્થાન, અનામત જગયા 

reserved constituency આરક્ક્ત મતક્ેત્ર, અનામત મતનિસતાર 

reserve price અનામત દકંમત, અનામત મલૂય 

resettlement પનુઃવયિસ્થાપન, પનુિાયુસ 

reshuffle ફેરબ્દલ, તળેઉપર 

residence નનિાસ, આિાસ, નનકેત

resident permit આિાસ પત્ર, આિાસ અનમુનત 

resident નનિાસી, સ્થાનનક 

residential આિાસી, નનિાસી 

residential accommodation આિાસ વયિસ્થા 

residential address નનિાસનુ ંસરનામુ ં

residential quarter આિાસી રહણેાકં 

residuary અિનશષટ 

residuary pension અિનશષટ પેનશન 

residuary power અિનશષટ સત્ા 
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resignation રાજીનામુ ં

resist પ્નતરોધ 

resolution સકંલપ 

respectfully સા્દર,આ્દર સદહત 

respectively ક્રમશઃ, ક્રમાનસુાર 

respondent પ્તય્થથી

response પ્તરતુર, પ્નતભાિ 

responsibility જિાબ્દારી, ઉત્ર્દાનયતિ 

responsible જિાબ્દાર 

responsive પ્નતદક્રયાતમક 

rest house નિશ્રામગહૃ 

restore પનુઃસ્થાપન 

restraint અિરોધ, ગનતરોધ, નનયતં્રણ 

restricted પ્નતબનંધત, સીનમત 

restricted leave પ્નતબનંધત રજા

restriction પ્નતબધં 

result oriented work પદરણામલક્ી કાયયુ 

resume સારવતૃ્ 

resummon પનુઃ

resumption પનુઃઆરંભ, પનુઃપ્ારંભ 

retain રોકવુ,ં રોકી રાિવું

retention price પ્નતધારણ દકંમત, પ્નતધારણ મલૂય 

retired નનવતૃ, સેિાનનવતૃ્ 

retirement નનવનૃત્, સેિાનનવનૃત્ 

retirement	benefits નનવનૃત્ લાભો 

retiring age નનવનૃત્િય 

retiring pension નનવનૃત્ પેંશન

retrenched staff ્છટણી કરેલો સટાફ

retrenchment ્છટણી 
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retroactive pay પિૂયુપ્ભાિી િતેન 

return નિિરણ, પ્નતલાભ, પ્નતફળ 

return journey પરત પ્િાસ 

return of post પરત આિેલી ટપાલ 

revalidation પનુઃમાનયતા આપિી 

revaluation પનુઃમલૂયાકંન 

revenue મહસેલૂ 

revenue expenditure મહસેલૂી િચયુ 

revenue stamp રસી્દી દટદકટ 

reverse ઉલટંુ, ઊંધુ,ં પ્નતલોમ 

reverted પ્નતિનતષિત 

review સમીક્ા, સમીક્ા કરિી 

review board સમીક્ા મડંળ 

revise પદરશોનધત કરવુ,ં સશંોનધત કરવુ ં 

revised agenda સશંોનધત કાયયુસકૂ્ચ

revised budget સશંોનધત અં્દાજપત્ર 

revised estimate પદરશોનધત આકલન, સશંોનધત આકલન  

revised rules સશંોનધત નનયમો 

revision પનુઃનનરીક્ણ, પદરશોધન 

revision of pay scale પગારધોરણમા ંસશંોધન 

revival પનુઃજીિન પનુજથીિન 

revocation પ્નતસહંરણ 

revoke પ્નતસહંરણ કરવુ ં

revolution ક્રાનંત

revolving fund પદરક્રમી કોશ, ફરતો કોશ, ચલ નનનધ 

reward પાદરતોનષક, પ્નતફળ 

reward scheme પાદરતોનષક યોજના 

right અનધકાર, હક્ક, સાચુ ં

rightful claimant સાનધકાર, ્દાિે્દાર, હક્દાર ્દાિે્દાર 
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rigid કઠોર, રૂદઢચસુત 

riot તોફાન, તારતોફાન, ્ંદગાફસા્દ 

risk જોિમ 

risk purchase જોિમ િરી્દ

rival હરીફ, નિરોધી, પ્નતદ્્ંદી 

road mileage પ્િાસ ભથ્ુ,ં સડક માગગે અંતર 

roadways સડક માગયુ, સડક પદરિહન 

role ભનૂમકા, પાત્ર 

roll લાપેટવુ,ં ફેરિવુ,ં નામાિક્લ, પત્રક 

rolling plan પ્િાહી યોજના 

roll number રોલનબંર, નોંધણી ક્રમાકં 

roster રોસટર 

rotation ચક્રાનકુ્રમ, િારાફરતી  

rough કાચુ,ં રુક્, મોટંુ 

rough copy કાચી નકલ 

rounding off પણૂાુંદકત કરવુ ં

route મળૂ, માગયુ 

routine ઘટમાળ, રોતજંદુ, રોજબરોજનુ ં

routine note નનયમીત દટ્પણી 

routine test નનયમીત પરીક્ણ, નનયમીત કસોટી 

royalty સિામીતિ

rubber stamp રબબરનો નસક્કો 

rude અનશષટ, અભદ્ર, અસસંકારી 

rule નનયમ, શાસન, વયિસ્થા 

ruler શાસક, રાજા

rules and regulations નનયમ, નિનનમય 

rules of business વયિસાયના નનયમો, ધધંાના નનયમો 

ruling વયિસ્થા, આ્ેદશ 

ruling party શાસક પક્ 
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rumour અફિા 

running staff ચલ સટાફ 

rural development plan ગ્રામીણ નિકાસ યોજના 

rural upliftment ગ્રામીણ નિકાસ, ગ્રામોતકષયુ, ગ્રામોત્થાન 

rustication નનષકાસન,પ્િશે ર્દ કરિો ,કાઢી મકુવુ ં 

S

sabbatical leave નિરામ અિકાશ, નિરામની રજાઓ  

sabotage તોડફોડ, ભાગંફોડ 

sack કાઢી મકુવુ,ં બરિાસત કરવુ ં

safe સલામત,સરુક્ક્ત 

safe custody સલામત કબજામા ં

safeguarding સલામત રાિવુ,ં સરુક્ક્ત રાિવુ ં

safety સરુક્ા 

safety device સરુક્ા ઉપકરણ 

safety regulations સરુક્ા નનયમો 

salaried class િતેનભોગી િગયુ 

salary િતેન, પગાર 

salary cheque પગારનો ચેક, િતેનનો ચેક 

salary deduction િતેન કપાત, પગાર કપાત 

salary review િતેન સમીક્ા, પગાર સમીક્ા 

salary structure િતેન માળખુ,ં પગાર માળખુ ં

sale deed િચેાણિત, સાટાિત  

sales department િચેાણનિભાગ 

sales tax િચેાણિરેો 

salient ચાિીરૂપ,કેષનદ્રય   
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salvage ભગંાર, નકામુ ં

salvage and scrap ભગંાર અને રદ્દી 

sample નમનૂો

sample checking નમનૂા પરીક્ણ 

sample survey નમનૂા સિગેક્ણ 

sampling નમનૂા ચયન 

sanction મજૂંરી 

sanctioned budget મજૂંર બજેટ 

sanctioned budget estimate સિીકૃત અં્દાજપત્રીય અનમુાન 

sanctioned project મજૂંર પ્ોજેકટ, મજૂંર પદરયોજના 

sanctioned strength મજૂંર કમયુચારી સખંયા

sanctioning authority મજૂંરી આપનાર અનધકારી 

sanctioning order મજૂંરી આ્ેદશ 

sanctity પનિત્રતા 

sanitation સિ્છતા, સફાઈ

satisfaction સતંોષ, પદરતોષ

satisfactory સતંોષજનક, સતંોષકારક 

saving clause બચાિનાર િાક્  

savings scheme બચત યોજના 

scale માપ, માપ્ંદડ, માપણી, િતેનમાન,ફૂટપટ્ી  

scale of pay િતેનમાન, પગારધોરણ 

scarcity અ્છત, કમી, નરનૂતા,દુષકાળ

scarcity area અભાિગ્રસત નિસતાર, અ્છતગ્રસત ક્ેત્ર,દુષકાળગ્રસત 
નિસતાર  

scarcity of resources સસંાધનોનો અભાિ, સસંાધનોની કમી 

scenario પદરદૃશય

schedule અનસુકૂ્ચ

scheduled bank અનસુકૂ્ચત બેંક 

scheduled caste અનસુકૂ્ચત જાનત 
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scheduled tribe અનસુકૂ્ચત જનજાનત 

schedule of demands માગં અનસુકૂ્ચ

schedule of supply પરુિઠાનો કાયયુક્રમ 

scheme યોજના 

scholarship ્છાત્રવનૃત, નશષયવનૃત્, નિદ્તા  

scientific	management િજૈ્ાનનક પ્બધંન 

scope કાયયુક્ેત્ર, પદરનધ, અિકાશ, સભંાિના 

score પ્ા્તાકં, આંકડો 

score out કાટં્છાટ કરિી

scrap value ભગંારમલૂય, રદ્દીમલૂય  

screening તરતપાસ,જાંચપરિ, પરીક્ણ, દફલમપ્સતનુત 

screening committee પરીક્ણ સનમનત 

script પટક્થા, આલેિ ,પ્ત, ક્લનપ

scrutinizer અનિીક્ક,્છણાિટ/તપાસ કરનાર

scrutiny અનિીક્ા,્છણાિટ,તપાસ,્છાનબીન

seal મદુ્રા, રાજમદુ્રા, નસક્કો, મોહર 

sealed નસક્કો મારેલુ,ંમહોરબધં

sealed tender મદુ્રારકુત નનનિ્દા, સીલડ ટેનડર 

sealer નસક્કો મારનાર,નસક્કો લગાડિાનો અનધકાર 
ધરાિનાર

seal	of	office કાયાયુલયનો નસક્કો 

search તપાસ, શોધ,શોધિોળ  

search campaign તપાસ અક્ભયાન, શોધ અક્ભયાન 

search operation તલાશી કાયયુિાહી, તપાસ કાયયુિાહી 

search warrant તલાશીનુ ંિોરંટ 

seasonal unemployment મૌસમી બેરોજગારી, મૌસમી બેકારી 

season ticket ચોક્કસ મ્ુદતની દટદકટ, ચોક્કસ મ્ુદતનો પાસ 

secondary ગૌણ, માધયનમક, દ્તૈીનયક 

secondary education માધયનમક નશક્ણ 
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secondary industry દ્તૈીનયક ઉદ્ોગ, આનુશંાક્ગક ઉદ્મ 

