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Single word substitutes 

MAM Labs, herein, presents the single word substitutes most common in learning and practicing 

good English. 

(Interested learners can download the pdf file - attached herein) 

English      -       Hindi      -         Telugu 

Accountable  
Liable to account for one's 

actions  
जवाबदेही  జవాబుదారీతనం 

Almighty  
One who has power over 

everything  
सववशक्तिमान  సర్వ  శక్తమింతుడు  (దైవం) 

Alumnus  
A former boy student of an 

educational institute  
पूवव ववद्यावथव పూర్వ  విదాా ర్ధ ి 

Alumna  
A female graduate from a 

university, college, etc.  
पूवव ववद्यावथववन  పూర్వ  విదాా ర్ధనిి  

Amateur  One who plays for pleasure  शौकीन  అభిరుచి (ఆసక్త)ి గల వా క్త ి 

ambassador 

A diplomat of the high 

rank representing a state in 

a foreign country  
दूत, राजदूत దూత / రాయబార్ధ  

Ambidextrous  
Equally skillful with each 

hand  

सव्यसाची / 

उभयहस्त कुशल  

సవా సాచి / రండు 

చేతులతో సమానమైన 

నైపుణ్ా ంగల వా క్త ి 

Amnesty  
A general pardon of 

political offenders  

आम माफी / 

सरकार द्वारा वदया 

गया क्षमादान  

(రాజకీయ నేర్సి్తలక్తచేే ) 

సాధార్ణ్ క్షమాబిక్ష  

Amphibious  
Able to live both on land 

and in water   

उभयचर / जल-

स्थलचर  

ఉభయచర్జీవి (భూమి 

మీద, నీటిలోను  

జీవించగల జీవి )  

Anarchy  
Absence of government, 

misrule  

अराजकता / 

अक्तस्थरता  

ప్రభుతవ  వా వస ి

కురప కూలడం / అరాచకం  

Anecdote  
A short entertaining 

account of some event  
वकस्सा / चुटकुला  

వృతి్ంతం / కొనిి  

సంఘటనల యొకక  చిని  

వినోదాతమ క కథ  

Animate  Having life  
जीवंत बनाना / जान 

डालना  
జీవం (చలనం) కలిగిన  

Anniversary  The yearly return of a date  वावषवकॊत्सव  వార్ధకిోతస వం  

Anonymous  
Without the name of the 

author  
गुमनाम  

అనామకమైన 

(అజా్ఞతమైన) వా క్త ి  

Antedate   
Be earlier in time; go back 

further  

समय से पूवव घवटत 

होना / पहले की 

तारीख डालना  

సమయం కంటే మందే / 

కొంచం వెనక్తక  మర్లు  

Antidote  

A medicine to counteract 

the effect of another 

medicine 

ववषहर औषध /  

अवनष्टारोधी  

విరుగుడు / ఒక మందుకు 

విరుగుడుగా యిచేే  మరొక 

మందు  
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Antiseptic  
A medicine that prevents 

decomposing  

रोगाणुरोदक द्रव या 

क्रीम / रोगाणु-

ववरोधी तत्व  

కూలిపోకుండా నిరోధంచే 

ప్క్తమినాశకం  

Antonym  
A word opposite in 

meaning to another  

ववपयावय / ववलोम 

शब्द /प्रवतशब्द  
వా తిరేక రదం  

Aquatic  
Of animals which live in 

water  

जलीय / जल में होने  

रहनेवाला  

నీటిలో నివసంచే 

జంతుజ్ఞతిక్త చందిన 

(నీటిక్త సంబంధంచిన)  

Aristocracy  Government by the nobles  
कुलीनवगव / कुलीन 

तंत्र / अवभजात वगव  

దొర్ల (ప్రభువుల) 

ప్రభుతవ ం  

asap  
As soon as possible 

(abbreviation)  

वजतनी जल्दी हो 

सके (संवक्षप्त नाम)  

వీలైనంత తవ ర్గా 

(సంక్షిప్తకిర్ణ్)  

Atheist  

A person who does not 

believe in the existence of 

God  
नाक्तस्तक  

నాసకిుడు (దైవమందు 

విశ్వవ సం లేనివాడు)  

