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Group Names / Collective Nouns  

सामहूिक सजं्ञा / समिूवाचक सजं्ञा  

సముదాయ (సామూహకి) నామవాచకం  

 

English 
Hindi 

Meaning 
Telugu 

Meaning 

An army of soldiers (सैहिकों की) फौज  స ైనిక దళం  

An assembly of divines देवताओं की (संत) सभा  
దేవతల (వదే ంతుల/ 
పవితుు ల) సభ (కొలువు)  

A band of musicians 
संगीतकारों का एक बैंड / 

बाजंतरी   

సంగతి కారుల బ ందం 
(జట్టు )  

A band of robbers लुटेरों का एक हगरोि  ద ంగల ముఠా (జట్టు )   

A batch of pupils 
छात्र दल / हवद्यार्थियों का एक 

बैच  
విద ారుు ల జట్టు   

A battery of guns बंदकूों की बैटरी/श्रेणी  
తుపాకుల మోహరింపు 
(వరుస)  

A battery of cells कोहिकाओं की बैटरी/ श्रेणी  విదయాదఘట్ శ్రణేి   
A bevy of girls लड़ककयों का एक समूि  బాలికల సమూహం  
A bevy of ladies महिलाओं का एक समूि  స్ర లీ సమూహం  
A board of directors हिदेिक मंडल  నిరదేశకుల సంఘం  
A bouquet (bunch) of 
flowers 

फुलों का गुलदस्ता  పూల గుత్తర   

A brigade of cavalry 
अश्व डाली 

(घुड़सवार सेिा) 
ఆశవ(గురేపు) దళం (స నై్ాం)  

A brigade of infantry पैदल सेिा  పద త్త దళం  
A broad side of guns बंदकूों की रेंज  తుపాకుల శ్రణే ి 

A brood of chickens 
मुर्गियों का एक झंुड /  

चूजों का एक समूि  
కోడిపలిలల గుంపు  

A brotherhood of monks  
साधुओं का भाईचारा / 

हभक्षुओं का समाज  
సన్ ాసయల సంఘం  

A budget of letters पत्रों का गुच्छा ఉతరరాల కట్ు  
A budget of news समाचार समुच्चय  వారరల సముద యం  
A bunch of fruits फलों का गुच्छा  పండ్ల  గలె  
A bunch of grapes  अंगरूों का गुच्छा  ద ు క్ష గుత్తర   
A bunch of keys चाहबयों का गुच्छा  త ళం (త ళాల) చవెుల గుత్తర   
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English 
Hindi 

Meaning 
Telugu 

Meaning 

A bundle (fagot) of sticks जलाऊ लकड़ी का ढेर కట్టుల మోపు  

A caravan of merchants 
व्यापाररयों का हिहवर /  

व्यापाररयों का कारवां  
వరరకుల బిడ రు (బ ందం)  

A catch of fish 
मछली पकड़ि े

मछली की पकड़ 
చేపల పట్టు   

A chain of mountains पवित श्ररंखला  పరవత శ్రేణ ి 
A choir of singers गायकों का एक समूि  గాయకుల బ ందం  
A clump (grove) of trees पेड़ों का झुरमुट (पंहि) చెట్ల  తోపు (వరుస)  
A cluster of stars हसतारों का समूि / तारामंडल  న్క్షతు గుచ్చము  
A cluster of islands द्वीपसमूि  దీవుల సముద యం  
A company of soldiers सेिा  స ైనిక దళం  
A concourse of people जिसंख्या  జన్ సముద యం  
A constellation of stars  तारामंडल  న్క్షతు రాశి  

A crops of volunteers 
स्वयंसेवी कोर / स्वयंसेवकों की 

दल    
సవచ్చంద సవేకా దళం  

A course of lectures 
भाषण / 

व्याख्यािावहल  
ఉపన్ ాసావళి  

A crew of sailors िौसेिा / िाहवकों का दल న్ వికా దళం  
A crowd (multitude) of 
people 

भीड़ (समूि) / लोगों की भीड़  జన్ సమూహం (గుంపు)  

A detachment of soldiers 
सैन्य (सैन्य) हडवीजि /  

सैहिकों की टुकड़ी  
స ైనిక (స నై్ా) విభాగం  

A drove of cattle मवेहियों के झंुड పశువుల మంద  
A file of papers कागज़ की फाइल  కాగతిముల దసర ంీ  
A firm of merchants व्यापारी संघ  వరరకుల సంఘం  