second class દ્દ્તીય િગયુ 

secrecy ગોપનીયતા 

secret ગુ્ ત, િાનગી 

secretarial સક્ચિાલય સબંધંી, સક્ચિાલયને લાગત ુ ં

secretariat service સક્ચિાલય સેિા 

secret ballot ગુ્ ત મત્દાન 

secret cover ગુ્ ત ક્લફાફો, ગુ્ ત કિર, િાનગી કિર 

secret funds ગુ્ ત ફંડ, િાનગી ફંડ, િાનગી કોષ

secret inquiry ગુ્ ત તપાસ 

secret instruction િાનગી સચૂના, ગુ્ ત સચૂના 

secret letter િાનગી પત્ર, ગુ્ ત પત્ર 

section નિભાગ, પ્ભાગ, અનભુાગ 

sector સેકટર, ઉપક્ેત્ર 

secular ધમયુનનરપેક્ 

security સરુક્ા, પ્નતભનૂત (નાણાકીય)

security deposit જમાનત જમા, પ્નતભનૂત જમા ,સરુક્ાગત જમા 

security instruction સરુક્ા સચૂનાઓ 

security measure સરુક્ાના પગલા,ં સરુક્ાના ઉપાયો 

segregate અલગ કરવુ,ં છૂટુ પાડવુ,ં તારિવુ ં

seizure અનધગ્રહણ,જ્ત કરનાર 

select committee પ્િર સનમનત

selection ચયન, પસ્ંદગી

selection board પસ્ંદગી મડંળ

selection committee પસ્ંદગી સનમનત

selection grade ચયન િતેનમાન

selection post ચયન પ્દ, પસ્ંદગી પ્દ

selection procedure ચયન પ્દક્રયા, પસ્ંદગી પ્દક્રયા

selection test પસ્ંદગી પરીક્ા, ચયન પરીક્ા
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select list પસ્ંદગી સકૂ્ચ

self-appraisal (self-assess-
ment)

સિય ંમલૂયાકંન, સિય ંનનરૂપણ

self-confidence આતમનિશ્ાસ

self-contained note સિતઃપણૂયુ ટી્પણી, સિયસંપષટ નોંધ

self-employment સિરોજગાર

self-explanatory સિયસંપષટ

self-government સિશાસન

semester સેમેસટર, સત્ર

semi-autonomous અધયુ-સિાયત્

seminar સગંોષષઠ

semi-skilled labour અધયુકુશળ કારીગર

senate સેનેટ, િદરષઠ સભા

sender મોકલનાર, પાઠિનાર

senior િદરષઠ, જયેષઠ

senior administrative grade િદરષઠ પ્શાસનનક કક્ા

senior grade િદરષઠ ગે્રડ

seniority િદરષઠતા

seniority-cum-fitness િદરષઠતા -કમ-ઉપરકુતતા

seniority-cum-merit િદરષઠતા-કમ-યોગય

seniority system િદરષઠ વયિસ્થા

senior management િદરષઠ પ્બધંન

seniormost િદરષઠતમ

senior scale િદરષઠ િતેનમાન, િદરષઠ પગારધોરણ

senior timescale િદરષઠ સમયમાન

sensation સિંે્દના, અનભુનૂત

sensitive સિંે્દનશીલ

sentence િાક્, ્ંદડ, ્ંદડઆ્ેદશ, ફરમાન

separated family નિભકત પદરિાર



separation sewage

125

separation નિભાજન, અલગ કરવુ ં

sequence અનકુ્રમ

serial list ક્રમ સકૂ્ચ

serial number ક્રમ સખંયા, ક્રમાકં

series શ્રેણી, શ ૃિંલા

serious ગભંીર

servant નોકર, સેિક

serve સેિા કરિી,  પીરસવું

service સેિા, નોકરી, વયિસ્થા

serviceable મરમમત યોગય, કામ લાગી શકે એવું

service book સેિાપો્થી

service conditions સેિા શરતો

service contract સેિા કોનટ્ાકટ, સેિા કરાર 

service of summon સમન બજિણી

service postage stamp સરકારી ટપાલદટદકટ

service record સેિા રેકોડયુ, સેિા ્દસતાિેજ 

service roll સેિાવતૃ્

service rules સેિા નનયમો

service	verification સેિા િરાઈ, સેિા સતયાપન

session સત્ર, અનધિશેન

session of parliament સસં્દ સત્ર, લોકસભા સત્ર

set સમચુચય, જથ્થો, વયિસસ્થત કરવુ,ંસમહૂ 

set aside અલગ કરવુ,ં નોખુ ંકરવુ,ં જુદંુ કરવું

settlement બ્ંદોબસત, વયિસ્થાપન, િસતી, સમ્ુદાય

set-up વયિસ્થા, ઢાચંો, યોજના, મળૂરેિા

severally પ્ૃથક-પ્ૃથક, નોખુ ંનનરાળં, અલગ અલગ

severance of relatiions સબંધંનિચ્ેછ્દ

severe action ગભંીર પગલા, કઠોર કાયયુિાહી

sewage ગટર, મળિાદહની
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sex જાનત, ક્લંગ, યૌન

sex discrimination લૈંક્ગક ભે્દભાિ, સ્તીપરુુષ ભે્દભાિ

share અંશ, ભાગ, દહસસો, ભાગી્દારી, સટોકમાકદેટનો શરે

share holder શરેધારક

sharing સહભાગી, સહભાજન

shift િારો, પાળી, બ્દલવુ,ં બ્દલી

shifting બ્દલવુ,ં પદરિતયુન

shift system પાળી પ્ણાક્લ

shift transfer પાળી બ્દલિી

shortage કમી, અ્છત

shortage of manpower માનિશસકતની અ્છત

shortfall કમી, અ્છત

shorthand લઘકુ્લનપ

short leave ટૂંકી રજા

shortlist અલગ યા્દી, તારિણી પ્છીની યા્દી 

short notice ટૂંકી મ્ુદત

short staffed ઓ્છા સટાફિાળં

short term અલપ કાળ, ટૂંકા  ગાળા માટે 

short-term-course અલપકાક્લક પાઠ્ક્રમ

short title સકં્ક્્ત શીષયુક, સકં્ક્્ત અટક

show cause notice કારણ્દશયુક  નોદટસ

shut down બધં ્થવુ,ં બધં કરવુ ં

sick industry મા્ંદા ઉદ્ોગો

sick leave મા્ંદગીની રજા

sickness	benefit મા્ંદગીના લાભો

sick report મા્ંદગીનો અહિેાલ

sign સકેંત, સહી, હસતાક્ર, ્દસતિત, ક્ચહ્ન, રાનશ

signature સહી, હસતાક્ર, ્દસતિત

signature campaign હસતાક્ર અક્ભયાન, સહીઝુબંેશ
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signature pad હસતાક્ર પેડ

significant મહતિપણૂયુ, સા્થયુક 

signify વયકત કરવુ,ં પ્કટ કરવું

similar સમાન, સમરૂપ

simple interest સાધારણ વયાજ

simultaneous સમસામનયક, સા્થોસા્થ, સમાતંરે

simultaneously સમાતંરે, એક સા્થે

sincere નનષઠાિાન

sine die અચોક્કસ મ્ુદત માટે

sine qua non અપદરહાયયુ શરત,અકાટ્ય શરત

single entry system એકલ પ્નિષષટ પદ્ધનત

single fare એક તરફનુ ંભાડું

single	file	system એકલ ફાઈલ પદ્ધનત

sir શ્રીમાન, સર, મહો્દય, મહાશય

site સ્થળ, સ્થાન

site plan સ્થળ નકશો

sitting member ચાલ ુસ્દસય

situation સસ્થનત, પદરસસ્થનત

situations vacant િાલી જગયાઓ (જાહરેાત સ્ંદભગે)

situations wanted જગયાઓ જોઈએ ્ેછ, કામ જોઈએ ્ેછ

skeleton staff ઓ્છો સટાફ

skilled labourer કુશળ કામ્દાર

slackness નશન્થલતા, ઢીલાશપણું

slack season મ્ંદી

slander અપમાનભયાયુ િાક્ો કે શબ્દો

sleeper class શયનશ્રેણી (રેલિેની)

sliding scale સરકતી માપપટ્ી, સરકતો ત્રાજિાકાટંો 

slip ચકૂ, ભલૂ, પરચી

slow down ધીરે ચાલવુ,ં મ્ંદગનત
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slum ઝુપંડપટ્ી

slump અચાનક મ્ંદી, ચરમ મ્ંદી

small savings fund નાની બચત ફંડ

small scale enterprise લઘઉુદ્મ ,નાના પાયાનુ ંઔદ્ોક્ગક સાહસ 

small scale industry લઘ ુઉદ્ોગ 

smartness ચસુતી, ચાલાકી, હોંનશયારી

smooth સરળ, નનનિષિધન

snap inspection આકસસમક નનરીક્ણ

snap strike આકસસમક હડતાલ

social security સામાતજક સરુક્ા

social welfare સામાજ કલયાણ

software સોફટિરે(કમ્રટૂરનો પાદરભાનષક શબ્દ

sojourn નિરામ, ્થાક

sole એકમાત્ર, એકમેિ

sole agency એકમાત્ર અનધકરણ

solemn સતયનનષઠ, ગભંીર, નનષઠાિાન

solemn	affirmation સતયનનષઠ પ્નતજ્ા

solemnity સતયનનષઠા, ગાભંીયયુ

solemnize કાય્ેદસરની સ્થાપના

solemnly સતયનનષઠાપિૂયુક

sole owner એકમાત્ર, માનસક, એકમાત્ર સિામી 

solicit યાચના કરિી, અરજ કરિી

sodiarity એકજૂટતા, િફા્દારી, સમપયુણ ભાિના

solitary એકાતં, એકમાત્ર

solitary case એકમાત્ર મામલો

solution હલ, ઉકેલ, સમાધાન

solve હલ કરવુ,ં ઉપાય શોધિો

sorting ્છટણી

sorting appliance ્છટણી કરિાનુ ંયતં્ર
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source સ્ોત, ઉદ્દગમસ્થાન

source of income આિક સ્ોત, આિકનુ ંસાધન

souvenir સમરક્ણકા

sovereign સાિયુભૌમસપંન્ન, સપં્ભતુાસપંન્ન

sovereignty સિવોચચ સત્ા

space અિકાશ, અંતર, સ્થાન, જગયા

spacing અંતરાલ, જગયા

spade work પિૂયુતૈયારી, પિૂયુ આયોજન

spare અનતદરકત, િધારાનું

spare copy િધારાની નકલ

spare time િધારાનો સમય, ફુરસ્દ

speaker અધયક્, િકતા

special નિશષે, િાસ

special ability test નિશષે યોગયતા ટેસટ

special allowance નિશષે ભથ્ું

special cell નિશષે પ્કોષઠ,નિશષે િાત ુ ં

special commendation નિશષે પ્શસંા

special compensatory 
allowance

નિશષે િળતરરૂપ ભથ્ું

special drive નિશષે અક્ભયાન

special grant નિશષે અન્ુદાન

specialist નિશષેજ્, તજજ્, નિદ્ાન

specialization નિશષેજ્તા, તજજ્તા

special messanger નિશષે દૂત,િાસ દૂત 

special pay નિશષે િતેન, નિશેષ પગાર

special power of attorney નિશષે મિુતયારનામું

special protection group 
(SPG)