Audience  An assembly of listeners  श्रॊतागण  ప్ోతలు / ప్ేక్షకులు  

Autobiography  
The life history of a person 

written by himself  
आत्मकथा  ఆతమ కథ  

Autocracy  
An absolute government 

by one man  

तानाशाही / वनरंकुस 

शासन   

నిర్ంకుశతవ ం / నిర్ంకుశ 

ప్రభుతవ ం  

Avaricious  
Extremely desirous of 

money  

लालची / धन की 

अत्यवधक इच्छा   
విరరీత ధనాేక్ష గల  

Bankrupt  
Being unable to pay one’s 

debts  
वदवावलया  దివాళాతీసన వా క్త ి 

Barren  
A plot of land that does not 

grow anything  
बंजर  బంజరుభూమి 

Behead  To cut off the head  वसर काटना  శిర్చేే దం  

Biography  
The life history of a person 

written by another  

जीवनी / दूसरे द्वारा 

वलखे गए व्यक्ति का 

जीवन इवतहास   

జీవితగాథ / జీవితకథ  

Botany   
The science of vegetable 

life  
वनस्पवतज्ञानी  వృక్షశ్వస్తసంి / ఔషధశ్వస్తసంి  

Brittle  
Hard but liable to get 

broken easily  

भंगुर / जल्दी टूटने 

वाला / भुरभुरा  

పెళుస్త లక్షణ్ం / గటిగిా 

వుని రప టికీ స్తలభంగా 

రగిలిపోయే తతవ ంగల  

Bureaucracy  Government by officials  
अवधकारी तंत्र / 

अवधकारी वगव  

అధకారులచే నడరబడు 

(ప్రభుతవ ం) / అధకార్ 

వర్ గం  

Burglar  
One who breaks out into a 

house to steal  
सेंधमार / चॊर  (కని పు)  దొంగ  

Cannibal  One who eats human flesh  
नरभक्षी  / नर मांस 

भक्षक  
నర్మాంస భక్షకుడు/భక్షక్త  

Carnivorous  
(Animals/plants) feeding 

on flesh   

मांस भक्षी / 

मांसाहारी  
మాంసాహార్ జీవి  
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Catalogue  
List of books or other 

articles  
सूचीपत्र / सूची  రటికి / సూచీ రటికి  

Cemetery  
A place for burial of dead 

bodies  
कविस्तान / स्मशान   సమ శ్వనం  

Centenarian  
A person having hundred 

years or more age  

शतायु महानुभाव / 

शतजीवी  

వంద సంవతస రాలు లేదా 

అంతకంటే ఎకుక వ 

వయస్తని  వా క్త ి 

Century  A period of hundred years  शताब्दी  
శత్బదం / వంద 

సంవతస రాలు  

Colleagues  
People working in the 

same office  

सहयोगी / सहकमी 

/ साथी  

సహదా్య గులు / తోటి 

రనివారు  

Comedy  
A play which ends in love 

and marriage  
प्रहसन सुखान्त  స్తఖంతం / హాసా ం  

Conductor  
A person who collects 

fares on a public vehicle  
मागवदशवक  

మార్గదరి్ధ  / 

మార్ గదరి్ కుడు  

Contemporary  
A person who lives at the 

same time as another  
समकालीन  

సమకాలీనమైన  

(సమకాలీన) వా క్త ి 

Convalescent  Recovering from illness  

बीमारी से 

उबरनेवाला / अच्छा 

हो जानेवाला  

అనారోగా ం నుండి 

కోలుకుంటుని   

Cosmopolitan  
Of or from all parts of the 

world  
सववदॆशीय  

సార్వ జనీనమైన 

(సాహితా ం)  
Cosmopolite  A citizen of the world  ववश्वनागररक  ప్రరంచపౌరుడు  

Credulous  
disposed to believe too 

readily  

भोला / कान का 

कच्चा / बहुत जल्दी 

दूसरे की बात 

ववश्वास करनेवाला  

అమాయకంగా స్తలభంగా 

నమ్మమ  తతవ ంగల  

Dead letter  
Unclaimed / undelivered 

letter  

लावाररस पत्र / 

अववभावजत पत्र  

రంపిణీ కానటువంటి 

(బట్వవ డాకాని) ఉతరి్ం  

Dead language  
A language that is written 

but not spoken  

मृतक / मृत भाषा / 

भाषा जो वलखी जाती 

है लेवकन बोली नही ं

जाती  

మృతభాష / వాడుకలో 

లేని భాష  

Democracy  

Government by the 

representatives of the 

people  
लॊकतन्त्र  ప్రజ్ఞసావ మా ం  

Dictatorship  
Government carried on by 

an absolute ruler  
तानाशाही  నియంతృతవ ం  

Doctor  
A licensed 

medical practitioner  

डाक्टर, वचवकत्सक, 

वैद्य,हकीम  

వైదా డు / వైదుా రాలు / 

డాకరి్  

Draw / Drawn   
(The result of) a match in 

which neither party wins  
बराबरी  

ఇరురక్షాలు సమ ఉజీలీుగా 

నిలిచిన (ఆట)   

Eatable/Edible  Fit to be eaten  
खाद्य / खाने योग्य / 

खाद्य / खाने के योग्य  
తినదగిన  
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Effeminate  

