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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-तलेुगु)
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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 महरेनद्र कुमार भारल
     संपा्क

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-तलेुगु)
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वजै्ानिक तथा तकिीकी शब्ावली आयोग दवारा सवीकृत 
शब्ावली निमा्गर 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-तलेुगु)



  

xi

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 वर्ग 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-तलेुगु)
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A

abatement తొలగింపు,  ముగింపు,  తగిగంపు

abbreviation సంక్షిప్ం,  సంక్షిప్ రూపం

abduction అపహరణం, (వ్యక్్ని) బలవంతంగా 
ఎత్్ కుపో వటం

abeyance నిలుపుదల, తాతాకాలిక నిలుపుదల 

ability సమర్థత, శక్్, తాహత్

ab initio పరాా రంభం నుంచి

able తాహత్గల, సమర్థ

abnormal అసాధారణ, అసామాన్య

abolition తొలగింపు, రదుదు , నిరూమూలన

abolition of post పదవిని రదుదు  చేయుట

above mentioned ప�ైన చెప్పబడషిన, ప�ైన ఉదహరింపబడషిన

above quoted ప�ైన ఉదహరించిన

above said ప�ైన చెప్్పన

absence గ�ైరు హాజరు, హాజరు కాకపో వడం, లోపం 

absentee గ�ైరుహాజరు అయినవ్యక్్

absenteeism గ�ైరు హాజరు అయి్్య అలవాటు లేక పరావృత్్

absentee statement గ�ైరుహాజరు పట్టి

absolute పరమ, సంపూర్ణ, సమగ్ర, నిరపేక్ష, కేవల

absolute monopoly పూరి్ గుతా్ ధికారం

absolute ownership పూరి్ యాజమాన్యం

absorption లోపలిక్ గ్రహించుట, పీలుచుట

abstract సంగ్రహం, అవ్యక్ం, అమూర్ం, భావార్థకం



abstract statement accountable

2

abstract statement సంగ్రహ పట్టిక / వివరణ

absurd అసమంజసం, విడ్డూ రమ�ైన

abundance పుషకాలం, సమృదిధి

abuse of power అధికార దురివినియోగం

abusive language ద్ష్త భాష, అశ్లీల భాష

academic విదా్య / విదవిత్ సంబంధమ�ైన

academic discussion విదవిత్ చరచు, విదా్యవిషయక చరచు

academic leave విదా్య విషయక శలవు

academic	qualification విదా్యర్హత

academic record విదా్యవిష యక రికారుడూ

accede చేరు, సమమూత్ంచు

accept సీవికరించు, అంగీకరించు, 

acceptance సీవికృత్, అంగీకారం, సీవికారం

acceptance	of	office పదవి అంగీకారం

acceptance of tender టెండరు సీవికారం

access పరావేశం, పరావేశసాధ్యం, సుగమం

accession పరావేశం, విలీనం, అనువృదిధి

accessory ఉపసాధనం, ఉపసాధకం, సహాయకుడు

accident ఆకస్మూక ఘటన, పరామాదం, దుర్ఘటన

acclimatization వాతావరణాను కూలం చేయు

accommodation అనుకూలం, వసత్, సరుదు బాటు

accompanist అనుకరించువాడు, అనుకరణ చేయువాడు

accord సానుమోదం, అంగీకారం, ఒప్పందం

accordance అనుగుణ్యముగా, పరాకారముగా

accordingly తదనుసారం

account లెకకా, లెక్కాంపు, గణన, ఖాతా

accountability జవాబుదారీ

accountable లెకకా చెప్పవలస్న, జవాబుదారీ అయి్్య
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accountancy ఎక్కాంటెన్సీ, లెకకాలు రాసే పదధిత్, లెకకాలు రాసే 
పని

accountant లేఖాకారుడు, లెకకా వరాా యువాడు, లెకకాల 
అధికారి

account for జవాబుదారీ వహించు, కారణం చెపు్ప

account head పదుదు  శ్రిషిక, అక్ంట్ శ్రిషిక

accrued	benefit వృదిధి  పొ ందిన లాభము, ప�రిగిన లాభము

accrued pension వృదిధి  పొ ందిన వృదాధి ప్య భత్యము

accumulation పో గు, ప�ంపు, వృదిధి , రాశి

accuracy యథార్థత, కచిచుతతవిం

accurate కచిచుతమ�ైన, సరి అయిన

accuse నింద మోపు, నేరము మోపు

accused నిందిత్డు, ముదాదు యి

achievement సాఫల్యం, స్దిధి , సాధించిన కార్యం

acknowledgement రసీదు, అంగీకరించు, కృతజ్ఞతతో ఒపు్పకొను

acknowledgement due చెలిలీంచవలస్న రసీదు, బాకీ ఉన్న రసీదు

acquaintance పరిచయం, పరిచిత్డు

acquisition సంపాదన, సేకరించు, సావిధీనం (అధికార సం.)

acquittance ఋణవిమోచన

act చటటిం, పని, కార్యం, చర్య అమలు

acting allowance కార్యకారి బతె్ ం, కారుబారు బతె్ ం

action వా్యజ్యం, దావా, క్్రయ, చర్య

action plan కార్య పరాణాళిక

active అమలు, పరాత్యక్ష, చురుకుగా పనిచేసే

actively చురుకుగా

activist చురుకుగా పనిచేసే వాడు, నిష్ఠ గా పని చేసేవాడు

act of God దెైవికము

act of misconduct అసభ్య పరావర్న చటటిము, చెడు నడత చటటిం
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acts of commission and 
omission

తపు్ప ఒపు్పల చటాటి లు

actual వాస్విక, అసలు, నిజమ�ైన, సాక్షాత్్

actuals వాస్వ గణాంకాలు, నిజమ�ైన

adaptation పొ ందు పరుచుట, అనుసరణ

addition చేరుచు, చేరిన వసు్ వు

additional charge అదనపు పదవీ బాధ్యత, అదనపు ఖరుచు

additional fund అదనపు నిధులు

additional grant అదనపు గా్ర ంటు, అదనపు నిధి

additional information అదనపు సమాచారము

additional pay అదనపు వేతనము, చెలిలీంపు

addition and alteration చేరూ్ప మారూ్ప

address (ఉదేదుశించిన) పరాసంగం, చిరునామా, సంబో ధన

addressee సంబో ధించిన వాడు, పరాసంగించిన వాడు

address of welcome సావిగత పరాసంగం, సావిగత సంబో ధన, సావిగత 
వచనం

adequate సమృదిధి , చాలినంత, తగినంత

adhere to దృఢంగా ఉండుట

ad hoc అడ్ హాక్, తాతాకాలిక, తదర్థక

ad hoc claim తదర్థక అభ్యరధిన

ad hoc committee తాతాకాలిక సంఘం

ad hoc increase తాతాకాలిక వృదిధి

ad hoc payment తాతాకాలిక చెలిలీంపు

adjacent సమీప, అంట్ఉన్న, పకకానున్న

adjoining (=contiguous) వాయిదావేయు, స్థగితం చేయు

adjournment వాయిదా, విరామకాలం

adjournment motion వాయిదా తీరామూనం, పరాత్పాదన

adjudge నా్యయనిర్ణయం చేయు

adjudicate నా్యయనిర్ణయం చేయు
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adjudication నా్యయనిర్ణయం, తీరు్ప

adjudicator నా్యయనిరే్ణత

adjustment సరుదు బాటు

administer పాలించు, నిరవిహించు, అమలుజరుపు

administer oath పరామాణం లేదా పరాత్జ్ఞ చేయించుట

administration పాలన, పరిపాలన, వ్యవహరణ

administration of justice నా్యయపాలన

administrative పాలనా సంబంధమ�ైన

administrative action పాలన చర్య

administrative appraisal పరిపాలక మూలా్యంకనము

administrative approval పరిపాలక ఆమోదం

administrative authority పరిపాలనాధికారము

administrative control పరిపాలన నిరా్ణ యకం, నియంతరాణ

administrative decision పరిపాలనా నిర్ణయం

administrative department పరిపాలన శాఖ

administrative head పరిపాలనాధ్యక్షుడు

administrative headquarters పరిపాలనా ముఖ్య కారా్యలయము

administrative measures పరిపాలనా చర్యలు, పరిపాలనా ఉపాయము

administrative power పరిపాలన అధికారం

administrative sanction పరిపాలక సా్థ యి మంజూరు, సమమూత్

administrative technique పరిపాలన నిరవిహణ మ�లకువ

administrative tribunal పరిపాలన నా్యయమండలి

admissibility అనుమత్ యోగ్యత, అంగీకార యోగ్యత

admissible expenditure సీవికరించు వ్యయము

admit పరావేశమిచుచు, అనుమత్ంచు

admit card పరావేశపతరాము

admitted అనుమత్ంచిన, ఆమోదించిన

admonish మందలించు
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adoptee దత్పుతర్ా డు, దత్త తీసుకొనబడషినవాడు

adoptor దత్్  సీవికర్

adoption దత్్ , ఎంప్క, అనుక్రమ దత్త సీవికారం

adult ప�దదులు, ప�దదు  వయసుసీ

adulteration కల్ీ

adultery వ్యభిచారం

adult franchise వయోజన వోటుహకుకా

ad valorem duty విలువను బట్టి  సుంకం

advance బయానా, సంచకారం, అభు్యదయం

advance booking అడావినుసీ బుక్ంగ్, ముందుగా నమోదు 
చేయువాడు

advance copy ముందు పంపే పరాత్

advanced increment ముందుగా ఇచేచు వేతనవృదిధి , అడావినుసీ 
ఇంక్్రమ�ంటు

advance payment ముందు చెలిలీంపు

adverse entry పరాత్కూలమ�ైన నమోదు, దాఖలా

adverse remarks పరాత్కూలమ�ైన రిమారుకా

adverse report పరాత్కూల నివేదిక, రిపో రుటి

advertisement పరాకటన

advice సలహా, స్చన

advice of payment చెలిలీంపు స్చన

advisory committee సలహాకార సమిత్, సలహాదారు సమిత్

advisory council సలహాదారు పరిషత్

advocate వకీలు, నా్యయవాది

affairs విషయాలు

affidavit పరామాణపతరాం, అఫ్డవిట్, హలఫ్ నామా

affiliation అనుబంధం, సంబంధం, చేరు్పదల

affirmation పరాత్జ్ఞ, పరామాణం, ధురా వీకరణ

affirmative నిరాధి రక, ధురా వీకరణ
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afford సమర్థత, ఇచుచు, కలుగజేయు

aforesaid ప�ైన చెప్్పన

afresh కొ్ర త్గా, మొదట్నుంచి త్రిగి

against పరాత్కూలం, విరుదధిం, వ్యత్రేకం ఎదురుగా, ఎదిరి

age యుగం, వయసుసీ, పరాా యం, తరం, 
పురుషాంతరం

age	certificate వయసుసీ ధురా వపతరాం

age for suffrage వోటు చేసే వయసుసీ

age limit వయః పరిమిత్

agency పరాత్నిధి సంస్థ , ఏజన్సీ, ముకా్ వారీ, సేవాసంస్థ

agenda అజ�ండా, చరచున్యాంశాలు, కార్యక్రమాల పట్టిక

age of retirement ఉద్్యగ విరమణ వయసుసీ

age of superannuation ఉద్్యగ విరమణ వయసుసీ

aggregation రాశి చేయడం, మొత్ం చేయడం

aggrieved అర్, వేదన పొ ందిన, బాధపడడూ , నషటిపడషిన

agitation ఆంద్ళన

AGM (annual general     
meeting)

వారిషిక సాధారణ సభ, వారిషిక మహాసభ

agreement ఒప్పందం, ఒప్పంద పతరాం కరారు, కరారునామా, 
ఏకీభావం

agreement form కరారునామా పతరాం, ఒప్పంద పతరాం 

agriculture వ్యవసాయం

agro-industry వ్యవసాయ పరిశ్రమ

aid సహాయం, పరికరం, సహాయం చేయు

alarm హెచచురిక ధవిని, (సమయ ధవిని)

alertness అపరామత్త

alias అనే, ఉరఫ్, పరాత్నామం

allegation ఆరోపణ, ఆపాదన మోపటం (నేరం)

allegiance ధరమూ విధి, భక్్, సావిమి భక్్
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alliance కూటమి, అనుబంధం, మ�ైత్రా

allied services అనుబంధ సేవలు

all inclusive cost అన్్న చేరిన ఖరుచు

All India Services అఖిల భారత సేవలు

allocation కేటాయింపు

allotment కేటాయింపు

allotment letter కేటాయింపు పతరాం

allottee కేటాయించిన వాడు

allowable అనుమత్ ఇచుచు, సమమూత్ంచు

allowable expenses అనుమత్ంచు భత్యము, సమమూత్ంచే ఖరుచులు

allow an appeal అపీ్పలు మంజూరు చేయుట

allowance భత్యం, అనుమత్

all rights reserved అని్న హకుకాలూ సురక్షితం

alphabetic order అక్షరక్రమం

altercation వాగావిదం

alternate పరాతా్యమా్నయ(0), మారు, బదులు

alternative పరాతా్యమా్నయమ�ైన

amalgamation విలీన్కరణ, సమ్మూళనం, ఏకీకరణం, కలుపుట

amended draft సవరించిన ముసాయిదా

amendment సవరణ

amenity సౌకర్యం, వసత్, సదుపాయం

amicable సే్నహభరితమ�ైన, సహృదయమ�ైన

ammunition మందుగుండు సామగి్ర

amortization of debt ఋణవిమోచనము

amount రాశి, మొత్ం, వెరస్, పరిమాణం

amount of pension ప�నషిను మొత్ం, వృదాధి ప్య భత్యం మొత్ం

analogous post సమానమ�ైన పదవి

analysis విశ్లీషణ, వింగడషింపు, పరిశ్లన

analytical study విశ్లీషణాతమూక అధ్యయనము
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ancestor పూరువిడు, పూరివికుడు

ancillary industry సహాయక పరిశ్రమలు

animosity వెైరభావం

annexure జత పరచిన, చేరుచు, కలిప్

anniversary వారిషికోతసీవం, వారిషికం, వరధింత్

announcement పరాకటన

annoyance విసుగు, కో్ర ధము, విసుగుదల

annual	financial	statement వారిషిక ఆరి్థక వివరణ, వారిషిక విత్ీయ వివరణ

annual report వారిషిక నివేదిక

annuity వారిషికం, వారిషిక భత్యం

anonymous అనామకమ�ైన, పేరులేని

anonymous complaint అనామక ఫ్రా్యదు

answerability బాధ్యత, జవాబుదారీ

answer sheet జవాబు పతరాం

antagonist విరోధి, వ్యత్రేక్, వ్యత్రేకంగా ఉండేవాడు

antecedents పూరవి సమాచారములు

anticipated expenditure ముందుగా ఊహించిన వ్యయం

anticipated income  ముందుగా ఊహించిన ఆదాయము

anticipation ఆశాభావం, ముందుగా ఊహించేది

anticipatory bail ముందు జామీను

anti-corruption measure అవిన్త్ నిరోధక చర్య

anti-dumping పూడషిక వ్యత్రేకత, కుప్పతెప్పలుగా వసు్ వుల 
సరఫరాకు వ్యత్రేకత

antique పరాా చీన, చాలాకాలం క్్రందట తయార�ైన, 
వికారమ�ైన

apartheid జాత్ విచక్షణ

apathy ఉదాసీనత

apex body అగ్ర సంఘం, మండలి, సంస్థ

apology క్షమాపణ
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appeal అపీల్, నివేదన, మనవిచేయు

appearance హాజరు, హాజరీ

appeasement శాంత్ంపజేయుట

appellate tribunal అప్లేట్ ట్రాబు్యనల్, ఆపీలు విచారణ జరిపే 
నా్యయసా్థ నం

appendix అనుబంధం, పరిశిషటిం

appliance పరికరము, పనిముటుటి

applicable వరి్ంచే, వరి్ంపచేయదగిన

applicant దరఖాసు్ దారు

application దరఖాసు్ , అరీజీ, వరి్ంపు

application form దరఖాసు్  పతరాము

applied దరఖాసు్  చేయబడషిన

apply వరి్ంపచేయు, అనువరి్ంచు

appointee నియుకు్ డు

appointing authority నియామక అధికారి, అధికారం

appointment నియామకం

appointment letter నియామక పతరాము

Appointments Committee of 
the Cabinet

మంత్రావరగం లోని ఉద్్యగ నిర్ణయసమిత్

apportionment of wages వేతన విభజన

appraisal మదింపు వేయుట

appraiser విలువ నిరాధి రకుడు

appreciation ధరల ప�రుగుదల, పరాశంస

apprehension భయశంక, పటుటి కోవటం, పటుటి బడషిన

apprentice శిక్షణారి్థ, ఉమ్జువారు, శిక్షణ విదా్యరి్థ

approach చేరిక, పరావేశం, ఉపగమించు

appropriate సమంజస, సముచిత, తగిన

appropriate action సముచిత చర్య

appropriate head సముచిత శ్రిషిక, సముచిత అధికారి
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appropriation సముచితం, పరాతే్యక వినియోగం

approval ఆమోదం

approximate సుమారు, దాదాపు, రమారమి

aptitude test బుదిధి  పరీక్ష

arbitrary ఇషాటి నుసారమ�ైన

arbitrate మధ్యవరి్తవిము చేయుట

arbitration మధ్యవరి్తవిం, మధ్యవరి్ పరిషాకారం

arbitration tribunal మధ్యవరి్తవిట్రాబు్యనల్ (నా్యయమండలి)

arbitrator మధ్యవరి్

architecture వాసు్  శిల్పం, శాస్ం్

archives పురాతన పతరానిలయం, అభిలేఖ నాలయం

area విసీ్ ర్ణం, వెైశాల్యం, క్ేతరాం, పరాా ంతం

area headquarter పరాా ంతీయ పరాధాన కారా్యలయం

argument వాదం, చరచు

arise ఉత్పన్నమవు, లేచుట

armed forces సాయుధ బలాలు

arrangement బంద్బసు్ , క్రమం, ఏరా్పటు

arrear బకాయి

arrear statement బకాయిీల వివరణ

arrival report ఆగమన నివేదిక

arrogance అహంకారము

arsenal ఆయుధాగారం, ఆయుధశాల

article నిబంధన, అనుచేఛేదం

articles of association సంఘ నిబంధనావళి

articles నిబంధనలు

ascending order ఆరోహణ క్రమం

ascertain నిశచుయించు, నిజము తెలుసుకొను

as is where is (అది) ఎటాలీ  ఎకకాడ ఉంద్  అటాలీ గే
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aspect దృకృథం, ఆకారము

aspersion ద్షణ

assassination హత్య

assault దౌరజీన్యం, ప�ైబడషి కొటుటి

assemble కూడు, కూరుచు, జోడషించు

assembly అస�ంబ్లీ , విధానసభ, శాసనసభ

assent సమమూత్, అనుమత్, ఆమోదం

assert నొక్కా చెపు్ప

assessee పను్న చెలిలీంచే వ్యక్్

assessment మదింపు, నిరాధి రణ, ధారాబందీ

assessment year నిరాధి రణ సంవతసీరం (పను్నలు, వగ�ైరా 
విషయంలో)

assessor నిరాధి రకుడు, మదింపుదారు

assets ఆసు్ లు

assignee అప్పగింత పొ ందిన వ్యక్్, అనుదేశిత్డు

assignment అప్పగింత, అనుదేశకార్యం

assignor అప్పగించే వ్యక్్, అనుదేశకుడు

assistance సహాయత, సహాయము

associate సహ, సహవాస్, సహచరుడు

association సమాజం, సంఘం, సంస్థ

assumption of charge పదవీ బాధ్యతల సీవికరణ

assurance హామీ, హామీపతరాం, భీమా

assurance company భీమా కంప�న్

assure హామీ ఇచుచు, నమిమూంచు, భీమా చేయు

at discount తగిగంపుతో, తగిగంపు ధర, తగిగంపు వెల 

atomic power అణుశక్్

at par సమాన విలువప�ై, సమమూల్యంప�ై

at premium అధిక విలువతో

attach జతపరచు, తగిలించు
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attached	office అనుబంధ అధికారి, జపు్  అధికారి

attachment జప్్ , అనుబంధం

attachment order జప్్  ఉత్రువు

attainment పరాా వీణ్యం, పొ ందినది, సాధించినది

attempt యత్నం, సాధింపు యత్్నంచు

attendance హజరీ, హాజరు

attendance register హాజరు పట్టిక

attendance slip హాజరు చీటీ

attention సావధానం, గమనిక, శ్రదధి

attestation సాక్షి సంతకం, ధురా వీకరణ

attested copy ధురా వీకరణ పతరాం, ధురా వీకరణ పరాత్

attitude వెైఖరి

attractive salary ఆకరషికమ�ైన వేతనం 

auction వేలం, హర్ార జు, వేలం వేయు

auctioneer వేలందారు

auction sale వేలం అమమూకం

audience శ్్ర తలు, పేరాక్షకులు

audio-visual display శ్రవ్య దృశ్య పరాదర్శన

audio-visual publicity శ్రవ్య దృశ్య పరాచారం

audit ఆడషిట్, లెకకాల తనిఖీ

audited accounts తనిఖీ చేస్న లెకకా

audited balance sheet తనిఖీ చేస్న జమా ఖరుచు పట్టిక

auditing లెకకాల తనిఖీ, ఆడషిట్ంగ్

audit objection లెకకాల తనిఖీ ఆక్ేపణ

auditor’s report లెకకాల తనిఖీ / ఆడషిట్ నివేదిక

auditorium పేరాక్షకశాల

audit paragraph లెకకాల తనిఖీ / పరిచేఛేదము, భాగము

audit report లెకకాల తనిఖీ / ఆడషిట్ నివేదిక
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austerity మిత వ్యయము

austerity measures మితవ్యయ చర్యలు

authentic ఆధికారిక, సాధికార, పరాా మాణిక

authorised representative అధికృత పరాత్నిధి

authoritative అధికారతతవి పూరవిక

authority అధికారం, అధికారి, పరామాణం

authority letter అధికారపతరాం

authorized అధికారం పొ ందిన, అధికృత

authorized capital అధికృత మూలధనం

automatic సవియంచలన

autonomous సావియత్, సవియంపాలక

autonomous body సవియంపాలక సంస్థ

autonomy సవియంపాలన, సవితంతరా పరాత్పత్్

auxiliary సహాయక, సహాకారి, ఆనుషంగిక

available లభ్యమయి్్య, లభ్యం చేయదగిన

average సగటు

average leave సగటు స�లవు

aversion అయిషటిం, విముఖత

avert నివారించు

avoid తప్్పంచు, తపు్పకొనుట

avoidance of tax పను్న ఎగవేత, పను్న తప్్పంచుకోవటం

awaited నిరీక్షింపబడుత్న్న

award తీరు్ప, నిర్ణయం, పరాదానం

awarding authority నిర్ణయాధికారం, అధికారి

awareness స్పృహ, జాగృత్
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B

backdated వెనుక తేదీ వేస్న, మునుపట్ తేదీ

background నేపథ్యం (వెనకట్ చరితరా), పూరవిరంగం

back log బకాయి, పాత నిలవలు / మిగులు

back out వెనుదీయు, మాటతపు్ప

back reference పూరవి సందర్ం, నిరేదుశం, వెనకట్ నిరేదుశం

back up పూరకమ�ైన, స్దధిము లేక అవసరమునకు 
ఉంచినట్టి

backward classes వెనకబడషిన తరగత్లు

backward tribe వెనకబడడూ  తెగలు

bad bargain నషటిము కలిగించు బేరము, నషటిము కలిగించు 
ఒడంబడషిక

bad behaviour దుష్ప్రవర్న

bad character చెడు నడవడషి, దురవిర్న

bad climate allowance అప, అధమ శ్తోష్ణస్్థత్ బతె్ ం

bad conduct చెడడూ  నడవడషి, చెడు నడత

bad debt వస్లు కాని / పాత బాకీ

baggage సామాను

bail జామీను, జమానత్, బెయిలు

balance మిగులు, నిలవ, ఖాతా నిలవ / తరాా సు

balance brought down కూడషిన నిలవ

balance brought forward ముందు పుటకు ఎత్్న నిలవ

balanced budget సంత్లిత బడెజీట్

balance sheet జమాఖరుచు పట్టికలు, ఆస్్ -అపు్పల పట్టికలు

ballot బాలెట్, రహస్య వోటు చీట్ (రహస్య వోట్ంగ్)

ballot box వోటలీప�టెటి , బాలెట్ ప�టెటి

ballot paper వోటుపతరాం
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ban నిషేధం / నిషేధంచు

bank బా్యంకు, నది ఒడుడూ

bank account బా్యంకు ఖాతా, బా్యంకు లెకకా

bank balance బా్యంకు నిలవ

bank charges బా్యంకు ఛారీజీలు, రుసుములు

bank guarantee బా్యంకు పూచీ

bank holiday బా్యంకు స�లవు

banking facility బా్యంకు సౌకర్యం

banking hours బా్యంకు పనిచేసే సమయం

banking transaction బా్యంక్ంగ్ లావాదేవీలు

bank rate బా్యంకు రేటు

bank reconciliation బా్యంకు లెకకాల సమనవియం

bankrupt దివాలాదారు

bank security బా్యంకు హామీ, బా్యంకు పూచీ

bank statement బా్యంకు వివరణ పట్టిక

banquet విందు, ఉపనా్యసాలతో కూడషినవిందు

bar council బార్ క్నిసీల్, నా్యయవాది మండలి

bargain బేరం

bargaining బేరమాడుట

barren land బంజరు భూమి, పో రంబో కు

barter సాటా, వసు్  మారి్పడషి

base సా్థ వరం, మూలసా్థ నం, స�ైనికసా్థ వరం

baseless నిరాధార

basement అడుగు మటటిము, పీఠము

base year ఆధార / పరాా త్పదిక సంవతసీరం

basic మూల, మౌలిక

basically మౌలికంగా, పరాధానంగా 

basic intelligence మౌలికమ�ైన తెలివితేటలు

basic pay అసలు జీతం, మూలవేతనం
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basic scale of pay పరాా త్పదిక వేతనం సేకాలు / శ్్రణి, మూల వేతన 
కొలమానము

basic training పరాా థమిక శిక్షణ

basis ఆధారం, పరాా త్పదిక

batch జటుటి , గుంపు, వరగము సమూహము

batch number జటుటి  క్రమ సంఖ్య

bearer cheque బేరరు చెకుకా (తెచిచున వారిక్ చెలిలీంచేటందుకు 
రాస్ంది) వాహక ధనాదేశం

before cited ముందు పేర్కాన్న

behaviour పరావర్న, వర్న

belief నమమూకము, విశావిసము

below par కంటె తగిగన

bench ధరామూసనం / బెంచి, ఇదదురు

benchmark బెంచి మారుకా, సరేవిగురు్

beneficial లాభసాట్, పరాయోజనంగల

beneficiary లాభం పొ ందే వ్యక్్, లబ్ధిదారు

benefit లాభం, హితం, మ్లు

benefit	of	doubt సందేహ లాభం, సందేహం కారణంగా నేరసు్ నిక్ 
కలిగే లాభం

benevolence హితకరం, ఔదార్యం

benevolent fund హితకార నిధి

bequeath వీలునామా పరాకారం ఆస్్  ఇచుచు

bequest వీలునామా దావిరా వదిలిన ఆస్్

bereaved శ్కాకులుడెైన, శ్కారు్ డెైన

best endeavours ఉత్మ కృష్, పరాయత్నం

betterment అభివృదిధి , మ్లుతరం / మ�రుగుపరచటం

bias పూరావిభిపరాా యం, పక్షపాతం

biased opinion పక్షపాతంలో కూడషిన అభిపరాా యం

bibliography గ్రంథస్చి, గ్రంథస్చీ శాస్ం్
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biennial దివివారిషిక

bifurcate ర�ండుగా విభజంచటం

bigamy ర�ండ్  వివాహం

bilateral ఉభయపక్ష

bilingual ఉభయ భాషా సంబంధిత

bicameral ఉభయ సభలు కలిగిన

bill బ్లులీ , చిత్్  చటటిం

bill of exchange వినిమయపతరాం, హుండీ బ్లులీ

bimonthly report దెైవిమాస్క పరాత్వేదన

binding కటుటి బాటు, కటటిడషి, కటుటి దిటటిం

biodata జీవనవృత్ము / సీవియ పరిచయము

bipartite ఉభయపక్షికమ�ైన

bipartite agreement ఉభయపక్ష ఒప్పందం

birth anniversary జనమూదినోతసీవము

birth	certificate జనమూ ధురా వపతరాం

birth control సంతాన నిరోధం, కుటుంబ నియంతరాణ

birth date పుట్టిన తేదీ

birth place జనమూస్థలం

birth rate జనన రేటు

biweekly పక్ష, అరధిమాస్క

black economy నలలీ  ఆరి్థక వ్యవస్థ

black list అనుమానాస్పదుల పట్టిక

blackmail బెదురు సాకు చ్పు, సాకు చ్ప్ బెదిరించు

black market చీకట్ బజారు, నలలీబజారు

blame నింద, నిందించుట

blank cheque ఖాళీ చెకుకా, డబుబు మొత్ం రాయకుండా ఇచిచున 
చెకుకా

blanket deal విస్ృతముగా వా్యప్ంచిన వా్యపారము

blanket order విస్ృత ఆదేశము
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blast ధవింసం చేయు

blending మిశ్రం

block బాలీ కు, సమిత్, ఖండం

blockade రవాణా బందీ, దిగబుంధం

blocked capital చికుకాబడషిన మూలధనం

block letter ప�దదు  అక్షరము, స్పషటిముగా రాస్న అక్షరము

blood donation రక్దానం

blood relations రక్సంబంధీకులు

blue collar job శారీరక శ్రమతో కూడషిన ఉద్్యగము, లేబర్ వరుకా

blueprint పథకం నమూనా, ఛాయా ముదరాణ

bluff బుకాయింపు

board మండలి, పరిషత్్ , సమిత్

boarding and lodging భోజన వసత్, సౌకరా్యలు

board of directors పాలక మండలి

board of revenue ఆదాయ సంబంధమ�ైన పాలక మండలి

body సమిత్, సమష్టి , మండలి, సంస్థ

bodyguard అంగరక్షకుడు

bogus voucher బూటకపు వోచర్

bonafides పరాా మాణిక వివరాలు, సదాచారము సద్ భావము

bond బాండు, పతరాం, దసా్ వేజు

bonded labour వెట్టిపని, వెట్టి  చాక్రీ, కటుటి బానిస

bonus బో నసు, అదనపు లాభంశం

booking	office నమోదు ఆఫీసు, ట్క�ట్ ఆఫీసు

book-keeper ఖాతా నిరావిహకుడు, లెకకాల పుస్కాలు రాసే 
వ్యక్్

book-keeping ఖాతా నిరవిహణ, లెకకాలు రాయటం

booklet చిన్న పుస్కం 

book of reference సంపరాదింపు పుస్కం

book value ఖాతా విలువ, ఖాతా దాఖలా ఖరీదు



booth break in service

20

booth బూత్, కేందరాం, అర

booth capturing బూత్ను వశపరచుకొనుట

border allowance సరిహదుదు  భతా్

border line సరిహదుదు  గీత

borrower బాకీదారు, ఋణ గ్రహీత

borrowing power అపు్ప చేసే అధికారం, అపు్ప తీసుకొనే శక్్

boss అధికారి

bottleneck ఇరకాటం, అడడూంక్

bracket బేరాకు, బేరాకుప�టెటి  (యాంత్రాకం), అడడూగింపు, 
అడడూగించు

boundary సరిహదుదు

boycott బహిషకారణ, బహిషకారించు

brain drain మ్ధావుల వలస

branch	office శాఖా కారా్యలయము

breach భంగం (శాంత్ మొ.), ఉలలీ ంఘనం

breach of agreement ఒప్పంద భంగం

breach	of	confidence విశావిసఘాతం

breach of contract కరారునామా ఉలలీ ంఘన, కాంటరాా కుటి  / ఒప్పందం 
ఉలలీ ంఘన

breach of discipline క్రమశిక్షణ భంగం, ఉలలీ ంఘన

breach of law శాసన ఉలలీ ంఘన, భంగం

breach of peace శాంత్ భంగం

breach of privilege పరాతే్యక హకుకా భంగం

breach of promise వాగాదు న భంగం

breach of rule నియమభంగం, ఉలలీ ంఘన

breach of trust నమమూకద్రాహం

breakage పగులు, బ్ట

break down భగ్నమవు, చెడషిపో వు

break in service ఉద్్యగంలో అంతరాయం
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break-up విభజన, విచిఛేన్నం చేయు, విడదీయు

breed జాత్, ఉత్పత్్

bribe లంచం, లంచమిచుచుట

brief సంగ్రహం, కులీ ప్ం చేయు

briefing సారాంశ వివరణ / నివేదన

brief resume కులీ ప్ సారాంశం

brilliant record ఘనమ�ైన నమోదు, శాశవిత పరాా త్పదికప�ైన 
నమోదు

bring into notice దృష్టిక్ తీసుకురావడం, దృష్టిక్ తెచుచుట

broadcast పరాసారం, పరాసారం చేయు

broadsheet వెడలా్పట్ పొ రవంట్ వసు్ వు, విస్ృతమ�ైన 
ఉపరితల విభాగము

brochure వివరణిక (చిన్న పుస్కం)

brokerage దళీరీతనం, దళీరీ రుసుం, బోరా కరేజ

brought forward (b/f) ముందుకు తీసుకొన్న, ఎక్కాంచిన

budget allocation బడెజీట్ కేటాయింపు

budgetary control బడెజీటు కేటాయింపు నియంతరాణ

budget estimate బడెజీటు అంచనాలు

budget provision బడెజీటులో కేటాయింపు

building భవనం, భవన నిరామూణం

bulk రాశి, స్్థ లం, అధికాంశం

bulk purchase అధిక మొత్ం కొనుగోలు, టోకు కొనుగోలు

bulletin బులెట్న్, లఘు వివరణిక (పత్రాక), సమాచార 
పతరాం

bumper crop పుషకాల పంట

bunching of vacancies ఖాళీ ఉద్్యగాల సముదాయం

bungling పొ రపాటు చేయు

bureaucracy ఉద్్యగుల ప�త్ందారీ, అధికార తంతరాా ంగం

bureaucrat ఉద్్యగి-ప�త్ందారు, అధికార తంతరావాది
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business class వా్యపార వరగము

business hours (= hours of 
business)

వా్యపార వేళలు, పనివేళలు (సమావేశ సం.)