નિશષે રક્ા ્દળ

specific નિનશષટ, નિશ્દ
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specification માપઆકાર, નિનશષષટ

specific	denial સપષટ રદ્દયો, સપષટ િડંન

specific	reason નિનશષટ કારણ,ચોક્કસ કારણ 

specimen signature નમનૂાના હસતાક્ર, નમનૂાની સહી

speculation સટ્ો, અટકળ, અનમુાન, અડસટ્ો

speech ભાષણ, બોલી, બોલચાલ,પ્િચન

speed ગનત, ચાલ, શીઘ્રતા

speed breaker ગનતરોધક, ગનતબાધક

speed limit ગનતસીમા, ગનતમયાયુ્દા

speed post સપીડ પોસટ, ઝડપી ટપાલ સેિા

speedy action શીઘ્ર કાયયુિાહી

sphere ક્ેત્ર, નિસતાર

spiral binding સપાઇરલ બાઇનડીંગ

split duty નિભાતજત ફરજ 

spokesman (=spokes per-
son)

પ્િકતા

sponsor પ્ાયોજક

sponsorship પ્ાયોજન 

spot inspection સ્થળ પરીક્ણ

spot payment સ્થળ પર ચકૂિણુ,ં તતકાલ ચકૂિણું

spouse જીિનસા્થી (પનત અ્થિા પતની)

squad સકિોડ, જથ્થો

stability સસ્થરતા, સ્થાનયતિ

staff કમયુચારી િગયુ, સટાફ

staff association કમયુચારી સઘં અ્થિા સગંઠન

staff inspection unit (SIU) સટાફ નનરીક્ણ એકમ

staff quarter સટાફ કિાટયુર (કમયુચારીઓના રહિેાની વયિસ્થા)

staff room કમયુચારી કક્

staff welfare fund કમયુચારી કલયાણ કોશ



stage state
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stage તબક્કો, અિસ્થા, મચં, રંગમચં

stagnation ગનતરોધ

stake ્દાિ, દહતધાદરતા, દહસસો

stamp દટદકટ

stamp duty ્દસતાિેજી શલુક

stamped envelope દટદકટિાળો ક્લફાફો

stamp pad નસક્કાનુ ંશાહી પેડ

stamp paper સટેમપ પેપર

stand સટેનડ, િાહનસ્થાન, અડ્ો, સ્થાન

standard કક્ા, ્દર, સતર, કોદટ

standard agreement માનક કરાર

standard deduction પિૂયુનનનશ્ચત કપાત

standard format માનક સિરૂપ

standardization માનકીકરણ

standard man-hours માનક શ્રમકલાકો 

standard of living જીિનધોરણ

standard performance માનક નનષપા્દન

standard rate માનક ભાિ, નનધાયુદરત ્દર

standby arrangement િચગાળાની વયિસ્થા

standing સ્થાયી

standing commission સ્થાયી આયોગ

standing committee સ્થાયી સનમનત

standing order સ્થાયી હકુમ

standstill રોકાઈ જવુ,ં ઊભુ ંરહી જવુ,ં ્થભંી જવું

starred તારાદંકત

starred question તારાદંકત પ્શ્ન

starter પ્ારંક્ભક, શરૂઆતનું

starting salary પ્ારંક્ભક િતેન

state રાજય, સસ્થનત, ્દશા, અિસ્થા, હાલત, પ્્ેદશ



state banquet stay
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state banquet રાજભોજન

state government રાજય સરકાર

state guest સરકારી અનતન્થ, સરકારી મહમેાન

state list રાજયસકૂ્ચ

stalemate ગનતઅિરોધ

statement ક્થન,બયાન, િકતવય, નિિરણ 

statement of account લેિા નિિરણ,દહસાબ નિિરણ

statement of facts તથયોનુ ંનિિરણ

state of health સિાસથયનુ ંનિિરણ

statesman રાજનનયક, રાજમમયુજ્, કટૂનીનતજ્

static સસ્થર, સ્થક્ગત

station સટેશન, કેનદ્ર, સ્થાન

stationary stock સસ્થર, સટોક, સ્થક્ગત જથ્થો

stationery લેિન સામગ્રી

station leave સટેશન ્છોડિાની રજા

statistical આંકડાકીય

statistical data આંકડાકીય માદહતી

statistics આંકડાશાસ્ત

status સસ્થનત, હનેસયત, હોદ્દો, પ્નતષઠા

status quo ય્થાપણૂયુ સસ્થનત, જેમ-્ેછ-તેમ

status report સસ્થનતનો અહિેાલ

status symbol પ્નતષઠા પ્તીક

statute કાય્ેદસર

statutory કાનનૂી,કાય્ેદસરનુ ં

statutory body બધંારણીય પીઠ

statutory holiday જાહરે રજા

statutory rights બધંારણીય હક્કો

stay રોક, રોકી ્ેદવુ,ં સ્થગના્ેદશ



STD (subsriber trunk dialling) stratification
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STD (subsriber trunk 
dialling)

ગ્રાહક પોતે ફોન લગાડી શકે તેિી સનુિધાનુ ં
આદ્ાક્રી નામ

steady growth સસ્થર નિકાસ

steep increase તીવ્ર વદૃ્દ્ધ

steering committee નિષય સચંાલન સનમનત

stenography સકં્ક્્તલેિન 

sterilization નસબધંી

stern action કઠોર કાયયુિાહી

stigma લા્ંછન, કલકં

stimulation ઉદ્દીપન

stipend  મ્ુદતબધંી િતેન

stipulate અનબુનંધત કરવું

stipulated time limit અનબુનંધત સમયમયાયુ્દા

stipulation અનબુધં

stock જથ્થો

stock register જથ્થાનુ ં્દફતર

stock-taking જથ્થાની જાંચ

stock valuation જથ્થાનુ ંમલૂયાકંન

stopgap arrangement જથ્થાની વયિસ્થા

storage સગં્રહ, સગં્રહણ

storage space ભડંાર, ભડંારસ્થાન, ગો્દામ

store ભડંાર, સગં્રહ

straight સીધુ,ં સરળ, સપષટ

strain તનાિ, તણાિ

strange અપદરક્ચત, નિક્ચત્ર

stranger ત્રાદહત, અજાણયો, અપદરક્ચત

strata સતર

strategy રણનીનત, ્દાિપેચ, કાયયુનીનત

stratification સતરણ



streamline style
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streamline સપુ્િાહી બનાિવું

strength સામથયયુ, સખંયા, ક્મતા

strengthen સશસકતકરણ

strenuous શ્રમસાધય, કષટસાધય

stress કષટ, શ્રમ, ્દબાિ, ્દબાણ

stress management તનાિ, પ્બધંન

strict કઠોર, સિત

strictly કઠોરતા્થી, સખતાઈ્થી

strictness સખતી, કઠોરતા

stricture નિક્ેપ

strike હડતાલ

strike call હડતાલનો આ્ેદશ, હડતાલનુ ંઆહ્ાન

stringency કઠોરતા, આન્થષિક તગંી

strip પટ્ી, હિાઈ પટ્ી, ્દદરયાઈ પટ્ી

strive પ્યાસ, પ્યતન

storage capacity ભડંારક્મતા

strong room સરુક્ક્ત કક્

structural માળિાગત

structure માળખું

structured interview માળિાગત સમાલાપ

structured pay માળિાકીય િેતન

struggle સઘંષયુ

stubborn હઠીલુ,ં તજદ્દી

studios અધયયનશીલ, પદરશ્રમી

study અભયાસ, અધયયન

study leave અભયાસની રજા

stuff સામગ્રી

stupendous નિસમયકારક

style શલૈી, ઢંગ



sub (subordinate) subsidiary industry
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sub (subordinate) નાયબ, ઉપ,પેટા

sub-committee પેટા-સનમનત

sub-contract પેટા કોનટ્ાકટ,પેટા કરાર

sub-district ઉપ-તજલલો

sub-division ઉપ મડંળ

sub-head ઉપ-શીષયુ

subject નિષય, નિષયિસત ુ

subjective આતમનનષઠા, વયસકતપરક

subjudice નયાયાધીન

sublease પેટા – પટ્્ેદારી 

subletting પેટાભાડતૂ

submission પ્સતનુતકરણ, નનિે્દન, સિીકાર, માનવુ,ં સમપયુણ

submissive નિનીત, નમ્ર, નિનમ્ર

subordinate	office અધીન કાયાયુલય

subordinate services આધીન સેિાઓ

subordinate staff આધીન સટાફ

subparagraph પેટા ફકરો

subrule પેટા નનયમ

subscribe લિાજમ ભરવુ,ં ગ્રાહક બનવુ,ં સેિા લેિી

subscribed capital પ્યોજેલી  મડૂી 

subscriber ગ્રાહક, સેિા લેનાર

subscription લિાજમ, ફાળો

subsection પેટા નિભાગ

subsequent પ્છીનુ,ં ઉત્રિતથી

subsequent action પ્છીની કાયયુિાહી, પ્છીના પગલાં

subsequently તતપશ્ચાત, પ્છી્થી,ત્દનસુાર

subsidiary ગૌણ, સહાયક

subsidiary bodies સહાયક નિભાગો

subsidiary industry સહાયક ઉદ્ોગો



subsidiary mandate successor
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subsidiary mandate સહાયક અધયા્ેદશ

subsidiary receipt ગૌણ પાિતી, ગૌણ રસી્દ

subsidiary register સહાયક રતજસટર

subsidise સહાય આપિી

subsidised સહાય પ્ા્ત

subsidized accommodation રાહત્દરે ઉપલબધ આિાસ

subsidy આન્થષિક સહાય,આન્થષિક સહયોગ,નાણાકીય સહાય કે 
સહયોગ

subsistence નનિાયુહ, ગજુારો

subsistence allowance નનિાયુહભથ્ુ,ં ગજુારાભથ્ું

subsistence grant નનિાયુહ  અન્ુદાન

substandard દ્તૈીનયક સતરનું

substantial પયાયુ્ત, ઘણુ,ં િધારે

substantiate નસદ્ધ કરવું

substantive મળૂ

substantive pay મળૂ પગાર

substantive post મળૂ પ્દ

substitute બ્દલીરૂપ, -ને બ્દલે 

substitution પ્નતસ્થાનપત કરવું

sub sub-paragraph પેટા પેટા પદરચ્ેછ્દ, પેટા પેટા ફકરો

suburban ઉપનગરીય

subvention નાણાકીય પીઠબળ ,નાણાકીય સહાય ,આન્થષિક 
પીઠબળ 

subversion ધિસં, નિનાશ

subway ભનૂમગત પ્થ

succeeding અનગુામી 

succession ઉત્રાનધકાર

successive ઉત્રોત્ર

successor ઉત્રાનધકારી



succour superannuation pension
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succour સહાય આપિી, રાહત આપિી