Of manners more like 

those of a woman than of a 

man  

सै्त्रण / जनाना / 

पौरुषहीन / दुबवल  
ఆడతతవ ం గల (వా క్త)ి  

Eligible  Fit to be chosen  उपयुि  ఉరయుకమిైన  

Equestrian  
One who rides on horse-

back  

घुड़सवारी-संबंधी / 

घुड़सवारी करनेवाला  
గుప్ర్పు సావ రీ చేసే వా తక్త 

Extempore  
Done off hand without 

notes  

अवचंवतत / वबना 

तैयारी बोलना या 

करना / तात्कावलक  

ఆశువుగా, చాటుధార్గా, 

అయతి ంగా  

Extravagant  
A man who wastes his 

money on luxury  

शाहखचव / 

विजूलखजी / 

अपव्ययी  

దుభారా చేయు (అతిగా 

ఖరుు  చేయు)  

Fastidious  
Not likely to be easily 

pleased  

नकचढ़ा / 

बदवमजाज / 

तुनुकवमजाज  

స్తలభంగా తృపిరిడని  

Fatal  Resulting in death  घातक / प्राणांतक  
ప్ాణంతకమైన / 

వినాశకర్మైన  

Fatalist  One who believes in fate  
भाग्यवादी / 

वनयवतवादी  
కర్మ వాది / దైవికవాది  

Feminist  
A supporter of the cause of 

women  
नारीवादी  

మహిళా హకుక ల 

మదదతుదారు  

Foregone  Well in the past; former  
पूवववनधावररत / 

वपछली / पूवववनवित  
గతంలోని / మాజీ  

Fratricide  

The murder or murderer  

who murders their brother 

or sister (siblings)  
भ्रातृवध / भ्रातृघात  

భాతృ (తోడబుటినివారు) 

హతా  / భాతృహంతకుడు  

French  Inhabitants of France  फ्ांसीसी (भाषा)  
ప్రంచ్ భాష / ప్రంచ్ 

దేశీయుడు  

Germicide  A medicine that kills germs  जीवाणुनाशक पदाथव  
సూక్షమ ప్క్తమలను చంే 

మందు  

God send /  

Wind fall 

An unexpected stroke of 

good fortune / a sudden 

happening  

ईश्वरीय वरदान / 

सौभाग्य / ईस्वर की 

देन  

ఈశవ ర్ప్రసాదం  

Gratis 
Given or done without 

payments 
वनशुुःल्क / मुफ्त में  ఉచితంగా / ఉచితమైన  

Gregarious  
Of animals which like to 

live in flocks/groups   

वमलनसार / 

समाजशाली  

సంఘజీవి / సమూహా 

జీవనం గడిే జీవి  

Grocer  

Shopkeeper who sells food 

and general small 

household requirements 

परचूवनया / बवनया / 

पंसारी  

క్తర్ణవర్కిుడు / 

చిలలర్వర్కిుడు  

Herbivorous  
Of animals which eat grass 

and plants  
शाकाहारी  శ్వకాహార్ధ  

Holiday A day of rest from labour छुट्टी  సెలవు  

Honorary 
A post  for which no salary 

is paid  
सम्मानाथव, अवैतवनक  

గౌర్వార్ంి / జీతం 

తీస్తకోకుండ రనిచేయు  
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Honorary 
Performing work without 

pay  
सम्मानाथव, अवैतवनक గౌర్వనీయులైన  

Honourable   Conferred as an honour सम्मानीया / महान  గౌర్వనీయులైన  

Idler 
One who does not want to 

do any work 
आलसी आदमी  సోమర్ధ / బదకిసి్తడు  

Idolatry  The worship of idols  मूवतवपूजा / बुतपरस्ती  విప్గహారాధన  

Ignorant  
Without knowledge /  

Unaware  
अनाड़ी / अनवभज्ञ  అజా్ఞని / తెలియని వా క్త ి  

Illegal Contrary to law गैरकानूनी  చటవిా తిరేకమైన  

illegible That which cannot be read अस्पष्ट  
అసప షమిైన / 

చదవవీలుకాని  

Illiterate 
One who can neither read 

nor write 
अनपढ / वनरक्षर   చదువుకోని / ామరుడు  

Immigrant  

A person who moves to a 

foreign country to live 

there permanently  
आप्रवासी  

వలసదారు / ఒక దేశం 

నుండి మరొక దేశ్వనిక్త 

వలస వెళ్లలన వా క్త ి 

Impassable  Incapable of being passed  दुस्तर / दुगवम  
ఉతీరి్ ణత సాధంచలేక 

పోయిన / అగమా   

Imperceptible  
That which cannot be 

noticed  
अगोचर / अगम्य  

బుప్ర్కు అందని / ప్గహించ 

వీలుకాని    

Impracticable 
The plan that cannot be put 

into practice 

अव्यवाहाररक / 

अव्यवहायव  

ఆచర్ణ్ వీలుకాని / 

అసాధా మైన  

Impregnable  
(A fort) that cannot be 

seized by attack  

अजेय / दुजेय / 

अभेद्य  
అజేయమైన (కోట / దుర్ గం)  

