
 

શ દાવલી  
ુ ય ૂટંણીની પ રભાષા 

પ રચય 
મયા દત ે -િન ણુતા ધરાવતા મતદારોને સહાય કરવા માટ, સબંિંધત ભાષાઓ 

અને િવષય બાબતમા ં યો ય ુશળતા ધરાવતા મા ણત ભાષા અ વુાદકો ારા 

નીચેની શ દાવલી િવકસાવવામા ંઆવી હતી.   સુગંતતા ધુારવા માટ સમાન 

મતાના બી  અ વુાદક ારા આ અ વુાદોની સં ણૂ સમી ા કરવામા ંઆવી હતી. 

યા 
ભાષાતંર માટ પસદં કર ન ેદશાવવામા ંઆવેલા શ દો તે ૂટંણી સબંિંધત શ દો હતા 

 લોસ એ જલસની કાઉ ટ મા ં સૌથી વ  ુ ઉપયોગમા ં લવેામા ં આવે છે. આ 

શ દાવલીમા ં ૂટંણી વહ વટમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા ુલ 6,052 ે મા ંદશાવવામા ં

આવેલા શ દો અને તબ ાઓનો સમાવશે થાય છે. 

ટ પણીઓ 
આ િવભાગ આ શ દાવલી અને તેની સામ ી પરની ટ પણીઓને આવકાર છે અન ે

ો સા હત કર છે.  1-800-815-2666 પર સપંક કરો, િવક પ 3. 

ન ધ: વ મુા,ં ૃપા કર ને આ શ દાવલીમા ંસમાિવ ટ ન હોય તેવી કોઈ પણ પ રભાષા 

માટ અ ય સસંાધનોનો ઉપયોગ કરો.  

 

 

જુરાતી 

બ ુભાષી સેવાઓ કાય મ 



English (USA) Gujarati

a No vote મત નથી

a vote against િવ ુ મા ંમત

a vote in favor તરફણમા ંમત

a yes એક હા

a Yes vote એક હા નો મત/અ ુ ુળ મત

abatement ઘટાડ ુ/ં ઘટાડો કરવો

abolish ના દૂ કર ું

abortion rights lawyer
ગભપાત માટના અિધકારની વકાલત કરનાર 

વક લ

absent ગેરહાજર

absentee ballot ગેરહાજર રહનાર ય ત માટ ુ ંમતપ

absentee ballot application
ગેરહાજર રહનાર ય ત મતદાન કર  શક 

તેવા મતપ ની અર

absentee voter ગેરહાજર રહવાના છે તેવા મતદાર

abstain મતદાનનો યાગ કરવો/ ૂર રહો

abstentions મતદાનથી ુ ત/ ગેરહાજર

abused children director
શોષણ થ ુ ંહોય તેવા બાળકોને મદદ કરનાર 

સં થાના િનદશક

academic શૈ ણક

academic and co-curricular achievement શૈ ણક અને સહ-અ યાસ મની િસ

academic performance index શૈ ણક કામગીર  ગેનો ચૂકાકં

academy award િશ ણ સં થાનો રુ કાર

access વેશ / લુભતા

Access to Campaign Materials Act અ ભયાન સામ ીના અિધિનયમની લુભતા

access to computers ક ટુર ની લુભતા

accessibility લુભતા

accessibility to disabled voters િવકલાગં મતદારો માટ લુભતા

accessible લુભ

accessible to voters with disabilities િવકલાગં મતદારો માટ વેશ- લુભ કરવો

accommodation આવાસ/  સગવડ
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English (USA) Gujarati

accordance અ સુાર

account હસાબ/  ખા ું

account clerk હસાબ ુ ંકામ કરનાર કાર ુન

account executive હસાબ ુ ંકામ કરનાર કારોબાર

account manager ખાતા ના યવ થાપક/ હસાબ ના િનયામક

accountability જવાબદાર

accountable જવાબદાર

accountant હસાબ-પ િત રાખનાર

accounting હસાબ-પ િત

accounting professor હસાબ-પ િતના અ યાપક

accreditation મા યતા

accreditation parent committee માતાિપતાની સિમિત માટ મા યતા

accreditation process મા યતાની યા

Accrediting Commissions for Schools 
(ACS)