sue િટલો ચલાિિો

suffer સહન કરવું

suffering  કષટ, પીડા,યાતના 

sufficient પયાયુ્ત

suffix પરપ્તયય

suffrage મતાનધકાર

suggestion સચૂન, ભલામણ

suggestion box સચૂનાપેટી

suggestions book સચૂન પો્થી 

suggestive સચૂક, નિચારોત્ેજક

suicide આતમહતયા, આપઘાત

suit ્દાિો, િટલો

suitability ઔક્ચતય

suitable action ઉક્ચત કાયયુિાહી

suited યોગય, ઉપરકુત

sum રાનશ, રકમ, સરિાળો

summarily સકં્ેપમા,ં સારસકં્ેપમા ં

summary સારસકં્ેપ

summary trial સકં્ક્્ત િટલો

summing up ઉપસહંાર

summit નશિર, નશિર સમંેલન

summon સમન કરિો, આ્ેદશ આપી બોલાિવું

sumptuary allowance િચયુ ભથ્ું

sum up સમાહાર કરિો, ઉપસહંાર કરિો

sundry પરચરૂણ, નિનિધ

suo moto સિપ્ેરણા્થી, આતમપ્ેરણા્થી

superannuation અનધિનષષિતા

superannuation pension અનધિનષષિતા પેંશન



superficial support
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superficial સપાટી ઉપરનુ,ં કામચલાઉ,અધયુ્દગધ

superfluous અનાિશયક, િધારાનુ,ં અનતશય

superimpose અધયારોનપત

superior ઉચચ, શ્રેષઠ, ઉચચ અનધકારી

superiority શ્રેષઠતા

supernumerary િધારાનું

supernumerary post િધારાનુ ંપ્દ, િધારાનો હોદ્દો

superscribe ઉપર લિવુ ંતે

superscription ઉપરી લેિન

supersede બીજાનુ ંસ્થાન લેવુ,ં -ને સ્થાને બીજાને મકુવુ,ં 
ઉપરિટ ્થવુ ં

supersession ્દબાણ 

superstructure અનધરચના, ઉપરનુ ંમાળખું

supertax અનતિરેો

super timescale અનધક સમયમાન

supervision નનરીક્ણ, પરીક્ણ

supervisor નનરીક્ક, પયયુિેક્ક

supervisory staff પયયુિેક્ણ સટાફ, નનરીક્ણ કમયુચારી સમહૂ

supplement પદરનશષઠ, પરૂક, પદરપનૂતષિ, સપંનૂતષિ

supplementary પરૂક, અનપુરૂક

supplementary budget પરૂક અં્દાજપત્ર

supplementary cost પરૂક િચયુ

supplementary demand પરૂક માગં

supplementary grant પરૂક અન્ુદાન

supplementary question પરૂક પ્શ્ન

supplementary rules પરૂક નનયમો, પરૂક નનયમાિલી

supplier પરુિઠાકાર, આપનૂતષિકતાયુ

supply પરુિઠો

support સહાય, રાહત, સમ્થયુન, ભરણપોષણ



supporter suspect
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supporter સહાયક, સમ્થયુક

supporting documents સહાયક ્દસતાિજેો, સમ્થયુક ્દસતાિજેો

suppress ્દબાિવુ,ં ્દમન કરવુ,ં પીડવું

supremacy સિવોચચતા

supreme સિવોચચ, ઉચચતમ

surcharge અનધભાર, િધારાની લાગત

surety િાતરી, જામીન, મચુરકો

surety bond જામીનિત

surface inspection ઉચચક નનરીક્ણ, ઉચચક પરીક્ણ 

surface transport માગયુ પદરિહન

surgery શલય ક્ચદકતસા

surname અટક, કળૂનામ

surplus સખંયાનધક, િધારાનું

surplus budget બચત અં્દાજપત્ર

surplus report અનધશષે હિેાલ, સખંયાનધક અહિેાલ

surplus staff સખંયાનધક સટાફ

surprise check આકસસમક પરીક્ણ

surprise visit આકસસમક મલુાકાત

surrender શરણાગનત, શરણે ્થવું

surroundings પદરિશે, િાતાિરણ

surtax અનતકર, અનતિરેો, િધારાનો િરેો

surveillance નજર બ્ંદી

survey સિગેક્ણ

survey report સિગેક્ણ અહિેાલ

survival અસસતતિ, ઉત્રજીિી

surviving અિનશષટ, અસસતતિપરક

survivor િારસ્દાર, િશંજ

susceptibility સગુ્રાહ્યતા

suspect સદં્દગધતા, સ્ેંદહ, શકંા
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suspend નનલકં્બત, નનલકં્બત કરવુ,ં સેિામોકફૂી, ફરજમોકફૂી

suspense રહસય, અસમજંસ

suspense account અસપષટ િાત ુ,ં સદં્દગધ િાત ું

suspension સેિામોકફૂી, ફરજમોકફૂી

suspension order સેિામોકફૂી હકુમ

suspicion સશંય, શકંા, સ્ેંદહ

sustainable ટકાઉ, સગં્રહણીય

sustainable growth ટકાઉ વદૃ્દ્ધ

sustained ધારણ કરેલુ ં,સતત ,અનિશ્રાતં,ચાલ,ુચાલત ુ ંરહ ેતેવ ુ ં

swear સોગ્ંદ લેિા, શપ્થ

swearing-in-ceremony શપ્થગ્રહણ, સોગ્ંદનિનધ

syllabus પાઠ્ક્રમ, અભયાસક્રમ

symbol પ્તીક

symmetry સમરૂપતા

sympathy સહાનભુનૂત

sympathy strike સહાનભુનૂત હડતાળ

symposium પદરસિંા્દ

symptom લક્ણ (રોગ, ક્બમારી ઈતયાદ્દના), સકેંત

synchronise સમાતંર, સમરૂપ

synopsis રૂપરેિા, પ્ારૂપ, સારસકં્ેપ

synthesis સશંલેષણ 

synthetic કૃનત્રમ, અકુ્દરતી

system પ્દક્રયા, પ્ણાક્લ, તતં્ર

systematic વયિસસ્થત

systematic work વયિસસ્થત કાયયુ, તતં્રાનરુૂપ કાયયુ

systems analysis પ્દક્રયા નિશલેષણ, તતં્રગત નિશલેષણ
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T

tab folder ટેબ ફોલડર

table ટેબલ, મેજ

tableau ઝાિંી

table of contents નિષયસકૂ્ચ, કાયયુસકૂ્ચ

table of the house સ્દન પટલ, ગહૃપટલ

tabular સારણીબદ્ધ, ક્રમબદ્ધ

tabulated statement સારણીબદ્ધ નિિરણ

tabulation સારણીકરણ, કોષટકીકરણ

tabulator સારણીકાર, સારણીયતં્ર

tackle ઉકેલવુ,ં સમેટવું

tact રસુકત

tactful વયિહારકુશળ, ચતરુ, નીપણુ, ચાલાક

tactic રસુકત

tag જોડાવુ,ં ટેગ

take home pay હા્થિતેન, ચોખખુ ંિેતન, કપાતબા્દ િેતન

take over અનધગ્રહણ

talented પ્નતભાશાળી

talent search પ્નતભાિોજ, પ્નતભાશોધ

tally સરિાિવુ,ં સરિામણી

tally card સરિામણી કાડયુ, સરિામણી પત્ર

tampering ગરબડ કરિી, ઉલટસલુટ કરવુ,ં બગાડવુ,ં નિકૃત 
કરવું

tangible મતૂયુ

tangible asset મતૂયુ સપંનત્

tape પટ્ી, ટેપ, ધિનનમદુદ્રત પટ્ી
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tapping ધિનનમદુ્રણ કરવુ,ં સસંાધનોનો ઉપયોગ કરિો

tardiness આળસ, નશન્થલતા, શૈન્થલય

target લક્ય, ધયેય

target date લક્ય તારીિ

tariff ભાડુ,ં ્દર 

tarnish ગદું કરવુ,ં મલીન કરવું

task કામ, કાયયુ

task force કાયયુ્દળ

tax કર

tax abatement કરમા ંછૂટ

taxable કરપાત્ર, કરયોગય

taxable income કરપાત્ર આિક

tax adjustment કર સમાયોજન 

tax assessment કર આકારણી

taxation કરાધાન, કરનનધાયુરણ

tax avoidance (tax loop-
hole)

કર પદરહાર

tax consultant કર સલાહકાર

tax declaration કર જાહરેાત 

tax deducted at source સ્ોત પર કાપેલો ્દર

tax deduction કર કપાત

tax evasion કર િચંન, કર િકં્ચતતા

tax exemption કરમસુકત, કરમા ંછૂટ

tax free કરમકુત, કરમસુકત, કરમા ંછૂટ

tax payer કર્દાતા

tax rebate કર ઘટિો તે, કર રાહત 

tax return કર નિિરણ

tax schedule કર અનસુકૂ્ચ

team spirit જૂ્થ ભાિના, સઘંભાિના, સમહૂભાિના
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team work સમહૂકાયયુ, જૂ્થકાયયુ, સઘંકાયયુ

tear gas અશ્િુારુ

technical તાનંત્રક, તતં્રગત, તતં્રપરક, પાદરભાનષક

technical advice તાનંત્રક સલાહ, તતં્રગત સલાહ

technical college તકનીકી મહાનિદ્ાલય, તતં્રગત મહાનિદ્ાલય

technical data તકનીકી આધારસામગ્રી, તતં્રગત આંકડા

technical post તકનીકી હોદ્દો, તતં્રગત પ્દ

technical	qualification તતં્રગત યોગયતા, તકનીકી યોગયતા

technical skill તતં્રગત કુશળતા, તાનંત્રક કુશળતા

technical term પાદરભાનષત શબ્દ (અ્થિા શબ્દસમહૂ)