businessman వా్యపారి

buy-back అమిమూనదాని్న త్రిగి కొని తీసుకొను

buyer కొనుగోలుదారు

bye election (by election) ఉప ఎని్నక

by hand చేత్తో, పరాత్యక్షంగా

by post తపాలా / పో సుటి  దావిరా

C

cabin baggage కేబ్న సామాను

cabinet మంత్రామండలి

cadre సమూహము, స�ైన్యములో నియమించబడషిన 
స్బబుంది పరాణాళిక

calamity అరిషటిం, దుర్ఘటన, విపత్్

calculation గణన చేయు, లెక్కాంపు 

calendar year కా్యలెండర్ సంవతసీరము

campaign కార్యవర్న, పరాచారం, దాడషి

campus ఆవరణ

campus interview కా్యంపస్ ఇంటరూవియూ

cancel రదుదు , రదుదు  చేయు

cancellation రదుదు  చేయుట

candidate అభ్యరి్థ

candidature అభ్యరి్థతవిము

canvassing పరాచారం చేయటం

capability సామర్థయూం
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capable సామర్థయూ0 గల, యోగ్యత గల

capacity సమర్థత, భారకత, వా్యపకత, యోగ్యత, హో దా

capital మూలధనం, స్్థర చరాస్్  రూపంలో / వాటాల 
రూపంలో ఉన్న ప�టుటి బడషి

capital expenditure మూలధన వ్యయం

capital punishment మరణదండన, ఉరి శిక్ష

capitation fee తలసరి రుసుం

capture బందీచేయు, వశమవు, చికుకాట

care జాగ్రత్, సంరక్షణ

career వా్యసంగం (విదా్య, వా్యపార, జీవన సం.), 
జీవనోపాధి మారగం

career development జీవనోపాధి వికాసము

caretaker government ఆపదధిరమూ పరాభుతవిము, తాతాకాలిక పరాభుతవిం

carried forward (c/f) ముందుకు తీసుకుపో యిన

carry forward ఉతార�క్కాంచు, ముందు పుటకు ఎత్్

carrying cost రవాణా ఖరుచు

carry over పరిమిత్లు ప�ంచుట

cartage బండషి బాడుగ, రవాణా బాడుగ, బండషి క్రాయి

case వ్యవహారం, కేసు, ముకదదుమా

case study దృషాటి ంత అధ్యయనం, వ్యవహార అధ్యయనము

cash ర్కకాం, నగదు

cash balance నగదు, ర్కకాం నిలవ

cash book నగదు చిటాటి , పుస్కం

cash card కా్యష్ కారుడూ , నగదు కారుడూ

cash	certificate నగదు ధురా వపతరాం

cash counter నగదు క్ంటరు

cash crop వాణిజ్య పంట

cash discount నగదు పటటిం / డషిసౌకాంటు, నగదు తగిగంపు

cash down తక్షణం చెలిలీంపు
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cash in hand చేత్ నగదు

cash memo నగదు చీట్

cash payment నగదు చెలిలీంపు

caste కులము

caste	certificate కుల ధురా వపతరాం

casting vote నిర్ణయవోటు

casual ఆకస్మూక(0), తాతాకాలిక(0)

casual labour అనియతకూలి (శ్రమ)

casual leave ఆకస్మూక స�లవు

casualty దుర్ఘటన, ఆకస్మూకము, అత్యవసరము

casual vacancy తాతాకాలిక ఖాళీ

catalogue కేటలాగ్, స్చీ పట్టిక

categorical నిశచుయమ�ైన

category శ్్రణి

catering service ఆహార సరఫరా సేవ, భోజన సేవ

caution హెచచురిక, జాగ్రత్, సావధానము

caution money పూచీధనం

cease	fire యుదధివిరమణ

ceiling (as of “price”) స్లింగ్, గరిష్ఠ  పరిమిత్, లోకపు్ప

celebration ఉతసీవం

cell phone స�ల్ ఫో న్, భరామణ ధవిని

censor పూరవి పరిశ్లన, స�నాసీరు

censure అభిశంస్ంచు

censure motion అభిశంసన తీరామూనం / పరాత్పాదన

census జనగణన, జనాభా లెకకాలు

central cess కేందీరాయ పరాభుతవి పను్న 

central civil service (CCS) 
rules

కేందరా స్విల్ సరీవిసు నియమావళి

central excise కేందరా ఎక�ైసీజ్, కేందరా ఉతా్పదన పను్న
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central government కేందరా పరాభుతవిం

centralization కేందీరాకరణ

centralized service కేందీరాకృత సేవ

centrally funded scheme కేందరాం దావిరా నిధులు పొ ందిన పథకం

centrally sponsored scheme కేందరా పరాత్పాదిత పథకం

central	office కేందరా పరాధాన కారా్యలయం

central revenues కేందరా పను్న ఆదాయం

central sales tax కేందరా అమమూకపు పను్న

centre కేందరాం, మధ్యభాగము

century శతాబదుం, శతాబ్దు

cereal ధాన్యము, ఒక ధాన్యపు జాత్ మొకకా

cerealist ధానా్యగారుడు, ధాన్యవిద్

ceremonial parade ఉతసీవ వినా్యసం

ceremony ఉతసీవం, ధారిమూక కరమూకాండ

certificate పరామాణపతరాం, ధురా వపతరాం

certificate	of	fitness ఆరోగ్య ధురా వపతరాం, అర్హత పరామాణ పతరాము

certificate	of	posting పరామాణ పతరాం, టపా ధురా వపతరాం

certificate	of	service సేవా / సరీవిసు ధురా వపతరాం

certification పరామాణీకరణ / ధురా వీకరణ

certified	copy ధురా వపరచిన, నకలు, ధురా వపరచిన పరాత్

certify ధురా వపరచు

cess స�స్, రుసుం, పను్న

cessation విరమణ

chain గ్లుసు, సరేవి గ్లుసు

chairman/chairperson అధ్యక్షుడు

challan చలాను

challenge సవాలు, ఆక్ేపణ, సవాలు చేయు

chamber చేంబరు, సదనం, గది, మండలి

chamber of commerce వాణిజ్య మండలి
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change మారు్ప, బదిలీ, మారకం (చిలలీ ర)

chaos అరాజకము, అస్వ్యస్త

chapter అధా్యయం (గ్రంథములో) ఆశావిసము, 
పరిచేఛేదం 

character assassination వ్యక్్తవిహననము

character	certificate పరావర్న ధురా వ పతరాం

charge ఆరోపణ, అభియోగం, నింద, పదవీ బాధ్యత

charge over property సంపత్్ ప�ైన అధికారం

charge sheet నేరారోపణ పతరాం, అభియోగపతరాం, ఛారిజీషీటు

charitable ధరమూదాన, ధరామూదాయ

charity దానధరమూం, ధరమూదానం, ధరామూధికారం

chart వివరణ పటం, కాలమ్ వారీ పట్టిక, చారుటి

charter పటాటి , ఛారటిరు, అధికార పటాటి

chasis number ఛేస్స్ నంబరు

cheating వంచన

check తనిఖీ, సరిచ్చు, తనిఖీచేయు

check list వసు్ వుల పట్టిక

check post తనిఖీ చౌకీ, చెక్ పో సుటి

chemist రసాయన శాస్వ్ేత్, రసాయనాల వా్యపారి

cheque చెకుకా (బా్యంకు సం)

cheque let చెకుకా కాగితం

chief పరాముఖుడు, ముఖా్యధికారి

children education allowance బాలల విద్యకు భత్యం, ప్లలీల విదా్యభత్యం

child exploitation ప్లలీల శ్షణ, ప్లలీల పీడన, బాలశ్షణ

child labour బాల శ్ార మికుడు

child welfare ప్లలీల సంక్ేమం

chronic దీర్ఘకాలిక

chronological order(=chrono-
logical sequence)

కాలానుక్రమం
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circle చక్రం, వృత్ం, వలయం

circuit house సంచారక, సరూకాయూట్ గృహం

circular (=circular letter) సరుకాయూలరు, గసీ్పతరాం

circulation చలామణి, సంచరణ, గసీ్

circumstance పరిస్్థత్

circumstantial evidence పరిస్్థత్ల దృషాటి యూ సాక్ష్యం

citation ఉదాహరణ, గుణగణన

citizenship పౌరసతవిం

city compensatory allowance నగర ఖరుచులపూరక బతె్ ం

civic amenities పౌర సౌకరా్యలు

civil పౌర సంబంధ, పౌరోచిత, పరాజా

civil code స్విల్ కోడ్, పౌర సంహిత / సమూృత్

civil defence పౌర రక్షణ

civil list స్విల్ లిసుటి , స్విల్ అధికారలీ పట్టిక

civil marriage నా్యయ సమమూత వివాహం, స్విల్ మారేజ

civil procedure code స్విల్ పొ రా స్జరు కోడ్, పౌరనా్యయ కార్యసమూృత్

civil service స్విల్ సరీవిసు / ఉద్్యగం

civil suit స్విల్ దావా

civil supplies పౌర సరఫరాలు

civil war అంతరు్యదధిం

claim క�లీయిం, హకుకా పరాత్పాదన, అభ్యర్థన

claimant క�లీయిందారు, హకుకాదారు, దావాదారు

claim form దావా పతరాము

claim for refund డబుబు వాపసు కోసం క�లీయిం, దావా

clarification స్పషీటికరణ, వివరణ

class వరగం, తరగత్, రకం, శ్్రణి

classified	advertisement వరీగకరించిన పరాకటన

classified	documents వరీగకరించిన దసా్ వేజులు

classified	information వరీగకరించిన సమాచారము
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classify వరీగకరించు

classwise తరగత్ వారీ

clause కాలీ జు, ఖండం, నిబంధన

clearance ఖాళీ, విమోచన పతరాం, అనుమత్ పతరాం

clear vacancy స్పషటిమ�ైన ఖాళీ (ఉద్్యగ సం.)

clerical గుమాసా్  సంబంధ, ఫాదరీ సంబంధ (క�ైైస్వ)

clerical cadre గుమాసా్  కాడర్, గుమాసా్  వరగం

clerical error రాత పొ రపాటు

clerical staff గుమాసా్  స్బబుంది

clerical work గుమాసా్  చేసే పని

client కలీయింటు, కారా్యరి్థ, సేవారి్థ, కక్షిదారు (వకీలు 
సలహా పొ ందే వ్యక్్)

cloak room సామాను గది (ర�ైలేవి సం.), సామను భదరాపరిచే 
గది

close of the year సంవతసీరాంతము, ముగింపు

closing balance ముగింపు నిలవి, ఆఖరు నిలవి

closing date ముగింపు తేదీ, ఆఖరు తేదీ

closure సమాప్్ , ముగింపు

clue జాడ, సంకేతం, కీలకం 

co (as in ‘co-chairman’) సహ

co-accused సహనిందిత్డు, తోట్ నేరసు్ డు

coaching తరీఫీదు, శిక్షణ ఇచుచుట

coalition government సంకీర్ణ పరాభుతవిం, మిశ్ర పరాభుతవిం

code సంహిత, సమూృత్, నియమావళి

code number సంకేత సంఖ్య

code of conduct పరావర్న నియమావళి

code word సంకేత పదం

coding స్తీరాకరణ, సంహితగా రూపొ ందించుట

coercion బలాతాకారం, బలపరాయోగం
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coexistence సహజీవనం

cognizable గా్ర హ్యమ�ైన, విచారణ యోగ్యమ�ైన

cognizable offence విచారణ యోగ్యనేరం, మ్జసేటి రేటు విచారణ 
చేయదిగిన నేరం

cognizance అధికార రీతా్య కలిగించుకోవడం

coincidence ఏకకాల సంఘటన

collaboration సహయోగం, సహకారం, సహాయము

collateral security అదనపు స�కూ్యరిటీ / పూచీ / హామీ

colleague సహ ఉద్్యగి

collective సమష్టి , సామూహిక, ఉమమూడషి

collective responsibility సమష్టి  బాధ్యత

collectorate కలెకటిరు కారా్యలయము

collusion కుటరా, దుషాకార్యం కోసం రహస్య ఒప్పందం

colony కాలన్, వలస పరాా ంతం, జనావాసం

colour blindness వరా్ణ ంధత, కొని్న వరా్ణ ల భేదాని్న 
గురి్ంచలేకపో వడం

column కాలమ్ (పత్రాకా సం) వరస / నిలువు, గడషి

combing operation గాలించే / వెత్కే క్్రయ

command ఆదేశం, అధికారం, స�ైనిక పటాలం

commemoration సామూరకోతసీవం

commendable పరాశంసన్య(0), పరాశంస్ంచదగిన

commensurate సమరూప, సమవా్యపక

commentary వా్యఖ్య, వివరణ

comments వా్యఖా్యనాలు

commerce వాణిజ్యం

commercial break పరాకటనల విరామం

commission కమీషను (పరిశ్లన), కమీషను, సంఘం

commissioning పని కలి్పంచు, అఘిరాపమిత్్

commit చేయు, నిర్ంధంలో ఉంచు, నిబదుధి డవు 
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commitment నిబదధిత

commodity సరుకు, దినుసు (వా్యపార సం.)

common సామాన్య, సాధారణ, మామూలు

communal కుల, మత (సం.)

communal harmony మత సామరస్యము 

communicate కబురుచేయు, వర్మానం పంపు

communication వారా్ లాపన, సంభాషణ, రాకపో కలు

communication gap చెప్్పన మాటను వేరే విధంగా అర్థం చేసుకొను

communique ఆధికారిక సమాచారం

community సమూహం, సముదాయం

community centre సాముదాయక కేందరాం

community development 
project

సామూహిక వికాస పరాా జ�కుటి

community service సామూహిక సేవ, సామాజక సేవ

commutation పరివర్నం, మారు్ప, వినిమయం

commuted leave మారుచుకునే స�లవు

commuted value మదింపు విలువ

comparison పో లిచు చ్చుట

compassion దయ, కరుణ

compassionate ground కారుణ్య కారణాలు

compassionate leave కారుణ్య స�లవు

compatible అనురూప, సంగత

compel బలవంతప�టుటి

compendium సంక్షిప్రూపం, సంకలనం

compensation పరిహారం, నషటిపరిహారం, నషటిపూరణం

compensatory allowance నషటిపరిహారక బతె్ ం

compensatory leave పరిహార స�లవు, బదులు స�లవు

competence సమర్థత, యోగ్యత

competent అర్హత గల, సమరు్థ డెైన
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competent authority సమర్థమ�ైన అధికారవరగం / అధికారి

competition పో టీ, స్పరధి, పరాత్స్పరధి

competitive examination పో టీ పరీక్ష

compilation సంకలనం, పో గు చేయటం, కూరుచుటం

complaint ఫ్రా్యదు

complaint book ఫ్రా్యది పుస్కం

complement పూరకం, అనుబంధం

complementary పూరక

complete సంపూర్ణమ�ైన

completion	certificate సమాప్్  ధురా వ పతరాం

compliance పాట్ంపు, అనుపాలనం

complicated చికుకా పడషిన, క్లీషటిమ�ైన

compliment మ�చుచుకోలు, సు్ త్ వాక్యం

complimentary copy అభినందన పరాత్

comply with పాట్ంచు, అనుపాలించు

composite culture సమిమూశ్ర సంసకాృత్, మిశ్ర సంసకాృత్

composition రచన, పరిషాకారపు ఏరా్పటు

comprehensive సమగ్రమ�ైన

comprehensive insurance సమగ్ర భీమా

compromise రాజీ, సమాధానం, పరిషాకారం, తీరామూనం

compulsory నిరబుంధ, తప్పనిసరి, అనివార్య

compulsory retirement నిరబుంధ పదవీ విరమణ

computer కంపూ్యటర్, గణన యంతరాం

computer centre కంపూ్యటర్ స�ంటర్

computer friendly కంపూ్యటర్ అనుకూలత కలిగిన

computerization కంపూ్యటరీకరణ

computer language కంపూ్యటర్ భాష

computer literacy కంపూ్యటర్ అక్షరాస్యత

concept భావన, సంకల్పన
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concern సంబంధం, వా్యపార సంస్థ

concession రాయితీ, తగిగంపు

concessional rate రాయితీ రేటు, తగిగంపు రేటు

concession	certificate రాయితీ ధురా వపతరాం

conciliation రాజీ, సమాధానం

concluding remarks ముగింపు వా్యఖా్యనం

conclusion ఉపసంహారం, నిషకారషి, నిశచుయించి చెప్్పన

conclusive నిరా్ణ యక, నిర్ణయించే, నమమూకం కలిగించే

concur ఏక్భవించు, సమమూత్ంచు

concurrence సమమూత్

condemn నిందించు, ఖండషించు

condition షరత్, నిబంధన, నియమం

conditional షరత్లతో కూడషిన

conditional acceptance షరత్ప�ై అంగీ కారం

conditions of contract కాంటరాా కుటి  షరత్లు

conditions of service ఉద్్యగ / సరీవిసు షరత్లు

condolence సంతాపం

condone క్షమించు, మాఫీ చేయు

conduct పరావర్న, చర్య, నడవడషి

conduct rules పరావర్న నియమావళి

conference సమావేశం

conference room సమావేశ శాల, సమ్మూళన గది 

conferencing facility సమావేశాలు జరుపుకొనే సౌకర్యం

confer పరాసాదించు, అరి్పంచు, పరాదానంచేయు

confidential గోప్యమ�ైన, రహస్యమ�ైన

confinement నిరబుంధం, గర్ధారణ, పరిమితం

confirm దృఢపరచు, బలపరుచు

confirmation దృవీకరణ, స్్థరీకరణ, ఖాయపరచటం

confirmation	of	service ఉద్్యగ స్్థరీకరణ
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confirmation	order స్్థరీకరణ ఉత్రువు

confiscation జపు్ , పరాభుతవి పరం చేయటం, సావిధీన 
పరచుకోటం

conflict పరస్పర సంఘరషిణ / విరోధం

conflicting	views పరస్పర విరుదధిమ�ైన అభిపరాా యాలు

conformity అనురూపత, కటుటి  బాటు, అనుబదధిం

congratulation అభినందనలు

connection సంబంధం

connivance కుమమూకుకా, రహస్య సమమూత్

conscience అంతరాతమూ, అంతర్ బుదిధి

consensus సరవిసమమూత్, బహుజన సమమూత్ 
సాధారణాభిపరాా యం

consent సమమూత్, సమమూత్ంచు

consequence పరిణామము, ఫలితము, పర్యవసానము

consequent అనుగామి సంఘటన

conservation సంరక్షణ, పరిరక్షణ (పురావసు్ , భూసార సం.)

consideration zone పరా్యలోచన మండలం

consignee పొ ందేవాడు, గ్ార హకుడు

consignment రవాణా సరుకు, సరుకు అప్పగింత

consignment note రవాణా పతరాం, రవాణా రసీదు

consistent అనుకూలమ�ైన, అవిరుదధిమ�ైన

consolidated fund సంచిత నిధి

consolidated pay ఏకమొత్పు జీతం

consolidated statement ఏకీకృత వివరణ పతరాం

consolidation ఏకీకరణ

conspicuous సువ్యక్, తెలిసే, కనిప్ంచే

conspiracy కుటరా, గూడుపుఠాణి

constant స్్థరమ�ైన, మారు్ప లేని, ఎడ తెగని

constituency నియోజక వరగం
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constituent సంఘటక భాగం, అంతరగత భాగం

constitution రాజా్యంగం, సంవిధానం

constraint నిరబుంధం, అవరోధం, అడడూము

construction నిరామూణం, కటటిడం, రచన, అనవియం

consultant సంపరాదింపు నిపుణుడు

consultation సంపరాదింపు, సలహా

consultative committee సంపరాదించు మండలి / సంఘం

consumable item ఉపభోజ్య వసు్ వు / ఇతరుల దావిరా 
తయారుచేయబడషి, 

consume వినియోగించు, అనుభవించు, వాడుకొను

consumer’s goods నితా్యవసర వసు్ వులు, వినియోగ సరుకులు

consumer forum/council వినియోగదారుల మండలి

consumer orientation వినియోగదారు యొకకా పునశచురణ

consumption వినియోగం, వాడకం, సేవించడం, క్షయ

contact సంపరకాం, స్పర్శ, పరిచయం

contact programme సంపరకా కార్యక్రమం

contagious disease అంటు వా్యధి

contain నిలుపుదల చేయు, అరికటుటి , కలిగి ఉండు

contemplate ఆలోచించు, మననం చేయు

contemporary సమకాలిక

contempt of court కోరుటి  ధికకారణ, నా్యయసా్థ న ధికాకారం

contention వివాదాంశం, పో టీవాదం, విశావిసం

contents విషయాలు, వసు్ వులు, విషయ స్చిక

contest పో టీ, పరాత్వాదం, పరాత్వాదం చేయు

context సందర్ం

contingencies ఆగంత్క వ్యయాలు

contingency యాదృచిఛేక స్్థత్, ఆకస్మూకత

contingency allowance యాదృచిఛేక అవసరాల కోసం డబుబు

contingency fund ఆకస్మూక ఖరుచుల నిధి, ఆగంత్క నిధి



contingency grant convenience

35

contingency grant యాదృచిఛేక అవసరాల కోసం మంజూరు అయిన 
విరాళము

contingency plan ఆకస్మూక అవసరాల కోసం పరాణాళిక

contingent charges కంట్ంజ�ంట్ ఛారిజీ, ఆకస్మూక కార్యవిధి

continuous appointment నిరంతర నియామకం

continuous development నిరంతర వికాసం

continuous process నిరంతర పరాక్్రయ

continuous service నిరంతర సేవ / సరీవిసు

contraband నిష్దధి  సరుకు, దొంగచాటు సరుకు

contract కాంటరాా కుటి , కరారు, ఒప్పందం, ఒడం బడషిక

contract deed ఒప్పందపు దసా్ వేజు

contract of employment ఉద్్యగపు ఒడంబడషిక / కాంటరాా కుటి

contract period ఒప్పంద గడువు, ఒప్పంద సమయము

contractual document కాంటరాా కుటి  దసా్ వేజు

contractual liability కాంటరాా కుటి  నషటి భరణ బాధ్యత

contractual service కాంటరాా కుటి  ఉద్్యగం

contradiction ఖండన, పరస్పర విరుదధిం / పరాత్వాదం

contradictory statement విరుదధి  కథనం

contrary విరుదధిం, పరాత్కూల / విరుదధింగా

contravention విరుదధిత, ఉలలీ ంఘన

contribution అంశదానం, అంశదాయం, సహాయం

contributory pension scheme అంశదాయి ప�ంషన్ పథకం

contributory provident fund అంశదాయి భవిష్యనిధి

control నియంతరాణ, అదుపు, కంటోరా లు

controlling	officer నియంతరాణాధికారి, నిరా్ణ యకాధికారి

controversial వివాదాస్పదమ�ైన

controversial matter వివాదాస్పద విషయం

controversy వివాదం

convenience సౌకర్యం, వీలు, వెసులు బాటు
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convention సంపరాదాయం, ఆచారం, వాడుక

conventional రూఢషి అయిన, సంపరాదాయమ�ైన, పరిపాట్ 
అయిన

conversant బాగా తెలిస్న, సుపరిచితమ�ైన

convert మారు్ప చేయు, మారుచు

converted leave మారి్పడషి స�లవు, వినిమయ స�లవు

conveyance వాహనం, అనా్యక్ార ంత పతరాం, దసా్ వేజు

conveyance allowance వాహన బతె్ ం 

conveyance deed అనా్యక్ార ంత దసా్ వేజు

conveyance expenses వాహన ఖరుచులు

convict ద్ష్, శిక్షిత్డు, ద్ష్గా నిర్ణయించు

conviction నేర నిర్ణయం, ద్ష్తవి నిర్ణయం

convocation విశవివిదా్యలయ సా్నతకోతసీవం

cooling off period స్్థమిత పడడానిక్ పట్టి  సమయం

cooperation తోడ్పడు, సహకారం

cooperative సహకార

cooperative society సహకార సంఘం

co-opt కో ఆప్టి చేసుకొను, సహ ఎంప్క చేయు

co-opted member సహ ఎంప్క సభు్యడు

co-ordination సమనవియం

co-owner తోట్ యజమాని, సహయజమాని

co-partner తోట్ భాగసు్థ డు, సహ భాగసు్థ డు

copy నకలు, పరాత్, పరాత్లిప్, ఒరవడషి

copying నకలు / పరాత్లు తీయటం

copyright కాపీర�ైటు, గ్రంథ పరాచురణ హకుకా

cordial సదా్వపూరవిక

coroner దురమూరణ విచారణాధికారి (పటటిణాలలో)

corporate body సంఘట్త సంస్థ , కార్్పరేట్ సంస్థ

corporate planning కారో్పరేట్ పరాణాళికా రచన
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corporation పాలక సంఘం, నిగమం, కార్్పరేషన్

corporation tax పాలక సంఘ పను్న, కంప�న్ల ఆదాయం మీద 
విధించే పను్న

correction దిదుదు బాటు, సరిచేయడం

corrective measures (=correc-
tives)

దిదుదు బాటు చర్యలు

correspondence అనుగుణ్యం, సరిపడటం, రాయటం

correspondence course పతరాా ల దావిరా శిక్షణ / కోరుసీ

correspondence portion ఉత్ర పరాత్్యత్రాల దావిరా జరిగే భాగం

correspondent లేఖరి, పతరా వ్యవహర్, విలేఖరి

corresponding అనురూపమ�ైన, త్ల్యమ�ైన, పరాత్ అయిన

corrigendum తపొ్ప పు్పల పట్టిక

corroborate బలపరచు, ధృఢపరచు

corroboration బలపరచడం, (అసలు సాక్షా్యని్న రూఢషిచేయడం)

corrupt అవిన్త్కరమ�ైన, లంచగ్ండషి

corruption అవిన్త్, లంచగ్ండషితనం

corrupt practice అవిన్త్, అవిన్త్ సాధన

cosmopolitan city మహా నగరము

cost ఖరుచు, వ్యయం, ఖరీదు, ధర

cost accountant ఉత్పత్్ ఖరుచు లెకకా (వివిధ అంశాలకు) 
చెపు్పవాడు

cost analysis వ్యయవిశ్లీషణ

cost ceiling ఉత్పత్్ గరిష్ఠ  ఖరుచు హదుదు

cost effectiveness ఉత్పత్్ ఖరుచు తగిగంచే విధానాలు

cost of living జీవన వ్యయం

cost overrun ఉత్పత్్ ఖరుచు అత్క్రమణ

cottage industry కుటీర పరిశ్రమలు

council మండలి, పరిషత్్ , క్నిసీల్

council of ministers మంత్రా మండలి
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council of states రాజ్యసభ

counsel సలహా వకీలు, సలహా, ఆలోచన

counselling సలహా చెపు్పట, హిత బో ధ చేయుట

counter క్ంటరు, లెకకా యంతరాం, పరాత్వాదం

counter action విరుగుడు, పరాత్విధానం

counter	affidavit ఎదురు పరామాణపతరాం

counter charge ఎదురు ఆరోపణ, పరాతా్యరోపణ

counter claim ఎదురు హకుకా పరాత్పాదన

counterfeit currency నకలీ నోటులీ  / నాణాలు

counterfeiting నక్లీ నోటులీ  తయారు చేయుట

counterfoil ఎదురు పరాత్, మారుపరాత్, పరాత్పతరాకం

counter offer ఎదురు పరాత్పాదన

countersign ధురా వీకరణ సంతకం, గురి్ంపు సంతకం

coup (de etat) విపలీవఘాతం

coupon చీట్, కూపను

courier వారా్ హరుడు

courier service కొరియర్ సరీవిసు

course కోరుసీ, నిరిదుషటి  క్రమం, క్రమరీత్

courses of study అధ్యయన పాఠ్య క్రమము

court case కోరుటి  కేసు

courtesy మరా్యద, సౌజన్యం

court of small causes చిన్న కేసుల కోరుటి  

covenant లిఖిత ఒప్పందం, ఒడంబడషిక, చటటిసమమూతమ�ైన

cover కవరు, మూత / లకోటా, కవచం

coverage వా్యప్్  రక్షణ కోసం క్ేతరాం లేదా నిధి

covering letter పరాసా్ వన లేఖ, సహా లేఖ

covering memo పరాసా్ వన తాకీదు / మ�మో

covering note పరాసా్ వన నోటు

crash programme అత్ తవిరగా ముగింపచేసే కార్యక్రమం
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creamy layer ఉన్నత వరగం

creation కల్పన, నిరామూణం, ఏరా్పటు, సృష్టి

creative సృజనాతమూకమ�ైన

creativity సృజనాతమూకత

creche శిశు సదనం, శిశువిహార్

credentials committe విశవిసన్య పతరాా ల సమిత్ / సంఘం

credibility విశవిసన్యత, నమమూకము

credit జమపదుదు , పరపత్, పరాత్షటి , ఉదెదుర / అరువు

creditable నమమూతగిన, విశవిస్ంపదగిన

credit advice క�్రడషిట్ ఎడెైవిజ్

credit and thrift society పరపత్ పొ దుపు సంఘం

credit card క�్రడషిట్ కారుడూ

credit facilities పరపత్ సౌకర్యం

credit entry జమ పదుదు  / జమ నమోదు

credit note జమ రసీదు, పరపత్ నోట్, ముజరాల నమోదు

creditor ఋణదాత, పరపత్దాత

cremation అంత్యక్్రయలు, దహన సంసాకారం

cremation ground శమూశాన వాట్క, శమూశానం

crew నావికా సమూహం, చోదకబృందం

crime నేరం, అపరాధం

criminal breach of trust విశావిస భంగ నేరం, నేరం క్ందిక్ వచేచు నమమూక 
ద్రాహం

criminal court క్్రమినల్ నా్యయసా్థ నం

criminal negligence అశ్రదధి  నేరం, నేరం క్ందిక్ వచేచు అశ్రదధి

criminal offence శిక్షార్హ నేరం, క్్రమినల్ అపరాధం

criminal procedure code క్్రమినల్ పొ రా సీజర్ కోడ్, నేర విచారణ సమూృత్ / 
సంహిత

crisis సంక్షోభం, సంకటావస్థ

crisis management సంకటావస్థ  నిరవిహణ
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criterion నిర్ణయ పరామాణము

criticism విమర్శ

cross పర సంపరకా(0), సంకర(0), ఎదురు, అడుడూ , 
పరాత్

cross breed సంకరజాత్

cross checking ఎదురు తనిఖీ, ఒకదానితో ఒకట్ సరిచ్డటం

crossed cheque కా్ర స్ చేస్న చెకుకా

cross examination అడుడూ  పరీక్ష, సాక్షిని పరాత్వాది పరీక్షించడం

cross reference పరస్పర నిరేదుశం, పరాత్ నిరేధిశం

cross voting పరాత్కూల వోట్ంగు

crucial date కీలకమ�ైన తారీఖు

crude స్్థ లమ�ైన, అపరిణతమ�ైన

culpable homicide అపరాధమ�ైన మానవ హత్య

culprit నిందిత్డు, నేరసు్ డు

cultivation సేద్యం, వ్యవసాయం

cultural exchange programme పరస్పర సంసకాృత్ల పరిచయ కార్యక్రమం

cumulative పో గ�ైన, కూడుకొన్న, సంచితమ�ైన

currency చలామణి, కర�న్సీ, నాణెపు పదదుత్, దరావ్య విధానం

currency exchange కర�న్సీ వినిమయం

currency note కర�న్సీ నోటు

current పరావాహం, విదు్యత్ప్రవాహం

current account వాడకం ఖాతా, కర�ంటు పదుదు , చలామణి పదుదు

current duties పరాసు్ త విధులు

current session పరాసు్ త సమావేశం

curriculum vitae (cv) ఆతమూ వృతా్ ంతము, జీవన వృతా్ ంతము

curtail తగిగంచు, తృంచివేయు

custodian సంరక్షకుడు, పదిలపరిచేవాడు

custody సంరక్షణ, అధీనం, నిరబుంధం, అభిరక్ష

custom ఆచారం, వాడుక, రివాజు
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custom(s) సీమ సుంకాలు

customary మామూలెైన వాడుక�ైన, ఆచారానుగుణమ�ైన

customary procedure ఆచారానుగుణమ�ైన కార్య పదధిత్

custom duty సీమా శులకాం

customer గిరాకీదారు, ఖాతాదారు, కొనుగోలు దారు

customer friendly కొనుగోలు దారులకు సౌలభ్యం కలిగించే

custom examination సీమ సుంకాల పరీక్ష, పరిశ్లన

cut down తగిగంచు, కోస్వేయు

cut motion కోత పరాత్పాదన / తీరామూనం (శాసన సభ సం.)

cut off date చివరి తారీఖు

cycle ఆవృత్్, త్రిగి త్రిగి వచేచు కాల వ్యవధి

D

daily రోజువారీ, దినసరి, రోజు, దినపత్రాక

daily allowance రోజువారీ భత్యం / బతె్ ం, దినసరి భత్యం

daily diary పరాత్రోజూ దినచర్య రాసే పుస్కం

daily register అనుదిన రిజసటిరు, డెైలీ రిజసటిరు

daily report దినసరి నివేదిక, రోజు వారీ నివేదిక

daily routine రోజువారీ, మామూలు, నిత్యపరిపాట్

daily wages రోజువారీ కూలి, దినసరి కూలి

dak stage డాక్ సేటిజ, డాక్ సా్థ యి

dak tray డాక్ ట్రా

damage నషటిం, నషటిపరచు

damages హాని, నషటిము

dangerous పరామాదకరమ�ైన, అపాయకరమ�ైన

daring సాహసం కల, ధెైర్యం కలిగిన
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data దతా్ ంశం, భోగటాటి

data bank డాటా బా్యంక్

data base డాటా బేస్, దతా్ ంశ ఆధారము

data collection డాటా సేకరణ / సంకలనం

data feeding డాటా పో షణ, డాటా ఫీడషింగ్

data processing దతా్ ంశ అనుక్రమం / పరిశ్లన పరాక్్రయ

date తేదీ

date of arrival వచెచు (చేరే) తేదీ, చేరుకునే తేది

date of birth పుట్టిన రోజు

date of departure బయలుదేరిన తేదీ

date of discharge విడుదల తేదీ, విముక్్ చేస్న తేదీ

date of maturity పరిణత తేదీ, చెలులీ బడషి తేదీ

date of receipt అందిన తేదీ, చేరిన తేదీ

date stamp తేదీ ముదరా, తేదీలు వేసేముదరా

day scholar పగట్ విదా్యరి్థ

day shift పగట్ ష్ఫుటి , పగట్ మారి్పడషి (కారిమూక సం.)