શાળાઓ માટની મા યતા ા તીની મં ુર  

આપનાર આયોગો (ACS)

accrued interest યાજ ઉપા ત થ ું

accrued unfunded liabilities
ભડંોળ વગર રૂ  ના થઇ શક તેવી  

જવાબદાર ઓ ુ ંઉપા ત થ ું

accumulated contributions સંચત યોગદાન/  એકિ ત ફાળો

accuracy ચોકસાઈ

achievement િસ /ઉપલ ધી

acquisition સપંાદન

acquisition of real property
ય  હાજર હોય તેવી અચલ િમલકત અથવા 

અચલ સપંિ ુ ંસપંાદન કર ું

acre જમીનના માપ ુ ંનામ એકર

acre feet જમીનના માપ ુ ંનામ એકર ફ ટ

acre foot જમીનના માપ ુ ંનામ એકર ટ

act કાય/ અિધિનયમ

act of Congress ક ેસ ુ ંઅિધિનયમ/ક ેસ ુ ંકાય

acting કાયકાર

acting equalization board member કાયકાર  સમાનતા માટની સિમિતના સ ય
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acting incumbency કાયકાર  પદધારણ કર ું

acting presiding judge યાયાધીશ ુ ંકાયકાર  અ ય થાન વીકાર ું

acting secretary of state રા યના કાયકાર  સ ચવ હો ું

action by council પ રષદ ારા કાયવાહ  કરવી

active voter file સ ય મતદારની ફાઇલ

activist કાયકર/કાયકતા

actor અ ભનેતા

actress અ ભને ી

actuarial assumptions વા તિવક મા યતાઓ/વીમા માટની ધારણાઓ

actuarial determinations વા તિવક િનણયો લેવા

actuarial experience gains and losses
વીમા થી થતા લાભ અને કુસાન નો 

વા તિવક અ ભુવ હોવો

actuarial investigation વા તિવકતા ની તપાસ કરવી

actuarial method વા તિવક પ ધિત/વીમા ની પ ધિત

actuarial services વા તિવક સેવાઓ/વીમા ની સેવાઓ

actuarial standards વા તિવકતા ના ધોરણો/વીમા માટ ના ધોરણો

actuary અ ભનય/વીમા ગેના િવ ાની

ad hoc commission તદથ આયોગ

ad hoc commission on charter reform સનદમા ં ધુારા પર તદથ આયોગ

ad hoc committee of credential ઓળખપ ની તદથ સિમિત

ad valorem અચલ સપંિ /સા ુ ં ુ ય

ad valorem property taxes સાચા ુ ય ઉપર સપંિ  કર

ad valorem tax સાચા ુ ય ઉપર કર

added cost ઉમેરાયેલ ખચ/ કમત ની દર ઉમેરાયેલ ખચ

additional business tax કમત ઉપર વધારાનો યવસાય કર

additional persons signing argument દલીલ પર વધાર ય તઓ હ તા ર કર છે

additional persons signing argument 
against

દલીલ સામે વધાર ય તઓ હ તા ર કર છે
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adjacent અડ ને/ બા ુમાં

adjudicant યાયાધીશ

adjunct સલં ન/  સહાયક

adjunct professor સહાયક અ યાપક

adjustment of limits મયાદાઓ ની ગોઠવણ કરવી

administer વહ વટ કરવો

administration વહ વટ

administration building વહ વટ  મકાન/  વહ વટ  ઇમારત

administration lobby વહ વટ  પરસાળ

administration of its affairs તેની બાબતોનો વહ વટ કરવો

administration office વહ વટ  કચેર

administrative વહ વટ

administrative code વહ વટ  સં હતા

administrative code sections વહ વટ  સં હતાના િવભાગો

administrative cost વહ વટની કમત/  વહ વટ  ખચ

administrative enforcement વહ વટ ુ ંઅમલીકરણ

administrative expenses વહ વટ  ખચ

administrative hearing representative વહ વટ  નુાવણીના િતિનિધ
administrative hearings, orders and 
penalties

વહ વટ  નુાવણી, ુકમ અને દંડ

administrative organization વહ વટ  સં થા

administrative services manager
વહ વટ  સેવાઓના સચંાલક/વહ વટ  

સેવાઓના યવ થાપક

administrative services supervisor વહ વટ  સેવાઓના િનર ક

administrator વહ વટકતા

admission tax વેશ માટનો કર

admissions officer વેશ આપનાર અિધકાર

admitting supervisor િનર કને વેશ આપી ર ા છે

adolescent counseling services કશોરવયના માટ પરામશ સેવાઓ

adopt અપનાવ ું

Adopt Student Program િવ ાથ  ઓ નો કાય મ અપનાવો

adopted અપના ુ ંછે
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adoption date અપનાવવાની તાર ખ/દ ક લેવાની તાર ખ