technical training તતં્રગત તાલીમ, તકનીકી તાલીમ

technician તકનીકનિ્દ, ટેકનીનશયન

technique પ્નિનધ, ટેકનીક, તકનીક

technocracy પ્ૌદ્ોક્ગકી

technocrat પ્ૌદ્ોગનિદ્, પ્ૌદ્ોક્ગક નિજ્ાનશાસ્તી 

technological પ્ૌદ્ોક્ગક

technologist પ્ૌદ્ોક્ગકીનિદ્

technology પ્ૌદ્ોક્ગકી, તતં્રનિજ્ાન

telebanking દૂરસ્થ બેંદકંગ

telegram તાર

telegraphic address તાર સરનામું

telegraphy તારસચંાર, ટેક્લગ્રાફી

teleprinter message ટેક્લનપ્નટર સ્ેંદશ

television દૂર્દશયુન

teleworking દૂરકાયયુ

telex ટેલેકસ

teller ગણક

temper નમજાજ, સિભાિ, પ્કૃનત

temperament સિભાિ, નમજાજ, પ્કૃનત, િલણ
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temperamental ક્રોધી, અિળચડંો

temperature તાપમાન

tempo ગનત, ઝડપ

temporary કામચલાઉ, ક્બનકાયમી, અસ્થાયી

temporary advance કામચલાઉ અગ્રીમ રકમ

temporary appointment કામચલાઉ નનરસુકત

temporary disability કામચલાઉ અક્મતા, ક્બનકાયમી અક્મતા

temporary post કામચલાઉ પ્દ, અસ્થાયી પ્દ

temporary restriction કામચલાઉ પ્નતબધં, અસ્થાયી પ્નતબધં

temporary vacancy કામચલાઉ િાલી (પડેલી) જગયા, બીનકાયમી જગયા 

temptation પ્લોભન, લાલચ,ઈચ્છા,કામના, લાલસા 

tenable માનય

tenacity દૃઢતા, લગાિ, લગન

tenancy ભાડે્દાર, ભાડા્દાર

tenant ભાડતૂ

tendency પ્વનૃત્, ચલણ

tender નનનિ્દા

tender box નનનિ્દાપેટી

tenderer નનનિ્દાકાર

tender notice નનનિ્દા નોદટસ, નનનિ્દા માદહતી

tentative િચગાળાનુ,ં અંતદરમ, કામચલાઉ

tenure સમયગાળો, મ્ુદત

tenure of land પટ્ા્દારી (જમીનની)

tenure	of	office પ્દઅિનધ, હોદ્દાની મ્ુદત

tenure of post પ્દ /હોદ્દાની મ્ુદત 

tenure of work કાયયુમ્ુદત, પ્દમ્ુદત, કાયયુસમય

tenure post સાિનધ પ્દ, મ્ુદતબ્ંદી હોદ્દો

term મ્ુદત, કાયયુકાળ, કાયયુસમય

terminable સમાપનીય
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terminal (report etc.) આિનધક, અિનધિાળં

terminal tax સીમાકર

termination સમાપ્ત

termination clause ફારેગ કરિાનો કાય્દો 

termination notice ફારેગ કરિાની સચૂના 

termination of service સેિાસમાપ્ત, ફરજ સમાપ્ત

terminology પદરભાષા

term loan મ્ુદતબધંી કરજ 

term	of	office પ્દમ્ુદત, પ્દઅિનધ

terms શરતો, સબંધં, નનબધંન

terms and conditions શરતો અને નનબધંન

terms of delivery સપુ્ત સબંધંી શરત

terms of reference નિચારા્થગે, નિચારા્થયુ નિષય

terms of service સેિાની શરતો, નોકરીની શરતો

territory પ્્ેદશ, ક્ેત્ર, રાજક્ેત્ર

terror આતકં, ત્રાસ

terrorism આતકંિા્દ, ત્રાસિા્દ

terrorist આતકંિા્દી, ત્રાસિા્દી

tertiary	benefit તતૃીયપક્, દહતલાભ

test પરીક્ા, પરીક્ણ, તપાસ

testament િનસયત

test charge પરીક્ણ મલૂય, પરીક્ણ ભાડું

test check નમનૂા પરીક્ણ

tester પરીક્ક

testify પ્માક્ણત કરવું

testimonial પ્માણપત્ર

testimony આધાર, પરુાિા

testing report પરીક્ણ અહિેાલ

text પાઠ, િાચના
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thankful કૃતજ્, ઓનશંગણ, આભારી

theme નિષયિસત,ુ નિષય

therapy ક્ચદકતસા

third party તતૃીય પક્, અનય પક્

thoroughly સાગંોપાગં

thoughtful નિચારરકુત 

threat ધમકી

thrift કરકસર, નમતવયય

through સીધુ,ં પારગામી, ના દ્ારા, ના માધયમ્થી

throw out અસિીકાર કરિો, ફગાિી ્ેદવું

thumb impression અંગઠુાનુ ંનનશાન

thumping majority ભારે બહમુનત

ticket દટદકટ

tie ગાઠં, બધંાવુ,ં જોડવુ,ં બરાબર, સમતલુય 

tied loan મ્ુદતબધંી કરજ, મ્ુદતબધંી ઋણ

tier સતર, દટયર

tilt ઝુકાિ, લગાિ

time સમય, કાળ

time allowed ફાળિાયેલો સમય, ફાળિલેો સમય

time barred કાલાતીત

time bound મ્ુદતબધંી

time card સમય કાડયુ 

time	deposit	(=fixed	
deposit)

સાિનધ જમા

time keeping સમયપાલન

time limit સમયસીમા, સમયમયાયુ્દા

time off અલપ અિકાશ

time overrun સમયબધંન

timed programme સમયબદ્ધ કાયયુક્રમ, નનયત કાયયુક્રમ
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time rate (time work) સમયાનપુાત

time recording machine સમયનોંધણી યતં્ર

time scale સમયમાન, કાલમાન

time schedule સમય અનસુકૂ્ચ

time stamp સમય(નો) નસક્કો

time study equipment સમય અધયયન ઉપકરણ

time table સમયપત્રક

timing સમયનનધાયુરણ

tips સકેંત, બક્ક્સ

title શીષયુક, ઉપાનધ, પ્દિી, હક, માક્લકી,અટક

title holder હક્દાર

toilet શૌચાલય, સડંાસ

token સકેંત, પ્તીક, ટોકન, પ્તીકાતમક

token member પ્તીક સભય, પ્તીકાતમક સભય

token pay સાકેંનતક િેતન, પ્તીક િતેન

token strike સાકેંનતક હડતાલ, પ્તીક હડતાળ

tone સિર, સરુ, લહકેો

tone down મ્ંદ કરવુ,ં ધીમુ ંપાડવું

tone up ચસુતીકરણ, મજબતૂીકરણ

tool ઓજાર, સાધન, ઉપકરણ, હન્થયાર

tool down strike ઓજાર બધં  હડતાળ

top શીષયુ, ઉચચતમ, નશિર

topic નિષય, નિષયિસત,ુ પ્સગં

top level decision શીષયુસ્થ, નિમશયુ, ઉચચસતરીય નિચારનિમશયુ

top management શીષયુ પ્બધંન,ઉચચ પ્બધંન

topmost સિવોચચ, નશિર પરનું

top	official ઉચચ અનધકારી

topography સ્થળાકૃનત, સ્થળની રચના, ભૌગોક્લક રચના

top priority ઉચચ પ્ા્થનમકતા
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top ranking શીષયુસ્થ, ઉચચ ક્રમે

top secret અનતગોપનીય

torture યાતના, ત્રાસ, યતં્રણા, પીડા

total કુલ, સરિાળો

total service કુલ સેિા, સમગ્ર સેિા

tough કઠોર, કડક, મશુકેલ

tour પ્િાસ, યાત્રા

tour programme પ્િાસ કાયયુક્રમ

tour report પ્િાસ અહિેાલ

tout ્દલાલ, મારફનતયા, આડનતયા

town (city) નગર, શહરે

township નગરી, નગરીય િસાહત

trace પકડી પાડવુ,ં પી્છો કરિો, પત્ો લગાિિો

tract ભભૂાગ,જમીનનો એક દહસસો 

traction કષયુણ,િેંચાણ

trade agreement વયાપાર કરાર

trade union શ્રનમક સઘં, શ્રનમક સગંઠન, કામ્દાર સગંઠન, 
કામ્દાર સઘં

tradition પરંપરા

train ટે્ન, રેલગાડી

trainee તાલીમા્થથી

traineeship તાલીમવનૃત્

trainer તાલીમ્દાતા, પ્નશક્ક

training તાલીમ

training centre તાલીમકેનદ્ર

training college તાલીમ મહાનિદ્ાલય

training division તાલીમ નિભાગ, તાલીમ પ્ભાગ

training institute તાલીમ સસં્થાન

training period તાલીમ મ્ુદત, તાલીમ(નો) સમયગાળો
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training programme તાલીમ કાયયુક્રમ

training unit તાલીમ એકમ

trait લક્ણ, નિશષેક

traitor ્ેદશદ્રોહી,રાષટ્્દોહી 

tranquility પ્શાનંત

transaction સચંાલન, વયિહાર, લેણ્ેદણ, સો્દો

transaction of business કારોબાર સચંાલન, વયિસાય સચંાલન

transcription ક્લ્યતંરણ, માધયમાતંર

transfer બ્દલી, સ્થાનાતંરણ, હસતાતંરણ

transferable goods જગંમ માલ, જગંમ માલસામાન

transfer entry અંતરણ પ્નિષષટ

transfer fee અંતરણ ફી,બ્દલી ફી 

transfer memorandum સ્થાનાતંર પત્ર, સ્થાનાતંર નનિે્દન

transfer on deputation પ્નતનનરસુકત સ્થાનાતંર

transfer order બ્દલીનો હકુમ, સ્થાનાતંરનો હકુમ

transformation રૂપાતંર

transit પારિાહન, પારગમન, સકં્રમણ

transit duty સકં્રમણ િરેો 

transitional સકં્રમણકાલીન

transit pass પારગમન પાસ

transit visa પારગમન નિઝા

transit workshop પારગમન કાયયુશાળા

translation અનિુા્દ, ભાષાતંર, તરજુમો

transliteration ક્લ્યતંરણ

transmission સચંાલન, સચંરણ (િીજળી કે તારનુ)ં પારેષણ

transmit સપં્ેનષત

transport પદરિહન

transport allowance પદરિહન ભથ્ું

transportation પદરિહન
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transposition સ્થાનનિનનમય, પલટાિવું

trap જાળ, ફં્દો

travel પ્િાસ, યાત્રા

travel expenses પ્િાસિચયુ

traveller’s cheque પ્િાસી ચેક

travelling allowance પ્િાસભથ્ું

travelling allowance bill પ્િાસભથ્થાનં ુ ંક્બલ

travelling concession પ્િાસમા ંછૂટ, પ્િાસલક્ી રાહત

treachery નિશ્ાસઘાત

treason રાજદ્રોહ

treasury નતજોરી, િજાનો, કોશ 

treasury bench સત્ા પક્, શાસક પક્

treasury deposit recipt 
(T.D.R.)