days of grace ఉదార దినాలు

day to day work రోజువారీ పని

dead account అమలులో లేని ఖాతా

dead line ఆఖరి గడువు

deadlock పరాత్షటింభన

dead stock register అమమూడానిక్ వీలు లేని వసు్ వుల రిజసటిరు

dead weight ఉతా్పదక హీనభారం, నిశచులభారం

deal వ్యవహారం, వ్యవహరించు

dealing assistant వ్యవహరించే సహాయకుడు

dealing వ్యవహారము

death anniversary వరధింత్, సాంవతసీరికం

dearness allowance కరువు బతె్ ం (అధిక ధరల కారణంగా)
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death	benefit మృత్్యవు కారణంగా అందిన సహాయం

death-cum-retirement gratuity మరణ-ఉద్్యగ విరమణ ఉదారభృత్

death in service ఉద్్యగంలో ఉండగా మృత్ చెందుట

deauthorizatioin ఒకరి తరఫున వ్యవహిరంచడానిక్ ఇచిచున 
అధికారాని్న ఉపసంహరించుకొనుట

debar డషిబార్, పరాత్బంధించు, నిషేధించు (హకుకా 
వగ�ైరా)

debit ఖరుచు, బాకీ, ఖరుచు వరాా యు

debit advice ఖరుచు సలహా

debt అపు్ప, ఋణం

debt management ఋణ వ్యవహారాల నిరవిహణ

debtor బాకీదారు, ఋణం తీసుకున్నవాడు

deceased మృత్డు, మరణించిన

decency సభ్యత, మరా్యద, ఔచిత్యం

decentralization వికేంధీరాకరణ

deciding factor ఒక నిర్ణయానిక్ తెచేచు అంశం, నిర్ణయించే అంశం

decision నిర్ణయం

decision making నిర్ణయం చేయుట

decision making process నిర్ణయం చేసే కార్య పదధిత్

declaration వాజూమూలం, వెలలీడషి, పరాకటన

declaration of income ఆదాయాని్న వెలలీడషించుట

declared value వెలలీడషించిన / పరాకట్ంచిన విలువ

declare on oath పరామాణ పూరవికంగా పరాకట్ంచు

decode గూఢలిప్ వెలలీ డషిచేయు

decontrol కంటోరా ల్ తొలగింపు, నియంతరాణ తొలగింపు

decorum ఔచిత్యం, మరా్యద

decrease తగిగంపు, తగిగంచు

decree డషికీ్ర, తీరు్ప, నిర్ణయం, ఆజ్ఞ

dedication అంక్తం, సమర్పణ
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deductible తీస్వేయదగిన, తగిగంచదగిన

deduction మినహాయింపు, తీస్వేత

deduction at source ఆధారం నుంచి తగిగంపు / కోత

deduction from salary జీతాల నుంచి మినహాయింపు

deed దసా్ వేజు

deed of mortgage తాకటుటి  దసా్ వేజు, తనఖా దసా్ వేజు

deemed university డీమ్డూ  విశవివిదా్యలయం, సవియం పరాత్పత్్ 
విశవివిదా్యలయం

deface వికారం చేయు, విరూపంగా చేయు

de facto వసు్ తః, వాస్వానిక్, వాస్వంగా

defalcation దరావా్యపహరణ, దురివినియోగం

defamation పేరు చెరచు, ఎవరిని గురించెైనా చెడడూగా 
మాటాలీ డు

default లోపం, తపు్ప, అశ్రదధి , ఉపేక్ష

defaulter ఉపేక్షకుడు, గ�ైరుహాజరుదారు, అత్క్రమణదారు

defective లోపభూయిష్ఠ

defence రక్షణ, రక్షణదళ (స�ైనిక సం.)

defence counsel పరాత్వాది వకీలు

defence production రక్షణ సామగి్ర, ఉత్పత్్

defendant పరాత్వాది, సమాధానం చెప్పడానిక్ ప్లువబడే 
కక్షిదారు

defer వాయిదా వేయు

deferred expenditure వాయిదా వేస్న ఖరుచు

defiance ధికాకారం, తృణీకారం

deficit లోటు

deficit	budget లోటు బడెజీటు

define నిరవిచించు

defy ధికకారించు

degradation శ్్రణి తగుగ ంపు, దరాజీ  తగిగంపు
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degree డషిగీ్ర, విశవివిదా్యలయ పటాటి , కొలమానం

dejure నా్యయతః

delay జాప్యం, తాతాసీరం, జాప్యం చేయు, తాతాసీరం 
చేయు

delegate పరాత్నిధి, డెలిగేటు

delegated authority ఇతరులకు పరాా త్నిధ్యం వహించడానిక్ పొ ందిన 
అధికారం

delegation పరాత్నిధి వరగం, పరాా త్నిధ్యం

delegation of powers అధికారం అప్పగింత

delete తొలగించు

deletion తొలగింపు 

deliberately ఉదేదుశ్యపూరవికంగా, కావాలనే

deliberation పరా్యలోచన, యుకా్ యుక్ వివేచన

delicencing లెైస�నుసీ అవసరమనే నియమాని్న తొలగించుట

delimitation పరిమిత్ నిర్ణయం, సీమా నిర్ణయం, హదుదు ల 
నిర్ణయం

deliver అప్పగించు, బటావిడా చేయు, పరాసవించు

delivery అప్పగింత, బటావిడా, పరాసవం, విమోచనం

demand డషిమాండు, అభ్యర్థన, కోరిక

demand note డషిమాండు నోటు

demarcation హదుదు లు నిర్ణయించుట

demi-official అరాధి ధికారిక

democracy పరాజాసావిమ్యం

demonstration పరాత్యక్ష నిరూపణ, పరాదర్శన

demoralization న్త్భరాషటిత

demurrage ఆలస్య పను్న, డషిమరేజ

denial నిరాకరణ

denomination నామవరీగకరణ, రకం

de novo సరికొత్
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deny నిరాకరించు

depart తరలిపో వు, స�లవు తీసుకొను

department శాఖ, విభాగం

departmental శాఖా పరమ�ైన, విభాగపరమ�ైన

departmental action శాఖాపరమ�ైన చర్యలు

departmental enquiry శాఖ / విభాగ పరమ�ైన విచారణ / దరా్యపు్
departmental investigation శాఖ / విభాగ పరమ�ైన పరిశ్ధన

departmental irregularity శాఖ / విభాగ పరమ�ైన అవకతవక లేక 
క్రమరాహిత్యం

departmental library శాఖ / విభాగ పరమ�ైన గ్రంథాలయం

departmental negligence శాఖ / విభాగ పరమ�ైన అజాగ్రత్ లేక నిరలీక్ష్యం

departmental permission శాఖ / విభాగ పర మ�ైన అనుమత్

departmental qualifying 
examination

శాఖ / విభాగానిక్ సంబంధించిన అర్హత పరీక్ష

departure బయలు దేరటం, పో కడ

dependency	certificate ఆశ్రయంలో ఉన్నటులీ  తెలిపే ధురా వపతరాం

dependent పో ష్త్డు, ఆశి్రత్డు, అధీనుడు

dependent children ఆశ్రయించుకొని ఉన్న ప్లలీలు

deploy వూ్యహలుగా ఏర్పరుచు

deponent సాక్షి

deportation పరావాసానిక్ పంపు

depose పదవీభరాష్టి ని చేయు, సా్థ న భరాష్టి ని చేయు

deposit డషిపాజట్, ధరావత్, నిక్ేపం, జమ

depot గిడడూంగి, డషిపో

depreciation తరుగుదల (విలువ వగ�ైరా)

depressed class బడుగు వరగం, దళిత వరగం, అణచబడషిన వరగం

deprive లేకుండా చేయు, రిక్ పరుచు, హరించు

deputation ఉపనియామకం, డషిపూ్యట్షను

deputation allowance ఉపనియామక బతె్ ం, డషిపూ్యట్షన్ బతె్ ం
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deputy డషిపూ్యటీ, ఉప, ఉపనియుకు్ డు

deregistered నమోదును తొలగించుట

dereliction of duty విధిని పదలివేయటం, కర్వా్యని్న ఉపేక్షించటం

dereservation రిజరేవిషను తొలగించుట

derogation తగిగంచటం (గ్రవం వగ�ైరా)

derogatory అవమానకర, అపరాత్షా్ఠ కర

derogatory remark అవమానకరమ�ైన మాట లేక వా్యఖ్య

descendant వంశసు్థ డు, సంతత్వాడు, ఉత్రాధికారి

description వివరణ, వర్ణన

deserving అర్హమ�ైన, యోగ్యత కలిగిన

design డషిజ�ైను, రూపరచన, నమూనా

designate హో దా నిరేదుశ, నామోదిదుషటి , నియుకు్ డెైన

designation హో దా, పదవి, పదవి పేరు

despatch డషిసా్పచ్, బటావిడా

despatch note డషిసా్పచ్ నోటు

despatch register డషిసా్పచ్, బటావిడా రిజసటిరు

destination గమ్యం, చేరవలస్న చోటు

destitute అనాథ, నిరుపేద

detail తబ్సీలు, వివరణ, పనిక్ కేటాయించు

detailed వివరణతో కూడషిన

detect ఆచ్కీ తీయు

detention నిరబుంధం, ఆప్వేయడం

detenu డషిటెన్్య, బందీ

determination తీరు్ప, నా్యయ పరిషాకారం

deterrence నివారణ, అవరోధము, ఆటంకము

detriment హాని, చెరుపు

detrimental నషటికరమ�ైన, హానికరమ�ైన

devaluation విలువ తగిగంపు, దరావో్యలబుణం
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devastation సరవినాశనం, మృత్ని ఆస్్ని వ్యవహర్ 
పాడుచెయ్యటం

development అభివృదిధి , వికాసం

deviate మారాగ పసరణం చేయు, దారితొలగు

device యుక్్, నమూనా, సాధనం

devotion నిష్ఠ , భక్్, శ్రదధి

diagnose రోగనిరాధి రణ చేయు, సమస్య నిరాధి రణ చేయు

diagram రేఖా పటం, చితరాం

diary దినచర్య పుస్కం, డెైరీ

dictation డషికేటిషన్, చెప్్ప వరాా యించుట, అధికారంతో 
చెపు్పట

dies non పనిచెయ్యని దినం

diet నియమితాహారం, పథ్యం, రాజకీయ పరాత్నిధి 
సభ (జపాన్)

digest సంగ్రహం (పుస్క రూపంలో) జీర్ణము

dignified ఠీవితో కూడషిన, హుందా అయిన

dignity హుందాతనం, మాన్యత ఠీవి

digression తొలగు, పకకాకు పో వు, అసందర్మ�ైన మర్క 
దానిలోక్ పో వు

dilatory జాగు చేసే, జాపా్యనిక్ దారి తీసే

dilemma సందిగాధి వస్థ , విచిక్తసీ

diligent కష్టించి పని చేసే, శ్రదాధి ళువెైన

dimension పరిమాణం, కొలత

diploma డషిపాలీ మా, అర్హతపటాటి

diplomacy దౌత్యన్త్, దౌత్యవిధానం

diplomatic immunity దౌత్య అధికార ఉనుమూక్్ / మినహాయింపు

direct పరాత్యక్ష, ముఖాముఖి, సరాసరి

direct competition ముఖాముఖి / పరాత్యక్ష పో టీ

direct interview పరాత్యక్ష మౌఖిక పరీక్ష / ఇంటరూవియూ
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direction ఆదేశం, నిరేదుశం, దికుకా

directory దరి్శని, డెైర�కటిరీ

direct recruit పరాత్యక్షంగా / డెైర�కుటి గా భరీ్ చేయబడషినవాడు

disallow నిరాకరించు, తోస్పుచుచు

disability అంగవెైకల్యం, అసమర్థతలోపం, అశక్త

disabled person వికలాంగుడు 

disablement	benefit సామర్థయూ లోప పరాయోజనాలు / సహాయాలు

disadvantage అననుకూలత, అనుకూలత లేని

disagree అంగీకరించకపో వు, అనంగీకారం తెలుపు

disallowed నిరాకరించిన, తోస్వుచిచున

disapproval అననుమోదం, అనామోదం

disaster విపత్్ , కషటిము

disaster management విపత్్ ల కార్య నిరవిహణ 

disband (స�ైన్యం) రదుదు చేయు

disbursement పంప్ణీ, బటావిడా

discard తీస్వేయు, విసరిజీంచు

discharge విడుదల చేయు, విముక్్ చేయు

discharge slip విడుదల చీట్

disciplinary action క్రమశిక్షణ చర్య

disciplinary procedure క్రమశిక్షణాయుతమ�ైన పదధిత్

discipline క్రమశిక్షణ

disclaim పరిత్యజంచు (హకుకా వగ�ైరా)

disclosure రహస్యమును బహిరంగము చేయుట

discontent అసంతృప్్

discontinuance విరమణ, మానివేయటం

discontinue కొనసాగించకపో వు, నిలుపు, ఆపు

discord అనెైక్యత, అపసవిరం

discount ముదరా, పటటిం, తగిగంపు
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discover శ్ధించు, కనిప�టుటి , దరి్శంచు

discredit అపఖా్యత్, అవిశావిసం

discrepancy వ్యతా్యసం, తేడా, అవక తవక

discretion వివేచన, సేవిచాఛే నిర్ణయం

discretionary grant వివేచనాతమూక గా్ర ంటు / అనుదానం

discretionary power వివేచనాధికారం

discrimination విచక్షణ, పక్షపాతం, విభేదం

discussion చరచు, సమాలోచనం

dishonest నిజాయతీ లేని, కపటం గల

dishonour (a cheque) నిరాకరణ (చెకుకాలు వగ�ైరా)

disintegration విచేచుదనం

disk డషిస్కా, సమాచారం నిక్షిప్ము చేయు గుండరాని 
సాధనము

dislocation సా్థ నభరాంశం, అస్వ్యస్ం

disloyal నిష్ఠ  లేని

dismiss బర్రఫు చేయు, తొలగించు, కొట్టివేయు (దావా 
వగ�ైరా)

dismissal బర్రఫు, తొలగింపుకొట్టివేయటం

dismissal procedure బర్రఫు కార్య పదధిత్

disobey ధికకారించు, త్రసకారించు

disorder అవ్యవస్థ , క్రమరహితం

disorganise అవ్యవసీ్థకరణ

disparity అసమానత, హెచుచుతగుగ లు

dispatch section బయటకు పంపు విభాగము

dispensable ఇవవితగిన, మానుకొనతగిన

disperse చెదరగ్టుటి , వెదజలులీ

displaced స్థలము నుండషి తప్్పంచు, సా్థ నభరాంశము చెందు

display పరాదరి్శంచు, చ్ప్ంచు

displeasure అసంత్ష్టి , అయిషటిత
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disposal వినియోగం, పరిషాకారం

dispose of పరిషకారించు, అమిమూ వేయు, తీరిచు వేయు

disposition పంపకపు పథకం, మనోవెైఖరి

dispossess కబాజీ  తొలగించు, బేదఖలు చేయు

dispute తగాదా, వివాదం, వివాదం చేయు

disqualification అనర్హత, అయోగ్యత

disregard అనాదరణ, ఉపేక్ష, ఉపేక్ష చేయు

disruption అంతరాయం, భంగం

dissatisfaction అసంతృప్్

dissent భినా్నభిపరాా యం, భినా్నభి పరాా యం పరాకట్ంచు

disservice అపకారము 

dissociate వేఱుచేయు

dissolution రదుదు , విఘటన

dissolve రదుదు చేయు, కరిగిపో వు, విలీనమవు

distance learning ద్ర విద్య

distillery సారా బటీటి

distinct పరాతే్యకమ�ైన, నిశచుయమ�ైన

distinguish పరాతే్యక్ంచి చేయు, చ్పు, వేరు పరచు

distortion వంకర

distress జపు్ , జపు్  చేయు, ఆపద

distribute పంప్ణీ చేయు

distribution పంప్ణీ, విభజన, విస్రణ

district జలాలీ

district centre జలాలీ  కేందరాం

disturbance గందరగోళం, అశాంత్, అలలీ రి

ditto డషిటో, అదే, ప�ైనున్నదే

diversion మలుపు, మళి్ళంపు

dividend డషివిడెండు, లాభవాటా, లాభాంశం

division విభజన, విభాగం, అంశము
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divorce విడాకులు, వివాహ విచేఛేదము

docket డాక�ట్, కోరుటి లో పేరుకొనిపో యి ఉన్న 
వాజ్యముల చిటాటి

doctor వెైదు్యడు, డాకటిర్

document దసా్ వేజు, అధికార పతరాం

documentary evidence పతరా సాక్ష్యం, సాక్ష్యం క్ంద చ్పే పతరాా లు

documentation డాకు్యమ�ంటులీ  / పతరాా లు సమకూరచుటం

domicile స్్థరనివాసం, నివాసము

domicile	certificate స్్థరనివాస ధురా వపతరాం

dominant పరాబల

donation దానం, విరాళం

dossier వివరణ సంబంధి పతరాా లు

doubtful సందిగధి, సందేహాస్పద

dove tailing కుస్ వేస్ చేరుచు

down grade శ్్రణి తగిగంచు

draft ముసాయిదా, చిత్్ నమూనా

draft reply ముసాయిదా జవాబు

drastic measure బలమ�ైన కొలత, కఠినమ�ైన

draw ఎటూ తేలనిది, డరాా , లాగు

drawer డరాా యర్, కర్, చెకుకా రాసే వ్యక్్ 

drawing డరాా యింగ్, సొ ంతవాడకం

drought అనావృష్టి

dry promotion వట్టి  / శుషకాపద్న్నత్, లాభంలేని పద్న్నత్

dual charge ర�ండు విభాగాల బాధ్యత

dual citizenship ర�ండు దేశాల పౌరసతవిం

due బాకీ, తగిన, యుక్

due diligence తగిన శ్రదధి

dues బాకీ సొ ముమూ, చెలిలీంచవలస్న సొ ముమూ

duly యథాక్రమంగా, సర�ైన విధంగా
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duplicate ర�ండ్  పరాత్, జతపరాత్, పరాత్ నకలు

duration అవధి, కాలావధి

duress నిరబుంధం, బలవంతం

duty విధి, కర్వ్యం, శులకాం, సుంకం

duty allowance పనిబతా్ , పనిభత్యం

duty chart డ్్యటీ చార్టి, విధుల పట్టిక

duty leave డ్్యటీ శెలవు, పని శెలవు

duty room డ్టి యూటీ రూము, పని గది

dying declaration మరణ వాజూ్ఞ మూలం

dynamics గత్శాస్ం్

E

earmark కేటాయింపు

earned leave ఆరిజీత శెలవు

earnings సంపాదన, ఆరజీన

eco-friendly పరా్యవరణానిక్ అనుకూలమ�ైన 

ecology జీవా్యవరణ సంబంధ శాస్మ్ు

economic ఆరి్థక, పొ దుపు, మితవ్యయ, గిటుటి బాటు

economical exploitation ఆరి్థక ద్ప్డషి

economy పొ దుపు, మితవ్యయం, ఆరి్థక వ్యవస్థ

economy class పొ దుపు శ్్రణి

editing సంపాదకతవిము వహించు, సవరించి పరాచురించు

edition ముదరాణ, కూరుచు

editorial సంపాదకీయం, సంపాదక (సంబంధ)

education విద్య

educational career విదా్య వా్యసంగం, విదా్య జీవన వృత్్
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educational institute విదా్య సంస్థ

educational	qualification విదా్యర్హతలు

effect పరాభావం, పరిణామం, కార్యం

effective ఫలవంతమ�ైన, పరాభావానివితమ�ైన

effective date అమలు, తేదీ

effects పరాభావం, పరిణామం, ఫలితం

efficacy కార్యసాధకత

efficiency సామర్థయూం, దక్షత

efficient సమర్థమ�ైన, దక్షతగల

ejectment బేదఖలు చర్య, భూమి సావిధీనం కోసం 
తీసుకొనేది

elaborate విస్ృతం చేయు, విశదపరచు

elapse గడచిపో వు

elected representative ఎని్నక�ైన పరాత్నిధులు

election ఎని్నక

electoral college నియోజక గణం, ఎని్నక గణం / కాలేజ

electorate నియోజక వరగం

electrification విదు్యదీకరణ

electronic media విదు్యనమూయ పరాచార మాధ్యమములు

elementary పరాా థమిక

eligibility అర్హత

eligibility test అర్హత పరీక్ష

elimination తొలగింపు

eloquence వక్ృతవిము, వాగాధి ట్, వాక్ ఝరి

embarrass ఇబబుంది ప�టుటి , చికాకు పరచు

embezzlement ధనాపహరణం

emblem లాంఛనం, చిహ్నం, పరాతీక

embossing seal ఉబెబుత్్  ఏర్పరచే సీలు / ముదరా

emergency అత్యవసర పరిస్్థత్
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emergency relief అత్యవసర సహాయం

emergent పరావాస్, వలసదారు, వలస నివాస్

emigration వలస వెళ్ళటం, పరావాసం

emoluments జీతభతా్యల మొత్ం

empanelment జాబ్తాలో చేరుచుట 

empathy పరానుభూత్

employ నియమించు (ఉద్్యగం మో.)

employee ఉద్్యగి

employee participation ఉద్్యగుల సహభాగితవిము

employee’s contribution ఉద్్యగుల వంత్ ప�ైకం, భాగదేయం

employees provident fund ఉద్్యగుల భవిష్యనిధి

employer యజమాని, పనిని ఇచుచు వాడు

employment ఉద్్యగం, ఉపాధికల్పన

employment exchange ఉపాధికల్పన కేందరాం

employment notice ఉపాధి కల్పనా స్చన

employment	office ఉపాధి కల్పన కారా్యలయము

empower అధికారం ఇచుచు

empowerment సశకీ్కరణ

enact చటటిం చేయు, శాసనం చేయు

enactment చటటిం, శాసనం

en bloc మూకుమమూడషిగా

encash (చెక్) డబుబుగా మారుచుట, డబుబుగా మారుచు

enclose జత పరచు

encouragement పోరా తాసీహం

encroachment అత్క్రమణ

encumbrance ఋణభారం, బరువు, పరాత్బంధము

endorse పీటీ రాయు, సమమూత్ చేవరాా లు చేయు

endowment ఆధారదరావ్యము

end product తయార�ైన ఉత్పత్్, పూరి్గా తయార�ైన వసు్ వు
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energy శక్్

enforce అమలుపరచు, బలవంతం చేయు

engage ఒప్పందం చేయు, మాట ఇచుచు

enhancement హెచిచుంపు, వృదిధి

enjoin నిషేధించు (నా్యయాధికారి ఉత్రువి దావిరా)

en masse సామూహికంగా

enquiry విచారణ, దరా్యపు్ , వాకబు

enrol పేరు నమోదు చేయు

enrolment (=enrollment)  పేరు నమోదు

enrolment number పేరు నమోదు సంఖ్య

en route మారగమధ్యంలో

ensuing రాబో యి్

ensure కటుటి దిటటింగా జరుపు, నికరం చేసుకొను

enter నమోదు చేయు

enterprise సాహసో పాయం, సమారంభం

entertain సీవికరించు, అత్థి సతాకారం చేయు

entertainment వినోదము, వేడుక, విందు, సతాకారము 
ఆత్థ్యము

entitle హకుకాదారు అవు, హకుకా దారును చేయు

entitled హకుకా గల, బాధ్యత గల, పేరు గల

entitlement గ్రవము, బ్రుదు, హకుకా కలిగించు

entrance పరావేశం

entrant పో టీదారు, పరావేశించిన వ్యక్్, న్తన సభు్యడు

entry నమోదు, దాఖలా, ఖాతాపదుదు

entry level job పరావేశ యోగ్య ఉద్్యగము

enumeration లెకకా ప�టుటి ట

environment వాతావరణము

envoy ద్త, రాయబారి

epidemic (disease) మహమామూరి (జబుబు)
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epitome సారము, సంగ్రహం

equality సమానతవిం

equilibrium సమత్లనం

equipment సాధనము, సామగి్ర, సరంజామ

equity ఈక్విటీ, సమనా్యయం, ధరమూం / శాసనం

equivalent సమత్ల్యమ�ైన, సమానమ�ైన

equivocal ర�ండు అర్థములు కల

eradicate నిరూమూలన చేయు

errata తపొ్ప పు్పల పట్టిక

error పొ రపాటు

escalation సవితఃవృదిధి

escort అనురక్షకుడు

essential ఆవశ్యక, పరాధానమ�ైన, అత్యవసర

establishment వ్యవసా్థ పన, స్బబుంది

estimate అంచనా

estimated cost అంచనా వేస్న ఖరుచు

ethics న్త్శాస్ం్ / పురాణాలు

etiquette సంఘ మరా్యద

evacuation నిరావిసనం, ఖాళీ చేయటం (భూభాగాని్న)

evade ఎగవేయు, టలాయించు

evaluation విలువ మదింపు, మూలా్యం కనం

even number సరి సంఖ్య

eventual ఫలితముగా ఏర్పడెడు, పరిస్్థత్లప�ై ఆధారపడషి 
జరుగునట్టిది

eviction బయటకు తరోాయుట

evidence సాక్ష్యం

evolve రూపొ ందించు

exact సరిఅయిన, కచిచుతమ�ైన, యదార్థమ�ైన

examination పరీక్ష, పరిశ్లన
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examinee పరీక్షారి్థ

examiner పరీక్షకుడు, పరిశ్లకుడు

example ఉదాహరణ

excavation తవవికం పని

excellent శ్్రష్ఠ మ�ైన

exception మినహాయింపు, అపవాదం

exceptional మినహాయించబడషిన

excess అధికం, దురాగతం, అధిక

exchange ఎకేసీంజ, మారి్పడషి, వినిమయం

exchequer పరాభుతవి ఖజానా, సరాకారు వారి నోటులీ

excise (=excise duty) ఎక�ైసీజు, ఆబాకారీ

exclude తొలగించు, మినహాయించు

exclusive విడుచునట్టి , పరాతే్యకమ�ైన

excuse మిష, సాకు, క్షమాపణ

execute నిరవిహించు, అమలు జరుపు, పతరాం రాయు

executive కార్యనిరవిహణ వరగం, కార్య నిరవిహణాధికారి

executive committee కార్యనిరవిహణ సంఘం

executive power కార్యనిరవిహణాధికారం

executives కార్య నిరవిహణాధికారులు

executive staff కార్యనిరవిహణ స్బబుంది

exempt మినహాయించు

exemption మినహాయింపు

exercise వినియోగం, చలాయింపు, పరాయోగం

ex gratia ఉదారంగా

ex gratia payment ఉదార చెలిలీంపు

exhaust నిశ్్శషం చేయు, నిససీత్్ వ అగు

exhaustive సంపూర్ణ, సమగ్ర

exhibit పరాదర్శన వసు్ వు, కోరుటి లో హజరు పరచవలస్న 
పతరాం
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exigency అకకార, ఆగత్యము, ఆ చటటిములో విధించిన 
పరాకారము

exim policy ఎగుమత్ల-దిగుమత్ల విధానం

exit నిషరా్కమణ, బయట్క్ దారి

exit interview ఆఖరి సాక్షాతాకారము, చివరి ఇంటరూవియూ

exit policy బహిరగమన విధానము

exit poll బహిరగమన అంచనాల ఎని్నక

ex-officio పదవిరీతా్య

exonerate ద్ష విముక్్ చేయు, అరోపణ నుంచి విముకు్ ని 
చేయు

expansion విస్రణ, వా్యకోచం

ex-parte ఏక పక్ీయ

expatriation దేశ బహిషాకారం, విదేశ వలస, దేశ తా్యగం

expedient ఉపయుక్మ�ైన, పరాయోజనావశ్యక

expedite తవిరితపరచు, శ్ఘ్రపరచు

expel బహిషకారించు

expenditure ఖరుచు, వ్యయం

experience అనుభవం

experiment శ్ధన, పరాయోగం

expert నివుణుడు

expiry సమాప్్ , ముగింపు

expiry date (గడువు) సమాప్్  తేది

explanation వివరణ, విశదీకరణ, సంజాయిష్

explicit స్పషటిమ�ైన, స్పషటిముగా చెప్పబడషిన

exploitation శ్షణ, సాహస కార్యము

explore వెదుకుట, సహజ వనరులక�ై ఒక పరాదేశములో 
అనేవిష్ంచు 

explosion పేరాలుడు, ప�దదు  ధవినితో పగులుట, తీవరా ఉదేరాకము

export ఎగుమత్, ఎగుమత్ చేయు
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ex-post facto కారా్యనంతర, ఘటనానంతర

express అవ్యక్, స్పషటి , గరి్తమ�ైనది కాదు, స్పషటిపరచు

expression వ్యకీ్కరణ, పరాకటన, భావ పరాకటన

expulsion బహిషకారణ

expunge తొలగించు, కొట్టివేయు, పరిహరించు

extend పొ డషిగించు, విస్ృతం చేయు

extent విస్ృత్, వా్యప్్ , పర్యంతం, పరిధి, మ్ర

external విదేశాంగ, బాహ్య, వెలుపలి, ప�ై భాగ

extortion బలవంతంగా తీసుకోవటం, బలాత్ గ్రహణం

extra అధిక, అదనపు, అత్, ఇతర, అతీత

extract తీయు, రాబటుటి , కషాయము, సారము

extraordinary అసాధారణ

extravagant దుబారా అయిన, విశృంఖల

extremist అత్వాది, తీవరావాది

extrovert బాహ్యవరి్

eye witness పరాత్యక్ష సాక్షి

F

fabricate 1. కలి్పంచు 2. నిరిమూంచు, అలులీ

face value 1. ముదిరాత విలువ, ముఖ విలువ 2. నామ 
మాతరాపు విలువ

facilitate 1. సదుపాయం కలగజేయు 2. సులువు చేయు

facility సులువు, సౌకర్యం, సదుపాయం

facsimile పరాత్రూపం, నమూనా

fact 1. వాస్వం, యథార్థం 2. అంశం, ఘటన

factionalism ముఠా వాదము, కుటరా చేయు
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factor 1. అంశం 2. కారకం 3. వా్యపారి, ఏజంటు, టోకు 
వర్కుడు

factory కరామూగారము, ఫా్యకటిరీ

factual వాస్విక

faculty 1. పరాత్భ 2. విశవివిదా్యలయ శాస్ ్విభాగం 3. 
శక్్

fail విఫలమవు, తపు్ప

fair 1. జాతర, సంత 2. అందమ�ైన 3. 
సముచితమ�ైన, నా్యయమ�ైన 4. నిషా్పక్షిక, 5. 
చౌక / సరసమ�ైన

faith 1. విశావిసం 2. ధరమూం, మతం

fake నక్లీ, జాలీ

family కుటుంబం, వంశం, వంగడం

famine కరువు

fare పరాయాణ ఖరుచు / రుసుం

farewell వీడ్కాలు

farming వ్యవసాయము, కృష్

fatigue అలసట, బడలిక

fault ద్షం, తపు్ప, లోపం

favour ఉపకారం, అనుకూలం, అభిమానం

feasibility 1. సాధ్యము 2. సాధ్యత 3. శక్యమ�ై ఉండుట

federation సమాఖ్య

fee రుసుం, ఫీజు

feed back త్రిగి భరీ్, పునర్రణం

feeling భావము, భావోదేవిగము వలన కలిగిన చిత్వృత్్

felicitate సనామూనించు, అభినందించు

fellow విశిషటి సభు్యడు, సహవాస్, తోట్ వాడు

fellowship విశిషటి సభ్యతవిం

female సీ్ ్
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fertile సారవంతమ�ైన

fictitious కాల్పనిక, కల్పనాతమూక

fidelity విశవిసన్యత

field 1. క్ేతరాం, రంగం, కార్యక్ేతరాం 2. పొ లం

figure ఆకృత్, సంఖ్య

file ఫ�ైలు, దస్ం్, మిసలు

filing ఫ�ైలు చేయటం, ఫ�ైలింగు

film ఫ్లిం, చలనచితరాం, స్నిమా

final ఆఖరి, త్ది, అంత్మ

finance 1. ఆరి్థక సహాయం 2. ఆరి్థకం, విత్ం

financial ఆరి్థక 

Financier ఆరి్థక సహాయదారు, ఫ�ైనానిషియరు

findings 1. లభ్య వసు్ వు 2. తీరు్ప, పరిషాకారం, నిషకారషి, 
పరిశ్లన, కనుకోకావటం

fine 1. జరిమానా 2. లలితమ�ైన, నాణ్యమ�ైన

fine	arts లలిత కళలు

finger	print వేలిముదరా, అంగుళిముదరా

finished	goods తయార�ైన సరుకులు

fire అగిగ , నిపు్ప, మంట

firing కాలు్పలు (త్పాకీ సం.)

firm వా్యపార సంస్థ , దృఢమ�ైన

first	aid పరాా థమిక చిక్తసీ

first	class మొదట్ తరగత్

first	division మొదట్ శ్్రణి

first	information	report పరాథమ సమాచార నివేదిక (F.I.R)

fiscal కోశసంబంధ, ఖజానా సంబంధ

fisheries మతసీయూపరిశ్రమ, మతసీయూకేందరాా లు

fit 1. అనుకూలించు, అమరు 2. యోగ్య, అర్హ, 
సబబు, తగు, సరిపడు
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fitness పాటవం, అర్హత

fix 1. నియతం చేయు, స్్థరపరచు, నిరాధి రించు, 
అమరుచు 2. పాత్

fixation స్్థరీకరణ, నిరాధి రణ

fixed నిరాధి రిత

flag జ�ండా

flap దళము, తటుటి , ర�కకాలతో కొటుటి కొను

flat 1. ఫాలీ ట్, అంతసు్  భాగం 2. సమతల

fleet నౌకాగణం (వాహనగణం)

flexibility మృదువెైన, వంగ�డషి గుణము, నమ్రత

flight 1. పలాయనం, 2. హదుదు లు దాట్పో వడం 
3. ఎగరటం

flood	relief వరద బాధిత్లకు సహాయం

floor 1. అంతసు్  2. సభాసదనం

flow పరావాహం

fluctuation హెచుచు - తగుగ లు, ప�ంపు - తగిగంపు

foeticide భూరా ణ హత్య

folder మడత పతరాం

folio ఫో లియో, ఎదురుగా మడచిన కాగితం

follow అనుసరించు, అనుగమించు

following 1. క్ంది 2. అనుసరించే

follower అనుగామి, అనుసరించేవాడు

foment ర�చచుగ్టుటి

foot note పాదస్చిక

forced labour నిరబుంధ శ్రమ, బలవంతపు చాక్రి

forecast భవితవ్య స్చన, ముందు(గా) స్చన

foregone conclusion పూరవి నిర్ణయం

foreign 1. విదేశాంగ, విదేశ 2. బాహ్యం, పరిధి బాహ్య

foreman ఫో ర్ మన్, ముఖు్యడెైన ఉద్్యగసు్ డు



forenoon fund

64

forenoon ఉదయంపూట, రోజులోని మొదట్ సగం

foresight ద్రదృష్టి , ముందు చ్పు

foreword తొలిపలుకు, ముందుమాట

forfeit (అపరాధంక్ంద) జపు్  అవు, కోలో్పవు

forged దొంగ చేవరాా లు చేయుట, దొంగ సంతకము చేయు

forgery ఫో రజీరీ, బనాయింపు, నక్లీ సృష్టి , దొంగ సంతకం

form 1. నమూనా, రూపం, రకం 2. నమూనా పతరాం 
3. సా్థ ప్ంచు, 

formal 1. లాంఛనపరాా య 2. రూపగత 3. నియత

format ఆకారము, పరిమాణము

former పూరవి, గత

formula స్తరాం, ఫారుమూలా

forthwith తక్షణం, వెంటనే

forward 1. ముందు రవాణా, ముందు రవాణా చేయు 
2. ముందుబడడూ , అగ్రవరి్

forwarding letter ముందు పంప్న లేఖ, ముందు లేఖ

foundation పునాది, మూలము, ఆధారము

fraction భిన్నం, ఖండం

franchise 1. వోటు హకుకా 2. పరాతే్యక విక్రయ హకుకా

fraud మోసం, వంచన, కపటం

free 1. విడషిప్ంచు, విముక్్చేయు 2. సేవిచఛే గల, 
సవిచఛేంద 3. ఉచిత

freeze గడడూ  కటుటి , ఘన్భవించు

freight రవాణా ఛారిజీ / రుసుం

frequency తఱుచుగా సంభవించు, ఆవృత్్

fuel ఇంధనం

full-scale పూరి్గా, పూరి్ సేకాలు 

function 1. కార్యక్రమం 2. విధి

fund నిధి
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fundamentalism మూలాధారవాదము, మూలాధారము

furnish సమకూరిచు ఇచుచు / పంపు

further action తదుపరి చర్య

G

gainful employment లాభసాట్ ఉద్్యగము

gainful occupation లాభసాట్ వృత్్

gate pass గేటు పాసు, పరావేశ పతరాము

gazetted గ�జటెడ్, గ�జట్ లో పరాకట్తమ�ైన

gazetted holiday గ�జటెడ్ స�లవు, ఆధికారిక స�లవుదినం

general సాధారణ, సరవి, సారవిత్రాక, మామూలు

general administration సాధారణ / పరాధాన పరిపాలన

general body సరవిసభు్యలు

general election సాధారణ / సారవిత్రాక ఎని్నకలు

general meeting సాధారణ సమావేశం, సాధారణ సభ, సారవిజనిక 
సభ

general practice సాధారణ అభా్యసం / పరాా క్టిస్

general procedure సాధారణ పదధిత్ / పరాక్్రయ

general rule సాధారణ నియమం

general ward సాధారణ (రోగుల) వారుడూ

generation 1. తరం, పురుషాంతరం 2. ఉతా్పదన

genius 1. పరాత్భ 2. మ్ధావి

genuine అసలెైన, వాస్వమ�ైన, నిజమయిన

gift 1. దానం, విరాళం 2. బహుమత్, కానుక

gist సారాంశం, భావార్థం

global tender పరాపంచ వా్యప్ టెండర్

glossary పదకోశం, శబదుకోశం
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goal ధే్యయం, లక్ష్యం

godown గోదాం

golden handshake (=golden 
parachute)