Improbable  Not likely to happen  असम्भाव्य  
జర్ధగే వీలుకాని / చాల 

వర్కు జర్గని  

Inaccessible /  

Unapproachable  

Incapable of being 

approached  

अगम्य / वजस तक 

पहंुचा न जा सकता  

ప్ారా తలేనిది / 

చేరుకోలేనిది  

Inanimate  Without life  
अचेतन / वनजीव / 

जड़  

నిరీవీమైన / జీవంలేని / 

చలనంలేని  

Inaudible 
That which cannot be 

heard 

अश्रव्य/ जो सुनाई न 

पड़े   
వినబడని  

Incorrigible 
Bad beyond correction or 

reform  

सुधारतीत / बहुत 

खराब  

సర్ధదిదదలేని / 

దిదుదబాటుకు వీలుకాని  

Incredible /  

Unbelievable  

Incapable of being 

believed  

अववश्वसनीय / 

आियवजनक  

నమమ శకా ంకాని / 

నమమ లేని  

Incurable  Incapable of being cured  
असाद्य रोगी / 

अवचवकत्स्य  
నయం చేయలేనిది  

Indefatigable  Without tiredness  
अथक / न 

थकनेवाला  
అలసపోని / అలసటలేని  

Indelible  
Cannot be removed or 

erased  

अवमट / न 

वमटनेवाला  

చర్గని / తొలగించడం 

సాధా ంకాని  

Indescribable  
That which cannot be 

described  

वणवनातीत / 

अवणवनीय  

వర్ధ ణంచలేనిది / వర్ధ ణంర 

వీలుకానిది  
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Indispensable  
Absolutely 

necessary/essential  

अपररहायव / 

आवश्यक  

అనివారా్ మైనది / 

కచిు తంగా అవసర్మైనది  

Indivisible  
Impossible of being 

divided   
अववभाज्य  

అవిభాజకమైన / విభజంర 

వీలుకాని  

Ineffable  Too great for words  
अवणवनीय / 

वणवनातीत  

రదాలకు అందనిది / 

మాటలు చాలని  

Ineligible  
Incapable of being elected/ 

selected  
अपात्र / अयोग्य  అనర్ హమైన / అర్ హత లేని  

Inexcusable  
The conduct which cannot 

be executed  

अनुवचत / अक्षम्य / 

अन्यायोवचत   

క్షమింరజ్ఞలని / క్షమార్హం 

కాని  

Inexorable  
Not to be moved by 

entreaty  

अवडग / अटल / 

अनम्य  

ఎంత వేడుకునిా  కర్గని / 

కనికర్ధంచని  

Inexplicable  
Incapable of being 

explained  

अव्याखे्यय / वजस 

की व्याख्या न की जा 

सके  

వివర్ధంర వీలుకాని / చరప  

సాధా ంకాని  

inexpressible Not possible to express 
अकथनीय / 

अवणवनीय  

చరప  లేని / చరప జ్ఞలని / 

వా కీకిర్ధంరలేని  

Infallible  
Incapable of failure or 

error  

अचूक / अमोघ / 

गलती न करनेवाला  

వైఫలా ం చందని / 

లోాలులేని  

Infanticide  
Murder (murderer) of an 

infant  

वशशुहत्या / 

बालहत्या / बालहत्या 

करनेवाला  

శిశు హతా  / శిశు 

హంతకుడు  

Inflammable  
Likely to be easily burnt / 

easily ignited  

ज्वलनशील / गुसै्सल 

/ क्रोधी  

స్తలభంగా మండించదగు 

/ స్తలభంగా కాలేటువంటి  

Inimitable  
That which cannot be 

imitated  

अननुकरणीय / 

अवद्वतीय  
అనుకర్ధంర వీలుకాని  

Innocuous  

Not injurious to physical or 

mental health / which is 

quite harmless  

अहावनकर / हावन न 

करनेवाला  
ఆరోగాా నిక్త హానికర్ంకాని 

Insatiable  
That which cannot be 

satisfied  

अतृप्य / वजसे तृप्त न 

वकया जा सके  
తనివితీర్ని / సంతృపిలిేని  

Insoluble 
Incapable of being 

dissolved 

अववलेय / 

अघुलनशील / 

वजसका समाधान न 

हो सके  

కర్గ వీలుగాని / (నీటిలో) 

కర్గని  

Insolvent /  

Bankrupt  
Unable to pay debts  वदवावलया (व्यक्ति)  