નતજોરી જમા રસી્દ 

treasury receipt નતજોરી રસી્દ 

treasury voucher નતજોરી િાઉચર 

treat ઉપચાર, વયિહાર, સતકાર, ્દાિત 

treaty સનંધ, જોડાણ 

treaty of extradition પ્તયાપણયુ સનંધ 

trek દુગયુમ પ્થ, દુગયુમ અ્થિા કદઠન માગયુ, કેડી, 
આડબીડ રસતો  

trend પ્વનૃત્, પરંપરા 

trespass અનતચાર, ઉલલઘંન 

trial પરીક્ા, િટલો, મકુદ્દમો 

trial balance કાચો દહસાબ ,અધરૂો દહસાબ

trial period પરીક્ણ સમય, પરીક્ણ કાળ 

tribal area development જનજાનત ક્ેત્ર નિકાસ, આદ્દિાસી ક્ેત્ર નિકાસ, 
આદ્દજાનત ક્ેત્ર નિકાસ 

tribal welfare જનજાનત કલયાણ, આદ્દજાનત કલયાણ, આદ્દિાસી 
કલયાણ 
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tribe જનજાનત, આદ્દિાસી, આદ્દજાનત

tribunal અનધકરણ, પચંાયત 

tribute શ્રધધાજંક્લ, ભાિાજંક્લ, સમમાન, સનમાન 

trim કાટં્છાટં 

trip ભ્રમણ, ફેરો 

tripartite નત્રપક્ીય 

triple ત્રણગણુ ં

triplicate ત્રણ નકલમા ં

true copy િરી નકલ 

trunk call ટં્ક કોલ 

trust નયાય, ટ્સટ, નિશ્ાસ, શ્રદ્ધા, આસ્થા 

trustee ટ્સટી

trustworthy નિશ્સનીય, શ્રદે્ધય, નિશ્ાસપાત્ર 

turn down અસિીકાર કરિો 

turnkey basis સાદ્તં આધાર 

turnout ઉતપા્દ, ઉપસસ્થનત 

turnover આિકજાિક, કુલ િચેાણિરી્દ, સમગ્ર આિકજાિક 

turpitude અધમતા 

tutelage તારણહાર, સરપરસત 

twin city જોડીયા શહરે 

twin sharing basis દ્દ્ભાક્ગતા આધાર 

type મદુ્રણ, ્છાપ, ્છાપકામ, ્છાપ યતં્ર, પ્ારૂપ, ટાઈપ 
કરવુ,ં મદુ્રાકંન 

typescript મદુદ્રત પ્ત 

typewriter ટાઈપરાઈટર 

typewriting ટાઈપરાઈટીંગ

typical નમનૂે્દાર

typing મદુ્રાકંન, અક્રાકંન 

typing machine મદુ્રણ યતં્ર, ્છાપકામનુ ંયતં્ર 
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typing pool ટાઈપીંગ પલૂ 

typographical error મદુ્રણ્દોષ, મદુ્રણક્નત 

U

ulterior motive ગુ્ ત અક્ભપ્ાય, ગુ્ તમત  

ultimate અંનતમ, આિરી, ચરમ, અનત 

ultimate consignee અંનતમ માલ મેળિનાર, આિરી માલ મેળિનાર 

ultimate cost અંનતમ િચયુ 

ultimate goal અંનતમ લક્ય, ચરમ લક્ય 

ultimately આિરે, અંતતઃ ,્ેછિટે

ultimately objective આિરી ઉ્ેદશ, અંનતમ હતે ુ

ultimatum આિરી ચેતિણી 

ultimo ગયા મદહનાનુ,ં ગત માસનુ ં

ultravires શસકતબાહ્ય, ક્મતાબાહ્ય, અનધકાર બહારનુ ં

umpire અનધનનણાયુયક , અમપાયર 

unacceptable અસિીકાયયુ 

unaccompanied baggage અસગંી સામાન ,સા્થ ેના હોય તેિો સામાન 

unaided ક્બન-સહાયતાપ્ા્ત

unambiguous અસદં્દગધ, સપષટ, સસુપષટ 

unanimity સિયુસમંનત, સિયુસહમનત, મતૈક્ 

unanimous એકમત, સિાયુનમુત

unanimous decision સિાયુનમુતે ્થયેલો નનણયુય 

unassuming નિનમ્ર, નિનીત, સીધુસંાદંુ(વયસકતતિ)

unattached અસબંદ્ધ, સા્થ ેન હોય તેવુ ં

unauthorized ક્બનઅનધકૃત 

unavoidable અપદરહાયયુ, અકાટ્ય, ટાળી ન શકાય તેવ ુ ં
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unavoidable circumstances અપદરહાયયુ સસ્થનત, અપદરહાયયુ પદરસસ્થનત, અકાટ્ય 
સસ્થનત, ટાળી ન શકાય એિા સજંોગો 

unavoidable delay અપદરહાયયુ નિલબં

unbecoming અક્ોભનીય

uncashed િટાવયા નિનાનુ ં

uncertain અનનનશ્ચત, અચોક્કસ 

unclaimed ્દાિા નિનાનુ ં

unclaimed baggage નધક્ણયાતો સામાન 

unclassified અિગથીકૃત 

uncommitted અપ્નતબદ્ધ

uncommon અસામાનય, અસાધારણ 

uncompromising મતાગ્રહી,દુરાગ્રહી, કટ્ર 

unconditional ક્બનશરતી

unconfirmed અપષુટ, આધારહીન 

unconfirmed	report નનરાધાર અહિેાલ, આધારહીન અહિેાલ, અપષુટ 
અહિેાલ 

unconstitutional ગેરબધંારણીય 

uncontested નનનિષિરોધ 

uncontrolled નનરંકુશ, બેકાબ ુ

uncorroborated અસપંષુટ, પષુષટ નિનાનુ ં

uncovered demand િણસતંોષાયેલી માગં 

undated તારીિરદહત, તારીિ નિનાનુ ં

undelivered letter અનિતદરત પત્ર, અનિતદરત ટપાલ 

under નીચે, તળે, અધીન, અલપ, નરનુ, ્થોડુ,ં ઓછ ં

under-age સગીર િયનુ,ં ઓ્છી ઉંમરનું

under assessment મલૂયાકંનની પ્દક્રયામાં

under billing ઓ્છી રકમનુ ંક્બલ 

under	certificate	of	posting ટપાલ(િાતા) દ્ારા પ્માક્ણત 

under consideration નિચારાધીન
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underconsumption અલપઉપભોગ, ઓ્છી િપત 

underdeveloped અનિકસીત, અલપનિકનસત

under employed ઓ્છી રોજગારી,(યોગયતા કરતા) ઓછ ંિેતનમાન 

under employment ઓ્છી રોજગારી, કમ રોજગાર 

under-estimate અિમલૂયન, ઓછ ંઆંકવુ ંતે 

under examination પરીક્ાધીન, કસોટી(ને) આધીન

undergraduate પિૂયુ સનાતક

underground ભનૂમગત, ભોંયતક્ળરું

under-hand dealing િાનગી સો્દો

under invoicing ઓછ ંમલૂયાકંન

underlined રેિાદંકત, અધોરેિાદંકત

under-manned ઓ્છી /અપરૂતી સખંયાિાળં 

under-paid ઓછ ંિેતન મેળિનાર, ઓ્છો પગાર મેળિનાર

under-population કમ જનસખંયા, ઓ્છી િસતી

under-production ઉતપા્દન પ્દક્રયામા,ં ઓછ ંઉતપા્દન

under reference પ્સગંાધીન, સ્ંદભાયુધીન

undersigned અધો  હસતાક્દરત

understanding સમજણ, સમજૂતી, સ્દભાિના

undertake જિાબ્દારી લેિી, ્દાનયતિ લેવુ,ંિચનબદ્ધતા

undertaking ઉપક્રમ, િચનબદ્ધ

undertrial નિચારાધીન, િટલાધીન, મકુ્દમાધીન

under-utilization અલપ ઉપયોગ, ઓ્છો ઉપયોગ

under-valuation અિમલૂયન, અલપમલૂયન

undesirable અનનચ્છનીય, અિા્ંછનીય

undignified અશોભનીય, અભદ્ર, મયાયુ્દાહીન

undisbursed loan નિતરણ ન કરાયેલુ ંકરજ 

undisputed નનનિષિિા્દ

undivided અનિભકત, અનિભાતજત

undoubtedly નનઃસ્ેંદહ, નનઃશકં
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undue અનકુ્ચત

undue delay અનકુ્ચત નિલબં

undue	influence અનકુ્ચત પ્ભાિ

unearned income ક્બનઅતજિત આિક

unearth પત્ો મેળિિો, િોજી કાઢવુ,ં શોધી કાઢવું

uneconomical ક્બનલાભ્દાયી

unemployment બેરોજગારી, બેકારી

uneven land ઉબડિાબડ જમીન

unexpected delay અપ્તયાનશત નિલબં

unexpired અસમા્ત

unfair અનકુ્ચત, િોટંુ

unfair dismissal અનકુ્ચત બરિાસતગી

unfair labour practices અનકુ્ચત શ્રમવયિહાર, અનકુ્ચત કામગાર વયિહાર

unfair means અનકુ્ચત સાધનો

unfavourable પ્નતકળૂ, નિરોધી

unfit અયોગય, અસિસ્થ

unfit	for	promotion પ્દોન્નનત માટે અયોગય

unforeseen અપ્તયાનશત,અકલપનીય

unforeseen charges અદૃષટ શલુક

unforeseen circumstances અપ્તયાનશત સસ્થનત, પ્નતફળ સસ્થનત, અપ્તયાનશત 
સજંોગો

unicameral એકસ્દનીય, એકપટલીય (રાજવયિસ્થા)

unicameral legislature એકસ્દનીય નિધાનસભા

unification એકીકરણ

unified	scale એકીકૃત િતેનમાન, સમાન પગારધોરણ

uniform ગણિેશ

uniform increase એકસમાન વદૃ્દ્ધ, સમાન િધારો

uniformity સમાનતા, સમરૂપતા

unilateral એકપક્ીય, એકતરફી
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unilateral action એકપક્ી કાયયુિાહી

uninterrupted power supply 
(UPS)