ఆరి్థక సహాయముతో కూడషిన వదవీవిరమణ 
(కంప�న్లు మూత బడే సందర్ంలో)

good మంచి, సవిచఛేము

good conduct మంచినడత, సతరా్పవర్న

good faith సదా్వం, సదుదేదుశం

good	offices ఉత్మాధికారం, పలుకుబడషి, మధ్యస్థత, 
మధ్యవరి్తవిం

goodwill సుహృదా్వం (పేరు పరాత్ష్ఠ లు, వా్యపార పరాత్ష్ఠ  
సం.)

govern పరిపాలించు

governance పరిపాలన

government పరాభుతవిం

Government of India భారత పరాభుతవిం

Government of India Concern భారత పరాభుతవి సంస్థ

Government of India Under-
taking

భారత పరాభుతవిం అధీనబదధి  సంస్థ  

government press పరాభుతవి ముదరాణాలయము

government servants conduct 
rules

పరాభుతోవిద్్యగుల పరావర్న నియమావళి

government service  పరాభుతవిసేవ / సరీవిసు

gradation 1. శ్్రణికరణం 2. శ్్రణిజాబ్తా, క్రమపట్టిక

grade 1. శ్్రణి, క్రమసా్థ యి 2. శ్్రణీకరించు, వరీగకరించు

grading శ్్రణికరణం, తారతమ్య నిరూపణ

graduate పటటిభదురా డు, నిరీ్ణత పాఠ్యక్రమము పూరి్ చేస్న  
వ్యక్్

graduated wages క్రమముగా విభజంచిన జీతము / కూలీ 
డబుబులు

graduate trainee శిక్షణలో ఉన్న పటటిభదురా డు
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graft 1. అంటు, అంటుకటుటి  (చెటలీ  సం.) 2. అక్రమ 
సంపాదన

grand total వెరస్ మొత్ం

grant 1. గా్ర ంటు, అనుదానం 2. మంజూరు 3. 
అనుదానం చేయు

grant-in-aid సహాయానుదానం, ఆరి్థక సహాయం

grapevine సమాచారము వా్యప్్  చెందు మారగము 

graph గా్ర ఫు

graphology భూగోళం

grateful కృతజ్ఞతగల

gratuity ఉదారభృత్

green hand అనుభవము లేని, క్ొర త్ పని నేరుచుకునేవాడు

greeting(s)  నమసాకారం, అభినందన, కుశల పరాశ్న

grievance వ్యధ, సంకటం, ఇబబుంది

grievous దుఃఖకరమ�ైన, ఘోరమ�ైన, వ్యసనకరమ�ైన

gross 1. మొత్ం, స్్థ ల, భారీ, పూరి్ 2. పనె్నండు 
డజనులీ  3. అసభ్య

gross amount వెరస్, పూరి్ మొత్ం

gross misconduct పూరి్ దురవిర్న

gross negligence పూరి్ నిరలీక్ష్యం, ఘోర నిరలీక్ష్యం

gross	profit మొత్ం లాభం

gross revenue మొత్ం పను్న ఆదాయం, మొత్ం ర�వెన్్య

gross total వెరస్ మొత్ం

groundless ఆధారం, కారణం లేని

ground rent నేల పను్న 

grounds నేలలు, ఆధారము, నిమిత్ము, కారణము

group ముఠా, బృంధం, వరగం, గణం

grouping and grading వరీగకరించటం, శ్్రణీకరించటం

guarantee హామీ, పూచీ
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guarantor హామీదారు

guard 1. గార్డూ, రక్షణ, పహరా, కావలాదారు 2. కాపలా 
కాయు

guard	file రక్షణ ఫ�ైల్

guardian సంరక్షకుడు

guest house అత్థి గృహము

guide మారగదర్శకుడు, మారగ దర్శకం చేయు, 

guidelines మారగదర్శక స్చనలు

guilt ద్షం, అపరాధం, లొసుగు

H

habit అలవాటు

habitual అలవాటు / అభా్యసపడషిన

half-holiday సగం రోజు స�లవు

half pay సగం జీతం

hall సభామందిరం, సభాభవనం

halt విరామము, విశ్ార ంత్

hand 1. చేయి 2. పనివాడు

handbill కరపతరాం

handbook కరదీప్క, గ�ైడు (పుస్కం)

handicap పరాత్బంధక, వికలాంగ

handle సంభాళించు, నడుపు

handloom చేమగగం

handy చిన్న, సౌకర్యమ�ైన

hand-over అప్పగించు, అందచేయు

handwriting చేత్రాత, దస్్ రీ
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harassment బాధించుట, తొందరప�టుటి ట, ఉపదరావము

harbour నౌకాశ్రయము

hard labour కఠిన శ్రమ, కషటిమ�ైన పని

hardware గట్టి  సరుకు, ఇనుప సామాను

hard working కషటిపడషి పని చేయుట

haulage వసు్ వుల రవాణా, వసు్ వుల రవాణాకు క్రాయి

hawker వీధులు త్రిగి అమ్మూ వా్యపారి

hazard అకసామూత్్ , ఆపద, గండము, విపత్్

head 1. శాఖాధికారి, అధిపత్ 2. మదుదు , పదుదు  3. 
పరాధాన / ముఖ్య

head	office పరాధాన కారా్యలయం

headquarter పరాధాన కార్య కేందరాం

health	certificate ఆరోగ్య ధురా వపతరాం

hearing 1. విచారణ 2. వినటం

hearsay వినిక్డషి, అనుశు్ర త్

heavy vehicle భారీ వాహనం

heir వారసుడు

held up ఆగిన, పటుటి కొనిన

herewith ఇందుతో, దీనితో గూడా, ఈ పరాకటన దావిరా

heritage వారసతవిపు ఆస్్  / హకుకా, ఉత్రాధికారం

hierarchy పదవీక్రమం, వరగశ్్రణి

higher authority ప�ై అధికారులు, ఉన్నతాధికారులు

high grade ఉన్నత శ్్రణి

high level ఉన్నతసా్థ యి

high level decision ఉన్నత సా్థ యి నిర్ణయము

highlights 1. ముఖ్యవిషయాలు, పరాముఖ సంఘటన 2. 
పరాా ధాన్యమిచుచు, నొక్కాచెపు్ప

high	official ఉన్నతాధికారి

high priorty అధిక క్రమపరాా ధాన్యం
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high school పరాా థమిక పాఠశాల

Hindi version హిందీ పాఠాంతరము

hire బాడుగ, అదెదు , క్రాయిక్ ఇచుచు

hiring క్రాయిక్ తీసుకొన్న, పని చేయించుట

history sheet ఇత్వృత్ము

hoarding 1. అక్రమ నిలవి, 2. పరాకటన బో రుడూ

holding కమతం

holiday స�లవు దినం

homage శ్రదాధి ంజలి

home 1. గృహ 2. అంతరేదుశ్య, దేశ్య, సవి

homicide ఖ్న్, మానవహత్య

honest నిజాయితీగల, నిషకాపటం

honorarium గ్రవ వేతనం

honorary గ్రవార్థ, గ్రవ, సనామూనార్థ

honour 1. గ్రవము, గ్రవించు 2. పరాత్ష్ఠ  3. (చెకుకా) 
డబుబు చెలిలీంచు

hostel హాసటిలు, భోజన నివాస వసత్గృహం

hostile పరాత్కూల, శతర్ా , విరోధ

house rent ఇంట్ అదెదు  / క్రాయి

house rent allowance ఇంట్అదెదు  భత్యం

house tax ఇంట్పను్న

housing గృహనిరామూణం, వసత్కల్పన

housing society గృహనిరామూణ సమిత్, హౌస్ంగ్ సొ స�ైటీ

hue and cry కేకలూ అరుపులూ, కోలాహలం

humane దయామయ, మానవోచిత

human rights మానవాధికారాలు

humiliation తలవంపు, అవమానము

hygiene ఆరోగ్య రక్షణ, ఆరోగ్య శాస్ం్, పారిశుదధి యూం

hypothecation తనఖా, తాకటుటి
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I

idea ఆలోచన

ideal ఆదర్శం, లక్ష్యం, నమూనా

identical ఒకేమాదిరి, త్ల్యమ�ైన, సమమ�ైన

identification ఆనవాలు, గురు్ , రుజువు

identity గురి్ంపు

identity card గురి్ంపు కారుడూ

ignorance అజా్ఞ నం, తెలియక పో వటం

ignore ఉపేక్షించు, అశ్రదధి  చేయు

illegal చటటి, నా్యయ విరుదధి(0)

illegal strike చటటివిరుదధిమ�ైన సమ�మూ

illigible అస్పషటిమ�ైన, అర్థంకాని అక్షరాలు

ill-feeling శతర్ా భావం, వెైమనస్యం

illicit శాసన విరుదధి , అక్రమ, దొంగచాటు

illiteracy నిరక్షరాస్యత

illogical హేత్ విరుదధిమ�ైన

illustration 1. వివరణ, ఉదాహరణ 2. చితరాం, బొ మమూ

image 1. పరాభావముదరా, ఛాయాముదరా 2. విగ్రహం 
3. పరాత్బ్ంబం 4. ఊహాచితరాం

imbalance అసమతౌల్యం

immature 1. అపరిణత, అపరిపకవి 2. యుక్వయసుసీ 
రాని

immediate 1. తక్షణ, అవ్యవహిత 2. సని్నహిత, సమీప

immediate action తక్షణ చర్య

immediate	officer ప�ై అధికారి, సమీప అధికారి

immigrant వలసదారు

immoral అవిన్త్ కార్యం / చర్య
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immovable స్్థర, కదలని, అచల

immune 1. అభయం 2. వినాయింపు

immunity 1. అభయం, రక్షణ 2. వినాయింపు 3. విముక్్, 
కట్టి  లేక నిరబుంధము లేకుండా విడుదల

impact పరాభావం, అభిఘాతము

impartial నిషా్పక్షిక

impeachment మహాభియోగం, అభిశంసన, ద్షారోపణం

impediment ఆటంకం, పరాత్బంధకం, సంకటం, అవరోధం

imperative 1. ఆజా్ఞ పూరవిక 2. అనివార్య

impersonation పరాత్రూప పరావర్న, మరో వ్యక్్గా వ్యవహరించటం

implement 1. సాధనం, పనిముటుటి  పరికరం 2. 
అమలుపరచు

implicate సంబంధం కలగజేయు, ఆపాదించు, ఇరిక్ంచు

implicit అంతరి్నహిత, ఆపాదిత, స్చించిన, ఇమిడషి 
ఉన్న

import 1. దిగుమత్, దిగుమత్ చేసుకొను 
2. అభిపరాా యము

important ముఖ్యమ�ైన

importer దిగుమత్దారు

impost విధింపు (సుంకం, పను్న వగ�ైరా)

impound 1. బందెల ప�టుటి , చటటిరీతా్యవశపరచుకొను

impression 1. అభిపరాా యం 2. పరాభావం 3. గురు్ , ముదరా, 
ముదరాణ

imprest అడావినుసీ డబుబు, ఇంప�రాసుటి

improper తగని, అనుచితమ�ైన

improve 1. మ�రుగుపరుచు, వృదిధిచేయు 2. బాగుపరచు, 

improvement వృదిధి , బాగు, ప�ంపు

improvisation పని నడషిప్ంచటం, వ్యవసీ్థ  కరించటం 
(తాతాకాలికంగా)

impute ఆరోప్ంచు, మోపు
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in abeyance అనిరీ్ణత స్్థత్లో (పరిస్్థత్ల వలలీ  తాతాకాలికంగా)

inability అశక్త

inaccessible అందుబాటులోలేని, అసాధ్య, అలభ్య

inadmissible అనుమత్ంచదగని, అగ్ార హ్య

inadvertently ఏమరుపాటు / అలక్ష్యం, అజాగ్రత్గా, అశ్రదధిగా

inauguration పరాా రంభం

in cash నగదు రూపంలో

incentive పోరా తాసీహక(0)

incidental 1. సంబంధిత 2. ఆకస్మూక, ఆనుషంగిక

inclination వంపు, వాలు, మొగుగ దల, మొగుగ

inclusive కలిప్

incognito గుప్(0), మారు వేషంలో ఉన్న

income ఆదాయం, రాబడషి

income tax ఆదాయం పను్న

income tax clearance certif-
icate

ఆదాయం పను్న బేబాకీ దురా వపతరాం

income tax return ఆదాయపు పను్న వివరణ

incoming వచేచు, అందుకొనే

incompetency అసమర్థత

incompetent అసమరు్థ డెైన

incomplete పూరి్కాని, అసంపూర్ణమ�ైన

inconclusive అనిశిచుత, నిర్ణయంకాని

incongruous అసంబదధిమ�ైన

inconsistency పొ సుగుదల లేకపొ వటం

inconvenience అసౌకర్యం, ఇబబుంది

incorporated కూరుచు, చేరుచు, ఒకట్గా చేయు

incorrect సరిగాని

incredible నమమూటానిక్ వీలులేని

increment వృదిధి , ఇంక్్రమ�ంట్
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incumbent ఉద్్యగి

incumbrance (ఋణాది) తాకటుటి  భారం

indemnification పరాత్, బదులు, చెలులీ , నషటిమునకు బదులుగా 
ఇచెచుడు దరావ్యము

indent కావలస్న వసు్ వుల పటీటి , ఇండెంటు

independence day సావితంతరాయూ దినము

independent సవితంతరామ�ైన

index స్చి, స్చిక

index card స్చికారుడూ

indication స్చన

indict నేరం మోపు (కోరుటి  వలలీ )

indifference పటటినటుటి  ఉండటం, ఉదాసీనత, నిరిలీప్త, అలక్ష్యం

indirect పరోక్షము, అపరాత్యక్షము

indiscipline క్రమశిక్షణ రాహిత్యం, క్రమశిక్షణ ఉలలీ ంఘనం

indiscretion అవివేకము, అజాగ్రత్, బుదిధి  హీనత

indiscriminate వివేచనము లేని, వ్యతా్యసములు చ్డని

indisputable నిరివివాదమ�ైన

indistinct అస్పషటి

indorsement వెనుక తటుటి న వరాా యుట, వరాా తపూరవిక వా్యఖ్య

individual వ్యక్్, వెైయక్్క, సొ ంత, వ్యక్్గత

induction 1. నిలపటం 2. పరావేశం (పదవి)

in duplicate ర�ండు పరాత్లలో, ర�ండు పరాత్లుగా

industrialization పారిశ్ార మికీకరణ

industrial staff పారిశ్ార మిక స్బబుంది

industrious శ్రమశ్ల, కషటిపడషి పనిచేసే సవిభావమున్న

industry పరిశ్రమ

inefficiency వ్యరధిత, సామరధియూము, నిష్ప్రయోజకతవిము

inequity అసామ్యం, అధరమూం, అనా్యయం

inevitable అనివార్యమ�ైన, తప్్పంప శక్యము గాని
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inexpedient అనుచిత / అయుక్

inexperienced అనుభవం లేని

in fact వాస్వంగా, అసలు

infection అంటువా్యధి, సంక్రమింపు

inferior న్్యనత, తకుకావసా్థ యి

infirmity దురబులతవిం, బలహీనత

inflation ప�రుగుదల, దరావో్యలబుణము (దరావ్యం, చలామణి 
సం.)

inflation	rate దరావో్యలబుణ రేటు

influential అధికారము గల, బలము గల, పరాబలమ�ైన

informal అనియత, అనిబదధి , లాంఛన పరాా యం కాని

information సమాచారం

infrastructure మౌలిక సదుపాయాలు, అవసా్థ పన

infringe ఉలలీ ంఘించుట, అత్క్రమించుట

infringement అత్క్రమణం, భంగము చేయుట

infructuous వ్యర్థ, నిషఫీలమ�ైన

inherent సవితస్సీదధి , సావిభావికమ�ైన, సహజమ�ైన

inherit వారసతవింతో వచుచు, ఉత్రాధికారి అవు

initial 1. మొదట్ 2. పొ డషి సంతకం

initials పొ డషి అక్షరాలు

initiate 1. చ్రవ దీసుకొను, పరావేశప�టుటి  2. దీక్ష ఇచుచు, 
ఉపదేశించు

injuction (కోరుటి ) నిషేధ ఉత్రువు, కోరుటి  నిషేధాజ్ఞ, 
ఇంజంక్షను

injury దెబబు, హాని, క్షత్, కీడు, గాయము

inland letter అంతరేదుశ్య ఉత్రము

inoculation టీకాలు వేయుట

input ఉతా్పదకం

inquiry విచారణ, దరా్యపు్ , వాకబు
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insert చ్ప్్పంచు, ద్రుచు, చేరుచు

insight అంతర్ దృష్టి , పరిజా్ఞ నం

inspect పరిశ్లన చేయు, తనిఖీ చేయు

inspector పరిశ్లన చేయువాడు, తనిఖీ చేయువాడు

instability అస్్థరత, చాంచల్యము, నిలకడ లేని తనము

installation సంసా్థ పన, పరాత్షా్ఠ పనం

instalment క్సీ్ , వాయిదా సొ ముమూ

instigate దుషే్ప్రరణ చేయు, పురిగ్లు్ప, పేరారేప్ంచు

instigation దుషే్ప్రరణ, దురోబుధ

institute 1. సంస్థ , 2. దాఖలు చేయు, నియమించు

instruction 1. అనుపదేశం, స్చన 2. ఆదేశం బో ధన

instrument 1. పరికరం, పనిముటుటి  2. ఉపకరణం, దసా్ వేజు

insubordination అవిధేయత, ఆజ్ఞ ధికాకారం

insurance భీమా

insure భీమా చేయు

integral సమాహార, విడదీయరాని

integration అఖండత, సంఘట్త

integrity 1. నా్యయబుదిధి , నెైత్క నిష్ఠ  2. అఖండత

intelligible స్పషటిమయి్్య, అర్థమయి్్య, సుగా్ర హ్యమ�ైన

intensive ముమమూరము చేయు

intent ఆశయము

interaction పరస్పర చర్య

inter alia ఇతర విషయాలతోపాటు

inter-departmental విభాగాల మధ్య, అంతరశాఖీయ

interest 1. వడషిడూ  2. ఇషటిం, ఆసక్్, పరాయోజనం, హితం

interfere  జోక్యం కలగజేసుకొను

interim మధ్యకాలీన, తాతాకాలిక, మధ్యకాలిక

interim order మధ్యకాలీన ఉత్రుపు

interim relief మధ్యకాలీన / తాతాకాలిక సహాయం
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interim report మధ్యకాలీన / తాతాకాలిక నివేదిక

intermediate ఇంటర్ మీడషియట్, మధ్యస్థ

intermediate college ఇంటర్ మీడషియట్ కాలేజ్, మాధ్యమిక 
విదా్యలయము

intern 1. సా్థ నబదధించేయు 2. వెైద్య శిక్షణారి్థ

internal అంతర్, ఆంతరంగిక, అంతరగత, ఆంతరిక, 
దేశాంతరగత

international law అంతరాజీ తీయ నా్యయ శాస్ం్ / శాసనం

internship పరాశిక్షణ పొ ందుట

interpolation పరాక్షిప్ం, అంతరి్నవేశనం, దొంగ చేరు్ప

interpretation భాష్యం, అర్థవివరణ, వా్యఖ్య, అరా్థ నవియం

interrogate పరాశి్నంచుట

interrupt అంతరాయము కలుగజేయుట

interruption అంతరాయం

inter se పరస్పరం, తమలోతాము

intervene జోక్యం చేసుకొను

intervention జోక్యం, పరామ్యం

interview ముఖాముఖి, ముఖాముఖి భేట్ / ఇంటరూవియూ

interviewee ఇంటరూవియూ ఇచేచు వాడు

interviewer ఇంటరూవియూ చేసే వ్యక్్

intimate 1. సని్నహిత 2. స్చించు, తెలుపు

intimation స్చన, వర్మానం, తెలపటం

intimidation బెదిరింపు, దౌరజీన్యం

intolerance అసహనం

intoxication మత్్ , మ�ైకము, నిషా

intricacy చికుకా, చికుకా ప�ట్టిన

intricate చికుకాలతో కషటిమ�ైన

introduce 1. పరావేశప�టుటి  2. పరిచయం చేయు

introduction 1. పరాత్పాదన 2. పరిచయం, ఉపో దా్ఘ తం
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invalid 1. చెలలీని, మాన్యంకాని 2. అశక్

invalidity అసమర్థత, చెలలీ కపో వటం

invariably స్్థరముగా, తప్పకుండా, ఒకకా రీత్గా

investigation దరా్యపు్ , విచారణ, అనేవిషణ, కూపీ

investment ప�టుటి బడషి

invitation ఆహావినం

involuntary అనెైచిఛేక, సవిచఛేందం కాని

involved కలుపు, చికుకాలో ప�టుటి ట

ipso facto ఆ విషయం వలలీనే, ఆ చర్య వలలీనే

ipso jure చటటిం అమలు కారణంగా, శాసనం వరి్ంచటంవలలీ

irrational హేత్విరుదధిమ�ైన

irrecoverable త్రిగి రాబటటిలేని

irregular క్రమరహితమ�ైన, అక్రమమ�ైన

irrelevant అంశానిక్ సంబంధంలేని, అసంగతమ�ైన, 
అసందర్మ�ైన

irresponsible బాధ్యతలేని, బాధ్యతా రహిత

irrevocable రదుదు  చేయడానిక్, వీలులేని, ఉపసంహరణకు 
వీలులేని

issue 1. వాదాంశం, అంశం, సమస్య 2. సంతానం 
3. సంచిక 4. జారీ చేయు

issue order ఉత్రువుల జారీ

issue price జారీ / విడుదల ధర

item 1. అంశం 2. పదుదు

J

job వృత్్పని, ఉద్్యగం

job description ఉద్్యగ వివరణ
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job evaluation పని మదింపు / ఉద్్యగాల మూలా్యంకనం 

job freeze కొత్ ఉద్్యగాలు సృష్టించకుండుట

job hunting ఉద్్యగానేవిషణ

jobless నిరుద్్యగి

job-oriented ఉద్్యగానిక్ పరాా ముఖ్యతనిచేచు, కారో్యనుమూఖము

job rotation పని మారి్పడషి పదధిత్

job satisfaction పనిలో సంతృప్్

job security ఉద్్యగ భదరాత

job	specification ఉద్్యగ నిరిదుషటిత

job study ఉద్్యగాధ్యయనము

job work వృత్్పని, వృత్్ వా్యసంగం, చిలలీ ర పని

join చేరు, చేరు్ప, జోడషించు, సంయోజంచు

joining date చేరిక తేదీ, చేరిన తేది

joining pay చేరిన నాట్ వేతనం

joining period చేరిక వ్యవధి

joining report చేరిక నివేదిక (పదవిలో)

joining time (పదవిలో) చేరటానిక్ వ్యవధి, చేరికకు వ్యవధి

joint సంయుక్, సమష్టి , ఉమమూడషి

joint account ఉమమూడషి ఖాతా

joint cadre సంయుక్ శ్్రణి

joint committee సంయుక్ సంఘం

joint consultative committee సంయుక్ సంపరాదింపుల సంఘం

joint family ఉమమూడషి కుటుంబం, సమష్టి  కుటుంబం

jointly ఉమమూడషిగా, సమష్టిగా

jointly and severally ఉమమూడషిగాన్, వేరు వేరు గాన్

joint ownership ఉమమూడషి సావిమ్యం / యాజమాన్యం

joint responsibility ఉమమూడషి బాధ్యత

joint venture జాయింట్ వెంచర్, ఉమమూడషి సాహస కార్యము

journal పత్రాక, జర్నలు
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journalist పత్రాకా విలేఖరి 

judgement 1. తీరు్ప, నిర్ణయం 2. వివేకం

judicial నా్యయ, నా్యయనిర్ణయం, జుడషిష్యల్

judicial custody నా్యయ నిరబుంధం (విచారణ సం.)

judicial enquiry నా్యయసాధి న విచారణ, నా్యయవిచారణ

judicial notice నా్యయసా్థ న నోటీసు

judicial power నా్యయ నిర్ణయాధికారం, కోరుటి  అధికారం

judicial service నా్యయశాఖ సరీవిసు

judiciary నా్యయశాఖ, నా్యయనిర్ణయవరగం, జుడీష్యరీ

judicious నా్యయబుదిధిగల, వివేకవంతమ�ైన

junior administrative grade జూనియర్ పరిపాలక శ్్రణి

junior clerk జూనియర్ కలీరుకా, నిమ్న శ్్రణి ఉద్్యగి

junior in rank జూనియర్ సా్థ యి / శ్్రణిలో కనిష్ఠ ం

juniority కనిష్ఠ త

junior most కనిష్ఠ తమ

junior scale జూనియర్ సేకాలు / కనిష్ఠ  వేతనము

jurisdiction అధికారపరిధి, విచారణాధికారం

just నా్యయసంగతమ�ైన, ఉచిత

justice 1. నా్యయం 2. నా్యయమూరి్, జస్టిస్

justiciable నా్యయపరిధిలో విచారణ జరపదగిన

justify నా్యయోచితం, చేయు, సమరిధించుకొను

K

key తాళము చెవి, చికుకా తీయు రహస్యం, మూలం

keynote address పరాధాన పరాసంగం, కీలకోపనా్యసం

kick back లంచము, ఎదురు దెబబు బలమ�ైన పరాత్ చర్య
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kin సగోతర్ా డు / బంధువు

kith and kin బంధు పరివారం

know-how పని చేయు విధానము

knowledgeable తెలుసుకొనదగిన, జా్ఞ నము కలిగించు

L

labour 1. శ్రమ, కూలి 2. కారిమూక వరగం, పరాస్త్ 
సంబంధ

labour charges కూలీ ఖరుచులు

labour contract 1. పనిగుత్ 2. కూలి సరఫరా గుత్, లేబర్ 
కంటరాా కుటి

labour court శ్ార మిక నా్యయసాధి నం, లేబర్ కోరుటి

labour dispute కారిమూక వివాదం

labour force కారిమూక దళం

labour laws కారిమూక శాసనాలు / చటాటి లు

labour room పరాస్త్ గది / గృహం

labour union కారిమూక సంఘం

labour welfare కారిమూక సంక్ేమం 

land aquisition భూసేకరణ

land mark 1. హదుదు రాయి, మ�ైలురాయి 2. పరాస్దధి  విషయం

land records భూమి రికారుడూ లు

land reforms భూ సంసకారణలు

land revenue భూమి పను్న / శిసు్  / ర�వెన్్య 

land settlement భూమి బంద్బసు్ , భూమి స�ట్ల్ మ�ంటు

land tenure భూమిపటాటి  గడువు / క్లు గడువు 

land	use	certificate భూమి ఉపయోగ పరామాణ పతరాం
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lapse లోపం, కాలాతీతం, కాలద్షం, రదుదు , కొరవ

large scale భారీఎత్్ న, అధిక పరామాణం, ప�దదు  ఎత్్ న

last date ఆఖరు తేదీ

lasting స్్థరమ�ైన, శాశవితమ�ైన, చాలా కాలము ఉండెడషి

lastly చివరగా

last payment అంత్మ / చివరి చెలిలీంపు

late కీరి్శ్ష్లెైన, గత్ంచిన, ఆలస్యము 

late attendance statement ఆలస్య హాజరు, పరాకటన / వివరణ

late duty పనివేళల తరావిత్ డ్్యటీ

late payment ఆలశ్య చెలిలీంపు

latest తాజా, సరికొత్, ఇటీవలి

laudable పరాశంస్ంచదగిన

launch 1. లాంచి, మోటారు పడవ 2. ఆరంభించు

law 1. శాసనం, చటటిం, ధరమూం 2. నా్యయశాస్ం్ 
3. స్తరాం

law and order శాంత్ భదరాతలు

law breaker చటటి అత్క్రమణదారు, నా్యయ భంజకుడు

law court (=court of law) నా్యయసాధి నం

lawsuit వా్యజ్యం, దావా

lawyer నా్యయవాది, వక్లు

layoff లే ఆఫ్- స�లవు చేయు 

layout లే ఔట్, పథకం రూపురేఖలు

leader నాయకుడు

leadership quality నాయకతవి గుణం

leaflet కరపతరాం

leak వెలలీడషి, వెలలీ డషి అవు, కారు, గండషి పడు

leap year లీప్ సంవతసీరం

learning అభ్యసనం, విద్య, పాండషిత్యము

lease క్లు, అదెదు , గుత్, క్లు క్చుచు, అదెదుక్చుచు
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leased accommodation అదెదుకు తీసుకున్న వసత్

leasehold క్లు, కమతం(భూమి)

leaseholder క్లుదారు

leasing క్లుక్చుచు, క్లుక్చుచు ఒడంబడషిక

leave 1. స�లవు 2. అనుమత్, అనుజ్ఞ

leave encashment స�లవు భత్యము, స�లవు వేతనము

leave salary స�లవు జీతం

leave vacancy స�లవు ఖాళీ (ఉద్్యగ సం.)

leave without pay జీతం లేని స�లవు

leave with pay జీతంతో పాటు స�లవు

lecture hall సభాగారము

ledger ఆవరాజీ , ఖాతా పుస్కం

ledger balance ఖాతా నిలవ

legacy వీలునామా ఆస్్

legal నా్యయ పర / నా్యయ బదధి  / నా్యయ రీతా్య, 
శాసనబదధిమ�ైన  

legality నా్యయతవిం, నా్యయబదధిత, చటటి బదధిత 

legalization నా్యయబదీధికరణం, శాసనపరం చేయటం

legally నా్యయతః, శాసనపరంగా

legal practice నా్యయవాద వృత్్(సాధన) / పరాా క్టిస్ 

legatee వీలునామాదారుడు

legible సుసృషటిమ�ైన, సువ్యక్మ�ైన

legislative శాసనిక, శాసన సంబంధ

legislative business శాసన కార్య వ్యవహారం

legislature విధాన మండలి / శాసన మండలి

legitimacy 1. నా్యయ సమమూత్ 2. ఔరసతవిం

legitimate నా్యయసమమూతమ�ైన, ఔరస 

leisure విరామ సమయం, విశ్ార ంత్

lenicncy ఉదారత, మృదువెైన
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lessee క్లుదారుః (ఇందులో అస�ైన్ కూడా చేరతాడు)

letter 1. లేఖ 2. అక్షరము

letter pad లెటరు పా్యడు

levy విధింపు, తీరువా, పంట, ఉతా్పదన

liability చెలిలీంపు బాధ్యత, జవాబుదారీ

liable బాధ్యతగల, జవాబురీ

liaison అనుసంధానం, అక్రమ సంబంధం (సీరాతీ పురుష 
సం.)

library గ్రంథాలయం

licence లెై స�నుసీ, అనుజ్ఞ, అనుమత్ పటాటి

licence holder లెై స�నుసీ దారు

licensed లెైస�నుసీ పొ ందిన

licensee లెై స�న్సీ దారు

lien ధారణహకుకా, లీన్, ధారణాధికారం

life	certificate జీవిత ధురా వపతరాం

limit పరిమిత్, అవధి, హదుదు , సీమ, మిత్

limitation పరిమిత్

limited పరిమిత, లిమిటెడ్ (కంప�న్ సం.)

limited concern 1. లిమిటెడ్ వా్యపార సంసధి  2. పరిమిత 
సంబంధం 

limited liability పరిమిత చెలిలీంపు బాధ్యత

limited tender పరిమిత టెండర్

link అనుబంధం, అనుసంధానం, లంక�, జత, తోడు

linked జతపరచిన

linked	file జతపరచిన ఫ�ైలు, జోడషింపు ఫ�ైలు

link language అనుసంధాన భాష

liquidated damages పరినిరాధి రిత నషటి పరిహరం

liquidation పరినిరాధి రణం, పరిసమాప్్

liquidator పరిసమాపకుడు
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list స్చి, పట్టిక, జాబ్తా

list of business కార్యక్రమ పట్టిక, వా్యపార పట్టిక

literate అక్షరాసు్యడు

litigant వా్యజా్యల కోరు, వా్యజ్యమాడే వ్యక్్

litigation వా్యజ్యం, దావా

livery allowance యూన్ఫారం భతా్

livestock పశుగణం

living standard జీవన పరామాణం

living wage జీవన వేతనం, జీవన భృత్

loading 1. ఎక్కాంచు, భరీ్నింపు 2. బారు మందు 
దట్టించు 3. వయసుసీ కలుపు

loan ఋణం, అపు్ప

loaner అపు్ప తీసుకున్న వాడు

loaning department అపు్ప / ఋణం ఇచేచు విభాగం

lobby లాబ్, గోష్్ఠ శాల / వరగం, నడవ

lobbying విధానాని్న పరాభావితం చేయుట

lock in period సమయ బంధనం

lock out లాక్ట్, తాళబంధం: యాజమాన్యం చేత సంసధి  
తాతాకాలిక మూస్వేత

locus standi 1. జోక్యం చేసుకొనే హకుకా, (కోరుటి  సం.) 2. సాధి న 
బలం

lodging వసత్ గృహము

log book లాగ్ పుస్కం : వాహనాల, కారాఖా నాల దినచర్య 
పుస్కం

logic 1. తరకాము 2. తరకా శాస్మ్ు

logo లోగో, పరాతీక, చిహ్నము

long distance call ఎస్.టీ.డీ.

long hand చేత్ వరాా త, హస్ లేఖనము

lot 1. మొత్ం 2. జటుటి  3. వంత్



lower malpractice

86

lower క్్రంది

lowest rate కనిష్ఠ  ధర

low grade క్్రంది గే్రడు, తకుకావ గే్రడు

loyal విశవిసన్యమ�ైన

lump sum ఏకమొత్ం, ఒకే మొత్ంగా

lumpsum grant ఏకమొత్ం గా్ర ంటు / అనుదానం

M

machinery యంతరాా ంగం

machinery of government పరాభుతవి యంతరాా ంగం

magazine 1. పత్రాక 2. గిడజీంగి (ఆయుధాలు, మందుగుండు 
సం.)

