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CORRELATIVES 

These are paired conjunctions or conjunctions in pairs.  

Two or more related words together used as conjunctions are called correlatives or correlative conjunctions.  

(Hindi: ये संलग्न समुच्चय हैं।   

यदि िो या अधिक संबंधित शब्ि संयुग्मों के रूप में कायय करते हैं तो उन्हें correlatives या correlative conjunctions कहा 

जाता ह।ै)  

(Telugu: ఇవి జత చేసిన సముచ్ఛ యాలు (కంజంక్షన్స్ ).   

రండు అంతకంటే ఎక్కు వ సంబంధిత పదాలు కంజంక్షన్లుగా వయ వహరిస్త ేవాటిని కారలేటివ్స్  లేదా కారలేటివ్స కంజంక్షన్స్  

అంటారు).    

Correlative English meaning Hindi meaning Telugu meaning 
 

As – as 

 

 

So – as 

 

 

As – so /  

Just as – so  

They are used for 

comparing or 

emphasizing two 

things.  

Ex:  

1. He is not as clever as 

his brother.  

2. She is not so foolish 

as I thought.   

 3. Just as society has 

rules, so do schools.  

उनका उपयोग िो चीजों की 

तुलना या जोर िनेे के धलए 

दकया जाता ह।ै  

Ex:  

1. वह अपने भाई की तरह चतुर 

नहीं ह।ै  

2. वह इतना मूर्य नहीं ह ैधजतना 

मैंने सोचा था।  

3. धजस तरह समाज के धनयम 

हैं, उसी तरह स्कुलोंको भी होता 

हैं।  

వీటిని రండు విషయాలన్ల 

పోలచ డానికి లేదా నొకిు  

చెపప డానికి ఉపయోగిసే్తరు.  

Ex:  

1. అతన్ల తన సోదరుడిలా 

తెలివైనవాడు కాదు.  

2. ఆమె నేన్ల అన్లక్కనన ంత 

మూరుురాలు కాదు.  

3. సమాజానికి నియమాలు 

ఉనన టేు, పాఠశాలలక్క కూడా 

ఉంటాయి.  

 

Both – and 

It is used for 

emphasizing two facts 

or alternatives as true 

or possible. 

Ex:  

1. He is both a 

politician       and a 

statesman.  

2. Now, Many women        

work both before and       

after marriage.  

िो तथ्यों या धवकल्पों को सच या 

संभव के रूप में महत्व िने ेके 

धलए दकया जाता ह।ै  

Ex:  

1. वह राजनेता और 

राजनीधतज्ञा िोनों हैं।  

2. अब, कई मधहलाए ंशािी से 

पहले और बाि में भी काम 

करती हैं। 

రండు వాసవేాలన్ల లేదా 

ప్పత్యయ మాన యాలన్ల నిజం లేదా 

స్తధ్యయ లుగా నొకిు  చెపప డానికి 

ఉపయోగిసే్తరు.  

Ex:  

1. అతన్ల రాజకీయ నాయక్కడు 

మరియు రాజనీతిజ్ఞుడు.  

2. ఇప్పప డు, చాలామంది 

మహిళలు వివాహానికి ముందు 

మరియు తరువాత కూడా పని 

చేసే్తనాన రు.    

 

Either – or 
Used for choosing 

between two 

alternatives or 

possibilities. 

Ex: 

1. He is either a genius 

or a madman. 

2. Either he goes or I 

go. 

िो धवकल्पों या संभावनाओं के 

बीच चयन के धलए उपयोग 

दकया जाता ह।ै  

Ex:  

1. वह तो प्रधतभाशाली ह ैया 

पागल ह।ै  

2. या तो वह जाता ह ैया मैं 

जाता ह।ं  

రండు ప్పత్యయ మాన యాలు లేదా 

అవకాశాల మధ్య  

ఎంచుకోవడానికి 

ఉపయోగిసే్తరు.  

Ex:  

1. అతన్ల మేధ్యవి లేదా 

పిచ్చచ వాడు.  