A fleet of ships 
जिाजों का एक बेड़ा /  

िौसेिा  

న్ౌకాదళం / ఓడ్ల 

సముద యం  

A flight of steps सीढी  మెట్ల  వరుస  
A flock (covey) of birds  पहक्षयों का झंुड  పక్షుల గుంపు  
A flock of sheep भेड़ का झंुड  గొరెేల మంద  
A forest of trees  पेड़ों का जंगल  చెట్ల  అడ్వి  
A galaxy of beauties संुदररयों का एक समूि  సయదరీమణుల సముద యం  

A gang of prisoners 
कैकदयों का एक समूि / 

बंकदयों का हगरोि  
ఖెైదలీ గుంపు  

A gang of workmen श्रहमक समूि (समूि)  కారిికుల ముఠా (బ ందం)  
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English 
Hindi 

Meaning 
Telugu 

Meaning 

A gang of robbers 
लुटेरों का हगरोि /  

चोरों का हगरोि  
ద ంగల ముఠా  

A garland of flowers माला / फूल माला  పూలదండ్  
A heap of stones पत्थरों का ढेर  రాళళగుట్ు   
A heard of cattle  मवेहियों का झंुड  పసయవుల మంద  
A herd of swine  सूअरों का झंुड  పందయల మంద  
A hive of bees ििद  తేన్పెట్టు   
A hoard of money िकद  ధన్ రాశి  

A library of books 
ककताबों की भांडागार /  
ककताबों की लाइबे्ररी  

పుసరక భాండ గారం  

A litter of puppies हपल्लों का समूि / कूड़ा కుకకపలిలల గుంపు  
A lock of hair बालों का लट  వెంట్టు కుల ఉంగరం  
A mob of riotous people दंगाई भीड़  అలలరి మూక  
A  pack of hounds हिकारी कुते्त का समूि  వేట్ కుకకల గుంపు  
A pack of playing cards ताि खेलिे का पैक  చీట్ల  పకే  
A pack of wolves भेहड़यों का झंुड / समूि  తోడళేళ గుంపు  
A pencil of rays प्रकाि की ककरण కాంత్త కరిణం  
A pile of books ककताबों का ढेर  పుసరకముల ద ంతర (ద ంత్త)  

A retinue (train) of followers 
अिुयाहययों का वगि /  

पररचारक वगि  
అన్యచ్రుల పరవిారం (వర్ గం)   

A shoal of  whales िले मछली का झंुड త్తమంగలాల గుంపు  
A series of events घटिाओं की एक श्ररंखला  సంఘట్న్ల పరంపర  

A sheaf of corn, (arrows) 
मकई का एक ढेर /  

(तीर ढेर) 

ధ న్ాపు(కంకుల/బాణ ల) 
ద ంత్త  

A shoal of fish  मछली का एक झंुड  చేపల గుంపు  
A shower of rain  बाररि की बौछार  వరషపు జలుల   
A squadron of ships िौसेिा  న్ౌకా దళం  
A  stack of hay घास का ढेर  గడిి  వామ  
A stack of wood लकड़ी का ढेर  కట్టుల (మోపు) వామ  
A stack of provisions प्रावधािों का ढेर  చిలలర సరుకుల నిలవ  
A stud of horses घोड़ों का झंुड  గురాే ల గుంపు  
A suit of clothes कपडे़ की जोड़ी  బట్ుల జత  
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Meaning 

A suit of rooms कमरों का एक सूट  గదయల వరుస (శ్రణేి)  
A swarm of ants चींरटयों का झंुड  చీమల పుట్ు  
A swarm of insects कीड़ों का झंुड  కీట్కాల పుట్ు  
A team of horses  घोड़ों का झंुड  గురాే ల గుంపు  

A team of oxen 
बैलों की एक टीम /  

बैलों की जोड़ी  
ఎదయే ల జత  

A team of players हखलाहड़यों की टीम  ఆట్గాళళ జట్టు   
A throng of people लोगों की भीड़  జన్ సమూహం  
A troop of actors अहभिेताओं का एक समूि  న్ట్బ ందం  
A wreath of flowers फूलों की माला  పూలగుత్తర  దండ్  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website:  

www.mamlabs.net  

Our YouTube Channel Link:  

https://www.youtube.com/channel/UC2hhbkudRELeKNNW2gSQCQg  
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