mailing list చిరునామాల పట్టిక ; మ�యిలింగ్ లిసుటి

maintain పో ష్ంచు, భరించు, నిరవిహించు

maintenance 1. భరణం, మనోవరి్, పో షణ 2. నిరవిహణ

major 1. మ్జరు (స�ైనిక సం.) 2. యుక్వయసుకాడు, 
వ్యకు్ డు 

majority 1. యుక్ వయసకాత 2. అత్యధికం / అధిక 
సంఖ్య / అధిక సంఖా్య బలం

major works ప�దదు  పనులు, బృహత్ కారా్యలు

make up సరి చేయు, పూరి్ చేయు

maladjustment అనుచిత సరుదు బాటు

maladministration అనుచిత పాలన, దుష్పరిపాలన, అపసవ్య / 
అస్వ్యస్ పాలన 

malafide దురుదేదుశం, ద్రాహచింతన, దురా్వం

malice దురా్వన, దుషటిబుదిధి

malpractice అనుచిత చర్య / వర్న
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maltreatment దురవియూవహారము

management నిరవిహణ, నిరవిహణ మండలి

manager నిరవిహణదారు, నిరావిహకుడు

mandate ఆదేశం, ఆజ్ఞ

mandatory ఆదేశక (వ్యక్్, దేశ సం.)

mandays పనిదినాలు, శ్రమదినాలు

manhours పనిగంటలు

manifesto పరాకటన పతరాం, మానిఫ�సోటి

manipulation 1. సంధాన చాత్ర్యం / చాకచక్యం 2. 
మోసపుచుచు 

manoeuvre యుక్్గా సాధించు, పను్నగడ

manpower జనశక్్, అంగబలం

man-to-man ranking వ్యక్్శః శ్్రణీకరణము

manual 1. నియమ సంపుట్ 2. చేత్ (చేత్పని 
సంబంధమ�ైన)

manual labour శరీర శ్రమ, కాయకషటిం

manufacture 1. తయారీ 2. తయారు చేయు

manufacturer ఉత్పత్్దారు

manuscript వరాా తపరాత్, లిఖిత పరాత్

map పటం, మానచితరాం

margin మారిజీన్, ఉపాంతం, అంచు

marginal ఉపాంత

marital status వెైవాహిక స్్థత్

marketing క్రయ విక్రయాలు, మార�కాట్ంగ్

marketing economy మార�కాటు ఆరి్థక వ్యవస్థ

mark 1. గురు్ , చిహ్నం 2. అంకం, గుణం 3. ముదరా

marksheet మారుకాల పట్టి  / పతరాం

marks obtained పొ ందిన మారుకాలు

mass జన సమూహం, సామూహికం
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mass communication జనబాహుళ్య సమాచార పరాసారం

mass consumption జనబాహుళ్య విని యోగం

mass immunization సామహిక ఉనుమూక్్

mass media  పరాసార సాధనాలు

mass production భారీ (ఎత్్ న) ఉత్పత్్

master	file మాసటిర్ ఫ�ైలు

master of ceremonies కార్యక్రమ సంచాలకుడు

master plan బృహత్ పరాణాళిక

matching grant సమానగా్ర ంటు, సరిపో లే గా్ర ంటు

material 1. భౌత్కమ�ైన 2. సారభూతమ�ైన 3. పదార్థం, 
దరావ్యం

maternity పరాస్త్

maternity leave పరాస్త్ స�లవు

matriculate చేరుచుకొనబడషిన

matrimonial వెైవాహిక, వివాహ సంబంధ

mature పరిపకవిము

maturity date పరిపకవి తేదీ, పరిపకవికాలము

maximum గరిష్ఠ

means సాధనాలు / ఆధారాలు, పదధిత్లు 

measure 1. కొలత 2. ఉపాయం, చర్య

measurement 1. కొలత, పరామాణం 2. మదింపు

Measures చర్యలు, ఉపాయాలు

Mechanic మిసీ్ ,్ మ�కానిక్

mechanical యాంత్రాకముగా

mechanism యంతరాము, పదధిత్ లేక విధానము

media మాధ్యమాలు

mediate మధ్యవరి్తవిం చేయు

medical వెైద్య

medical	benefit వెైద్య సదుపాయం
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medical examination వెైద్య పరీక్ష

medico-legal వెైద్య-నా్యయ శాఖలకు చెందిన

medium 1. మాధ్యం 2. సాధనం

meeting in camera మూస్న గదిలో సమావేశం

member 1. సభు్యడు, సదసు్యడు 2. అంగం, భాగం

memo తాకీదు, మ�మో

memorial సామూరక

mental ability మానస్క శక్్యుకు్ లు

menu భోజన పదారా్థ ల స్చీ

merger విలీనం

merit పరాత్భ, యోగ్యత, గుణం, పాతరాత, పరాశస్మ�ైన

merit list యోగ్యతానుసారం తయారు చేస్న జాబ్తా

meritorious పరాత్భావంతమ�ైన, యోగ్యమ�ైన

merits యోగ్యతలు

merit scholarship యోగ్యత ఆధారంగా ఇచేచు విదా్యరి్థ వేతనము

message సందేశం

method పదధిత్

methodology పదధిత్ క్రమం

metropolitan area మహానగర పరాా ంతం

middle income group మధా్యదాయం, వరగం

middleman దళీరి, దలాలీ, మధ్యవరి్

midwifery మంతరాసానితవిము

migrant పరావాస్, వలసదారు, వలస నివాస్

mileage 1. మ�ైలేజ, మ�ైలువారీ బతె్ ం 2. సరాసరి ద్రం 
(మ�ైళ్ళలో)

militancy యుదధిపరావృత్్

millennium సహసరాా బదుం, వెయి్్యళు్ళ

miniature చిన్న, లఘు

minimum కన్సం, కనిష్ఠ ం
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mining గని తవవికం

ministerial 1. మంత్రాతవి 2. గుమాసా్  వరీగయ, 
అనుసంధాయక

ministry మంత్రాతవి శాఖ

minor 1. మ�ైనరు / అవ్యకు్ డు, అవ్యకు్ రాలు 2. సవిల్ప 
/ చిన్న / అల్ప  

minority 1. అల్ప సంఖా్యక వరగం, అల్ప సంఖా్యక 
2. మ�ైనారిటీ, అవ్యక్ వయసుసీ

minor works చిన్న తరహా నిరామూణాలు

minutes మినిట్సీ, కార్యవివరణలు

misappropriation దురివినియోగం

misbehaviour దురవియూవహారము

miscarriage of justice నా్యయ విఘాతం

miscellaneous 1. సకలవిధ 2. వివిధ, చిలలీ ర, నానావిధమ�ైన

mischief దుశ్చుషటి , త్ంటరితనం

misclassification ద్షపూరిత వరీగకరణ

misconduct దురవిర్న, చెడు నడవడషి

mislead ప�డదారి పట్టించు, దారి తప్్పంచు, దారి 
మళి్ళంచు

mismanagement అపనిరవిహణ

misrepresentation తపు్పడు సమాచారం, అన్యథా కథనం, 
అసతకాథనం

misstatement of facts విషయాని్న వకీ్రకరించడం

misunderstanding అపార్థం

misuse దురివినియోగం

mixed economy మిశ్ర ఆరి్థక వ్యవస్థ  పరాభుతవిమూ 

mob మూక, జనసమూహం

mobile చల, సంచార, గత్శ్ల

mobility చలనశ్లత, గమనశ్లత 
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mode పరాకారం, పదధిత్, రీత్

model 1. నమూనా, పరాత్రూపం, మాదిరి 2. ఆదర్శ

moderator మధ్యవరి్, పరిశ్లకుడు, సమనవియదారు

modification మారు్ప, పరివర్న

modus operandi చేసేతీరు, కార్య పదధిత్

monetary grant ఆరి్థక గా్ర ంటు / అనుదానం

money డబుబు, ర్కకాం, దరావ్యం, ధనం

monitor 1. మానిటర్, పరివీక్షకుడు 2. అనుశ్్ర త, 
అనుశ్రవణం

monogamy ఏకవివాహ వ్యవస్థ , ఏక వివాహం

monogram అనేక అక్షరములు కలిస్ ఒకట్ వలె 
కనబడునటులీ  ముదరాలలో వేస�డు గురుత్

Monopoly ఏకాధికారం, గుతా్ ధిపత్యం

monotony పాడషిందేపాట, ఏకవిసుగు : ఒకే పదదుత్వలలీ  కలిగే 
విసుగు

monthly tour diary నెలవారీ పర్యటన దినచర్య

month to month నెలనెలా, నెలనెలకు

moral న్త్

morale మనోబలం

moral turpitude నెైత్కంగా దిగజారటం, న్త్బాహ్యత

moratorium నిలుపుదల (చెలిలీంపులు, సమ�మూలు వగ�ైరా)

mortality 1. మృత్ 2. మరణ సంఖ్య

mortgage తాకటుటి , తనఖా, కుదవ, ఆయకం, అడుమానం 

most	confidential అత్ రహస్యమ�ైన, అత్ గోప్యమ�ైన

mother tongue మాతృభాష

motion 1. గత్ / గమనం 2. పరాతాదన : దరఖాసు్ , 
అభ్యర్థన 

motion study గత్ అధ్యయనం

motivation పేరారణ
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motive పేరారణ / ఉదేదుశం, పేరారక హేత్పు

motto న్త్వాక్యం, ముఖవాక్యం

mouthpiece 1. ముఖనాళిక 2. బూరా, బాకా 

movable చర, చలనయోగ్యమ�ైన

move 1. పరాత్పాదన 2. తరలింపు 3. చలనం 
4. అభ్యరి్థంచు

movement 1. రవాణా 2. గమనం, కదలిక 3. ఉద్యమం 
4. సంచరణ

multifarious (duties) బహువిధ కార్య విధులు

multipurpose బహుళీర్థసాధక, బహుపరాయోజక

municipal tax పురపాలక పను్న

museum వసు్ పరాదర్శనశాల, మూ్యజయమ్ 

muster roll హాజరుపటీటి

mutation మారి్పడషి(ఆస్్  హకుకా సం.)

mutatis mutandis అవసరమ�ైన మారు్పలతో, సందరో్చితంగా

mutual understanding పరస్పర అవగాహన

N

name card పేరు చీట్, పేరుగల కారుడూ

narcotic మాదక / మత్్ కలిగించే (పదార్థం) 

narrative apporaisal వివరణాతమూక మూల్య నిరా్థ రణ

narrator వాచకుడు, వర్ణన కర్

nation జాత్, దేశం

national 1. దేశసు్థ డు 2. జాతీయ, దేశ్య

nationalism జాతీయ వాదము

nationality జాతీయత
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nationalization జాతీయిీకరణ

national language జాతీయ భాష

national	savings	certificate జాతీయ పొ దుపు ధురా వ పతరాం

native 1. దేశసు్థ డు 2. సా్థ నిక నివాస్ 3. దేశ్య, సా్థ నిక

natural నెైసరిగక, పరాకృత్స్దధి , సహజ, సావిభావిక

naturalization 1. దేశ్యిీకరణ 2. పౌరసతవి పరాదానం

naval force నౌకా బలం , నౌకా దళం 

navigable నౌకాయానానిక్ అనువెైన

navigation నౌకాయానం/రవాణా, నౌకా పరివహనం

nayes అసమమూత్ దారులు

necessary action అవసర చర్య / తగు చర్య

needful అవసరమ�ైన, తగిన

negative నిషేధాతమూకమ�ైన, నకారాతమూకమ�ైన

neglect అశ్రదధిచేయు, ఉపేక్షించు

negligence ఉపేక్ష, అజాగ్రత్, అపరామత్త, నిరలీక్ష్యం, అశ్రదధి

negligible ఉపేక్షించదగిన, కొదిదుపాట్

negotiability అనా్యక్ార ంత యోగ్యత

negotiable instrument బదలాయించదగిన పతరాం, అనా్యక్ార ంతయోగ్య 
పతరాం

negotiation 1. బదలాయింపు, అనా్యక్ార ంతం 2. సంధానం, 
సంపరాదింపు

negotiator సంధాన కర్, సంధి చేయువాడు

nepotism బంధు పక్షపాతం, సవిజన పక్షపాతం

net 1. నికరం, నికర 2. వల

net investment నికర ప�టుటి బడషి

neutral తటస్థ

news వార్లు, సమాచరం

newsletter వారా్ లేఖ

newspaper వారా్  పత్రాక
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news reader వార్లు చదివే వ్యక్్

next of kin తరవాత్ రక్ సంబంధి

night duty రాత్రా డ్్యటీ, రాత్రా పని

nil report శూన్య రిపో ర్టి

no admission పరావేశం లేదు, లోనిక్రాకూడదు

no	demand	certificate డషిమాండు లేదనే ధురా వపరాతం

nomenclature నామపదధిత్ / నామీకరణ / నామపరిభాష

nominal cost నామమాతరాపు వ్యయం / ఖరీదు / ధర

nominal value 1. నామమాతరాపు విలువ 2. పేర్కాన్న విలువ

nominate నామనిరేదుశం చేయు

nomination నామపరాత్పాదన / నామనిరేదుశం

nominee నామనిరిదుష్టి డు, నామ నిరేదుశిత సభు్యడు / 
నామినేటెడ్ సభు్యడు 

non-age అవయసకాత, మ�ైనారిటీ

non-contributory విరాళ వాటాలేని

non-essential అవసరం కాని, అవసరం లేని

non-gazetted గ�జటెడ్ కాని

non-interest bearing వడీడూ  లేని

non-judicial నా్యయికేతర

non-ministrial గుమాసా్  వరేగతర

non-negotiable అనా్యక్ార ంతం చేయ వీలు లేని

non-official	 అధికారేతర

non-payment చెలిలీంచకపో వటం, చెలిలీంపులేని

non-payment	certificate	 చెలిలీంపు లేదని ధురా వపతరాం

non-practising allowance పరాా క్టిసు బందుకు భత్యం

non-recurring expenditure ఆవర్న లేని ఖరుచు, అనావర్న వ్యయం

non-refundable వెనకుకా ఇవవిబడని

non-statutory శాసనేతర

non-taxable income పను్న మినహాయింపు ఉన్న ఆదాయం
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non-technical post సాంకేత్కేతర పదవి

non-traditional అపారంపర్యమ�ైన

non-verbal communication మాటల దావిరా పంపని సమాచారం

no	objection	certificate	 నిరాక్ేపణ ధురా వపతరాం

no	profit, no loss లాభనషాటి లు లేని పదధిత్

norm 1. పరామాణం, మాదిరి 2. కటుటి బాటు, స్తరాం

normal సామాన్య, మామూలు, సాధారణ

no smoking పొ గ తరాా గరాదు

notable పరాస్దధిమ�ైన, ఘనత జ�ందిన వాడు

not applicable (N/A) వరి్ంచదు 

not available (N/A) అలభ్యమ�ైన, లభ్యము కాని

note నోటు, గురు్ , చిహ్నం

notice నోటీసు, స్చన, తెలియజేయు

noticeable విచారించ దగిన

notification	 పరాకటన, అధిస్చన

notified	area	 పరాకట్త క్ేతరాం / పరాా ంతం

noting and drafting నోటు రాయటం, ముసాయిదా రాయటం

notional pay కలి్పత వేతనము

not negotiable బదలాయించదగని, అన్యపరం చేయకూడని

not negotiable instrument అన్య పరం చేయకూడదని దసా్ వేజు

nucleus ముఖ్యభాగం, కేందరాపరాా ంతం

null చెలలీని, నిరరధికమయిన

null and void చెలలీనిది, రదదుయింది 

number సంఖ్య

numbering సంఖా్య నిరాధి రణ, సంఖా్య క్రమము

numeral లెకకా, సంఖ్య
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O

oath పరామాణం, శపథం

oath of allegiance భక్్ విశావిస పూరవిక పరామాణం

oath	of	office పదవీ సీవికార పరామాణం

obedience విధేయత

obituary మృత్్యవార్, మృత్్యవు స్చన

object 1. వసు్ వు 2. లక్ష్యం 3. ఆక్ేపణ చెపు్ప

objection ఆక్ేపణ, అభ్యంతరం

objective 1. ఉదేదుశం, లక్ష్యం 2. వసు్ పర, వసు్ గత

objects and reasons ఉదేదుశా్యలు, కారణాలు

obligatory విధు్యక్, ధరమూవిధి బదధి , అనివార్య

obscene అశ్లీలమ�ైన, అసభ్యమయిన

obscene gesture అశ్లీలమ�ైన అభినయము

observer పరిశ్లకుడు

obsolete వ్యవహారములో లేని, వాడుకలో లేని

obstruction ఆటంకము, అడడూంక్

obvious స్పషటిమ�ైన / వ్యక్మ�ైన

occasional అపు్పడపు్పడుతటస్్థ ంచే, అడపాదడపా

occupancy 1. అనుభోగం, సావిధీనత, దఖలు 2. ఆక్రమణ

occupant సావిధీనదారు

occupation వృత్్, సావిధీనం, అధీనం

occupy ఆక్రమించుకొను, సావిధీనం చేసుకొను 

octroi duty రవణా పను్న

off day ఖాళీ రోజు (స�లపు రోజు)

off duty విధి నిరవిహణలో లేకుండటం

offensive 1. అపరాధక 2. ఆక్రమణాతమూక 3. అప్రాయ, 
హానికర
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offer 1. పరాత్పాదన, అర్పణ 2. పరాత్పాదన చేయు

offer of appointment నియమం కోసం పరాత్పాదన

office కార్యసా్థ నము, కారా్యలయం

office	of	profit లాభసాట్ పదవి, పరాత్ ఫలయుక్మ�ైన పదవి

official 1. అధికారి, ఉద్్యగి 2. అధికార, ఆధికారిక

officialdom అధికారుల వరగము

official	duty అధికార విధి

officialese కారా్యలయ పరమయిన

official	language అధికార భాష

officially అధికార రీతా్య

official	report అధికార నివేదిక

official	version అధికార కథనం

officiating పదవీ నిరవిహణ చేయు

“off the job” training కారే్యతర శిక్షణ

off the record రికారుడూ కు వెలుపలి

okay (O.K.; okey) 1. సరే 2. సమరి్థంచు

ombudsman ఓంబుడ్సీ మాన్, పరాభుతవిమునకు చెందని 
పరిశ్ధకుడు

on account grant ఖాతా క్ంద మంజూరు

on demand అడషిగినపు్పడు

on duty విధి నిరవిహణలో, డ్్యట్లో

one sided ఏకపక్షం, ఒక వెైపు

on line ఆన్ లెైన్

on-special duty పరాతే్యక విధి నిరవిహణ ప�ై

on the job training కార్యగతమ�ైన శిక్షణ

onus భారం

open day 1. పని దినము 2. తెరిచిన దినము 

open system ముక్ వ్యవస్థ

opening 1. పరాా రంభం 2. పరాా రంభోతసీవం, 3, ఖాళీ స్థలము
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opening balance పరాా రంభ మిగులు / నిలవ 

opening hours తెరిచి ఉంట్ గంటలు, తెరిచి ఉంచే సమయం

open learning సారవిత్రాక విద్య

open letter బహిరంగ లేఖ

open university సారవిత్రాక విశవివిదా్యలయం

operating cost పనిచేయుటకు ఖరుచు

operating staff కార్యనిరవిహణ స్బబుంది

operation 1. నిరవిహణ, కార్యవర్న 2. శస్చ్ిక్తసీ 
3. అమలు

operative అమలులో ఉన్న, కార్యవర్న సంబంధ

opinion అభిపరాా యం, ఉదేదుశం

opposition 1. విరోధం 2. పరాత్పక్షం

option ఐచిఛేకం, వికల్పం

oral నోట్మాటగా, మౌఖికంగా

order 1. ఉత్రువు 2. క్రమం 3. శ్్రణి, వరస 4. వ్యవస్థ , 
5. శాంత్

order cheque ఆరడూర్ చెక్

order of reservation రిజరేవిషన్ క్రమము

ordinance అధా్యదేశం, అత్యవసరాదేశం

organization సంస్థ , వ్యవస్థ , వ్యవసా్థ పన, ఏరా్పటు, 
సంఘట్తం

organization chart వ్యవసా్థ పర పటం

organizer 1. కార్యకర్, సమావేశకర్ 2. వ్యవసా్థ పకుడు

oriented ఉనుమూఖమ�ైన

original 1. మూల, ఆద్య, మొదట్ 2. అసలు, మాతృక

original department మూల విభాగము, ఆద్య విభాగము

original sale deed మూల విక్రయ దసా్ వేజు

ostensible owner కనిప్ంచే యజమాని / కామందు

outbreak బరాదదులగుట, పగిలి బయట పడుట



outfit	allowance overlapping

99

outfit	allowance సరంజామా భత్యము

outgoing member విరమించే / బయట్క్ వెళ్్ళ సభు్యడు

outgoing	file బయటకు వెళ్్ళ ఫ�ైలు / మిసలు

outlay పరివ్యయం

outlet 1. బెైట్క్ దారి 2. విక్రయ కేందరాం

outline 1. రూపురేఖ 2. సంక్ేపం

outlook దృష్టి , దృక్పథం

out of court నా్యయాలయం వెలుపల

out of date కాలం చెలిలీన, ఆచరణలో లేని

out of order 1. క్రమవిరుదధిం 2. చెడషిపో యిన / మూలబడడూ  
(యంతరా సం.)

out of print అచుచుపరాత్లు అయిపో యిన, లభ్యము కాని

out of turn వంత్ లేని

out of turn allotment వంత్ లేకుండా ఇచుచుట

outpost సరిహదుదు  చౌకీ (పో లీసు, స�ైనిక సం.)

output ఉత్పత్్

outright purchase స్పషటిమయిన కొనుగోలు

outsource మూల ఉత్పత్్

outstanding 1. మిగిలిన (బాకీ, చెలిలీంపుల సం) 2. పరాస్దధి , 
ఉతకాృషటి , శ్్రష్ఠ మ�ైన 

over age ఎకుకావ వయసుసీ గల, వయసుసీ మించిన

overall సమగ్ర, మొత్ం

overall	deficit పూరి్, నషటిము

overall billing పూరి్ ఖరుచుల వివరణ

overcharge అధిక బాధ్యత

overdue గడువు మీరిన (చెలిలీంపు / బాక్ సం)

overestimate ఎకుకావగా ఊహించుట, అధిక అంచనా

overhead charge ప�ై ఖరుచు

overlapping అత్ వా్యప్్
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overriding priority అత్యధికమ�ైన పరాా ముఖ్యత

over-rule నియమమును అత్క్రమించు, వ్యత్రేకముగా 
నిర్ణయించు

oversight పొ రపాటు, అనవధానత

overtime pay అదనపు కాలవేతనం

overvaluation అధిక విలువ కటటిటం / అధిక మూలా్యంకనం

ownership సావిమ్యం, యాజమాన్యం, సావిమితవిం, 
సొ ంతహకుకా

P

package పా్యకేజ్, అన్్న కలిప్న ఏరా్పటు

package deal మొత్ంగా సీవికరించదగిన బేరం, టోకుబేరం

packing and marking కటటికటటిటము, గురు్ వేయటము

packing list పా్యక్ంగ్ పట్టిక

pact ఒప్పందం, ఒడంబడషిక

paid చెలిలీంచిన, చెలిలీంచింది

paid up capital చెలిలీంచిన మూలధనం

pamphlet కరపతరాం

panel జాబ్తా, పట్టిక

paper కాగితం, పతరాం

para పరిచేఛేదము, పేరా

paramount సరోవిన్నత, సరావిధిక పరాా ధాన్యం గల

parent 1. తలిలీ / తండషిరా (ప్తృ సం. పో షక సం.) 2. 
మూల, అసలు

parental మూలము, తలిలీదండురా లకు సంబంధించిన

parent	office మూల కారా్యలయం

par excellence ఉతకాృషటి
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pari passu సమానవేగంతో, దామాషాలో

parity సామ్యం, సమార్హత

parliament పారలీమ�ంటు, కేందరా శాసన మండలి

part భాగం, అంశం, పక్షం, వంత్

part	file ఫ�ైలు భాగం

partial పాక్షిక, ఆంశిక, అసంపూర్ణ

participate పాలొగ ను

particular పరాతే్యక, విశ్ష, నిరిధిషటి

particulars వివరాలు, తబ్సీళు్ళ, వివరణాంశాలు

partition విభాగం, విభజన

partner భాగసు్థ డు, భాగసావిమి

partnership deed భాగసావిమ్య పతరాం / దసా్ వేజు

part payment భాగాంశ చెలిలీంపు, ఆంశిక చెలిలీంపు

part-time భాగకాలిక, పార్టి టెైమ్, పాక్షిక

party 1. పక్షం, పారీటి 2. కక్షిదారు 3. విందు భోజనము

par value సమాన విలువ / మూల్యం

pass 1. నెగుగ , ఉత్ీరు్ణ డవు, ఉతీరారు్ణ నిచేయు 2. 
అనుమత్ 3. అందించు

passage దారి, తోవ, అంగీకారం

password సంకేత వచనం, సంకేత శబదుం / పదం

patent పేటెంట్, సరవిహకుకాలు

patron పో షకుడు

pay జీతం, వేతనం, జీతమిచుచు, చెలిలీంచు

pay bill వేతనపట్టిక / బ్లులీ

pay	certificate వేతన పరామాణ పతరాము

pay day జీతాల రోజు

payee చెలిలీంపు గ్రహీత

payer చెలిలీంపుదారు

payment చెలిలీంపు
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pay off చెలిలీంపు కారా్యలయం

pay order చెలిలీంపు ఉత్రువు

pay roll జీతాల పట్టి

pay scale వేతనశ్్రణి, సేకాలు

pecuniary ధనసంబంధ, ధనరూప

penal శిక్ష, దండన (సంబంధం), అపరాధపు

penal code శిక్షాసమూృత్

penal interest అపరాధ వడీడూ

penalize శిక్షించుట, దండషించుట

penalty శిక్ష, దండన

pending ప�ండషింగు, విచారణలో ఉన్న, పరిషాకారంలో ఉన్న

pen down strike కలంబందు సమ�మూ

pension ప్ంఛను

pensionable ప్ంఛనుయోగ్య

pensioner ప్ంఛనుదారు

pension scheme ఫ్ంచను యోజన

per annum సాలు ఒకకాంట్క్, సాలుకు

per bearer తెచేచు వ్యక్్ దావిరా

per capita (=per head) తలసరి

percent న్ట్క్, శాతం

perennial నిత్యం, ఎడతెగని, శాశవిత

preferential purchase పరాా ముఖ్యతను బట్టి  కొనుగోలు

perform నిరవిహించు, పాట్ంచు, ఆచరించు

performance నిరవిహణ

period కాలావధి, కాలం, వ్యవధి

periodical పత్రాక, నియతకాలిక

period under review పునరీక్షణ సమయము, పునరివిమర్శన 
సమయము

perjury అబదధిపు సాక్ష్యం
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perks లాభసాట్ అయిన, పరాతే్యకమయిన

permanent శాశవితమ�ైన, స్్థరమ�ైన, ఖాయమ�ైన

per mensem నెలకు, మాసానిక్

permissible అనుమత్ంచదగిన

permission అనుమత్

permit అనుమత్ పతరాం, పరిమూటు

permitted అనుమత్ంపబడషిన

perpetual శాశవిత

perpetuity శావిశవితతవిం, నిరంతరతవిం (శాసనం 
ఒపు్పకోదు)

perquisites (=perks) పరిలబ్దు , అనుషంగిక లాభం

personal వ్యక్్గత, వ్యక్్పర, సవియం

personal assets సొ ంత ఆసు్ లు

personal bond వ్యక్్గత పరావర్న, శ్లం

personality మూరి్మతవిం

persona non grata ఆమోదయోగ్యం కాని వ్యక్్

personnel స్బబుంది కారిమూకులు

personnel policy స్బబుంది విధానం, కారిమూక విధానం

perspective స్క్షమూ దృష్టి , సమ్యగదుృష్టి

persuasion బో ధన, బో ధించుట, నమమూకము

pertinent సంగతమ�ైన, యుక్మ�ైన

perusal పరిశ్లన, చదవటం

petition అరీజీ, విజా్ఞ పన పతరాం, ఫ్రా్యదు, అరీజీ ప�టుటి కొను

petitioner అరీజీదారు, ప్ట్షనుదారు

phase దశ, విడత

photograph దృగివిషయం, ఫో టో

photostat ఫో టోసాటి ట్

physical checking భౌత్క పరీక్ష, పరాత్యక్ష పరీక్ష

physical defect శారీరక లోపం
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physical education వా్యయామ విద్య

physically handicapped వికలాంగుడు

physical	verification పరాత్యక్ష సరినిరూపణ

piecemeal కొదిదుకొదిదుగా, క్రమక్రమంగా చేస్న

piece rate శాల్ీ రేటు

pilgrim యాత్రాకుడు

pilot programme ముఖ్య కార్యక్రమము, పరాయోగాతమూక 
కార్యక్రమము

PIN (postal index number) ప్న్

placement service ఉద్్యగసా్థ న సేవ

place of birth జనమూస్థలం

place of work పని సా్థ నము, ఉద్్యగ సా్థ నము

plaintiff వాది

plan నమూనా, ఏరా్పటు, పదధిత్

planning ఏరా్పటు చేయు, అపాయము చేయు

plant దావాపతరాం, వాదపతరాం, అరీజీదావా

player కీ్రడాకారుడు, ఆడెడు వాడు

plea సాకు, హేత్వు, వాదం మనవి

pleader వకీలు, పీలీ డరు

plebiscite పరాజాభిపరాా యం

pledge తాకటుటి , కుదువ, గిరివి, పరాత్జ్ఞ

plenary session సంపూర్ణ సమావేశం

plenipotentiary సరావిధికారి

plinth area అడుగు నిరామూణ విసీ్ రణం

policy పాలసీ, యోచన, యోచన

political activity రాజకీయ కార్యకలాపం

poll వోటు వ్యవహారం, వోటు చేయు, లెక్కాంచు

pollution కాలుష్యం

political రాజకీయమ�ైన
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pool మడుగు, గుంట

portfolio (of a minister) మంత్రాతవి శాఖ, పో ర్టి ఫో లియో

position స్్థత్, హో దా, అంతసు్

positive సానుకూల, పొ ందికగల, ధనాతమూక, సకారాతమూక

post పదవి, సా్థ నం, టపా, తపాలా, తరవాత్

post-dated జవాబు తేదీ

post-facto sanction తరవాత్ తేదీ

post-graduate సా్నతకోత్రుడు

posthumous మరణానంతర

posting పదవిలో ఉంచటం, పో సుటి  చేయటం

post mortem examination శవపరీక్ష

postpone వాయిదా వేయు, స్థగితంచేయు

postscript (P.S.) తరవాత రాస్ంది

power అధికారం, శక్్, విదు్యచఛేక్్

power of attorney పవరాఫ్ అటారీ్న, ముఖా్ యూర్ నామా, పవర్ పటాటి

practicable ఆచరణీయ, ఆచరణ సాధ్య

practice అభా్యసం, సాధన, అభా్యసకుశలత, పరాా కీటిస్

pre-audit పూరవి ఆడషిట్

precaution ముందు జాగ్రత్

precedent పూరవిదృషాటి ంతం, పరామాణం, పూరవివరి్

precis సారాంశం

precise నిరిదుషటిమ�ైన, స్పషటిమ�ైన

preclude ఆటంకపరచు, నిరోధించు

preconception పూరవిభావన

predecessor పూరవివరి్, పూరివికుడు, పూరావిధికారి

predominant పరాబలమయిన, పరాధానమ�ైన

preface పీఠిక, ఉపో దా్ఘ తం

prefer పరాా ధాన్యం చ్పు, దాఖలుచేయు (కేసు)

prejudice దురభిమానము, పక్షపాతము
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preliminary పరాా రంభిక, ముందు ఏరా్పటు

premature గడువు పూరవి, అకాల, అపరిపకవి

premises ఆధారాంశం, పూరవి స్దాధి ంతం

premium (భీమా) క్సు్ , పీరామియం, అధిక విలువ

prepaid ముందసు్  చెలిలీంపు, ముందుగా చెలిలీంచిన

prepaid card ముందసు్  చెలిలీంపు చీటీ

pre-planned ముందసు్  యోజన

prepone ముందుక్ జరుపుట

pre-receipted bill రశ్దుతో ఇచిచున బ్లులీ

prerogative విశిషాటి ధికారం

prescribe విహితపరచు, విధించు, నిరీ్ణతంచేయు

prescribed నిరీ్ణతం చేయబడషిన

prescribed form నిరీ్ణతఫారం / నమూనా

presentation బహూకరణ, కానుక, సమర్పణ

preside అధ్యక్షత వహించు

president రాషటి రేపత్, అధ్యక్షుడు

press పత్రాకారంగం, ముదరాణ యంతరాం, ముదరాణశాల

press copy ముదరాణ పరాత్

press gallery విలేఖరుల సా్థ నము

presumed ఊహించిన, తలచిన

presumptive pay పురోభావ్య వేతవం

presupposed ముందుగా ఊహించిన

pretext సాకు, మిష, నెపం

prevail అమలవు, వర్మానమవు, పరాభావం చేయు

prevent నివారించు, అడడూగించు

prevention నివారణ, అడడూగింపు

preventive నివారక

price	fluctuation	(=price	
movements)

ధరల హెచుచుతగుగ లు



pricing procedure

107

pricing ధర నిర్ణయించు

prima facie పరాథమ దృషాటి యూ, చ్డగానే కనిప్ంచే

primarily పరాధానంగా, పరాథమంగా

primary పరాా థమిక, పరాధాన

primary receipt పరాా థమిక రసీదు

principal పరాధాన అధా్యపకుడు, అసలు, పరాధాన, ముఖ్య

principal debtor అసలు బాకీదారు

printer ముదరాా పకుడు

printing ముదిరాంచు

prior indication అగ్రపరాా ధాన్య

priority grading పరాా ధన్యతా విభజన

prison జ�ైలు, కారాగారం, ఖ�ైదు

prisoner ఖ�ైదీ, బందీ

privacy ఏకాంతం, వివిక్త

private	and	confidential వ్యక్్గతము మరియు ఆంతరంగికము, 
రహస్యమ�ైన

privilege పరాతే్యక హకుకా, విశ్ష హకుకా, విశ్షాధికారం

privilege committee విశ్షాధికారాల సంఘం (శాసన సభ సం.)