దివాళా తీసన / అపుప లు 

చలిలంచలేని  

Insurmountable  

Incapable of being 

overcome / impossible 

surmount   
अववजेय / अजेय  

అధగమించలేని / 

అధగమించ సాధా ంకాని  

Invincible / unconquerable  
Incapable of being 

conquered  

अपराजेय / दुभेद्य / 

अजेय  

అజేయమైన / జయింర 

సాధా ంకాని  

Invisible Incapable of being seen 
अदु्रश्य / अप्रकट / 

गायब   

కంటిక్త కనబడని / 

అదృశా ంగా ఉండే  
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Irrelevant  
Not to the point of the 

subject in hand  

अप्रासंवगक / 

ववसंगत  

అసంబదమిైన / 

సంబంధం లేని  

Irreparable  That cannot be repaired  
सुधारा या बदला न 

जा सके  

మర్మమ తిు చేయ 

సాధా ంకాని / బాగుచేయ 

వీలుకాని  

Irrevocable  
Which cannot be altered or 

recalled  

अटल / 

अपररवतवनीय / 

अप्रवतसंहरणीय  

మార్ు జ్ఞలనిది / 

మారుప చేయ లేదా 

గురిుపెటిుకోలేనిది  

Irritable  Easily made angry  
वचड़वचड़ा / 

बदवमजाज  

స్తలభంగా కోరరడే / 

చిరాకురడే / చిరాకు 

తెపిప ంచే  

Laboratory  
A place where scientific 

experiments are done 
प्रयॊगशाला  ప్రయోగశ్వల   

Library 
A room containing many 

books 
पुस्तकालय  

ప్గంథాలయం / 

పుసకిాలయం   

Lifelong  
Extending throughout 

one’s life  

आजीवन साथी / 

आजीवन  
జీవిత్ంతం  

Linguist  
One who makes a scientific 

study of language 
भाषाववज्ञानी  (బహు) బాషా విజా్ఞని   

Literate  Acquainted with alphabet 
वशवक्षत / साक्षर / 

सुवशवक्षत  

అక్షరాసా్త డు / 

చదువుకుని  వా క్త ి 

Logic The science of reasoning तकव शास्त्र / तकव    
తర్క ం / తర్క శ్వస్తసంి / 

త్ర్ధక కశ్వస్తసంి  

Loquacious  
Full of trivial conversation/ 

Fond of talking   
बकवादी / बातूनी  

మాటలమార్ధయైన / కబుర్ ల 

పోగైన / ఊస్తపోలు 

మాటలందు ఆసక్తగిల  

Lunar  Of the moon  चंद्रमा संबंधी / चांद्र  
చంప్దునిక్త చందిన / 

చంప్దునిక్త సంబంధంచిన  

Maiden Speech  One’s first speech in public  
साववजवनक रूप से 

पहला भाषण  

తోలి ప్రసంగం (ఒక వా క్త ి

మొదటిసార్ధ చేసే 

ప్రసంగం)  

Mammals 

Animals which feed their 

young with milk from the 

breast 
स्तनपायी (प्राणी)  

క్షీర్దం / పిలలలకు 

ాలిచిు  పెంచే జంతువు  

Manuscript A paper written by hand हस्तवलवप  
ప్వాతప్రతి / చేతితో 

ప్వాసనది   

Matinee 
A cinema-show which is 

held in the daytime 
अपराह्न का खॆल  మధాా హి పు (సనిమా) ఆట  

Matricide  
The murder/murderer of  

one’s mother  

मातृघात / मातृहत्य 

(हत्यारा)  

తలిల హతా చేయుట / 

తలిలని చంపిన వా క్త ి 

Mediator /  

(go-between)  

An agent between two 

parties  

मध्यस्त / / दो पक्षो ं

के बीच एक एजेंट  
మధా వర్ధ ి 

Mercenary  Working only for money  
भाड़े का सैवनक / 

धनलोलुप  

క్తరాయిక్త రనిచేయు / 

డబుు కోసం (మాప్తమ్మ) 

రనిచేయు  

http://www.mamlabs.net/
https://www.youtube.com/channel/UC2hhbkudRELeKNNW2gSQCQg


www.mamlabs.net                                      Single Word Substitutes 
 

8                                             Media Alma Mater Labs (MAM Labs) – YouTube channel 
                                          https://www.youtube.com/channel/UC2hhbkudRELeKNNW2gSQCQg  