2. అతన్ల గానీ లేదా నేన్ల గానీ 

వెళే్తము.  
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Correlative English meaning Hindi meaning Telugu meaning 
 

Neither – nor 

Used for telling two 

things that are not true 

or possible.  

Ex:  

1. He speaks neither 

English nor French.  

2. Neither he nor his 

friend is trustworthy.  

िो चीजें जो सच या संभव नहीं 

हैं, उन्हें बताने के धलए उपयोग 

दकया जाता ह।ै  

1. वह न तो अंग्रेजी बोलता ह ै

और न ही फ्रें च।  

2. न तो वह और न ही उसका 

िोस्त भरोसेमंि ह।ै  

నిజం లేదా స్తధ్య ం కాని రండు 

విషయాలు చెపప డానికి 

ఉపయోగిసే్తరు.  

Ex:  

1. అతన్ల ఇంగ్ల ుషే కాదు ప్రంచ్ 

కూడా మాటాు డలేడు.  

2. అతనే కాదు అతని 

స్తన హితుడు కూడా 

నమమ దగినవారు కారు.  

 

No sooner – than 

Used to tell two things 

happen immediately 

one after the other.  

Ex:  

1. No sooner did the 

bell ring than the 

students left the class.  

2. No sooner had he 

arrived than he started 

working.   

एक के बाि एक होने वाली िो 

बातें बताता था।  

Ex:  

1. जब घंटी बजी तो छात्रों न े

तुरंत क्लास छोड़ िी।  

2. जैसा वह आया था, तुरंत 

उसने काम करना शुरू कर 

दिया।   

రండు విషయాలు ఒకదాని 

తరువాత ఒకటి జరుగుత్యయని 

చెపప డానికి ఉపయోగిసే్తరు.  

Ex:  

1. బెల్ ప్ోగిందో లేదో 

విదాయ రుులు తరగతి న్లండి 

బయటక్క వచేచ శారు.   

2. అతన్ల వచాచ డో లేదో 

వెంటనే పని ప్పారంభంచాడు.  

 

Not only – but 

also 

It explains an extended 

truth/fact to the existing 

one.  

Ex:   

1. She is not only a 

doctor but also a 

writer.  

2. Not only does he 

speak French, but he 

writes well also.   

यह एक धवस्ताररत सत्य / तथ्य 

की व्याख्या करता ह।ै  

Ex:  

1. वह न केवल एक डॉक्टर ह,ै 

बधल्क एक लेर्क भी ह।ै  

 

2. वह न केवल फ्रें च बोलता ह,ै 

बधल्क वह अच्छा भी धलर्ता ह।ै 

అపప టికే తెలిసిన నిజం / 

వాసవేానిన  యిది వివరిసే్తంది.  

Ex:  

1. ఆమె డాక టర్ మాప్తమే కాదు, 

రచ్యిత కూడా.  

 

2. అతన్ల ప్రంచ్ మాటాు డటమే 

కాదు, బాగా ప్వాసే్తడు కూడా.  

 

Though – yet /  

 

 

 

Although – yet 

They join two 

contradictory clauses.  

Ex:  

1. Though it’s hard 

work, yet I enjoy it.  

2. Although they are 

poor, yet they are 

contended.  

वे िो धवरोिाभासी वाक़्यो में 

शाधमल हो जाते हैं।  

Ex: 1. हालांदक यह कड़ी मेहनत 

ह,ै दिर भी मैं इसका आनंि लेता 

ह।ं 

2. हालााँदक वे गरीब हैं, दिर भी 

उनका बचाव दकया जाता ह।ै  

ఇవి రండు పరసప ర విరుదధ 

వాకాయ లన్ల కలుప్పతుంది.  

Ex:  

1. ఇది కషటమైన పని 

అయినపప టికీ, నేన్ల దానిన  

ఆసా్త దించాన్ల.  

2. వారు పేదవారు 

అయినపప టికీ, తృపిగేా 

జీవిసే్తనాన రు.    