prize బహుమానం

probability సంభావ్యత

probate పరాా బేట్ : వీలునామా ధురా వపతరాం

probation పరాా బేషన్, పరివీక్ష, పరీక్షాధీనమయిన

probationary పరాా బేషనరీ పరీక్షాధీన

probationer పరాా బేషనరు (క్్రమినల్ నా్యయ సంబంధ), పరివీక్ష 
ఉద్్యగి

probe దరా్యపు్ , సమగ్రంగా పరిశ్ధించు

procedural rules కార్యపదధిత్ నియమాలు, పరాక్్రయాతమూక 
నియమాలు

procedure కార్యపదధిత్ / విధానం, కార్యసరళి
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proceedings కార్యవ్యవహరాలు, ఉపక్రమణాలు

process సమనులీ , కోరుటి  వ్యవహరాదేశం, కోరుటి ప్లుపు

processing పదధిత్లో, ఆచరణలో, విచారణలో

procession ఊరేగింపు

proclaim చాటు, పరాకట్ంచు

proclamation అధికార పరాకటన, అధి పరాఖా్యనం

procurement సేకరించు

product పంట, ఫలసాయం, దాఖలు చేయు

production ఉత్పత్్

profession వృత్్

professional achievement వృత్్పరంగా లభించిన, వృత్్ ఉపలబ్ధి

proficiency	certificate పరాా వీణ్యతా ధురా వపతరాం

profile ఆకృత్, ఆకారము

profit లాభం

programme కార్యక్రమము

programme schedule కార్యక్రమ అనుస్చి

programming కార్యక్రమ రచన / నిరేదుశం

progress పరాగత్, క్రమవృదిధి

progressive పరాగత్శ్ల, అభు్యదయ

prohibited నిష్దధి , నిషేధించిన

prohibited area నిష్దధి  పరాదేశం / పరాా ంతం

prohibition నిషేధం, మద్యనిషేధం

prohibitory order నిషేధాతమూక ఆజ్ఞ/ఉత్రువు

project పరాా జ�కుటి , పరియోజన, పథకం

projection లంబాగ్రం : ముందుకు పొ డుచుకొని వచిచున 
భాగం

prominent పరాముఖ, ఉన్నతమ�ైన

promise వాగాధి నం

promissory note (pronote) అపు్ప పతరాము
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promote పద్న్నత్ చేయు, ప�ంపు చేయు

promoter పరావరధికుడు, పరావరధినారంభకుడు (కంప�న్లు, 
వ్యవస్థ  సం.)

promotion ప�ంపు, పద్న్న త్, ఉన్నత్, పో రా తాసీహనం

promt శ్ఘ్రముగా, వెంటనే

promulgate పరాకటన చేయు

pronounce ఉచచురించు, తీరామూనముగా చెపు్ప

pronouncement పరాకటన

proof రుజువు, నిరూపణ, నిరోధకం

proof of despatch డషిసా్పచ్ రుజువు

proof reading అచుచు చిత్్ పరాత్ దిదదుటం

propagate పరాచారంచేయు, వృదిధి  పొ ందించు

propagation పరాచారం, వృదిధి

proper సముచిత, ఉపయుక్, తగిన

property ఆస్్ , గుణం, ధరమూం

proposal పరాత్పాదన

propose పరాత్పాదించు

propound ఎదుట బెటుటి , యోచనకు దెచుచు

proprietary యాజమాన్య, పొ రా పరాయిటరీ

propriety ఔచిత్యం

pro-rata దామాషా పరాకారం, వంత్ పరాకారం

pro-rata quota దామాషా కోటా, వంత్ పరాకారం ఇచుచు కోటా

prorogue పోరా రోగ్, సమావేశ సమాపనం

pros and cons ముందు, వెనకలు

proscribe దేశము నుండషి వెళ్ళగ్టుటి

prosecution అభియోజనం, అభియోగం

prospectus వివరణిక, పరాా స�్పకటిస్

protempore appointment సవిల్పకాల నియుక్్

protocol అసలు ముసాయిదా (దసా్ వేజు సం)
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prove రుజువు చేయు, నిరూప్ంచు

provided అటాలీ అయితే, షరత్ప�ై, స్దధిము చేయు

provident fund భవిష్యనిధి

provision పొ ందుబాటు, సదుపాయం, ఏరా్పటు

provisional తాతాకాలిక

provisional list తాతాకాలిక జాబ్తా

proviso నిబంధన, షరత్ మినహాయింపు

proximity సామీప్యము, సని్నహితము, దగగర

proxy పరోక్షి (పరాా త్నిధ్య సం)

public పరాజ, జనసామాన్యం, పరాభుతవి

publication పరాకటన, పరాచురము

public duty పరాజలపటలీ  కర్వ్యం, పరాభుతవి సేవావిధి

public interest litigation (PIL) పరాజాహితార్థ వివాదం

publicity పరాచారం

publish పరాచురించు, పరాకట్ంచు

punctual వేళను పాట్ంచే

punishment శిక్ష, దండన

purchase కొనుగోలు

purely temporary కేవల తాతాకాలిక

purpose పరాయోజనం, ఉదేదుశం, నిమిత్ం

pursue అనుసరించు, వెంబడషించు

pursuit వృత్్, వెంటాడటం, అనేవిషణ

purview అవకాశము, ఉదేదుశింపబడషిన యావదివిషయము

put up రాస్ పంపు, సమరి్పంచు, ప�టుటి

put-up slip సమర్పణ చీట్
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Q

qualification అర్హత, యోగ్యత

qualified	candidate అర్హత ఉన్న అభ్యరి్థ

qualify అర్హతపొ ందు, పరిమితంచేయు

qualifying examination అర్హత పరీక్ష

qualifying test అర్హత పరీక్ష

qualitative techniques గుణాతమూక సాంకేత్కములు

quality వాస్, గుణం, లక్షణం, రకం, నాణ్యత

quality control నాణ్యత నియంతరాణ

quantity పరిమాణం, రాశి, మొత్ం

quarantine leave వా్యధి సంక్రమింపు నిరోధ స�లవు

quarterly తెైమ్ాస్క, తెైమ్ాస్క పత్రాక

quash రదుదు చేయు, కొట్టివేయు : క్ందికోరుటి  ఉత్రువును 
ప�ై కోరుటి  రదుదు  చేయటం

quasi కావిజీ, అరధి, సదృశ, పరాా య

quasi-permanency శాశవితపరాా య

query పరాశ్న, పరాశ్నవేయు

question వాదపరాసక్్, పరాశ్న, సమస్య, సందేహం

questionable పరాశి్నంచదగిన

question hour పరాశ్్నత్ర సమయం (శాసన సభలోలీ )

questionnaire పరాశా్నవళి

quit తొలగు, తొలగమను, ఖాళీచేయు

quorum కోరం : నిరిదుషటి  పూరక సంఖ్య, సమావేశ పూరక 
సంఖ్య

quota కోటా : నిరిదుషటి  భాగం

quotation కొట్షన్, ధరపట్టి

quote ధరచెపు్ప, ఉటంక్ంచు
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R

race జాత్, పందెం

racial discrimination జాత్ వివేకము, జాత్ భేదమునుపాట్ంచుట

rack చితరాహింసా యంతరాం, చితరాహింస, అర

raid దాడషి

railway ర�ైలు మారగం

raise (pay) ప�ైక్ ఎత్్ , ఉన్నత సా్థ నము

random యాదృచిఛేక, అనియత

random sampling యాదృచిఛేక నమూనా తీయడం

range రేంజ, శ్్రణి, పరిధి, సీమ, అవధి, క్ేతరాం

rank పదవి సా్థ యి, హో దాసా్థ నం

rank	and	file సామాన్య స�ైనికులు, సామాన్య పరాజాన్కం

ranking శ్్రణికరణం

rapid action force (RAF) శ్ఘ్ర కారా్యచరణ దళము (ఆర్.ఎ.ఎఫ్.)

rare అరుదెైన, దురలీభమ�ైన, అపురూపమ�ైన

rash దురుసు, దుడుకు

ratable value పను్న యోగ్యతా వెల

rate రేటు, వెల, ధర, దామాషా పరామాణం

rate contract రేట్ కాంటరాా కుటి , రేటు గుతా్

rate list ధరల పట్టిక

ratification ఆమోదం, అనుసమర్థన

rating రేటు నిరాధి రణ, రేట్ంగు, సా్థ నక్రమ నిర్ణయం

ratio నిష్పత్్, దామాషా

ration దినవెచచుం, రేషన్

rational హేత్బదధి , సహేత్క

rationalization సక్రమ వ్యవసీ్థకరణం

ration allowance రేషన్ భత్యం
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raw material ముడషిసరుకులు, పదారా్థ లు

raw product ముడషి ఉత్పత్్

reaction పరాత్క్్రయ, పరాత్చర్య, పరాత్ సంచలనం

reading చదువుట

readjust పునః సమాయోజన చేయు, త్రిగి అమరుచు, 
దిదుదు

ready-made plan తయార�ైన, వాడుకకు స్దధిమ�ైన యోజన

ready reckoner జంత్రా, అప్పట్కపు్పడు లెకకాకట్టిది

real వాస్విక, అసలు, యథార్థ, స్్థర

real earning వాస్విక ఆదాయము

real estate స్్థరాస్్థ , సా్థ వర సంపత్్

reality వాస్వికత, యథార్థం

realization పరిషాకారం, వస్లు

realize వాస్వము చేయు, నిజపఱచు

reappointment త్రిగి నియమించు, మరల నియుక్్ చేయు

reappropriation పునరివినియోగం, పునః ధన వినియోగం

reason కారణము, హేత్వు

reassessment పునరి్నరాధి రణ, త్రిగి వాదింపు

rebate తగిగంపు

recall వెనక్కా రప్్పంచటం, ప్లవటం

recede వెనుకకు బో వు, ఉపసంహరించుకొను

receipt రసీదు, వస్లు, జమ రాబడషి

receipt book రసీదు పుస్కము

receipts and disbursements రసీదులు మరియు చెలిలీంపులు

receive సీవికరించు, పుచుచుకొను

receiver రిసీవరు, సీవికర్, గ్రహీత

recent ఇటీవలి, న్తనమ�ైన

reception సావిగతం, సావిగత సమారోహం

receptive గ్రహించునట్టి , తనలోపటుటి నట్టి
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recess విరామం

recipient గ్రహీత

reciprocal పరస్పర, ఇచిచుపుచుచుకునే, వు్యతరా్కమ

reciprocal demand పరస్పర అధికారముతో అడుగు

reciprocate పరస్పరం ఇచిచుపుచుచుకొను

reciprocity పరస్పరత, పరస్పరము జరిగించుట

reckless లక్ష్యము లేని, జాగ్రత్ లేని, ఆలోచన లేని

reckon పరిగణించు, ఎంచు

reckonable service పరిగణన్య సేవ

reclamation గురి్ంపు, పరిగణనపొ ందింన

recognition గురి్ంపు, గురి్ంచు

recognized గురి్ంచబడషిన, పరిగణసపొ ందిన

recollect సమూరించు, జ్ఞప్్ క్ దెచుచుకొను

recommend స్ఫారసు చేయు

recommendation స్ఫారసు

recommendatory letter స్ఫారిసు లేఖ

reconcile సమాధానము చేయు

reconciliation సఖ్యపడడం, రాజీ, సమనవియం, సమాధానము

reconsideration పునః పరిశ్లన

reconstitution పునససీంఘటనం

reconstruction పునరి్నరామూణం

reconstruction	of	file పునరి్నరామూణ ఫ�ైలు

record నమోదు, రికారుడూ , రికారుడూ చేయు

record book నమోదు పుస్కము

record of service సరీవిసు రికారుడూ , ఉద్్యగపు రికారుడూ

recourse సహాయము కోరుట, ఆశ్రయము

recover వస్లు చేయు, త్రిగి సంపాదించుకొను

recovery వస్లు, రాబటుటి కోవటం

recreation ఉలాలీ సము, మనోరంజనము
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recruit భరీ్చేయు

recruiting authority నియామక అధికారి

recruitment నియామకము, భరీ్

recruitment rules భరీ్ నియమాలు

rectification సరిదిదుదదుటం, పరిశుదిధి

recurring ఆవర్నమయి్్య

redeem విడషిప్ంచుకొను, విమోచనం చేయు

redemption విమోచన

redirected త్రిగి నిరేదుశించు, మరల నిరేదుశించిన

redress నివారణ, ద్రము చేయు

redressal నివారణ చేస్

red-tapism ఉత్ర పరాత్్యత్రాలలో కాలయావన

reduction తగిగంపు

redundant అనవసరమ�ైన, మిత్మీరిన

re-employment పునరి్నయామకం

re-entry పునః పరావేశం (క్లు సం.)

refer నిరేదుశమిచుచు, సంపరాదింపు కోసం అప్పగించు

reference నిరేదుశం, పరామర్శ, పరాసక్్

referral పునఃఆదేశము

refixation	of	pay వేతన పునరి్నరాదు రణ

reform సంసకారణ, సంసకారించు

refrain from వెనుకకు పట్టి  నిలుపు, విరక్్ చెందిన

refreshment ఉపాహారశాల, ఫల హారశాల

refund వాపసుచేయు (ధన సం.)

refundable వాపను ఇవవిదగిన, త్రిగి ఇవవిదగిన

refusal నిరాకరణ

refuse నిరాకరణ చేయు

refused leave నిరాకరించిన స�లవు

refutation ఖండన
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regard ఖాతరు చేయు, మని్నంచు, ఆదరించు

region పరాా ంతం

regional పరాా ంతీయ

register పటీటి  పుస్కము, జాబ్తా పుస్కము

registered నమోదు చేయబడషిన

registered	office రిజసటిర�ైన, నమోదెైన కారా్యలయం

registering authority రిజసటిర్ చేసే అధికార సంస్థ , అధికారి

registrtion fee రిజసేటి రేషన్ రుసుం

registration form నమోదు పతరాము

registry పంజీకరణ, పంజీకరణ చేస్న

regret విచారించు, దుఃఖించు

regrouping పునఃవరీగకరణ

regular క్రమబదధి , నియతకాలిక, నియత

regular cadre క్రమబదధి  ఉద్్యగవరగం

regularization క్రమబదధిం చేయటం, నియమానుకూలం 
చెయ్యడం

regular service క్రమబదధి  ఉద్్యగం, సేవ

regulations నిబంధన, క్రమబదధిం

rehabilitation పునరావాసం, పునరావాస కల్పన

rehearsal పూరావిభా్యసం, రిహారసీల్

reimburse మారుగా చెలిలీంచు, పరాత్పూరి్ చేయు

reinstate పునఃసా్థ పన చేయు, త్రిగి అదే పదవిలో ఉంచు

reiterate పునరుదా్ఘ ట్ంచు

reject తోస్పుచుచు, నిరాకరించు, త్రసకారించు

rejection త్రసకారణ

rejoinder పరాత్జవాబు / పరాత్్యత్రం బదులు

relation సంబంధము, కథనము, వివరము

relative సాపేక్ష, బంధువు

relative valuation సాపేక్ష మూలా్యంకనము
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relaxation సడలింపు, విశ్ార ంత్

relaxation of rules నియమాల సడలింపు

release విడుదలచేయు, ఆవిషకారించు

release date విడుదల తేదీ

relevant సంబదధి , సంగతమ�ైన

relevant papers సంగతమ�ైన పరాత్లు, సంబంధ పతరాా లు

reliable విశవిసన్యమ�ైన, నమమూకమ�ైన

relief సహాయం, పరిహారం, విముక్్

relief and rehabilitation సహాయమూ పునరావాసమూ

relief list పరిహార జాబ్తా, సహాయ జాబ్తా

relief works సహాయక పనులు, సహాయ కార్యక్రమాలు

relieve విడుదల చేయు

reliever విడుదల చేయు వ్యక్్

relinquishment తా్యగం, వదిలివేయటం

relinquishment of charge కార్య నిరవిహణ వదలివేయుట

relocation పునఃస్్థరీకరించుట

reluctance అయిషటిత, అసమమూతం

remark రిమారుకాలు, షరాలు, విశ్షాంశాలు

remarks column విశ్షాంశాల / రిమారుకాల కాలమ్

remedial action పరిహారకచర్య

remedial measures పరిహారక ఉపాయములు, పరిహారక కొలతలు

remedial transfer పరిహారిక సా్థ నాంతరణ, పరిహారక బదిలీ

reminder జాఢా పకలేఖ

remission తగిగంపు, మాఫీ, నివృత్్

remit (డబుబు) చెలిలీంచు / పంపు, వెనకకు

remitee డబుబు పొ ందేవాడు

remittance జమ, చెలిలీంపు

remote ద్రముగా నున్న, ద్రపు

remote control ద్రపు నియంతరాణ
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removal తొలగింపు, నివారణ

remuneration పరాత్ఫలం, పారితోష్కం

render ఇచుచు, వదులుకొను, త్రిగి ఇచుచు

renewal నవీకరణ

renewal of demand త్రిగి కోరుట, కోరికను నవీకరించుట

renounce త్యజంచు, సన్యస్ంచు, తా్యగం చేయు

renovation పునరుదధిరణ

rent అదెదు , క్లు, బాడుగ, క్రాయి, మకా్

rented space క్రాయి స్థలం, అదెదుస్థలం

reopening పునఃపరాా రంభించుట

reorganization పునః వ్యవసీ్థకరణ

reorientation పునరభ్యసన

repairable మరమత్్  చేయదగిన

repatriate సవిదేశానిక్ పంప్వేయు, సవిస్థలానిక్ 
పంప్వేయు

repatriation of services సేవలను మాతృసంస్థకు త్రిగి పంపుట

repay చెలిలీంపు, 

repayable త్రిగి చెలిలీంచవలస్న

repeal కొట్టివేత రదుదు

repeat order పునరాదేశం

repetitive work త్రిగి పని చేయుట

replace యథాసా్థ నములో ఉంచు

replacement పరాత్సా్థ పన, బదులుగా చేరచుటం

replenishment త్రిగి నింపట

report నివేదిక, నివేదించు

repository నిక్ేపసా్థ నం

representation పరాా త్నిధ్యము వహించు

representative పరాత్నిధి, పరాత్నిధి వంట్ వానివలె వ్యవహరించు

reprimand మందలింపు, మందలించు
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reprint పునరుమూదరాణ

reprisal పరాతీకారం (యుదధి  సం)

reproduce పునరుత్పత్్ చేయు

reproduction పునరుత్పత్్

republic day రిపబ్లీ క్, గణతంతరా దినోతసీవాలు

repudiate తనదికాదను, నిరాకరించు

repugnant పరాత్కూలమ�ైన, అసహ్యమ�ైన

repurchase పునః కొనుగోలు, త్రిగి కొనుగోలు చేయు

reputation క్రి్, ఖా్యత్

requirement అపేక్షితాలు

requisite కావలస్న, అపేక్షిత, వాంఛితమ�ైన

requisite information అపేక్షిత సమాచారం

requisites అపేక్షితాలు

requisition అభ్యర్థన (పతరాం వగ�ైరా)

requisition form అభ్యర్థన నమూనా పతరాం

requisition slip అభ్యర్థన చీట్

rescue రక్షించు, ఆదుకొను

research work పరిశ్ధనా కార్యము

resentment కోపము, ద్షము, ఆగ్రహము

reservation రిజరేవిషన్, పరాతే్యక్ంపు

reservation fee పరాతే్యక కేటాయింపు శులకాము

reservation of post పదవుల పరాతే్యక్ంపు

reserve రిజరువి, నిలవ, అట్టిప�టుటి  నిలవచేయు

reserved accommodation పరాతే్యక్ంచబడషిన వసత్

reserved constituency పరాతే్యక్ంచబడషిన నియోజక వరగము

reserve price ముందుగా కేటాయించిన ధర

resettlement పునఃపరిషాకారము

reshuffle త్రిగి కదలించుట.మరల కదలించుట

residence నివాసం, ఆవాసము
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resident permit ఆవాస ఉత్రువు, నివాస అనుమత్ని ఇచుచు

resident నివస్ంచి ఉన్న 

residential నివాసముతో, ఆవాసముతో కూడషిన

residential accommodation నివాస వసత్, గృహవసత్

residential address ఆవాస చిరునామా, నివాస చిరునామా

residential quarter నివాస గృహాలు

residuary మిగిలిన, అవశిషటిమ�ైన

residuary pension మిగిలిన భరణము, అవశిషటి భరణము

residuary power శ్షాధికారాలు, అవశిషాటి ధికారాలు

resignation రాజీనామా

resist అడుడూ కొను, ఎదుర్కాను, పరాత్ఘట్ంచు

resolution తీరామూనం, సంకల్పం

respectfully గ్రవపూరవికముగా

respectively క్రమానుసారంగా

respondent పరాత్వాది, ర�సా్పండెంట్, పరాత్యరి్థ

response సమాధానం, పరాత్స్పంధన

responsibility బాధ్యత, ఉత్ర దాయితవిం

responsible ఉత్రవాదియి�ైన, బాధ్యతను మోయవలస్న 
వాడు

responsive పరాత్్యత్రమిచుచునట్టి , సరిపడెడు

rest house విశ్ార ంత్ గృహం

restore పూరవిస్్థత్

restraint అవరోధం, నిగ్రహం, నిర్ంధం

restricted నిరబుంధిత, పరిమిత

restricted leave పరిమిత స�లవు / అనుమత్

restriction పరాత్బంధం, పరిమితం, ఆంక్ష, నిరబుంధం

result oriented work పరిణామోనుమూఖ కార్యము

resume సారాంశం, సంగ్రహం, పునః పరాా రంభించు

resummon త్రిగిసమనులీ  ఇచుచుట
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resumption పునరారంభం, పునః పరాా రంభం త్రిగి 
పరాా రంభించటం

retain నిలిప్ ఉంచు, పరాత్ ధారణ చేయు

retention price నిలువుదల ధర, పరాత్ ధారణ మూల్యం

retired పదవీ విరమణ, ఉపసంహరించు

retirement ఉద్్యగవిరమణ

retirement	benefits ఉద్్యగ విరమణ లాభాలు

retiring age (ఉద్్యగ) విరమణ వయసుసీ

retiring pension పదవీ విరమణానంతర భత్యము/ప�నషిను

retrenched staff తీస్వేస్న / రిటెరాంచ్ అయిన స్బబుంది

retrenchment తీస్వేత, తగిగంపు, రిటెరాంచ్ మ�ంట్

retroactive pay పూరవిపరాభావ వేతనం

return రాబడషి, వివరణిక, వాపసు చేయు

return journey త్రుగు పరాయాణం

return of post త్రుగు టపా

revalidation త్రిగి చెలులీ బడషి చేయడం

revaluation త్రిగి విలువ కటటిడం, పునర్ మూలా్యంకనం

revenue శిసు్ , ర�వెన్్య, పను్న ఆదాయం

revenue expenditure ర�వెన్్య వ్యయం

revenue stamp ర�వెన్్య బ్ళ్ళ

reverse విపర్యయ పరచు, వెనకకు త్పు్ప

reverted వెనుకకు త్ప్్పన, మరల వచిచున

review సమీక్ష, పునరావలోకనం

review board సమీక్షా మండలి

revise సంశ్ధించు, పునః పరిశ్లించు

revised agenda సవరించిన సభాచరచు న్యాంశాలు / అజ�ండా

revised budget సవరించిన బడెజీట్

revised estimate సవరించిన అంచనా

revised rules సవరించిన నియమాలు
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revision పునరివిమర్శ

revision of pay scale వేతన శ్్రణుల పునరీక్షణ

revival పునరుదాధి రణ

revocation ఉపసంహరణ / రదుదు

revoke ఉపసంహరించు, తొలగించు

revolution విపలీవం

revolving fund ఆవృత నిధి

reward బహుమానం, పారితోష్కం, పరాత్ఫలము, 

reward scheme పరాత్ఫల యోజన, పారితోష్క యోజన

right హకుకా, సక్రమం, ఒపు్ప, కుడషి

rightful claimant హకుకాగల క�లీయిందారు, అసలు దావాదారు

rigid గట్టి , కఠినమయిన, పరుషమయిన

riot దొమిమూ

risk నషటిపూచీ, పరామాదభయం, సంశయము

risk purchase నషటిముతో కొనుగోలు, సంశయముతో కొనుగోలు

rival పరాత్స్పరిధి, పో టీదారు

road mileage రోడుడూ  మ�ైలేజ

roadways రోడుడూ మారాగ లు

role పాతరా

roll జాబ్తా, పట్టి , చుటటి , ఉండ

rolling plan కొనసాగే పరాణాళిక

roll number వరుసక్రమము, వరుస సంఖ్య

roster కర్వ్య స్చి ఉద్్యగుల నిధులూ పని 
సమయాలూ స్చించే పట్టి

rotation ఆవర్నం, వంత్మారి్పడషి

rough చిత్్ , ముతక, ఎగుడు దిగుడు

rough copy చిత్్  పరాత్

rounding off పూరా్ణ ంకానిక్ సవరించు

route మారగం
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routine నిత్యపరిపాట్

routine note నిత్య పరిపాట్ / మామూలు నోటు

routine test నిత్యపరిపాట్ పరీక్ష

royalty రాయలీటి, సొ ంతదారు / యాజ మానా్యనిక్చేచు 
పరాత్ఫలం లేదా పరాతే్యక సుంకం

rubber stamp రబబురుముదరా / సాటి ంపు

rude మోటెైన, మూరుఖా డెైన, మోటుగా చేస్న

rule స్తరాం, నియమం, పరిపాలన

ruler పాలకుడు, పరాభువు, పాలించువాడు, అధికారి

rules and regulations నియమాలూ నిబంధనలూ

rules of business వ్యవహార / కార్య క్రమ నియమావళి

ruling ఆదేశం, నిర్ణయం

ruling party అధికార పక్షం

rumour వదంత్, పుకారు

running staff పరాసు్ తము పని చేయుచున్న ఉద్్యగులు

rural development plan గా్ర మీణ వికాసయోజన, గా్ర మీణ వికాస పరాణాళిక

rural upliftment గా్ర మీణోదాధి రణ, గా్ర మీణ ఉదధిరణ

rustication బహిషకారించిన

S

sabbatical leave విశ్ార మదిన సంబంద స�లవు

sabotage విరగ గ్టుటి , నాశనము చేయు

sack ఉద్్యగము నుంచి తొలగింపు

safe సురక్షితము

safe custody రక్షణ అధీనములో ఉన్న

safeguarding రక్షణ చేయు, రక్షించు
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safety భదరాత, రక్షణ

safety device రక్షణ యుక్్

safety regulations రక్షణ నిబంధనలు

salaried class వేతనదారీ, వేతనపరాా ప్్

salary జీతం, వేతనం

salary cheque వేతన చెకుకా

salary deduction వేతన తగిగంపు

salary review వేతన సమీక్ష

salary structure వేతన సవిరూపం

sale deed విక్రయ దసా్ వేజు

sales department విక్రయ విభాగము / క్రయ విభాగము

sales tax అమమూకపు పను్న

salient పరాధానమ�ైన, ముఖ్యమ�ైన

salvage నౌక ఉదధిరణ, పునరుదధిరణ

salvage and scrap వ్యర్థపదారా్థ లు

sample మాదిరి, మచుఛే, నమూనా

sample checking నమూనా తనిఖీ

sample survey నమూనా సరేవి

sampling నమూనా

sanction మంజూరు, ఆంక్ష

sanctioned budget మంజూర�ైన బడెజీట్

sanctioned budget estimate మంజూర�ైన బడెజీట్ అంచనా

sanctioned project మంజూర�ైన పరాా జ�కుటి

sanctioned strength మంజూర�ైన సంఖా్య బలం (స్బబుంది సం.)

sanctioning authority మంజూరు చేసే అధికారి, అధికారం

sanctioning order  మంజూరీ ఉత్రువు

sanctity పవితరాత

sanitation పారిశుదధి యూం

satisfaction సంతృప్్ , సంత్ష్టి , 
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satisfactory సంతోష జనకము

saving clause సంచిత ఉపవాక్యము (చటటిము / నియమావళి)

savings scheme పొ దువు పథకం

scale కొలబదదు , తరాా సు, శ్్రణి

scale of pay వేతన శ్్రణి, జీతపు సేకాలు

scarcity కొఱత

scarcity area కొఱత గల పరాా ంతము

scarcity of resources వనరుల కొఱత

scenario దృశ్యవివరణ

schedule అనుస్చి, పట్టిక, అనుబంధం, కాలపట్టిక

scheduled bank ష�డ్్యలుడూ  బా్యంక్

scheduled caste ష�డ్్యలుడూ  కులాలు, అనుస్చిత కులాలు

scheduled tribe అనుస్చిత తెగలు, గిరిజన తెగలు

schedule of demands కోరికల అనుస్చి

schedule of supply సరఫరా అనుస్చి

scheme పథకం

scholarship విదా్యరి్థ వేతనం, ఉపకార వేతనం

scientific	management శాసీ్ య్ నిరవిహణ

scope ఆసాకారం, అవకాశం, పరిధి

score లెకకా, ఇరవెై

score out కొట్టివేయు

scrap value వ్యర్థ పదారా్థ ల వెల

screening పరశ్లన, తెరప�ై చ్పుట

screening committee పరిశ్లన కమిటీ

script లిప్, వరాా తపతరాం

scrutinizer పరిశ్లకుడు

scrutiny పరిశ్లన

seal ముదరా, ముదరావేయు

sealed సీలువేస్న
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sealed tender సీలువేస్న టెండరు

sealer ముదిరాంచువాడు

seal	of	office కారా్యలయ ముదరా, అధికారి ముదరా

search సో దా చేయు, అనేవిష్ంచు

search campaign అనేవిషణ కార్యక్రమము

search operation శ్ధనాక్్రయ, శ్ధన కార్యము

search warrant సో దా వారంటు

seasonal unemployment కాలిక నిరుద్్యగం

season ticket కాలపరిమిత్ ట్క�టు

secondary ర�ండ్సా్థ యి, దివితీయ, గ్ణ

secondary education ర�ండ్  సా్థ యి శిక్షణ, ఉన్నత పాఠశాల విద్య

secondary industry మాధ్యమిక పరిశ్రమ

second class ర�ండ్  తరగత్, దివితీయ శ్్రణి

secrecy రహస్యం, గుప్త, గోప్యత

secret రహస్య(0)

secretarial కారా్యలయ నిరావిహక

secretariat service సచివాలయ సరీవిసు, ఉద్్యగం

secret ballot రహస్యవోటు పదధిత్, రహస్య బాలెట్

secret cover రహస్య కవరు

secret funds రహస్య నిధులు

secret inquiry రహస్య దరా్యపు్ , విచారణ

secret instruction రహస్య స్చనలు

secret letter రహస్య లేఖ

section శాఖ, విభాగం, పరిచేఛేదం

sector భాగం, రంగం

secular లౌక్క, మతపరామ్యంలేని

security భదరాత, హామీ, జామీను జమానత్ (పూచీ పతరా 
సం. కూడా)

security deposit పూచీ ధరావత్
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security instruction రక్షా స్చన, భదరాతా స్చన

security measure భదరాతా చర్యలు, ఏరా్పటులీ

segregate వేరు చేయు, పృథకకారించు

seizure బలాతాకార సావిధీనం, జపు్ , పట్టివేత

select committee స�లక్టి కమిటీ, పరిశ్లక సంఘం (శాసన సభ 
సంబంధం)

selection ఎంప్క, వరణం

selection board నిరా్ణ యక మండలి

selection committee ఎంప్క కమిటీ

selection grade స�లక్షన్ గే్రడు

selection post ఎంప్క, స�లక్షన్ పదవి

selection procedure ఎంప్క విధానము

selection test ఎంప్క పరీక్షలు

select list ఎంప్క స్చీ

self-appraisal (self-assess-
ment)