Meticulous  
A person who is too 

careful for details  

अतं्यत सतकव  तथा 

यथातथ्य  

మిక్తక లి ప్శదద గల / 

జ్ఞప్గతతిో కూడిన  

Migrant   
Leaving one’s country and 

going to another  

प्रवासी / काम के 

वलए जगह जगह 

जाने वाला व्यक्ति  

ప్రవాస / వలసదారు / 

వలసజంతువు  

Migratory  
Moving from one place to 

another  
प्रवासी / प्रवासशील  

ఒక ప్ాంతం నుండి మరొక 

ప్ాంత్నిక్త వలసపోవు  

Miser 
One who saves money by 

starving oneself  
कंजूस / कृपण   పిసనార్ధ / లోభి   

Monarchy Government by a king राजतन्त्र  ఏకాధరతా ం / రాజర్ధకం  

Mortal Subject to death 
मरणशील / मत्यव / 

मरण धमाव   

మనిషి / మరిుా డు / చావు 

తరప నివాడు  

Narcotic  
A drug which produces 

sleep  

नशीली दवा / 

नशीला पदाथव  

మాదకప్దవాా లు / మతిు 

కలిగించు మందు(లు)  

Neglectful  
Not showing due care or 

attention  

लापरवाह / बेख़बर / 

असावधान  
నిర్ లక్షా ం గల / ప్శదలిేని  

Notorious 
Having an evil (a bad) 

reputation 
बदनाम / कुख्यात  

అరఖా తి ాలైన / చడుగా 

ేరుగాంచిన  

Objectionable  
Causing disapproval or 

protest  
आपविजनक  

అభా ంతర్కర్మైన / 

నిరాకర్ణ్ లేదా నిర్సనకు 

కార్ణ్మైన  

Obsolete  No longer in use  
अप्रयुि / पुराना / 

अप्रचवलत 

వాడుకలోలేని / చలలని / 

పురాతనమైన  

Occasionally  Now and then  कभी-कभी  అపుప డపుప డు  

Octogenarian  
Being from 80 to 89 years 

old  

80 से 89 वषव के वय 

का व्यक्ति  

80 నుండి 89 సంవతస రాల 

వయస్తని  వా క్త ి   

Oligarchy  Government by few people  अल्पतंत्र / गुटतंत्र  
కొదిదమందితో నడరబడు 

ప్రభుతవ ం లేదా ాలన  

Omnipotent  
Having unlimited power /   

all powerful  

सववसमथव / 

सववशक्तिमान  
సర్వ శక్తగిల  

Omnipresent 
Present everywhere at the 

same time 

सववव्यापी / 

सववव्यापक  
సర్వ వాా పియైన  

Omniscient  Infinitely wise  सववज्ञ  
సర్వ జ్ఞడాైన / సర్వ శ్వస్తస ి

ార్ంగతుడు  

Omnivorous   
One who eats everything 

(both plants and animals)  
सववभक्षक / सववभक्षी  

సర్వ భక్షకమైన / శ్వకాహార్ 

మాంసాహార్మలను తిను  

Optimist 
One who takes a bright 

view of things 
आशावादी  ఆశ్వవాది   

Orator 
One who makes a powerful 

public speech 
विा / भाषणकताव  వక ి/ ఉరనాా సకుడు  

Orphan 
A child whose parents are 

dead 
अनाथ / यतीम  అనాథ / ఎవరూలేని వా క్త ి 

Panacea 
A cure/remedy for all 

diseases 
रामबाण, संजीवनी  

సర్వ రోగ నివార్ధణి / 

చింత్మణి   
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Parasite 
That which lives on 