 

Scarcely –

when/before  

 

 

 

Hardly – 

when/before 

Used to emphasize that 

two things happen 

immediately one after 

other.  

Ex:  

1 Philip had scarcely 

started sleeping when 

(before) the phone rang.  

2. She had hardly 

reached home when 

(before) it began to rain.   

    

यह बताता ह ैदक िो कायों एक 

िसूरे के पीछे ऐक औऱ तरंुत 

हुआ।  

 

Ex:  

1. जैसे ही दिधलप सोना शुरू 

करा तरंुत िोन बजा।  

 

2. जैसे ही वह घर पहुचंी, तुरंत  

बाररश होने लगी। 

రండు పన్లలు ఒక దాని వెన్లక 

మరొకటి వెంట వెంటనే 

జరిగాయని నొకిు చెపప డం.  

 

Ex:  

1. ఫిలిప్ నిప్దక్కపప్కమంచాడో 

లేదో వెంటనే ఫోన్స ప్ోగింది.  

 

2. ఆమె ఇంటికి చేరుక్కందో 

లేదో వెంటనే వర షం 

మొదలయింది.  
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Correlative English meaning Hindi meaning Telugu meaning 
 

Rather – than 

It introduces the thing 

or situation that is not 

the case.  

Ex:  

1. I would rather play 

cricket than swimming.   

2. The parents should 

be blamed rather than 

the children.  

एक संिभय के धलए एक और 

अप्रासंधगक चीज को जोड़ता ह।ै  

Ex:  

1. मैं तैराकी के बजाय दिकेट 

र्ेलूंगा। 

2. बच्चों के बजाय माता-धपता 

को िोषी ठहराया जाना चाधहए। 

ఒక సందరాా నికి సంబంధ్ం 

లేని మరొక అప్పసే్తత 

విషయానిన  జోడిసే్తంది.  

Ex:  

1. నేన్ల ఈత కంటే ప్కికెట్ 

ఆడత్యన్ల. 

2. పిలులన్ల కాక్కండా 

తలిుదంప్డులన్ల నిందించాలి.  

 

So –that  

 

 

 

 

(too – to) 

Used to introduce the 

reason.  

Ex:  

1. Come over here so 

that I can see you.  

2. He was so tired that 

he could not walk any 

farther.   

3. He was too tired to 

walk any farther.  

कारण बतान ेके धलए उपयोग 

दकया जाता ह।ै  

Ex:  

1. यहााँ आओ तादक मैं तमु्हें िरे् 

सकूाँ । 

2. वह इतना थक गया था दक 

वह अब नहीं चल सकता था। 

3. वह बहुत थक गया था दक वह 

आगे नहीं चल सकता था।  

ఒక కారణానిన  పరిచ్యం 

చేయడానికి ఉపయోగిసే్తరు.  

Ex:  

1. నేన్ల నిన్లన  చూడగలిగేలా 

ఇకు డక్క రండి. 

2. అతన్ల ఎంత 

అలసిపోయాడంటే ఇక ఏ 

మాప్తం నడవలేనంతగా.  

3. అతన్ల ఇక ఏ మాప్తం 

నడవలేనంతగా 

అలసిపోయాడు.  

 

Such – as 

Used to introduce one 

or more examples.  

Ex:  

1. There is no such 

office here as you 

mention.   

2. she is interested in 

such careers as 

teaching, nursing, 

modelling, etc.  

एक या एक स ेअधिक उिाहरण 

पेश करते थे।  

Ex:  

1. यहााँ ऐसा कोई कायायलय नहीं 

ह ैजैसा आप कहत ेहैं।  

 

2. वह ऐसे कररयर में रुधच 

रर्ती ह ैजैसे दक धशक्षण, नर्सिंग, 

मॉडललंग इत्यादि।  

ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కు వ 

ఉదాహరణలన్ల పరిచ్యం 

చేయడానికి ఉపయోగిసే్తరు.  