సీవియ మూలా్యంకనము

self-confidence ఆతమూ విశావిసం

self-contained note సవియముగా పటుటి  కలిగిన వా్యఖ్య

self-employment సవియం ఉపాధి

self-explanatory సవియం వివరణాతమూక

self-government సవిపరిపాలన

semester స�మిసటిర్(ఆరు నెలల సమయం)

semi-autonomous పాక్షిక సవియం పాలక(0)

seminar గోష్్ఠ , సదసుసీ

semi-skilled labour పాక్షిక నెైపుణ్యంగల కారిమూకుడు

senate స�నేట్

sender పంప్ంచువారు

senior సీనియర్, ఉన్నత, జే్యష్ఠ

senior administrative grade సీనియర్ పాలక శ్్రణి
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senior grade సీనియర్ శ్్రణి, వరిషటి  శ్్రణి

seniority సీనియారిటీ, జే్యష్ఠ త

seniority-cum-fitness వరిషటిత మరియు అర్హత

seniority-cum-merit వరిషటిత మరియు శ్్రషటిత

seniority system వరిషటిత పదధిత్, వరిషటితా విధానము

senior management వరిషటి  కార్య మండలి

seniormost అందరికంట్ సీనియర్, జే్యష్ఠ

senior scale వరిషటి  వేతనము

senior timescale సీనియర్ కాలమాన వేతనం

sensation సంచలనం, సంవేదన

sensitive అత్ సుని్నతమ�ైన

sentence శిక్ష, దండన, ఉత్రువి, వాక్యం 

separated family వేరు కుటుంబము

separation వేరా్పటు, విభజన, ఎడబాటు

sequence అనుక్రమం, వరస

serial list క్రమపట్టిక

serial number క్రమ సంఖ్య

series వరస, పరంపర, శ్్రణి

serious తీవరామ�ైన, అపాయకరమ�ైన, గంభీరమ�ైన

servant సేవకుడు

serve సేవచేయు, అందజేయు

service సరీవిసు, సేవ, సేవావిధి, సపర్య

serviceable ఉపయుక్, పనిచేసే సామర్థయూం

service book సరీవిసు పుస్కం (ఉద్్యగుల సరీవిసు పుస్కం)

service conditions సరీవిసు నియమాలు

service contract ఉద్్యగ కరారు

service of summon సమనులు అందచేయటం

service postage stamp పరాభుతవి సేవార్థ తపాలా బ్ళ్ళలు, పరాభుతవి 
పో సేటిజ సాటి ంపులు
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service record ఉద్్యగ రికారుడూ

service roll సరీవిసు పట్టిక

service rules ఉద్్యగ నియమావళి

service	verification సేవా పరిశ్లన

session సమావేశకాలం, సమావేశం

session of parliament పారలీమ�ంటు సమావేశ కాలం

set జటుటి , ముఠా, వరగం, స�టుటి

set aside రదుదు చేయు, వేరు చేయు తోస్వేయు

settlement పరిషాకారం, తీరామూనం, రాజీ

set-up ఏరా్పటు, సా్థ పన, వ్యవస్థ

severally వేరు వేరుగా, విడషివిడషిగా

severance of relatiions విచిఛేన్న సంబందాలు

severe action కఠోరచర్య

sewage మురుగుపారుదల

sex అంగము, కామము

sex discrimination లింగ భేదము

share వాటా, వంత్, భాగం

share holder వాటాదారు, షేర్ హో లడూర్

sharing పంచుకొనుట

shift తరలింపు, విడుపు, మారు్ప

shifting తరలించుట, బదలాయించుట

shift system విడుపు, వంత్వారీ పదధిత్

shift transfer వంత్వారీ బదిలీ

shortage కొఱత, తరుగు

shortage of manpower మానవ వనరుల కొఱత

shortfall తగుగ దల, లోటు

shorthand షార్టి హాండ్, సంక్షిప్ లేఖనం

short leave సంక్షిప్ స�లవు

shortlist సంక్షిప్ స్చీ
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short notice సవిల్ప వవివధి నోటీసు

short staffed సవిల్ప ఉద్్యగుల

short term సవిల్ప కాలిక

short-term-course సవిల్పకాలిక పాఠ్యక్రమము

short title సంగ్రహ నామం, సంక్షిప్ శ్రిషిక

show cause notice కారణం చ్పమనే నోటీసు, పో కాజ్ నోటీసు

shut down మూస్వేయు

sick industry రోగగ్రస్ పరిశ్రమ, లాభంలేని పరిశ్రమ

sick leave అనారోగ్య స�లవు

sickness	benefit అనారోగ్య కారణంగా ఇచేచు సహాయం

sick report అనారోగ్య నివేదిక

sign సంతకం, సంతకం చేయు చిహ్నం

signature సంతకం

signature campaign సంతకాల ఉద్యమం

signature pad సంతకాల పుస్కము

significant అర్థము గల, భావము గల

signify తెలుపు, స్చించు

similar పో లిన, అదేవిధమ�ైన, సదృశ

simple interest సామాన్య వడీడూ

simultaneous ఏకకాలంలో జరిగే, ఏకకాలిక

simultaneously ఏకకాలమందు, ఒకకామాఱు

sincere మనఃపూరవిక, చిత్శుదిధి , నిజాయతీ

sine die నిరవధికంగా, కాలనిర్ణయం లేకుండా

sine qua non ఆవశ్యకమ�ైనది, అనివార్యమ�ైనది

single entry system ఏక పరావేశ పదధిత్

single fare ఏక పక్ష రుసుము ( ఒక వెైపు రుసుము)

single	file	system ఏకపక్ష ఫ�ైలు, వ్యవస్థ

sir మహాశయా, ఆరా్య, అయా్య

site సా్థ నం, స్థలం
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site plan సా్థ న, స్థల పరాణాళిక

sitting member పరాసు్ త సభు్యడు

situation పరిస్్థత్, ఉద్్యగం

situations vacant ఖాళీ ఉద్్యగాలు

situations wanted ఉద్్యగాలు కావలెను

skeleton staff తకుకావ సంఖ్యలో ఉద్్యగులు

skilled labourer నెైపుణ్య శ్ార మికుడు, నెైపుణ్యము కలిగిన 
శ్ార మికుడు

slackness అశ్రదధి , మందత

slack season మంద సమయము

slander అపనింద, అపవాదు

sleeper class నిదరా పో వుటకు వీలెైన అరలు గల (ర�ైలు ప�టెటి ) 
తరగత్

sliding scale సలీయిడషింగ్ సేకాల్, చలగత్ శ్్రణి, చలగత్ 
కొలమానం

slip జారిపో వటం, కాగితపు ముకకా, 

slow down మందకొడషి పని, మందకొడషి గమనము

slum మురిక్వాడ

slump మాంద్యం, ధరలు పడషిపో వటం

small savings fund చిన్న మొతా్ ల పొ దుపు నిధి

small scale enterprise చిన్న తరహా వా్యపారసంస్థ

small scale industry చిన్న తరహా పరిశ్రమలు

smartness చుఱుకుదనము

smooth మృదువెైన, నున్నని

snap inspection అకసామూత్్  తనిఖీ

snap strike ఆకస్మూక సమ�మూ

social security సాంఘిక భదరాత

social welfare సామాజక సంక్ేమము

software సాఫ్ ట్ వేర్ (కంపూ్యటర్ సంబంధిత)
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sojourn తాతాకాలిక నివాసం, మజలీ, విడషిది

sole ఏక�ైక

sole agency ఏక�ైక అభికర్

solemn సత్యనిష్ఠ , గంభీరమ�ైన

solemn	affirmation సత్యనిషా్ఠ  పరాత్జ్ఞ

solemnity సత్యనిషటిత, గంభీరత

solemnize యథావిధిగా చేయు లేక జరిగించు

solemnly సత్యనిషా్ఠ  పూరవికంగా

sole owner ఏక�ైక యజమాని

solicit పరాా రి్థంచు, వేడుకొను, వినయముతో అడుగు

sodiarity ఏకతవిం, ఏకీభావం

solitary ఏక�ైక, ఒంటరి

solitary case ఒంటరి కేసు

solution పరిషాకారం, సమాధానం, దరాా వణం

solve పరిషకారించు, సాధించు, తీరుచు

sorting వేరుపఱచు, ఏరుట

sorting appliance వేరుపఱుచు యంతరాము

source ఆధారం, మూలం, జనమూసా్థ నం, ఆకరం

source of income ఆదాయ మూలం, ఆదాయ మారగము

souvenir ఉతసీవ సంచిక, విశ్ష సంచిక

sovereign సార్యఖ్ముడు, బంగారు కాసు, సవర

sovereignty సారవిభౌమతవిం, సారవిభౌమాధి కారం

space అంతరిక్ష, రోదస్, ఎడము

spacing ఎడం వదలటం, అంతరం ఉంచటం

spade work ఆరంభపూరవి కార్యం

spare విడషి, అదనపు, ఇచుచు

spare copy విడషి కాపీలు, అదనపు పరాత్లు

spare time అదనపు సమయము, మిగులు సమయము

speaker సీ్పకరు, శాసన సభాపత్, శాసనసభ అధ్యక్షుడు
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special విశిషటి, పరాతే్యక

special ability test పరాతే్యక సామర్థయూ పరీక్ష

special allowance పరాతే్యక భత్యము

special cell పరాతే్యక గది

special commendation పరాతే్యక పరాశంస

special compensatory allow-
ance

పరాతే్యక / విశిషటి పరిహార భత్యము

special drive పరాతే్యక కృష్

special grant పరాతే్యక గా్ర ంటు

specialist నిపుణుడు, విశ్షజు్ఞ డు

specialization పరాతే్యక్కరణ

special messanger పరాతే్యక వారా్ హరుడు

special pay పరాతే్యక వేతనం

special power of attorney పరాతే్యక అదికార దత్పతరాము

special protection group 
(SPG)

పరాతే్యక రక్షణ దళము

specific కచిచుతమ�ైన, నిరిధిషటిమ�ైన, ఇదమిదధిమ�ైన

specification పరాతే్యక వివరణలు, లక్షణాలు

specific	denial ఖచిచుతమ�ైన ఖండన

specific	reason ఖచిచుతమ�ైన, నిరిధిషటి  కారణం

specimen signature మాదిరి, నమూనా సంతకం

speculation ఊహాకల్పన, యోచన, ఆలోచన

speech ఉపనా్యసం, పరాసంగం

speed వేగం

speed breaker సీ్పడ్ బేరాకర్, వేగనియంతరాణ

speed limit వేగ పరిమిత్

speed post వేగ తపాలా

speedy action వేగిర చర్య

sphere అధికారము మొదలగు వానిక్ లోబడషిన 
పరాదేశము, క్ేతరాము
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spiral binding స�ై్పరల్ బెైండషింగ్, సరి్పలము

split duty విభజంచిన కార్యవిధి

spokesman (=spokes person) పరాత్నిధి, వాచక పరాత్నిధి, సో్ప క్సీ మన్

sponsor సమరి్థంచు

sponsorship పరాా యోజకత, సమర్థన

spot inspection తక్షణ తనిఖీ

spot payment తక్షణ చెలిలీంపు

spouse భార్య, భర్

squad తనిఖీ దళం, కాపలాదళం

stability స్్థరతవిము

staff స్బబుంది, ఉద్్యగులు

staff association స్బబుంది సంఘము

staff inspection unit (SIU) స్బబుంది తనిఖీ దళము

staff quarter స్బబుంది వసత్ గృహాలు

staff room స్బబుంది విశ్ార ంత్గది

staff welfare fund స్బబుంది సంక్ేమ నిధి

stage అవస్థ , దశ, మజలీ, వేదిక, రంగస్థలం

stagnation స్బధిత

stake పణం, పందెం, పందెం కటుటి

stamp సాటి ంపు, బ్ళ్ళ, ముదరా

stamp duty సాటి ంపు డ్్యటీ, సుంకము

stamped envelope సాటి ంపు అత్క్ంచిన కవరు

stamp pad సాటి ంపు పా్యడ్

stamp paper సాటి ంపు కాగితం

stand సాటి ండు, పీఠం, నిర్ణయసా్థ యి

standard పరామాణము

standard agreement పరామాణ ఒడంబడషిక, స్్థర ఒడంబడషిక

standard deduction పరామాణ రిబేటు, స్్థర తగిగంపు

standard format పరాా మాణిక సవిరూపము
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standardization పరాా మాణికమయిన

standard man-hours పరాా మాణిక శ్రమ గంటలు, స్్థర పని సమయము

standard of living జీవన పరామాణము

standard performance పరాా మాణిక అనుషా్ఠ నము, స్్థరముగా నెరవేరుచుట

standard rate పరామాణ రేటు

standby arrangement ఒప్పందానిక్ కటుటి బడషి ఉండు

standing సా్థ యి, స్్థత్

standing commission సా్థ యిీ సంఘం

standing committee సా్థ యిీ సమిత్

standing order సా్థ యిీ ఉత్రువులు

standstill ఆగిపో వుట

starred నక్షతరా గురు్  కలిగిన

starred question నక్షతరాం గురు్ గల పరాశ్న

starter సాటి రటిరు, పరాా రంభిక

starting salary పరాా రంభిక జీతము, పరాా రంభ భత్యము

state రాషటి రేం, రాజ్యం, దశ స్్థత్, తెలియజేయు

state banquet రాషటి రే విందు, రాజ్య విందు

state government రాషటి రే పరాభుతవిం

state guest పరాభుతవి అత్థి

state list రాషటి రే జాబ్తా, రాషటి రే చటటి నిరామూణాధికారాల 
జాబ్తా

stalemate ఇరకాటము, అడడూంక్

statement వివరణ, వివరణ పట్టిక, పరాకటన, వాజూ్ఞ మూలం, 
కథనం

statement of account లెకకాల వివరణ పట్టిక, లెకకాల వివరణ

statement of facts వాస్వాంశాల వివరణ

state of health ఆరోగ్య స్్థత్

statesman రాజన్త్వేత్

static నిశచుల
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station సేటిషన్, కేందరాం, స్థలం, నిలయం

stationary stock స్్థర అమమూకమునకు ఉంచిన వసు్ వులు

stationery సేటిషనరీ, వరాా త సామగి్ర

station leave సా్థ నము వదులుటకు అనుమత్, సా్థ నాంతర 
స�లవు

statistical సాంఖ్యక, గణాంక సంబంధమయిన

statistical data గణాంకదతా్ ంశాలు, భోగటాటి

statistics గణాంకాలు, గణాంకశాస్ం్, సాంఖ్యక శాస్ం్

status హో దా, అంతసు్

status quo యధాస్్థత్

status report యథా నివేదిక

status symbol హో దా చిహ్నం

statute విగ్రహం

statutory శాసనబదధి , విహిత, శాసనాతమూక, చటటిపర, రీతా్య

statutory body శాసనబదధి  సంస్థ

statutory holiday శాసనబదధి  స�లవు దినము

statutory rights శాససబదధి , చటటిబదధి  నియమాలు, 
ఉపనిబంధనలకు

stay సేటి , ఆపుదల, నిలుపుదల

STD (subsriber trunk dialling) ఎస్.ట్.డషి.

steady growth క్రమవృదిధి

steep increase తీవరావృదిధి , గణన్య వృదిధి

steering committee విషయ సంచాలన సమిత్

stenography సంక్షిప్ లేఖనం

sterilization సంతాన నిరోధ శస్చ్ిక్తసీ

stern action కఠిన కార్యము, కఠోర చర్య

stigma మచచు, కళంకం

stimulation పేరారణ కలిగించటం

stipend శిక్షణ వేతనం, ఉపకార వేతనం
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stipulate సంలగ్నము చేయుట, జత చేయుట

stipulated time limit సంలగ్న సమయ సీమ

stipulation నిబంధన

stock నిలవ, నిధిపతరాం, సాటి క్ (వాటాల సం.)

stock register సరుకు నిలవ రిజసటిర్

stock-taking సరుకు నిలవ లెక్కాంపు

stock valuation సరుకు విలువ మదింపు

stopgap arrangement తాతాకాలికమ�ైన ఏరా్పటు

storage నిలవ

storage space నిలవ చేసే స్థలము

store సోటి రు, నిలవకొటుటి , భాండారం

straight త్న్న, సరళమ�ైన

strain శ్రమ, కేలీశం, వారసతవి లక్షణం పడగ్టుటి , 
బెడషియు

strange అపరిచిత, తెలియని

stranger అపరిచిత్డు

strata అంతసు్థ , పొ ర

strategy వూ్యహం, పనా్నగం

stratification పొ రలుగా / అంతసు్థ లుగా ఏర్పరచు

streamline పరావాహమయముగా చేయుట

strength బలం, శక్్

strengthen పట్షటిం చేయు, బలపరచు

strenuous శ్రమతో కూడషిన

stress ఒత్్డషి, నొక్కా చెపు్ప

stress management వత్్డషిని సంభాలించు

strict కచిచుతమ�ైన, నిషకారషి

strictly కఠోరముగా, గట్టిగా, నికకాచిచుతంగా

strictness నికకాచిచుతంగా ఉండు, నిష్క్రర్థగా ఉండు

stricture తీవరా ఆక్ేపణ, అవక్షపణ, అభ్యంతరం
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strike సమ�మూ, కొట్టి  వేయు, దెబబుకొటటిటం

strike call సమ�మూ ప్లుపు

stringency ఖండషితము, కాఠిన్యము

strip తొలగించు, తీస్వేయు

strive గట్టిగా పరాయత్్నంచు

storage capacity నిలవిచేయగల సామర్థయూము, నిలవి చేయగల శక్్

strong room సురక్షితాగారం, సాటి రే ంగ్ రూమ్ 

structural సవిరూప సంబంధమ�ైన, నిరామూణ సంబంధమ�ైన 

structure సవిరూపము

structured interview నిరిమూత మౌఖిక పరీక్ష, తయారు చేయబడషిన 
సాక్షాతాకారము

structured pay నిరిమూత వేతనము

struggle పో రాటం, సంఘరషిణ

stubborn మొండషి పటుటి దల గల, మూరఖాపు పటుటి

studious విదా్యసక్్గల

study అధ్యయనం, పరిశ్లన

study leave అధ్యయన స�లవు

stuff వసు్ వు, పదారధిము, అర్థం లేని మాటలు

stupendous అత్యదు్తకరమ�ైన

style శెైలి, తీరు

sub (subordinate) ఉప, అనుబంధం, అధీన, క్ంది

sub-committee ఉపసంఘం, సమిత్

sub-contract ఉపకరారు

sub-district ఉప జలాలీ

sub-division ఉపవిభాగం

sub-head ఉపపదుదు

subject విషయం, అంశం, ఆధీనమ�ైన, లోబడషి ఉన్న, 
పౌరుడు

subjective సావిధీనములో ఉన్న
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subjudice కోరుటి  విచారణలో ఉన్న

sublease ఉపక్లు : క్లుదారు మళిలీ క్లుకు ఇచుచు

subletting ఉపబాడుగదారి, ఉపక్రాయిదారి

submission లోబడటం, లొంగటం, నివేదన, సమర్పణ

submissive అణకువగల, లొంగి ఉండే

subordinate	office క్ంది కారా్యలయం, అధీన కారా్యలయం

subordinate services అధీన సరీవిసులు

subordinate staff అధీన స్బబుంది

subparagraph ఉప పరిచేఛేదము

subrule ఉపనియమం

subscribe క్ంద సంతకం చేయు, చేవరాా లు చేయు

subscribed capital తీసుకొన్న వాటాల మూలధనం

subscriber చందాదారు

subscription చందా

subsection ఉప విభాగము

subsequent తదనంతరం, తరవాత వచేచు, వరి్ంచే

subsequent action తదనంతర చర్య

subsequently అనంతరము

subsidiary సహాయక, అనుబంధ

subsidiary bodies సహాయక బృందం

subsidiary industry అనుబంధ పరిశ్రమ

subsidiary mandate అనుబంధ అధికారిక ఆజ్ఞ

subsidiary receipt అనుబంధ రసీదు

subsidiary register అనుబంధ రిజసటిరు

subsidise సహాయారధిము ధనమునిచుచు

subsidised సహాయారధిము ధనమునిచిచున

subsidized accommodation అనుబంద సహాయ వసత్

subsidy ఆరి్థక సహాయం, సహాయక ధనం

subsistence జీవనోఫాధి
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subsistence allowance జీవన భృత్

subsistence grant జీవనోపాధి గ్ార ంటు

substandard తకుకావ పరామాణంగల, తకుకావ రకం

substantial దృఢమ�ైన, తగినంత, చాలినంత

substantiate నిరూప్ంచు, నిరిదుషటి  రూపమిచుచు

substantive ఖాయమ�ైన, శాశవితమ�ైన, స్్థరమ�ైన

substantive pay అసలు జీతం

substantive post స్్థరమ�ైన పదవి

substitute పరాత్నియుక్ం చేయు, పరాతా్యమా్యయం

substitution బదులు ఉంచటం, పరాత్సా్థ పన, పరాతా్యమా్నయం

sub sub-paragraph ఉప ఉప పరిచేఛేదం

suburban నగర శివారు, నగర పరిసరం

subvention ఆర్థక సహయం (పరాభుతవి)

subversion విద్రాహం, విధవింసకం

subway ఉప మారగము, సబ్ వే

succeeding తరవాత వచేచు

succession ఉత్రాధికారం, వారసతవిం, పరంపర

successive పరంపరగా వచెచుడు, వారసతవిముగా వచెచుడు

successor వారసుడు

succour సహాయం

sue వా్యజ్యం వేయు

suffer సహించు, బాధపడు, భరించు

suffering బాధ పడుత్న్న

sufficient తగినంత, చాలినంత

suffix అంత్య పరాత్యయం, చివర చేరి్పన పద భాగం

suffrage వోటుహకకా

suggestion స్చనల

suggestion box స్చనల పేట్క, స్చనల ప�టెటి

suggestions book స్చనల పుస్కం
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suggestive స్చించదగిన

suicide ఆతమూహత్య

suit దావా

suitability తగిఉండటం, సరిపడషి ఉండటం

suitable action తగిన చర్య, సర�ైన చర్య

suited ఉపయుక్మ�ైన

sum మొత్ం, రాశి

summarily సంక్ేపంగా, సంక్షిప్ంగా, టూకీగా

summary సంక్షిప్ం : శ్ఘ్రంగా చేస్ంది

summary trial సంక్షిప్ విచారణ

summing up సారాంశము

summit శిఖర సమ్మూళనము

summon ఆదేశిక, కోరుటి  ప్లుపు, సమను

sumptuary allowance సతాకార భత్యం

sum up సమాహారము చేయుట

sundry వివిధమ�ైన, చిలలీ ర

suo moto సవియం పేరారిత, తనంతటతానుగా

superannuation (ఉద్్యగ) విరమణ వయసుసీ

superannuation pension ఉద్్యగ విరమణ భత్యము

superficial ప�ైప�ై, సారంలేని

superfluous అనావశ్యకమ�ైన

superimpose ప�ైనుంచి విధించిన

superior ప�ై, ప�ైసా్థ యి, మహత్ర, సుప్రియర్

superiority ఆధిక్యము, హెచుచు

supernumerary అధిసంఖ్య : నిరీ్ణత సంఖ్యను మించిన

supernumerary post అధిసంఖ్యక పదవి, నిరీ్ణత సంఖ్యను మించిన 
ఉద్్యగం

superscribe ప�ైన వరాా యు, మీద వరాా యు

superscription ప�ై వరాా త, ఉపరిలేఖనం
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supersede అధిక్రమణ చేయు, స�ైవిధీనంలోక్ తీసుకొను

supersession అధిక్రమణం

superstructure ప�ై కటటిడము

supertax అదనపు పను్న, ప�ైపను్న : పను్నప�ై పను్న

super timescale అత్కాలమాన వేతనము

supervision పర్యవేక్షించు

supervisor పర్యవేక్షకుడు

supervisory staff పర్యవేక్షణ స్బబుంది

supplement అనుబంధం చేయు, అనుపూరణ చేయు

supplementary అనుబంధ, అనుపూరక

supplementary budget అనుబంధ బడెజీటు

supplementary cost అనుబంధ వ్యయం

supplementary demand అనుబంధ అభ్యర్థన, డషిమాండు

supplementary grant అనుబంధ గ్ార ంటు, అనుదానం

supplementary question అనుబంధ పరాశ్న

supplementary rules అనుబంధ నియమావళి

supplier సరఫరాదారు

supply సరఫరాచేయు

support మదదుత్, సమర్థన, బలపరచడం, ఆసరా

supporter మదదుత్దారు

supporting documents సహాయక దసా్ వేజులు

suppress అణచివేయు

supremacy సరోవిన్నతం, సరావిధికారం

supreme సరోవిన్నత, సరావిధికార

surcharge అదనపు పను్న, సుంకం

surety హామి, పూచీ, జామీను, జామీనుదారు 

surety bond జామీనుపతరాం, హామీపతరాం

surface inspection ఉపరితల తనిఖీ

surface transport ఉపరితల రవాణా



surgery sustainable growth

143

surgery శసరాతీచిక్తసీ

surname ఇంట్పేరు, వంశనామం (గోతరాం కానిది) 

surplus మిగులు, శ్షం

surplus budget మిగులు బడజీటు

surplus report మిగులు నివేదిక

surplus staff మిగులు స్బబుంది

surprise check ఆకస్మూక తనిఖి

surprise visit ఆకస్మూక సందర్శనం

surrender అర్పణ, లొంగిపో వటం, వదులుకోవటం

surroundings పరిసరాలు

surtax అదనపు పను్న

surveillance కాపలా, నిఘా

survey సరేవి, సరేవిక్షణ

survey report సరేవి నివేదిక

survival పరాా ణము ఉన్న, జీవించి ఉన్న

surviving మరణానంతరం జీవించి యున్న

survivor మిగిలిన వారుసు, అనంతరం జీవి

susceptibility మనసున నాటనిచెచుడు గుణము, 
ఇందిరాయగా్ర హ్యత

suspect అనుమానించు, అనుమానిత్డు

suspend తాతాకాలికంగా తొలగించు, కొంత కాలం 
నిలిప్వేయు

suspense అనిశిచుత స్్థత్, అనామత్

suspense account అనామత్ ఖాతా

suspension నిలుపుదల, తొలగింపు (తాతాకాలిక)

suspension order తాతాకాలిక తొలగింపు ఆదేశము

suspicion అనుమానం

sustainable నిలవ గలుగు, ఉండగలుగు, మోయగల

sustainable growth నిలవ గల అభివృదిధి , ప�రుగుదల
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sustained మోస్

swear పరామాణం చేయు

swearing-in-ceremony పరామాణ సీవికారము

syllabus పాఠ్యక్రమం వివరణ

symbol చిహ్నం, గురు్ , సంకేతం, పరాతీక

symmetry సమరూపత

sympathy సానుభూత్

sympathy strike సానుభూత్ సమ�మూ

symposium గోష్్ఠ

symptom లక్షణం

synchronise తగుగ ట

synopsis రూపురేఖ, సంక్షిప్ పరిచయం

synthesis సంశ్లీషణ

synthetic సంయోగము, సంకలనము

system క్రమపదధిత్, వ్యవస్థ  క్రమం, పద్థత్

systematic క్రమబదధి  (0)

systematic work క్రమబదధిమ�ైన పని

systems analysis పదధిత్ విశ్లీషణ

T

tab folder చివరి మడత

table పట్టిక, సారణి, పరిశ్లన కోసం సభముందు, 
బలలీప�ై ప�టుటి

tableau పరాత్మ, బొ మమూ, దృశ్యం

table of contents విషయ స్చిక

table of the house సభాసమక్షం
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tabular పట్టికా రూపము, సారణి రూపము

tabulated statement పట్టికాబదధి  వివరణ

tabulation పటీటికరణ, సారణీకరణ

tabulator పట్టికా రచయిత, సారణీ రచయిత

tackle అనుబంధీకరించు, జోడషించు

tact యుక్్

tactful యుక్్పర, చాకచక్యంతో కూడషిన

tactic యుక్్తో

tag టాగ్, దారము

take home pay ఇంట్క్ చేరు నికర జీతము

take over తీసుకొను, సావిధీనం చేసుకొను

talented పరాజ్ఞ గల, సామరధియూము గల

talent search సామరదుయూము కొరకు వెత్కుట

tally ఖాతా, జమా ఖరుచుల పుస్కం

tally card సరిపో లేచు కారుడూ

tampering జోక్యం చేసుకొను, అక్రమముగా చెఱచు

tangible గా్ర హ్య, నిశిచుత, స్పషటి , పరాత్యక్ష

tangible asset పరాత్యక్ష అసు్ లు

tape (కొలత) ట్పు, నాడా (ట్పుతో) బంధించు, 
కొలుచు

tapping వనరులను వినియోగించుట, ట్ప్ చేయుట

tardiness ఆలస్యము, మ�లలీన, మందత

target లక్ష్యం, గురి

target date గడువు తేదీ

tariff పను్నల స్చిక, టారిఫ్

tarnish కాంత్ పో గ్టుటి , మూయు

task (టాస్కా) పని, కార్యము

task force టాస్కా ఫో ర్సీస్, కార్యభారం వహించే దళం

tax పను్న
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tax abatement పను్న రాయితీ

taxable పను్న విధించదగిన

taxable income పను్న విధించదగిన ఆదాయం

tax adjustment పను్న మదింపు

tax assessment పను్న మదింపు

taxation పను్న విధింపు

tax avoidance (tax loophole) పను్న ఎగవేత

tax consultant పను్న సలహాదారు

tax declaration పను్న పరాకటన

tax deducted at source చెలిలీంచేచోట మినహాయించిన పను్న

tax deduction పను్న కోత

tax evasion పను్న ఎగవేత

tax exemption పను్న మినహాయింపు

tax free పను్న లేకుండా

tax payer పను్న చెలిలీంపుదారు

tax rebate పను్న తగిగంపు, రాయితీ

tax return పను్నవివరాలు, వివరణ, 

tax schedule పను్న జాబ్తా

team spirit ఉమమూడషి చెైతన్య, స్ఫీరి్

team work జటుటి గా చేసేపని, కలిస్కటుటి పని

tear gas బాష్పవాయువు

technical పారిభాష్క, సాంకేత్క

technical advice సాంకేత్క సలహా

technical college సాంకేత్క కళీశాల

technical data సాంకేత్క దతా్ ంశాలు, భోగటాటి

technical post సాంకేత్క పదవి

technical	qualification సాంకేత్క అర్హత

technical skill సాంకేత్క నెైపుణ్యము

technical term సాంకేత్క పదాలు
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technical training సాంకేత్క శిక్షణ

technician సాంకేత్క నిపుణుడు

technique సుతారం, సాంకేత్కం, సాంకేత్క పదధిత్

technocracy సాంకేత్క పరమ�ైన

technocrat సాంకేత్క కారుడు

technological సాంకేత్కముగా

technologist సాంకేత్క కారుడు

technology సాంకేత్క విద్య, విజాఢా నం

telebanking ద్ర బా్యంక్

telegram టెలిగా్ర మ్, తంత్

telegraphic address తంత్ చిరునామా

telegraphy మ�రుపు తపాలా దావిరా సమాచారము పంపు

teleprinter message టెలిప్రాంటర్ సమాచారం, సందేశం

television టెలివిజన్, ద్రదర్శన్

teleworking ద్రస్థ  కార్యము

telex టెలెక్సీ

teller గణకుడు, టెలలీ ర్, డబుబు లెకకాప�ట్టి  వ్యక్్

temper సవిభావము

temperament సవిభావం, పరాకృత్

temperamental కోపో దీదు ప్ము

temperature ఉషో్ణ గ్రత

tempo గత్

temporary తాతాకాలిక

temporary advance తాతాకాలిక అడావినుసీ, బయానా

temporary appointment తాతాకాలిక నియామకం

temporary disability తాతాకాలిక అశక్త

temporary post తాకకాలిక పదవి

temporary restriction తాతాకాలిక పరాత్బంధం

temporary vacancy తాతాకాలిక ఖాళీ (ఉద్్యగ సంబంధం)
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temptation పరాలోభనం, దురాకరషిణ

tenable వహించదగిన, సమర్థన్య

tenacity గట్టిగా పటుటి కొనెడు గుణము

tenancy క్లుదారీ

tenant క్లుదారు, క్రాయదారు

tendency పరావృత్్

tender టెండరు, పరాత్పాదన

tender box టెండరలీ ప�టెటి

tenderer పరాత్పాదన దారుడు

tender notice టెండరు పరాకటన, నోటీసు

tentative తాతాకాలిక, పరాసు్ త

tenure ధారణగడువు (పటాటి , క్లు, పదవి సం.)

tenure of land భూమి ధారణగడువు, భూమి పటాటి  గడువు

tenure	of	office పదవీ కాలం

tenure of post పదవీ ధారణగడువు, పదవీ కాలం

tenure of work పనిధారణ గడువు, కార్యధారణ గడువు

tenure post ధారణగడువు పదధిత్

term షరత్, నిబంధన, శబదుం, పదం

terminable సమాప్మయి్్య

terminal (report etc.) టరిమూనల్, చివరిసా్థ నం, అడుగు

terminal tax అడంగు పను్న, మారాగ ంత పను్న

termination సమాప్్ , సమాపనం

termination clause సమాపన వాక్యం

termination notice సమాప్్  స్చన, నోటీసు

termination of service ఉద్్యగ సమాప్్

terminology పారిభాష్క పదావళి

term loan నిరీ్ణతకాల ఋణం

term	of	office పదవి కాలం

terms నిబంధనలు
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terms and conditions నింబంధనలూ మరియు షరత్లూ

terms of delivery అప్పగింత షరత్లు, నింబంధనలు

terms of reference విచారణ నిబంధనలు

terms of service ఉద్్యగ షరత్లు

territory దేశభూభాగం, పరాదేశం

terror ఆతంకము

terrorism ఆతంక వాదము

terrorist ఉగ్రవాది, టెర్రరిస్టి , ఆతంకవాది

tertiary	benefit తృతీయ లాభదాయకము

test పరీక్ష, శ్ధన, పరీక్షించు, నికష

testament వీలునామా, విలులీ , మరణశాసనం

test charge పరీక్ష శులకాము

test check మాదిరి తనిఖి (పరీక్షార్థం)

tester తనిఖీ చేయు పరికరము

testify సాక్ష్యమిచుచు, పరామాణితంచేయు

testimonial పరామాణిత పతరాం

testimony సాక్ష్యం, మూజువాణి సాక్ష్యం

testing report పరీక్షా నివేదిక

text మూలం(గ్రంథ పరాత్, పాఠ్య సం.)

thankful కృతజ్ఞత గల, సంతోషమును వ్యక్పరచు

theme విషయము, సంగత్

therapy చిక్తసీ

third party మూడ్ పారీటిః ఒప్పందంలోని

thoroughly చాలా జాగ్రత్గా, సంపూరి్గా

thoughtful ఆలోచన గల

threat బెదిరింపు

thrift మితవ్యయము

through దావిరా, మారీఫత్్ న, మాధ్యంగా

throw out విస్రివేయు
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thumb impression వేలిముదరా

thumping majority భారీ మ�జారిటీ

ticket ట్క�టుటి

tie ముడషి, కటుటి ట, సమానమ�ైన (ఆటకు 
సంబంధించి)

tied loan నిబదధి  రుణము

tier శ్్రణి, పంక్్, వరుస

tilt కొంచెము వంచు

time సమయము

time allowed అనుమత్ంచు కాలం

time barred గడువు తీరిన, కాలద్షం పట్టిన (కోరుటి  దావా 
సం.) 

time bound సమయ బంధన

time card సమయ కారుడూ

time	deposit	(=fixed	deposit) గడువు డషి పాజటుటి

time keeping సమయ పాలన

time limit కాలపరిమిత్

time off సవిల్ప విరామము

time overrun సమయము తవిరితముగా గడుచుట

timed programme నిరీ్ణత సమయ కార్యక్రమము

time rate (time work) సమయ రేటు

time recording machine వేళలను నమోదు చేసే యంతరాపరికరాలు

time scale కాలమానం, కాలమాన జీతపు శ్్రణి, వేతన శ్్రణి

time schedule కాల అనుస్చి, కాల పరిమిత్ స్చిక

time stamp సమయ స్చన ముదరా

time study equipment సమయ అధ్యయన పరికరము

time table వేళల పట్టిక, కాల నిర్ణయ పట్టిక 

timing సమయ నిరాధి రణ

tips సలహాలు
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title హకుకామూలం, బ్రుదు, శ్రిషిక, పేరు

title holder హకుకాదారుడు

toilet అలంకరణ, మరుగు దొడషిడూ

token చిహ్నం, గురు్ , ఆనవాలు, లాంఛనం

token member లాంఛన సభు్యడు

token pay లాంఛన చెలిలీంపు

token strike లాంఛన సమ�మూ

tone ధవిని, సవిరము, నాదము

tone down తీవరాతను తగిగంచు, తగుగ  సవిరము

tone up తీవరాతని ప�ంచుట, హెచుచు సవిరము

tool పనిముటుటి , ఉపకరణం

tool down strike పనిముటుటి  చేపటటిని సమ�మూ

top కొన, చివర, శిఖరము

topic విషయం, పరాసా్ వం, విషయాంశం

top level decision ఉన్నత సా్థ యి చరచు, ఉన్నత సా్థ యి వాదము 
/ తరకాము

top management ఉత్మ కార్య నిరవిహణ

topmost ఉత్మోత్మ, అత్్యత్మ

top	official ఉన్నత అధికారి

topography స్థలాకృత్ వివరణ

top priority అత్యంత, అగ్ర పరాా ధాన్యత

top ranking ఉత్మ శ్్రణి

top secret అత్ రహస్యం

torture చితరాహింస, వేధింపు

total మొత్ము, సమస్మ�ైన

total service మొత్ము పని, మొత్ము ఉపయోగము

tough గట్టి , ధృఢమ�ైన, కషటిమ�ైన, ఏ మాతరాము ఇషటిము 
కాని

tour యాతరా, పర్యటన
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tour programme పర్యటన కార్యక్రమం

tour report పర్యటన నివేదిక

tout టౌటు, దావా దళీరీ

town (city) పటటిణము, ఊరు

township బస్్ , చిన్న పటటిణం

trace జాడ

tract కొంత మ్ర, కొంత పరాదేశము

traction లాగుట, ఈడుచుట, సాగదీయుట, ఘరషిణ చేత 
కదలిక

trade agreement వర్న ఒప్పందం

trade union కారిమూక సంఘం

tradition సాంపరాదాయము, పారంపర్యముగా 
తెలుసుకొనబడషిన సంగత్

train ర�ైలు, శిక్షణ ఇచుచు, తరీఫీదు ఇచుచు

trainee శిక్షణారి్థ

traineeship శిక్షణారిధితవిము

trainer శిక్షణను అభ్యస్ంచేవాడు, తరీఫీదు పొ ందేవాడు

training శిక్షణ, తరీఫీదు, అభా్యసము చేయించుట, 
నేరు్పట

training centre శిక్షణ కేందరాం

training college శిక్షణ కళీశాల

training division శిక్షణ విభాగం

training institute శిక్షణ సంస్థ

training period శిక్షణ కాలం

training programme శిక్షణ కార్యక్రమం

training unit శిక్షణ యూనిట్, శిక్షణ భాగము

trait చిహ్నము, లక్షణము, గురు్

traitor దేశద్రాహి, గదదుర్

tranquility శాంతము, నెమమూది, పరవశత
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transaction వ్యవహరం, లావాదేవీ, ఇచిచుపుచుచుకొనుట

transaction of business వ్యవహర లావాదేవీ

transcription లిప్బదధిం, లిప్యంతరణం

transfer బదిలీ, బదిలీచేయు, సా్థ నాంతరణం

transferable goods బదిలీ చేయబడే సామాను / వసు్ వులు

transfer entry బదిలీ పరావేశము

transfer fee బదిలీ రుసుము, స్థల మారి్పడషి రుసుము

transfer memorandum బదిలీ తాఖీదు

transfer on deputation డషిప్యట్షన్ వలలీ  బదిలీ, ఉపనియామకంలో బదిలీ

transfer order బదిలీ ఉత్రువు

transformation మాఱు రూపము, రూపాంతరము, మారు్ప, 
పరిణామము

transit రవాణాలో ఉన్న, దాట్పో వుట, పో వుట 
సంక్రమణ

transit duty గమన శులకాము, రవాణా శులకాం

transitional మధ్యస్థ  దశ

transit pass రవాణా అనుమత్ చీటీ

transit visa రవాణా వీసా

transit workshop రవాణా సరుకు తయారు చేయు స్థలము

translation అనువాదం, తరుజీ మా, భాషాంతరము

transliteration పరాత్లేఖనం

transmission పరాసారణం, పరాసారం

transmit పరాసారం చేయు, సంక్రమింపజేయు, అందచేయు

transport రవాణా, వాహనం, తీస్కొనిపో వు

transport allowance రవాణా భత్యము

transportation రవాణా

transposition స్థలము మారుచుట, వరుస మారుచుట

trap బో ను, వల, ఉచుచు, పూ్యహం, పను్నగడ

travel పరాయాణం
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travel expenses పరాయాణపు ఖరుచులు

traveller’s cheque పరాయాణికుడషి చెకుకా టరాా వెలర్సీ చెకుకా

travelling allowance పరాయాణ భత్యం

travelling allowance bill పరాయాణ భత్యం బ్లులీ

travelling concession పరాయాణ రాయిత్ / మినహాయింపు

treachery విశావిస ఘాతము

treason దేశద్రాహం

treasury టెరాజరీ, కోశాగారం, ఖజానా

treasury bench అధికార పక్షము, అధికారిక పక్షము

treasury deposit recipt 
(T.D.R.)