another  
पराश्रयी / परजीवी  

రరాని జీవి / ఇతరులపై 

ఆధార్రడి జీవుంచు వా క్త ి

లేదా జీవి  

Patriot 
One who loves one’s 

country 
देशभि  

దేశభకిుడు / దేశభక్తగిల 

వా క్త ి 

Patricide  
The murder/murderer of 

one’s father  

वपतृहत्य / वपता का 

हत्यारा  

పితృ (తంప్డి) హతా  / 

పితృహంతకుడు  

Patrimony  
An inheritance coming by 

right of birth  
पैतृक संपवि  

పితృసావ మా ం / 

వార్సతవ ం  

Pedestrian  
A person who travels on 

foot  

पदयात्री / पैदल 

चलने वाला  

ాదచార్ధ / బాటసార్ధ / 

నడచిపోవు వా క్త ి 

Pernicious  Exceedingly harmful  
ववनाशकारी / 

हावनकर / घातक  
మిక్తక లి హానికర్మైన  

Pessimist 
A man who looks at the 

dark side of things  
वनराशावादी  నిరాశ్వవాది   

Philanthropist  
One who tries to good to 

mankind  
परोपकारी व्यक्ति  

లోకోరకార్ధ / దయాళువు / 

సర్వ  మానవకోటిని 

ప్ేమించువా క్త ి 

Polyandry 
Practice of having more 

than one husband at a time 

बहुपवतत्व / बहुपवत 

प्रथा  

బహు భ భస్తరిుకత / అనేక 

భర్లిుగల  

Polygamy 
Practice of having more 

than one wife at a time 

बहुवववाह, बहुपवित्व 

/ बहुपिी प्रथा  

బహు భారాా తవ మ / 

అనేక భర్లిుగల  

Polyglot 
One who knows many 

languages 

बहुभाषी / अनेक 

भाषाओ ंमें वलक्तखत   

బహు భాషావేత ి/ 

బహుభాషాప్గంథమ  

Polymath  
A person of great and 

varied learning  
महापंवडत  

అనేక విషయాలను 

నేర్ధు న వా క్త ి 

Popular 
A man who is liked by 

everybody 
लोकवप्रय / जनवप्रय  

లోకప్పియమైన / 

జనసమమ తమైన  

Portable  
That which can be easily 

carried  

उठौआ / (वजसे) 

आसानी से ले जाया 

जा सके  

తేలికగా తీస్తకుపోదగిన  

Posthumous 

A child born after the death 

of his father or a book 

published after the death of 

its author 

मरणोिर / वपता की 

मृतु्य के बाद उप्तन्न 

हेनेवाला  

మర్ణనంతర్ / 

చనిపోయిన తరావ త 

జర్ధగిన / తంప్డి మర్ణ్ం 

తరావ త పుటిని బిడడ  

Postmortem  
Medical examination of a 

dead body  
शव-परीक्ष  శవరరీక్ష  

Postscript  
An addition made after 

concluding the letter  

पूरक / पत्र आवद के 

अंत में जोड़ा गया 

अंश  

ఉతరి్ం మగించిన 

తరావ త జతచేయు 

విషయం  

Question setter One who sets questions प्रश्न चुननेवाला  ప్రశి లను కూరుు  వా క్త ి 

Rectangle, square 
A four-sided figure whose 

every angle is a right angle 
आयत, वगव  

దీర్ ఘచతుర్ప్సమ / 

చతుర్ప్సమ  
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Red-tapism  

Strict adherence to official 

formalities / too much 

official formality  

आवधकाररक 

औपचाररकताओ ंका 

सख्त पालन / बहुत 

अवधक आवधकाररक 

औपचाररकता  

అతిగా నియమమలను 

ాటించు / మితిమీర్ధన 

అధకార్ధక లంఛనాలు  

Regicide  
The murder / murderer of a 

king  

राजवध / राजा का 

हत्यारा  

రాజహతా  / 

రాజహంతకుడు  

Reticent  
One who is reserved in 

speech  

चुप्पा / घुन्ना / 

अल्पभाषी  

కలివిడిగా మాట్వల డలేని / 

మౌనమగా వుండే వా క్త ి 

Retrospective  
Concerned with or 

related to the past  

पूववप्रभावी / 

पूववव्यापी  
గత్నిక్త చందిన  

Sanguinary  
Accompanied by 

bloodshed  

रिमय / खूनी / 

रिवपपासु  
ర్క ిా తంతో కూడిన  

Scapegoat 

 

One who is made to suffer 

for another 

बवल का बकरा / 

बवलपशु  
బలిరశువు / బలిమ్మక  

Sceptic  One who always doubts  
संशयवादी / 

संशयात्मा  

నితా శంక్తతుడు / 

అనుమానమలతో 

నిండినవాడు  

Sensational  Likely to cause sensation  
सनसनीदार / 

सनसनीखेज  

సంచలనమైన / 

ఉతక ంఠభర్ధతమైన  

Simultaneously 
Happening at the same 

time 

समक्षवणक / साथ-

साथ /एक ही समय 

(सााँस) में  

ఏకకాలంలో / ఒకే 

సమయంలో  

Sinecure  

An office that involves 

minimal duties with good 

salary  

कायावलय वजसमें 

कम काम और 

अवधक वेतन है  

తకుక వ రని, మంచి జీతం 

గల ఉదా్య గం  

Solar  
Relating to or derived from 

the sun  
सौर / सूयव संबंधी  

సౌర్ / సూరా్  

సంబంధమైన  

Soliloquy  Talking to oneself  
आत्मभाषण / स्वयं 

से बात करना  

సవ గతమ / తనలోత్ను 

మాట్వల డుకొను / ఆతమ గతం  

Spokesman/spokesperson One who speaks for others 
प्रविा / जो दूसरो ं

के वलए बोलता हो  

ఒకర్ధ తర్పున (ఒక సంస ి

తర్పున) మాట్వల డువా క్త ి 

Studio 
A room where an artist or a 

photographer works 

वचत्रशाला / वचत्रालय 

/ कायवशाला /  

सु्टवडयो  

చిప్తశ్వల / 

ఛాయాచిప్తశ్వల / 

 సిూడియో  

Suicide 
Self-murder, voluntary 

self-destruction  

आत्महत्या / 

आत्मघात   
ఆతమ హతా   

Swordsman  
A man skilled in the use of 

sword  
तलवार ले जानेवाला  ఖడగనైపుణా్ ం గలవాడు  

Sycophant  

A person who uses flattery 

to please someone to gain a 

personal advantage  

चाटुकार / खुशामदी 

/ चापलूस  

పొగిడి రనులు 

చేయించుకొనువాడు / 

చాటుకారుడు  

Synonym  
A word having the same 

meaning as another  
समानाथव / पयावय  

సమానార్కిమ / 

రరాా యరదం  
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Theist 
One who believes in the 