અબાનધત િીજળી પરુિઠો, અબાનધત િીજ પરુિઠો

uninterrupted service અનિરત સેિા, નનબાયુધ સેિા, સતત સેિા 

union સગંઠન, સઘં

unionism સગંઠનિા્દ, સઘંિા્દ

union list સઘંસકૂ્ચ, સગંઠન સકૂ્ચ

union territory કેનદ્રશાનસત પ્્ેદશ

unique અનનય, એકમાત્ર, અદ્દ્તીય, અતલુય

unit એકમ

unitary એકમેિ ,એકમાત્ર

united સરંકુત 

unity એકતા

universal સાિયુનત્રક, સાિયુભૌમ, સિયુ્ેદશીય

unjust અનયાયપણૂયુ, ભે્દભાિભરેલુ,ં અનકુ્ચત

unlawful ગેરકાય્ેદસર

unlawful purpose ગેરકાય્ેદસરનો હતે ુ

unlimited અસીનમત, અમયાયુદ્દત

unlimited power અમયાયુદ્દત અનધકાર, અમયાયુદ્દત સત્ા

unlisted ક્બનસકૂ્ચબદ્ધ

unloading ભાર, માલ િગેરે ઉતારિો

unmarried અનિિાદહત, અપદરક્ણત

unnatural અકુ્દરતી, કૃનત્રમ, અપ્ાકૃનતક

unnatural death અકુ્દરતી મતૃર,ુ અકાળે અિસાન

unnecessary ક્બનજરૂરી

unofficial અનનધકૃત, ગેરકાય્ેદસર,ક્બન અનધકૃત 

unofficial	letter અનનધકૃત પત્ર,ક્બનઅનધકૃત પત્ર 

unofficial	note અનનધકૃત નોંધ

unofficial	strike ગેરકાય્ેદ હડતાળ
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unopposed નનનિષિરોધ

unpaid wages ક્બનચકૂિલેી મજૂરી/િતેન

unparliamentary ક્બનસસં્દીય

unpopular અલોકનપ્ય, ક્બનલોકનપ્ય

unprecedented અભતૂપિૂયુ

unpredictable અપ્તયાનશત, આગાહી ન કરી શકાય તેવું

unproductive ક્બનઉતપા્દક

unproductive labour ક્બનઉતપા્દક મજૂરી

unprofitable અલાભકારી, ક્બનફાય્દાકારક

unpunctual સમયપાલનમા ંન માનનાર, સમયચસુત ન હોય તેવું

unqualified અયોગય, ક્બનશરતી

unqualified	apology ક્બનશરતી માફી

unquestionable શકંારદહત, નનઃસ્ેંદહ, નનઃશકં, અસદં્દગધ, સિયસંપષટ

unrealizable sum ડબૂેલી રકમ,અપ્ા્ય રકમ 

unreasonable અનકુ્ચત

unrecorded િણનોંધેલુ,ં િણનોંધાયેલું

unregistered document િણનોંધાયેલો ્દસતાિેજ

unregistered	firm િણનોંધાયેલી ફમયુ (વયાપારી પેઢી)

unreserved vacancy અનારક્ક્ત જગયા (નોકરીની)

unsafe અસરુક્ક્ત

unsatisfactory અસતંોષકારક, અસતંોષજનક

unsecured અસરુક્ક્ત

unsecured loan  અસરુક્ક્ત કરજ

unserviceable બેકાર, નકામુ,ં ક્બનઉપયોગી

unskilled અકુશળ, ક્બનકુશળ

unskilled labour ક્બનકુશળ મજૂર, ક્બનકુશળ શ્રનમક

unsound mind નિક્રુત માનસ, ચચંળ મન ધરાિનાર

unspecified અસપષટ

unstable અસસ્થર
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unstable government અસસ્થર સરકાર

unstarred અતારાદંકત, ક્બનતારાદંકત

unsuitable અનપુરકુત,અયોગય, મેળ ન િાય તેવુ ં

untenable અસમ્થયુનીય

untouchability અસપશૃયતા

untrained અપ્નશક્ક્ત, તાલીમહીન

untrustworthy ક્બનભરોસાપાત્ર, અનિશ્સનીય

unused ઉપયોગમા ંલેિાયા નિનાનુ,ં ક્બનિપરાશી

unusual delay અસામાનય નિલબં

unutilized grant િણિપરાયેલુ ંઅન્ુદાન

unwarranted અનનધકૃત, અકારણ, અનૌક્ચતયિાળં

unwilling અનનચ્છા, અયોગય, અપાત્ર, કુપાત્ર

unworthy નકામુ,ંક્બનઉપયોગી

updation અદ્તનીકરણ

upgrade ઉન્નયન કરવુ,ંઉપર કે આગળ લઇ જવુ ં 

upgrading ઉન્નયન,ઉપર લઇ જવુ ં

upgrading of post પ્દોન્નયન

uphold પષુટ કરવુ,ં પષુષટ આપિી, માનયતા આપિી, મયાયુ્દા 
જાળિિી

upkeep સભંાળ,સારસભંાળ

uplift ઉત્થાન

upper ઉપરનુ,ં ઉચચ

upper age limit ઉપલી િયમયાયુ્દા 

uppermost સિવોપરી 

up to date અદ્તન 

upright િરંુ, સાચુ ં

upset અસતવયસત, નિક્બુધ 

upward communication ઉધિયુમિુી, સચંાર 

upward trend ઉધિયુમિુી પ્વનૃત્ 
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urban શહરેી, નગરી 

urbanization શહરેીકરણ 

urgency અતયાિશયકતા 

urgent તરત, તરંુત, અનત આિશયક 

urgent action તરંુત કાયયુિાહી 

urgent call તરંુત કોલ ,તિદરત કોલ 

urgent slip અતયાિશયક પચથી, અતયાિશયક સલીપ 

usage ઉપયોગ 

useful ઉપયોગી 

user ઉપયોગ કરનાર, ઉપભોકતા 

user item ઉપભોકતા િસત ુ

usual સામાનય, સામાનયતઃ,સાધારણપણે

usurp હડપ કરી જવુ,ં ઓળિી જવુ ં

utility ઉપયોગીતા 

utilization ઉ્યોજન, ઉપયોગ 

utilization	certificate ઉપયોગનુ ં(નુ)ં પ્માણ પત્ર 

V

vacancy જગયા, નોકરીમા ંિાલી જગયા 

vacant post િાલી પડેલુ ંપ્દ 

vacate િાલી કરવુ,ં તયજવુ,ં તયાગવુ,ં ્છોડવુ,ં બાતલ કરવુ ં

vacation અિકાશ, રજાઓ 

vacation pay રજાનુ ંિતેન, અિકાશ િતેન, રજાનો પગાર 

vacuum અિકાશ 

vague idea અસપષટ નિચાર, ધ ૂધંળો નિચાર 

valedictory address સમાપન ભાષણ, નિ્દાય ભાષણ  
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valedictory function નિ્દાય સમારોહ, નિ્દાય સમારંભ 

valedictory session સમાપનસત્ર, નિ્દાયસત્ર, પણૂાયુહનુત સત્ર  

valid માનય 

valid argument માનય ્દલીલ 

validity date માનય તારીિ, માનયતા તારીિ 

valid reason માનય કારણ ,તાદકટિક કારણ 

valuation મલૂયાકંન, મલૂયન

valuation	certificate મલૂયાકંન પ્માણપત્ર 

valuation report મલૂયાકંન દરપોટયુ , મલૂયાકંન અહિેાલ 

value મલૂય 

valuer મલૂયકાર,મલૂયાકંનકાર 

variable પદરિતથી

variance અંતર, ભે્દ, મતભે્દ, નિચારભે્દ 

variant પ્કારો, ક્ભન્નતા, ક્ભન્ન 

variation નિક્ભન્નતા, િૈનિધય 

variation in quality ગણુિત્ા, િૈનિધય 

variety િૈનિધય 

vehicle િાહન 

ventilate અક્ભવયકત કરવુ,ંમોકળાશ કરી આપિી, હિા િહન 

venture સાહસ, જોિમ, નિઉદ્મ 

venue સ્થાન, સ્થળ, જગયા 

veracity સતયિાદ્દતા

verbal મૌક્િક, શાષબ્દક 

verbal agreement મૌક્િક ્દલીલ 

verbal discussion મૌક્િક ચચાયુ 

verbal order મૌક્િક આ્ેદશ 

verbal statement મૌક્િક બયાન 

verbal warning મૌક્િક ચેતિણી 

verbatim શબ્દશઃ, અક્રશઃ
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verbatim report શબ્દશઃ અહિેાલ

verdict અનધમત, ચકુા્દો 

verification સતયાપન, િરાઈ 

verification	of	antecedents પિૂયુબયાનની િરાઈ 

verification	of	stores માલની િરાઈ 

verification	sheet િરાઈ પત્રક 

verified	copy િરી નકલ, સતયાનપત નકલ 

vernacular સ્થાનનક, ્ેદશી 

version નિિરણ, રૂપાતંર, પાઠાતંર, પાઠ 

versus નિરુદ્ધ,સામસામે ,-નન સામે ,આમને સામને 

vertical communication ઉધિયુસચંાર 

vertical	filing	system ઉધિયુ ફાઈલ પદ્ધનત 

vertical mobility ઉધિયુ ગનતશીલતા 

very good બહ ુસરસ, ખબૂ સરસ, બહ ુસારંુ, ખબૂ સારંુ 

vessel િાસણ, પાત્ર 

vest નયસત, હઠ, નયસત અનધકાર, બાતલ અનધકાર 

vested right નનદહત હક, નનદહત અનધકાર

veto િીટો,નનષેધાનધકાર  

vetting પનુઃનનરીક્ણ, તપાસ 

vettor તપાસકતાયુ, પનુઃનનરીક્ક 

via ્થઈને, ના માધયમે, ના દ્ારા 

viability સક્મતા, લાભપ્્દતા, વયવહાદરતા

viable વયિહારુ, સક્મ, લાભપ્્દ, ઉપયોગી 

via media મધયમાગયુ 

vice ઉપ(પ્દનામ) વયાસન, ના સ્થાને 

vice versa એના્થી ઉલટંુ 

vicious circle નિષચક્ર 

victimise નશકાર બનવુ,ં ભોગ બનવુ ં

victimization પીડન, ઉતપીડન 
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victory નિજય, જય

video conferencing દ્દઘૃશય અનધિશેન, નિદડયો કોનફરનસીંગ

view  દૃષષટ, દૃશય

view point દૃષષટકોણ, દૃષષટક્બંદુ

views દૃષષટકોણ, અક્ભપ્ાય, મત, નિચાર 

vigilance સતકયુતા 

vigilance case સતકયુતા મામલો 

vigilence clearance સતકયુતા ના-િાધંા, સતકયુતા અનાપનત્

vigorous જોર્દાર, જોમ્દાર, કદઠન 

vindictive બ્દલાની ભાિના િાળં, પ્નતશોધી 

violate અનતક્રમણ, ભગં, નનયમનુ ંઉલલધંન 

violation ઉલલઘંન 

virtue સ્દગણુ, કૃપા, આધાર 

virtuours સ્દગણુી

visa નિઝા 

vis-a-vis ની તલુનાએ, ની અપેક્ાએ, ની સામે 

visit મલુાકાત 

visiting hours મલુાકાતના કલાકો, મલુાકાતનો સમય 

visitor મલુાકાતી 

visitor’s book મલુાકાતી પો્થી 

visitor’s gallery મલુાકાતી ્દીધાયુ 

visual દૃશય, દૃશયમાન 

visual display દૃશય પ્્દશયુન, દૃશયમાન પ્સતનુત 

visual inspection દૃશય નનરીક્ણ 

visualize દૃષષટગત, સાકાર કરવુ ં

visual publicity દૃશય પ્ાચાર 

vital મહતિપણૂયુ, માસંલ, ભરેલુ,ં ઔષનધ, ઔષધ

vitality જીિનશસકત, જીિતંતા  

vital part મમયુસ્થળ, મમયુસ્થાન 
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vital service અનતઆિશયક સેિા 