టెరాజరీ, ఖజానా డషిపాజట్ రసీదు, ఖజానా జమా 
రసీదు

treasury receipt టెరాజరీ / ఖజానా రసీదు

treasury voucher ఖజానా వోచర్, ఖజానా చీటీ

treat పరిగణించు, చిక్తసీ చేయు

treaty సంధి ఒప్పందం

treaty of extradition పరాత్యర్పణ సంధి

trek సుద్ర యాతరా, సుద్ర పాదయాతరా

trend ధ్రణి, ఒరవడషి

trespass అక్రమ పరావేశం

trial విచారణ, టరాయల్, మచుచు, మాదిరి

trial balance అంకణ

trial period విచారణ కాలం

tribal area development గిరిజన క్ేతరా వికాసము, గిరిజన క్ేతరా అభివృదిధి

tribal welfare గిరిజన సంక్ేమం

tribe జాత్, వంశము, వరగము, గణము, తెగ

tribunal నా్యయసా్థ నము, ధరామూసనము, నా్యయాధిపత్ 
సా్థ నము

tribute శ్రదాధి ంజలి, కానుక, కట్నము, పను్న
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trim చకకాపఱుచు, దిదుదు , అలంకరించు, స్దధిము 
చేయు

trip యాతరా, పర్యటన

tripartite త్రాపక్ష

triple మూడషింతలెైన, త్రావిధమ�ైన

triplicate మూడు ర�టులీ  అగు, ఒక వరాా త యొకకా మూడవ 
పరాత్

true copy నకలు

trunk call టరాంక్ కాల్

trust విశావిసం, నమమూకం, ధరమూనిధి

trustee ధరమూకర్, టరాసీటి

trustworthy విశవిసన్యమ�ైన

turn down నిరాకరించు

turnkey basis మొదట్ నుంచి చివర వరకు ఆధారము

turnout ఉత్పత్్, దిగుబడషి

turnover ఆవర్నం, అమమూకం మొత్ం

turpitude దుషటితవిము, దురామూరగము

tutelage సంరక్షణాధికారం

twin city జంటనగరం

twin sharing basis దివిభాగసావిమ్య ఆధారము

type రకం, తరహా, మాదిరి, ముదరాా క్షరం, టెైపు

typescript టెైపు చేస్న పతరాం, టెైపుపరాత్

typewriter టెైపు యంతరాం, ర�ైటరు

typewriting టెైపు ర�ైట్ంగ్

typical విలక్షణమ�ైన

typing ఉదాహరణమ�ైన, రకము తెలిప�డు

typing machine టెైపు చేయుట

typing pool టెైపు చేయు యంతరాము

typographical error టెైపు ద్షం, ముదరాణ ద్షము
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U

ulterior motive ఉత్రోత్ర ఉదేదుశ్యం, గూఢ అభిపరాా యం

ultimate త్ది, ఆఖరు, అంత్మ

ultimate consignee త్ది గ్రహీత

ultimate cost ఆఖరుధర

ultimate goal అంత్మ లక్ష్యం

ultimately చివరకు, త్దకు

ultimately objective అంత్మ ఉదేదుశం, లక్ష్యం

ultimatum త్ది హెచచురిక, నిర్ణయానిక్ త్ది అవకాశం

ultimo గతమాసం

ultravires అధికారాతీత, నా్యయవిరుదధి , అధికార బాహ్య

umpire (ఆటలోలీ ) అంప�ైర్, నిరే్ణత

unacceptable అంగీకరించదగని, అనంగీకారమ�ైన

unaccompanied baggage ఎవరికీ చెందని సామాను, ఎవరికీ సంబందించని 
వసు్ వులు

unaided సహాయం పొ ందని

unambiguous స్పషటిమ�ైన, అసందిగధిమ�ైన

unanimity ఏకగీ్రవత, సరవిసమమూత్, ఏకీ భావం

unanimous ఏకగీ్రవముగా

unanimous decision ఏకగీ్రవ నిర్ణయం

unassuming అహంకారము లేని, అభిమానము లేని

unattached అనుబంధంకాని, అనాసక్మ�ైన

unauthorized అధికారం పొ ందని, అనధికార, అనధికృత, 
అధికృతం కాని

unavoidable లభ్యము కాని

unavoidable circumstances అనివార్య, తప్పనిసరి పరిస్్థత్లు

unavoidable delay అనివార్య జాప్యం
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unbecoming అనుచిత

uncashed నగదుగా మారచుని

uncertain అనిశిచుతమ�ైన

unclaimed క�లీయిం చేయని, ఎవరికీ చెందని

unclaimed baggage క�లీయిం చేయని సామాను

unclassified వరీగకరించని, విభజంచని

uncommitted మాట కటుటి బడషి లేని, అపరాత్బదధి , సవితంతరా

uncommon అసాధారణ

uncompromising రాజీపడని

unconditional బేషరత్, నిబంధనలేని

unconfirmed ఖాయపడని, ఖాయ పరచని

unconfirmed	report ఖాయపరచని నివేదిక

unconstitutional రాజా్యంగ విరుదధిమ�ైన

uncontested పో టీలేని

uncontrolled నియంతరాణలేని, అదుపులేని

uncorroborated అస్్థర పరచు, బలపఱచుటకు వీలుకాని

uncovered demand పూరి్కాని డషిమాండు

undated తేదీలేని, తారీఖు లేని

undelivered letter విమోచన లేని ఉత్రము, అప్పగించని ఉత్రము

under అధీన, క్ంది, అల్ప, తకుకావ

under-age తకుకావ వయసుసీ

under assessment అవనిరాధి రణ

under billing తకుకావ బ్లులీ  తయారు చేయుట

under	certificate	of	posting తపాలా ధురా వపతరాం 

under consideration పరిశ్లనలో ఉన్న

under consumption తకుకావ వినియోగపరచుట, తకుకావ 
అనుభవించుట

underdeveloped అభివృదిధి  దశలో ఉన్న

under employed చాలని ఉద్్యగం
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under employment తకుకావ ఉద్్యగం

under-estimate తకుకావ అంచనా

under examination పరీక్షణ, పరిశ్లన కొరకు

undergraduate పూరవిసా్నతక, అండర్ గా్ర డు్యయి్ట్ (విద్య సం.)

underground భూగర్, అజా్ఞ తవాస

under-hand dealing రహస్య వ్యవహారము

under invoicing సరుకుల పటీటిలో తకుకావ చ్పుట

underlined గురి్ంచిన, క్్రంద గీత గీస్న

under-manned తకుకావ స్బబుందిగల

under-paid చెలిలీంచని, బాకీ

under-population అల్ప జనాభా

under-production అల్ప ఉత్పత్్

under reference పరాసక్్లో ఉన్న, నిరేదుశంలో చ్ప్న

undersigned దిగువ సంతకం చేస్న వారు, అడుగున చేవరాా లు 
చేస్న

understanding అవగాహన శక్్

undertake కార్యబాధ్యత వహించు, చేపటుటి

undertaking ఆరంభము పూనుకొనుట, మాటబదధిం

undertrial విచారణలో ఉన్న, విచారణాధీనంలో ఉన్న

under-utilization తకుకావ వినియోగం

under-valuation తకుకావ విలువ కటటిటం

undesirable కోర దగని, ఉపేక్షిత

undignified అమరా్యదతో కూడషిన, అగ్రవముతో కూడషిన

undisbursed loan చెలిలీంచని రుణము, వితరణ చేయని రుణము

undisputed నిరివివాదమ�ైన, అనుమానము లేని

undivided అభిన్నమ�ైన, అవిభక్మ�ైన, వేఱు చేయని, 
ఏకాగ్రమ�ైన

undoubtedly నిససీందేహంగా

undue అనుచిత, అక్రమమ�ైన, సరికాని, అనర్హమ�ైన
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undue delay అనుచిత జాప్యం, విశ్ష జాప్యం

undue	influence అనుచిత పరాభావం

unearned income ఆరిజీంచని, అనారిజీత ఆదాయం

unearth బహిరంగము చేయు, అనేవిష్ంచు, రహస్యము 
బటటిబయలు చేయుట

uneconomical లాభసాట్ కాని

unemployment నిరుద్్యగం

uneven land మ�ఱక పలలీములు గల నేల, సమతలంగా లేని 
భూమి

unexpected delay అనుకోని ఆలస్యం, ఆకస్మూకమ�ైన

unexpired (గడువు) పూరి్కాని

unfair అనా్యయమ�ైన, పక్షపాతమ�ైన, నిజాయితీ లేని

unfair dismissal పక్షపాత నిరాకరణ, అనా్యయమ�ైన బర్రఫు

unfair labour practices అనుచిత కారిమూక పదధిత్లు, వ్యవహారాలు

unfair means అక్రమ సాధనోపాయాలు

unfavourable పరాత్కూలమ�ైన, విరుదధిమ�ైన

unfit తగని, యోగ్యత లేని, అనరు్హ డెైన, సరిపడని

unfit	for	promotion పద్న్నత్క్ సరిపడని, పద్న్నత్క్ సరిపడని

unforeseen అనుకోని, ఊహించని, ఆకస్మూకముగా

unforeseen charges అనుకోని భారము మోపు, ఆకస్మూక భారము

unforeseen circumstances అనుకోని పరిస్్థత్లు

unicameral ఏకసభగల

unicameral legislature ఏకసభ విధాన, శాసన మండలి

unification ఏకీకరణ

unified	scale ఏకీకృత నియంతరాణ

uniform యూనిఫారం, ఏక, సమ, ఏకరీత్, ఏకరూప

uniform increase ఏకరూప వృదిధి , ఒకే మాదిరి ప�రుగుదల

uniformity ఏకరూపత

unilateral ఏకపక్ష
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unilateral action ఏకపక్షచర్య

uninterrupted power supply 
(UPS)

అంతరాయము లేని పవర్ సప�లలీ , నిరంతర 
విదు్యత్ సరఫరా

uninterrupted service అంతరాయం లేని సేవలు, నిరంతర సేవలు

union యూనియన్, సంఘం

unionism సంఘవాదం

union list కేందరా జాబ్తా, పట్టిక, సంఘ స్చిక

union territory కేందరా పాలిత పరాా ంతము

unique సాట్లేని, అదివితీయమ�ైన, వేఱొ కట్ లేని

unit యూనిట్, పరామాణం, విభాగం, యూనిట్ టరాస్టి  
ఆఫ్ ఇండషియా వాటా

unitary ఏకవరగ, ఏకవిషయక, ఏకాతమూక

united సంయుక్, ఐక్య, సమ�ైక్య, 

unity ఏకతవిం, ఐకమత్యం

universal సారవిత్రాక, సారవిజన్న, విశవిజన్స

unjust అనా్యయమ�ైన, నా్యయసంగతంకాని, ఉచితం 
కాని

unlawful చటటి విరుదధి

unlawful purpose చటటివిరుదధి  పరాయోజనం

unlimited అపరిమిత, అపార

unlimited power అపారమ�ైన శక్్, అమితమ�ైన, అనిశిచుతమ�ైన శక్్

unlisted జాబ్తాలో లేని, జాబ్తాలో వెయ్యని

unloading బరువు దించు, సరుకులు దించి ఖాళీ చేయు, 

unmarried అవివాహిత, వివాహము కాని వాళు్ళ

unnatural అసహజ, అసవిభావిక

unnatural death అసహజ మరణం

unnecessary అవసరము లేని

unofficial అనధికార

unofficial	letter అనధికార లేఖ
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unofficial	note అనధికార నోటు

unofficial	strike అనధికార సమ�మూ

unopposed ఆక్ేపణ రహిత, పో టీలేని

unpaid wages చెలిలీంచని వేతనాలు

unparliamentary సభా మరా్యదకు విరుదధిమ�ైన, అమరా్యదకరమ�ైన

unpopular జనసమమూతం కాని, పరాజాభిమానం లేని, అప్రాయ

unprecedented పూరవిపరామాణం లేని, ఇంత వరకు జరగని

unpredictable ఊహించలేని, ఒకదాని గురించి ముందే చెప్పలేని

unproductive అనుతా్పదక / ఉతా్పదకత లేని

unproductive labour అనుతా్పదక శ్రమ

unprofitable లాభదాయకము కాని

unpunctual అనియమితమ�ైన, సమయపాలన లేని

unqualified అనర్హ, బేషరత్

unqualified	apology బేషరత్ క్షమాపణ

unquestionable నిరివివాదమ�ైన

unrealizable sum రాబటటిలేని మొత్ం

unreasonable బేసబబెైన, సబబుకాని, హేత్బదధిం కాని

unrecorded రికారుడూ  చెయ్యని, వరాా తలోలేని

unregistered document రిజసటిరు కాని దసా్ వేజు

unregistered	firm రిజసటిరు కాని ఫర్మూ, వా్యపార సంస్థ

unreserved vacancy అనారక్షిత ఖాళీ, అనారక్షిత ఉద్్యగ రిక్ సా్థ నము

unsafe భదరాతలేని, సురక్షితంగాని

unsatisfactory అసంతృప్్ కరమ�ైన

unsecured భదరాతలేని, హామీలేని

unsecured loan హామీలేని ఋణాలు

unserviceable నిరుపయోగమ�ైన, పనిక్రాని

unskilled నెైపుణ్యంలేని

unskilled labour నెైపుణ్యంలేని కారిమూకులు, పరాా వీణ్యము లేని 
శ్ార మికులు
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unsound mind అసవిస్థ  చిత్ం

unspecified అనిరిదుషటిమ�ైన

unstable అస్్థరమ�ైన

unstable government అస్్థర పరాభుతవిము

unstarred చుకకాగురు్

unsuitable యుక్ంగాని, తగని

untenable సమర్థన్యంకాని

untouchability అంటరానితనం, అస్పృశ్యత

untrained శిక్షణ లేని, అశిక్షిత్డెైన, అభ్యస్ంచని

untrustworthy అవిశవిసన్యమ�ైన

unused ఉపయోగము లేని, ఉపయోగించని

unusual delay అసాధారణ జాప్యం

unutilized grant ఉపయోగించని నిధి

unwarranted నిషాకారణమ�ైన, ఔచిత్యం లేని

unwilling ఇషటింలేని

unworthy అయోగ్యమ�ైన

updation ఆధునికమ�ైన, నేట్ది, ఈనాట్ది

upgrade ప�ై శ్్రణి

upgrading ప�ై శ్్రణిక్ ప�ంచు

upgrading of post పదవిని ప�ై శ్్రణిక్ ప�ంచుట

uphold సమరి్థంచు, నిలబెటుటి

upkeep నిరవిహణ, సంరక్షణ

uplift ప�ైక�త్్ , హో దా ప�రుగు, సామాజకంగా ఆరిదుకంగా 
ఉన్నత్ చెందు

upper ప�ైన

upper age limit గరిష్ఠ  వయః పరిమిత్

uppermost అని్నట్ కంటె ప�ై నున్న

up to date ఈ రోజువరకు

upright నిలువుగా ఉన్న, న్త్ గల, సత్యవంత్డెైన
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upset కలవరప�టుటి , చెడగ్టుటి , అస్వ్యస్ం చేయు

upward communication ప�ైక్ సమాచారము, ఊరధివాముఖ సమాచారము

upward trend ఊరధివా ముఖ పరావృత్్

urban పటటిణ సంబంధ

urbanization నగరీకరణ

urgency అత్యవసరం, జరూరు, అతా్యవశ్యకమ�ైన పరిస్్థత్

urgent ఆలస్యము చేయరాని, ఆవశ్యకమ�ైన, వెంటనే

urgent action అత్యవసర చర్య

urgent call జరూరు ప్లుపు, అత్యవసర ప్లుపు

urgent slip అత్యవసర / జరూరు చీట్

usage వాడుక, పరాయోగం

useful ఉపయోగకరమ�ైన

user వినియోగదారుడు, పరాయోగించేవాడు

user item వినియోగ వసు్ వు, వినియోగదారుని వసు్ వు

usual మామూలు, పరిపాట్, సామాన్యమ�ైన

usurp బలవదాక్రమణ చేయు

utility పరాయోజకత, పరాయోజనము

utilization ఉపయోగపరచుట, వినియోగించుట

utilization	certificate పరాయోజన పరామాణ పతరాము, వినియోగ పరామాణ 
పతరాము

V

vacancy ఖాళీ

vacant post ఖాళీ ఉద్్యగము / పో స్టి

vacate ఖాళీ చేయుట

vacation స�లవు 
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vacation pay స�లవు భత్యము

vacuum శూన్యం, శూన్యత

vague idea అస్పషటి భావము

valedictory address ముగింపు ఉపనా్యసం

valedictory function ముగింపు ఉతసీవము

valedictory session ముగింపు సమావేశము, ముగింపు కూడషిక

valid (నా్యయ) మాన్య, చెలలీదగిన, నా్యయ సమమూత

valid argument సాధికారమ�ైన, అధికారిక వాదన

validity date నా్యయసమమూత తారీఖు

valid reason నా్యయ సమమూతమ�ైన కారణము

valuation మూలా్యంకనం, విలువకటటిటం / మదింపు / 
నిర్ణయం

valuation	certificate మూలా్యంకన పరామాణ పతరాము

valuation report మూలా్యంకన నివేదిక

value విలువ, మూల్యం, విలువ కటుటి  

valuer విలువ నిరాధి రకుడు

variable అస్్థరమ�ైన, చపలమ�ైన

variance తేడా, వ్యతా్యసం, భేదం

variant మారు్ప చెందు, రూపాంతరము చెందు

variation మారు్ప, భిన్నత

variation in quality విభిన్నమ�ైన నాణ్యత, విభిన్న లక్షణము

variety రకం, విభిన్నత, వివిధతవిం

vehicle వాహనం, సాధనం

ventilate వ్యకీ్కరించు

venture వెంచర్, సాహసకృష్

venue స్థలం

veracity సత్యము, సత్య వాదితవిము, ఖచిచుతతవిము

verbal నోట మాట చెప్్పన, వరాా త మూలము కాని
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verbal agreement మౌఖిక ఒప్పందం, వరాా తమూలము కాని 
ఒప్పందము

verbal discussion వరాా తమూలము కాని చరచు, మౌఖిక చరచు

verbal order మౌఖిక ఉత్రువులు

verbal statement వాజూమూలం, నోట్మాట, మౌఖిక పరాకటన

verbal warning మౌఖిక హెచచురిక

verbatim మాటక్మాటగా, యథాతథాంగా

verbatim report యథాతథ నివేదిక

verdict తీరు్ప, నిర్ణయం

verification సరినిరూపణ, సరిచ్డటం

verification	of	antecedents పూరవి వర్నల సరినిరూపణ

verification	of	stores నిలవ సామాను / సామగి్ర / సోటి రుసీ 
సరినిరూపణ

verification	sheet సరినిరూపణ పతరాం

verified	copy సరిచ్స్న పరాత్

vernacular దేశభాష, మాండలికం, వ్యవహార భాష, సాధారణ 
భాష

version కథనం, పాఠం, రూపాంతరణం, పాఠాంతరము

versus ఎదురుకక్షి, ఎదిరి, పరాత్గా

vertical communication లంబరేఖ పదధిత్లో ఉత్ర పరాత్్యత్రాలు, 
సమాచారపరాసారము

vertical	filing	system ఫ�ైళ్ళను నిలువుగా అమరేచు పద్థత్

vertical mobility లంబరేఖ పదధిత్లో చలన శక్్

very good చాలా మంచిది, చాలా యోగ్యమ�ైనది

vessel పాతరా, నాళము, గ్టటిము, ఓడ 

vest నిహితం చేయు, సంక్రమింపచేయు

vested right ఒక వ్యక్్ అధీనంలో ఉన్న అధికారము / హకుకా 

veto వీటో, నిషేధం, నిరాకరించు అధికారము

vetting పునరీక్షణ, పరీక్షించు
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vettor పరీక్షించు వాడు, పునరీక్షణ చేసే వాడు

via దావిరా, మారాగ న

viability సవియంభరణ శక్్, క్షమత్, లాభపరాదము, 

viable సవియంభరణ శక్్గల, లాభపరాదమ�ైన

via media మధ్యమారగము

vice ఉప, దురభా్యసం, దుషటి గుణము

vice versa వ్యత్యస్ంగా, విపర్యయంగా, తారుమారుగా

vicious circle విషవలయం, దుషటి వలయము, చెడు 
వలయము

victimise బలి చేయు, ఘాతము చేయు

victimization బలి, ఘాతము, హాని, మోసము

victory విజయం

video conferencing దృశ్య సంభాషణ

view దృష్టి , అభిపరాా యం, దృశ్యం

view point దృకోకాణం

views విచారించు, యోచించు, దృష్టి , పరిశ్లన

vigilance నిఘా

vigilance case నిఘా కేసు

vigilence clearance నిఘా పరిషాకారము, నిఘా తీరు్ప

vigorous పరాబల, శక్్మంతమ�ైన

vindictive పరాతీకార సవిభావం ఉన్న

violate భంగము చేయు, అత్క్రమించు

violation అత్క్రమణ, ఉలలీ ంఘన

virtue సదుగ ణము, సనామూరగము, సుశ్లత

virtuours న్త్మంత్డెైన, ధరమూశ్లుడెైన

visa వీసా, విదేశ పరావేశానుమత్ పతరాం

vis-a-vis ముఖాముఖి, పరాత్గా

visit దర్శనము చేయు, వచుచు, 

visiting hours సందర్శన వేళలు
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visitor సందర్శకుడు, పరామర్శకుడు పేరాక్షకుడు, అత్ధి

visitor’s book సందర్శకుల పుస్కం

visitor’s gallery పేరాక్షకుల గా్యలరీ

visual దృష్టి , కనిప్ంచినది, దృశ్యము

visual display దృశ్యపరాదర్శన

visual inspection పరాతే్యక్ష తనిఖీ

visualize ఊహించుకొను, దృశ్యన్యం చేసు

visual publicity దృశ్య పరాచారం

vital పరాధాన, ఆవశ్యక, కీలక, పరాా ణాధార

vitality జీవశక్్, పరాా ణ శక్్, జీవతవిము, సజీవతవిము

vital part పరాా ణముతో కూడషిన భాగము

vital service అతా్యవశ్యక సేవ / సరీవిసు

vital statistics జీవన సంబంధ గణాంకాలు

viva voce మౌఖికం, ముఖాముఖి

vivid స్పషటి

viz. అంట్

vocabulary శబదుజాలం, పదజాలం

vocal కంఠ ధవిని, ఉచచురింపబడషిన, సేవిచఛేగా మాటాలీ డు 
విధానము

vocation వృత్్

vocational వృత్్ సంబంధి

vocational guidance వృత్్ మారగదర్శకం

vocational training వృత్్విదా్య శిక్షణ, ఉపాధి శిక్షణ

voice ధవిని, కంఠ ధవిని, అభిపరాా యమిచుచు

void శూన్యం, చెలలీనిది, వ్యర్థ, నిరర్థకమ�ైన

volume సంపుటం (గ్రంథ సం), ఘన పరిమాణం (వసు్  
సం.)

voluminous బృహత్, విశాల, మహా, అపరిమిత

voluntary బుదిధిపూరవిక, ఐచిఛేక, సవిచచుందమ�ైన
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voluntary agency సవిచచుంద సేవా సంస్థ

voluntary settlement సవిచఛేంద తీరు్ప సవిచఛేంద పరిషాకారము

voluntary work సవిచఛేంద పని, సవిచఛేంద శ్రమ, సవిచఛేంద వృత్్

volunteer సవిచఛేంద సేవకుడు, సవియం సేవకుడు

votable వోటుకు ప�టటిదగిన

vote వోటు, సమమూత్, అభిపరాా యము, ఎని్నక

voted ఎని్నక చేస్న, కోరుకొను, నిశచుయించుట

vote of censure ఎని్నక ఆక్ేపణ, ఎని్నక నింద

vote of thanks కృతజ్ఞతా పరాత్పాదన, ధన్యవాద పరాసా్ వన

vote on account ఖాతాప�ై వోటు, తాతాకాలిక బడెజీటును 
ఆమోదించటం

voter సమమూత్ని తెలుపు అధికారము గలవాడు

voting ఓటు వేయు, ఎని్నక జరుగుట

voting by ballot బా్యలెట్ పతరాము దావిరా ఎను్నకొనుట

voting right వోట్ంగు అధికారం, ఎను్నకొనే అధికారము

vouched రూఢషి పరచుట, స్్థరపరచుట, సాక్ష్యమిచుచుట

voucher వోచర్, నిరూపణ చీటీ, దసా్ వేజు

vow ఒటుటి , శపథం, పరాత్జ్ఞ, వాగాదు నం

vulgar అసభ్య

vulnerable భేదించగల, ఛేదించగల, గాయపడగల

vulnerable section (of society) హానిక్ గురికాగల వరాగ లు, అనారక్షిత వరగము

W

wage వేతనం, భృత్, కూలి డబుబులు

wage administration వేతన పరిపాలన

wage agreement కూలి ఒప్పందం, కూలి ఒడంబడషిక / 
సమమూతము / సమాధానము
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wage board వేతనాల / వేజ్ బో రుడూ , కూలి సంస్థ

wage ceiling అత్యధిక వేతన సీమ

wage contract వేతన ఒడంబడషిక

wage earner వేతన సంపాదనపరులు

wage formula వేతన స్తరాము

wage payment వేతన చెలిలీంపు, వేతనము పూరి్ చెలిలీంపు

wage policy వేతన విధానం

wage rate వేతన రేటు, వేతన రేటులీ

wage review కూలి సమీక్ష, వేతన సమీక్ష

waiting list నిరీక్షకుల జాబ్తా, వేచి ఉన్న వారి జాబ్తా

waive వదులుకొను, పరిత్యజంచు, రదుదు  చేయు

walk-in-interview ముందు అనుమత్ లేకుండా ఏరా్పటు అయిన 
సాక్షాతాకారము

want కొఱత, అవసరము, లేమి

ward విభాగం, కావలి, సంరక్షణ, పరాతే్యక విభాగము

warehouse గోదాం, గిడడూ ంగి

warehousing charges గిడడూంగి ఖరుచులు, గోదాము రుసుము

warning హెచచురిక

warrant వారంటు, అధిపతరాం

warranty పూచీ, వారంటీ

washing allowance ఉత్కుటకు ఇచుచు భత్యం (బటటిలు)

wastage వృథా, దుబారా

waste land పో రంబో కు, బంజరు భూమి

waste paper basket చెత్ కాగితాల బుటటి

watch గడషియారము, జాగరూకత, మ్లుకొనియుండుట

watch and ward వాచ్ అండ్ వార్డూ, కాపాడు, భదరాముగా 
సంరక్షించుట

water proof జలనిరోధక

water supply న్ట్ సరఫరా
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way bill దారిబ్లులీ , 

ways పదధిత్లు

ways and means సాధనోపాయాలు

ways and means committee సాధనోపాయాలు సంఘం

wear and tear అరుగు తరుగులు

weathering లోటు, నషటిపో వుట, క్ీణించుట

weeding కలుపు తీయు, పరిషకాృతము

weed out తీస్వేయుట

weekly report వార నివేదిక

weigh తూచు, ప�ైక�త్్ , కుంగజేయు

weight తూకం, తూనిక, బరువు, భార

weightage బలము, బరువు, విశిష్ఠ త

weight bridge ధరమూ కాటా

welcome సావిగతం, సంతోషముతో ఆదరించు

welcome address సావిగతోపనా్యసం, సావిగత పతరాం

welfare సంక్ేమం, కుశలము శ్్రయసుసీ

welfare state సంక్ేమ రాజ్యము

well behaved సతరా్పవర్నగల

well-paid అధిక చెలిలీంపు, మంచి జీతము

well-qualified మంచి యోగ్యత

well-versed పారంగత, పరాా వీణ్యం

wherebouts జాడ, ఉనిక్

whereas కాబట్టి , కనుక

whimsical చపల చిత్్ డెైన, చపల చిత్ముగల

whip సచేతకుడు (శాసనసభ సం) వివ్, కొరడా

white paper శ్వితపతరాం / విషయ విశదీకరణ పతరాం

whole-time పూరి్కాలపు

whole-time employee పూరి్ కాలపు ఉద్్యగి

wide ranging విశాల / వా్యపకమ�ైన
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widely read విస్ృతంగా అధ్యయనము చేయు, విస్ృత 
అధ్యయనము

widow వితంత్వు

widower భార్య చనిపో యిన వాడు

wildcat strike తాతాకాలిక సమ�మూ (యూని యన్ అనుమత్ లేని 
సమ�మూ)

willful బుదిధిపూరవికమ�ైన

window envelope క్ట్కీ కవరు, ఉత్రం కనిప్ంచే కవరు

wind up పరిసమాప్్  చేయు, మూస్వేయు

wing విభాగం, శాఖ

winter allowance శ్తాకాలపు భత్యము

wipe out రదుదు , త్డషిచి ప�టుటి కు పో వుట, శుభరాము చేయు

wireless set తీగ లేని పరికరము

withdrawal ఉపసంహరణ, వెనకుకా తీసుకొను, పరాతా్యహారం

withdrawal of motion పరాత్పాదన ఉపసంహరణ, తీరామూనం 
ఉపసంహరణ

withhold ఆప్ఉంచు, నిలిప్వేయు

within లో, లోపల, హదుదు  లోపల

without delay జాప్యం లేకుండా

without permission అనుమత్ లేకుండా

withstand భరించు, తటుటి కొను

witness సాక్షి

work book పని పుస్కము

work-charged పని బాధ్యత

work culture కార్య సంసకాృత్, పని సంసకాృత్

work environment పని వాతావరణము

worker పనివాడు, కారిమూకుడు

worker’s compensation కారిమూకుడషి నషటి పరిహారము

worker’s training కారిమూక పరాశిక్షణ
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work experience పని అనుభవము

work force బలవంతముగా, పని సత్్ వ, పని సారము

working పనితీరు, పని అమలు తీరు

working committee కార్యనిరావిహకవరగం

working conditions కార్య నిరావిహక షరత్ / నిబంధన

working days పనిరోజులు

working group కార్య నిరవిహక సమిత్ / సంఘం, నిరావిహక 
బృందం

working hours పనివేళ

working knowledge పని పరిజా్ఞ నం

working paper పని కాగితము, పని పతరాము, కార్యనిరవిహక 
పతరాము

working plan నిరవిహణ పరాణాళిక

working result కార్య పరిణామాలు, అమలు ఫలితాలు

working rules పని నియమాలు

working supervisor కార్య నిరావిహక అధికారి, ఎను్నకొన్న 
పాలకమండలి అదికారి

workload పనిభారం

workman పనివాడు, కారిమూకుడు

workmanship పనితనం, కార్యక్శలం

workmen’s compensation కారిమూక నష్ఠ  పరిహారం

work order పని పరాా రంభ ఉత్రువి, పనిక్రమం

workout పనిపూరి్చేయు, పూరి్గా లెకకాచేస్ చ్చు

work permit పని అనుమత్, కార్య అనుమత్

works పనులు, నిరామూణాలు

worksheet పని నిరవిహణ పరాతరాం

workshop కారాఖా నా, కార్యశిబ్రం

work stoppage పని నిలుపుదల, పని ఆప్వేయుట

work study పని అధ్యయనము
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work to rule (strike) నియమానుసారంగా పని, కార్య నిబంధనము 
(సమ�మూ)

workup సహజముగా తయారు చేయు, పనిక్ తగగటుటి  
చేయు

worth విలువ, యోగ్యత, ఉపయోగించు

worthless నిరర్థకం, విలువలేనిది

worth recording శ్్రష్ఠ మ�ైన నమోదు, శ్్రష్ఠ మ�ైన రికారుడూ

worthy అర్హతగల, గ్ప్పదెైన, ఘనమ�ైన, యోగు్యడెైన

writ రిట్, రిట్ ఉత్రువు, అధిలేఖ, ఆజ్ఞ పత్రాక

write off రదుదు చేయు, మాఫీ చేయు

write-up వరాా త, లిప్బదధిము చేయు, పొ గడ్

writing రచన, దస్్ రి, చేత్ వరాా త, వరాా యు విధానము

writing pad వరాా త అటటి

writ petition రిట్ దరఖాసు్  / ప్ట్షన్

written down value తగిగంచి వరాా స్న విలువ

written warning లిఖిత హెచచురిక, రాత

wrongdoer తపు్ప చేస్న వ్యక్్, అపకారి

wrongdoing తపు్పడు పని, చెడడూ  పని

wrongful అక్రమం

wrongful dismissal తపు్పడు బర్రఫు/తొలగింపు

wrongly తపు్పగా

X

Xerox copy జరాక్సీ పరాత్, ఫొ టోకాపీ
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Y

yardstick కొలబదదు , కొలతబదదు , గజము బదదు , 

year-book వారిషిక దీప్క/దరి్శని

yearly పరాత్సంవతసీరం, వారిషిక, సాలీనా

year to year ఏట్టా, పరాత్సంవతసీరం

yield దిగుబడషి, ఫలసాయం

youth training scheme యువ జన శిక్షణ పరాణాళిక

Z

zeal ఉతాసీహం, ఉత్సీకత, అభినివేశం

zenith పరాకాష్ఠ

zero hour శూన్య ఘడషియ, పరాణాళికాబదధింగా ఒక కార్యం 
పరాా రంభించే సమయం

zero tax-paying capacity శూన్య పను్న చెలిలీంపు అర్హత

zonal మండలి, మాండలిక / పరాా ంతీయ, సంస్దధిముగా 
ఉన్న

zonal coordination మండల సమనవియము

zonal	office జోనల్ ఆఫీస్, పరాా ంతీయ కారా్యలయం

zone మండలం, జోన్, పరాా ంతం, పరాదేశం

zoning మండల విభజన, మండలీకరణ