existence of God 
ईश्वरवादी / आक्तस्तक  ఆసకిుడు / ఈశవ ర్వాది  

Thermometer 
An instrument for 

measuring temperature 
तापमापी  

ఉషణమారకమ / 

థెరోమ మీటర్  

Thesaurus  A dictionary of synonyms  पयावय शब्दकोश  
రరాా యరదాల 

నిఘంటువు  

Tragedy 
A play which ends in death 

and sorrow 
दुुःखान्त (नाटक)  దుుఃఖంతం  

Triangle A three-sided figure वत्रभुज  ప్తిభుజం  

Turncoat  A disloyal person  
दलबदलू / 

ववश्वासघाती  

ఫిరాయింపుదారుడు / 

విశవ సంరజ్ఞలని వా క్త ి 

Unanimous All of one mind सववसम्मत  
ఏకప్గివంగా / అందర్ధకీ 

ఆమోదయోగా మైన  

Unavoidable / Inevitable Incapable of being avoided  
अवनवायव / 

अपररहायव  

తరప ని / అరజ్ఞలని / 

తపిప ంచలేని  

Unilateral  Done by only one side  
एकपक्षीय / 

इकतरिा  
ఏకరక్ష / ఏకరక్షంగా  

Unintelligible  
That which cannot be 

understood  

अबोधगम्य / दुबेद्य / 

गूढ़  
అర్ంికాని / అసప షమిైన  

Universal 

Belonging to or done by all 

persons or things in the 

world 

साववभौम / 

सववदेवशक / 

सववव्यापी  

సర్వ సామానా మైన / 

సార్వ జనీనమైన  

Unsalable  Incapable of being sold  

अयोग्य / वबकने में 

असमथव / बेचा नही ं

जा सकता  

అమమ లేని / అమమ కం 

చేయలేని  

Unsociable  Against mixing in society   

एकांतवप्रय / समाज 

में घुलने-वमलने के 

क्तखलाि  

అందర్ధతో కలియుటకు 

ఇషరిడని  

Untamable  Incapable of being tamed  
वश में न हो सकता / 

अयोग्य  
లోబడని / వశా ం కానీ  

Vegetarian 
A man who lives on 

vegetable 

शाकाहारी / 

वनरावमष / िल 

सब्जी खानेवाला   

శ్వఖహార్ధ  

Verbose 
The style which is too full 

of words 

शब्दबहुल / वाचाल 

/ शब्दाडंबर / 

वागाडंबरी   

శబదపుషిగిల  / 

వాగాా డంబర్మైన  

Verbatim  
Using the same words /  

Word for word  

शब्दशुः / जैसे बोला 

या वलखा ठीक वैसा  

అవే మాటలు తూ  చ  

తరప క / మాటకు మాట 

సమాధానంగా  

Voluntary  Of one’s own free will  सै्वक्तच्छक / ऐक्तच्छक  
సవ చే ందంగా  / తనకు 

త్నే  

Wardrobe 
A place where clothes are 

kept 
अलमारी   బీరువా  / అలైమ రా  
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Widower A man whose wife  is dead ववधुर / राँ डुआ  
భారా్  చనిపోయినవాడు  / 

విదురుడు  

Widow 
A woman whose  husband 

is dead 
ववधवा / रााँड  వితంతువు / విధవ  

Wireless, radio 

Method of sending 

messages without the help 

of wires 

बेतार, रेवडयो / तार 

रवहत   

ఆకాశవాణి / నిసంిప్తీ  

వర్మిాన రధతిి /రేడియో  

Wholesome  

Characteristic of physical 

or moral well-being / 

conductive to good result  

स्वास्थ्यकार / 

पौवष्टक / वहतकर  

నైతికంగా, భౌతికంగా 

(అనిి  విధాల ) లభం 

కలిగించే    

Zoology 
Science of the life of 

animals 
प्रावण ववज्ञान  జంతుశ్వస్తసంి  

zoo 

A place where birds and 

beasts are kept for public 

to see 
वचवडयाखाना /घर   జంతు ప్రదరి్ నశ్వల  
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