vital statistics જીિન સબંધંી આંકડા, જનમમતૃર ુઆંકડા, સ્તીના 
શરીરના માપ સબંધંી આંકડા 

viva voce મૌક્િક પરીક્ા 

vivid સપષટ, સસુપષટ 

viz. અ્થાયુત 

vocabulary શબ્દભડંોળ, શબ્દસમહૂ 

vocal મૌક્િક, કંઠ્ 

vocation વયિસાય

vocational વયાિસાનયક

vocational guidance વયાિસાનયક માગયુ્દશયુન

vocational training વયાિસાનયક તાલીમ

voice અિાજ, ધિનન

void િાલી, શનૂય, દરકત

volume માત્રા, પદરમાણ, આયામ, િડં (ગ્ર્ંથ, સદંહતાદ્દનો)

voluminous નિશાળકાય, નિશાળ, નિરાટ

voluntary સિપૈચ્છક

voluntary agency સિપૈચ્છક સગંઠન

voluntary settlement સિપૈચ્છક સમાધાન, સિૈપચ્છક ગોઠિણ 

voluntary work સિપૈચ્છક કામ

volunteer સિયસંેિક

votable મત્ેદય

vote મત

voted આપેલો મત, ્દત્મત

vote of censure ટીકા પ્સતાિ, નનં્દા પ્સતાિ

vote of thanks આભાર્દશયુન

vote on account લેિાન્ુદાન

voter મત્દાતા, મત્દાર

voting મત્દાન
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voting by ballot મતપત્ર દ્ારા મત્દાન

voting right મતાનધકાર

vouched સપં્માક્ણત

voucher િાઉચર

vow વ્રત, પ્નતજ્ા, સોગધં, બાધા

vulgar અશલીલ, અભદ્ર, અરુક્ચકર, અપરસરકુત

vulnerable સભુેદ્, આક્રમણક્મ

vulnerable section (of 
society)

અરક્ક્ક (સમાજનો) િગયુ, અક્રમણ ભોગય સામાતજક 
િગયુ

W

wage મજૂરી, િતેન

wage administration મજૂરી પ્શાસન

wage agreement મજૂરી કરાર

wage board િતેન બોડયુ, મજૂરી બોડયુ

wage ceiling મજૂરીની અનધકતમ મયાયુ્દા 

wage contract મજૂરીનો કોનટ્ાકટ

wage earner મજૂર, િતેન મેળિનાર

wage formula મજૂરી સબંધંી યોજના

wage payment મજૂરી ચકૂિણી

wage policy મજૂરી નીનત

wage rate મજૂરી ્દર

wage review મજૂરી સમીક્ા

waiting list પ્તીક્ાયા્દી, પ્તીક્ાસકૂ્ચ

waive અનધતયાગ, જત ુ ંકરવુ,ં ્છોડી ્ેદવું

walk-in-interview પ્િશે સમાલાપ, સ્થળ પર સમાલાપ
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want અભાિ, કમી, આિશયકતા, જરૂરત

ward આનશ્રત, રોગી કક્, હોસસપટલનો િોડયુ

warehouse માલગો્દામ, ગો્દામ

warehousing charges માલગો્દામનુ ંભાડું

warning ચેતિણી

warrant િોરંટ

warranty િોરંટી, આશ્ાસસત

washing allowance ધોલાઈ ભથ્ું

wastage બગાડ, બરબા્દી

waste land મરુભનૂમ, ઉબડિાબડ જમીન, િરાબો

waste paper basket કચરાટોપલી

watch ઘડીયાળ

watch and ward પહરેો અને નજર રાિિી

water proof િોટરપ્ફૂ,પાણી્થી િરાબ ન ્થાય તેવુ ં

water supply જળપરુિઠો, પાણીપરુિઠો

way bill માગયુપત્રક

ways પ્કારો, તરીકાઓ, રસતા, માગવો,ઉપાયો 

ways and means અ્થયુ અને ઉપાયો

ways and means committee અ્થયુ અને ઉપાય સનમનત

wear and tear ટટૂફૂટ, ઘસારો

weathering અપક્ય, હિામાનને કારણે ્થતી િસતનુી િરાબી

weeding ્છટણી

weed out ્છટણી કરિી

weekly report સા્તાદહક અહિેાલ

weigh તોલવુ,ં માપવું

weight િજન

weightage મહતિ, ભાર

weight bridge િજન તોળિાનો કાટંો

welcome સિાગત, સિાગત કરવું
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welcome address સિાગત ભાષણ,સિાગત પ્િચન

welfare કલયાણ

welfare state કલયાણ રાજય

well behaved નશષટ, ભદ્ર, સસુસંકારી

well-paid સારો પગાર મેળિનાર

well-qualified સયુોગય, સપુાત્ર

well-versed પ્િીણ, નનપણુ, કુશળ

wherebouts અતોપતો, ઠામઠેકાણું

whereas જેમ કે, ય્થા

whimsical તજદ્દી, જક્કી િલણિાળં, ધનૂી, તરંગી

whip સચેતક (પ્દનામ), આ્ેદશ

white paper શ્તેપત્ર

whole-time પણૂયુસમય

whole-time employee પણૂયુકાક્લક કમયુચારી

wide ranging વયાપક

widely read  સપુદઠત ,બહપુદઠત

widow નિધિા

widower નિધરુ

wildcat strike ગેરકાય્ેદ હડતાલ

wilful જાણીજોઈને

window envelope સરનામાિાળં કિર

wind up સકેંલો, સકેંલી લેવું

wing પાિં, પક્, નિભાગ, પ્ભાગ

winter allowance શર્દકાલીન ભથ્ું

wipe out સફાયો કરિો, સાફ કરી નાિવું

wireless set િાયરલેસ સેટ, ક્બનતારી સેટ

withdrawal પાછ ંલેવુ,ં પાછ ંિેંચવું

withdrawal of motion પ્સતાિ પા્છો િેંચિો

withhold રોકી લેવુ,ં અટકાિી ્ેદવું
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within અં્દર, અંતગયુત

without delay અનિલબં, ય્થાશીઘ્ર

without permission રજા નિના, અનમુનત નિના

withstand સહન કરવું

witness સાક્ી

work book કાયયુપસુતક

work-charged કાયયુપ્ભાદરત

work culture કાયયુસસંકૃનત

work environment કાયયુ પદરિશે, કાયયુ િાતાિરણ

worker કામગાર,મજૂર,કામ્દાર  

worker’s compensation કામગાર િળતર, કામ્દાર િળતર

worker’s training કામ્દાર તાલીમ

work experience કામનો અનભુિ

work force કાયયુ્દળ

working કાયયુક્મ, કાયયુરત

working committee કાયયુસનમનત

working conditions કામકાજની શરતો, કામકાજની સસ્થનત

working days કાયયુદ્દિસો

working group કાયયુ જૂ્થ, કાયયુરત જૂ્થ

working hours કામના કલાકો

working knowledge કાયયુસાધક જ્ાન

working paper આધારપત્ર

working plan કાયયુ યોજના

working result કાયયુ પદરણામ

working rules કાયયુના નનયમો, કામકાજ લગતા નનયમો

working supervisor કાયયુિાહક નનરીક્ક

workload કાયયુભાર

workman કામ્દાર

workmanship કાયયુકુશળતા
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workmen’s compensation કામ્દાર િળતર

work order કાયયુ આ્ેદશ

workout સમાધાન, હાલ કરવુ,ં તૈયાર કરવુ,ં આકલન, દહસાબ 
કરિો

work permit કાયયુની મજૂંરી, કામની અનમુનત

works કૃનત, કૃનતઓ, નનમાયુણ કાયયુ

worksheet કાયયુ પત્રક

workshop કાયયુશાળા, કોઢ 

work stoppage કામબધંી

work study કાયયુ અધયયન, કાયયુ અભયાસ

work to rule (strike) નનયમાનસુાર કાયયુ, હળતાળનો એક પ્કાર

workup સાહતજક બનાિવું

worth મલૂય, મહતિ, યોગયતા

worthless બેકાર, ક્બનઉપયોગી, નકામું

worth recording રેકોડયુ માટે કામનુ,ં રેકોડયુ માટે મહતિપણૂયુ

worthy ગણુિત્ારકુત, ગણુસપંન્ન, સયુોગય

writ દરટ (અ્દાલતી પાદરભાનષક શબ્દ)

write off િાતાિહીમા ંનોંધવું

write-up લિાણ, લેિન, આલેિ

writing લેિ, લિાણ, લિાિટ, લેિન

writing pad લેિન પેડ

writ petition દરટ અરજી(અ્દાલતી પાદરભાનષક શબ્દ)

written down value ઓછ ં્થતુ ંમલૂય,ઘટત ુ ંમલૂય 

written warning લેક્િત ચેતિણી

wrongdoer ્દોષકતાયુ, ્દોષી 

wrongdoing િોટંુ કામ, ્દોષરકુત કામ

wrongful ્દોષરકુત, સ્દોષ

wrongful dismissal સ્દોષ બરતરફી

wrongly િોટંુ, િોટી રીતે
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X

Xerox copy ઝેરોકસ નકલ

Y

yardstick માપ્ંદડ, માન્ંદડ

year-book િાનષષિક પો્થી

yearly િાનષષિક

year to year િષવોિષયુ, િરસાનિુરસ, પ્નતિષયુ

yield લપબધ, ઉપલપબધ, િેતપે્દાશ, ઉપજ, નીપજ

youth training scheme રિુા તાલીમ યોજના

Z

zeal જોશ, ઉતસાહ, જોમ

zenith પરાકાષઠા, ચરમસીમા

zero hour શનૂયકાળ

zero tax-paying capacity શનૂય િરેા ભગુતાન ક્મતા

zonal ક્ેનત્રય

zonal coordination ક્ેનત્રય સમનિય

zonal	office ક્ેનત્રય કાયાયુલય

zone ક્ેત્ર, નિસતાર, અંચલ

zoning ક્ેત્રીય કરણ,ક્ેત્રરચના 