Ex:  

1. మీరు చెపిప నట్లు ఇకు డ 

అలాంటి కారాయ లయం లేదు.  

 

2. బోధ్న, నరి్ ంగ్, ోడలింగ్ 

మొదలైన కెరీర్ లపై ఆమెక్క 

ఆసకి ేఉంది. 

 

 

Such – that 

It says the result or 

consequence of 

something.  

Ex:  

1. He ran out in such a 

hurry that he forgot to 

wear his shoes.   

2. He could say a 

rumour in such a way 

that all would believe it 

was true.  

यह दकसी चीज का पररणाम 

कहता ह।ै  

Ex:  

 1. वह इतनी जल्िी में िौड़ा दक 

अपने जूते पहनना भूल गया। 

2. वह एक अिवाह बता सकता 

ह ैजैसे दक हर कोई इस ेसच 

मानता ह।ै  

ఇది ఒక ఫలితం లేదా 

పరయ వసనానిన  తెలియజేసే్తంది.  

 

Ex:  

1. అతన్ల తన బూట్లు 

ధ్రించ్డం మరచ్చపోయంత 

తందరలో పరుగెతే్యడు.  

 

2. అతన్ల ఒక ప్పకారున్ల 

అందరూ నిజం అని 

నమేమ ంతలా చెపప గలడు. 

 

The same – as  

 

 

 

The same – that  

Used to tell either two 

or more things are very 

similar or not.  

Ex:  

1. Driving a car is not 

the same as driving a 

bike.  

यह बतान ेके धलए उपयोग दकया 

जाता ह ैदक क्या िो या अधिक 

चीजें बहुत समान हैं या नहीं।  

Ex:  

1. कार चलाना बाइक चलाने 

जैसा नहीं ह।ै 

దీనిని రండు లేదా అంతకంటే 

ఎక్కు వ విషయాలు చాలా 

స్తరూపయ ంగా ఉనాన యో లేదో 

చెపప డానికి ఉపయోగిసే్తరు.  

Ex:  

1. కారు నడపడం బైక్ నడపడం 

లాంటిది కాదు. 
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Correlative English meaning Hindi meaning Telugu meaning 
2.  His birthday is on 

the same day as yours.    

3. Try to repeat the 

same colour that you 

painted last time.  

2. उसका जन्मदिन उसी दिन ह ै

जैसा तमु्हारा ह।ै 

3. उसी रंग को िोहराने की 

कोधशश करें धजस ेआपने धपछली 

बार धचधत्रत दकया था।  

 

2. మీ ప్పటిటన రోజ్ఞ నాడే అతని 

ప్పటిటన రోజ్ఞ కూడా.  

3. మీరు యింతక్క ముందు 

వేసిన రంగునే ప్పనరావృతం 

చేయడానికి ప్పయతిన ంచ్ండి.  

 

 

Whether – or 

Used to choose 

between two or more 

alternatives.  

Ex:  

1. I have now one 

month to decide 

whether or not to write 

the exam.   

2. You have to learn 

music whether you like 

it or not.  

िो या अधिक धवकल्पों के बीच 

चयन करने के धलए उपयोग 

दकया जाता ह।ै  

Ex:  

1. मेरे पास  धनणयय लनेे के धलये 

अब एक महीने का समय ह ैदक 

मैं परीक्षा धलर्ूं या नहीं। 

2. आपको संगीत सीर्ना होगा 

दक आप इसे पसंि करते हैं या 

नहीं।  

 

దీనిని రండు లేదా అంతకంటే 

ఎక్కు వ ప్పత్యయ మాన యాల మధ్య  

ఎంచుకోవడానికి 

ఉపయోగిసే్తరు.  

Ex:  

1. పరీక్ష రాయాలా వదాా అని 

నిర ణయించుకోవడానికి నాక్క 

ఇప్పప డు ఒక నెల సమయం 

ఉంది. 

2. మీక్క నచ్చచ నా, 

నచ్చ కపోయినా సంగ్లతం 

నేరుచ కోవాలి.    

 

*******************  
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