adoption date and operative date અપનાવવાની તાર ખ અને કાયા મક તાર ખ

adoption of ordinances by initiative પહલ ારા વટ ુકમો અપનાવવા

Adult and Continuing Education 
Community Advisory Board

ુ ત વયના અન ેસ દુાય મા ંસતત િશ ણ 

માટ ની સલાહકાર સિમિત

adult education teacher ુ તવયના િશ ણ માટના ના િશ ક

adult educator ૌઢ િશ ક/ ુ ત િશ કા

adult trial
ુ તવયની ય ત સામે અદાલતી 

કાયવહ / ૌઢ પર ણ

Advanced Placement (AP) Capstone 
Program

અ તન િન ુ ત(AP)માટ નો કપ ટોન કાય મ

advertising હરાત

advice સલાહ

advisor સલાહકાર

advisory board member સલાહકાર સિમિતના સ ય

advisory bodies સલાહકાર  સં થાઓ

advisory measure સલાહકાર ુ ંિવધેયક

advisory panel સલાહકારની નામાવ લ

advisory vote સલાહકારનો મત

advisory vote only ફ ત સલાહકારનો  મત

advocate ધારાશા ી/  હમાયતી

aerial photography technician હવાઇ ફોટો ાફ  તકિન કિવદ

aeronautical technician િવમાન િવ ાને લગતો તકિન કિવદ

aerospace તર મા ંમોકલવાના ંહવાઇ જહાજ

aerospace contracts manager
તર મા ંમોકલવાના ંહવાઇ જહાજના 

કરારોના સચંાલક

aerospace engineer તર મા ંમોકલવાના ંહવાઇ જહાજના ઇજનરે

aerospace scientist
તર મા ંમોકલવાના ંહવાઇ જહાજના 

વૈ ાિનક

affiant સૌગદં પ  આપનાર  ય ત/િમલનસાર
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affidavit of circulator પ રપ ુ ંસોગદંના ું

affidavit of registration ન ધણી ુ ંસોગદંના ું

affiliated આ ષુંગક/ સલં ન

affiliation જોડાણ

affirmation સમથન/ ુ ટ

Affirmative Action Commission હકારા મક કાયવાહ ુ ંઆયોગ

affordable પોસાય તે ુ ં

African-American Firefighters Association આ કન-અમે રકન અ નશામકો ુ ંસગંઠન

After School Programs શાળાના કાય મો પછ

against સામે / િવ ુ ધ

agency િતિનિધ

aggregate par value એકંદર સમાન ૂ ય/ ુલ પાર ૂ ય

aging ૂની રુાણી/ ૃ વ/ મરમા ંવધારો

agreement કરાર/ સમ ૂતી

agricultural ખેતીવાડ  સબંધંી/ ૃિષ સબધંી

agricultural commissioner ખેતીવાડ  માટના આ ુ ત

Agricultural Council of California

ક લફોિનયાની ખેતીવાડ  પ રષદ 1919 મા ં

થપાયેલી, ખે ુત સ ય-સમિથત સં થા છે,  

ક લફોિનયામા ં15,000 થી વ  ુખે તૂોની 

હમાયત કર છે

agriculture ખેતીવાડ / ૃિષ

air cargo agent િવમાન ારા માલવાહકના િતિનિધ

air cavalry િવમાનો નો રસાલો/વા  ુસેના

air commerce and air navigation િવમાનથી વેપાર અને િવમાન માગ િનદશન

air conditioning contractor વાતા ુ લૂનના ઠકદાર

air force colonel હવાઈ દળના કનલ

air force honorable discharge હવાઈ દળના િત ઠતને િનદ ષ ુ ત કર  દવા

air force sergeant હવાઈ દળના સા ટ

air traffic controller હવાઈ યાતાયાતના િનયં ક

aircraft િવમાન
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airline િવમાનતં

airline crewmember િવમાનતં મા ંકામ કરનાર સ ય

airline pilot િવમાનતં નો કમચાર  િવમાન-ચાલક

airport િવમાન મથક

airport neighborhood watch
િવમાનમથકની ન કના િવ તારોની ચોક  

રાખવી

airport police િવમાનમથકની પોલીસ

airport revenue fund િવમાનમથક ુ ંમહ લૂ ભડંોળ

airport systems developer
િવમાનમથક ની યવ થાઓનો િવકાસકરનાર 

ય ત

airport transit access plan િવમાનમથક પર પ રવહન લુભતાની યોજના

alimony ભરણપોષણ-ખચ/ નુા હત

all public terminal rail facilities

બધા સાવજિનક રલ ટિમનલ ઉપર સુાફરોના 

થાનાતંરણ માટ અને રૂના ભાડા માટ 

િુવધાઓ છે

all vote-by-mail precinct ટપાલ ારા મતદાનના બધા ૂટંણી ે

allegation આરોપ

alliance જોડાણ

alliance of museums સં હાલયો ુ ંજોડાણ કર ું

allocation ફાળવણી

allocation for instructional materials ચૂના મક સામ ી માટ ફાળવણી કરવી

allowance ભ ું

alphabetical order ળૂા રોનો મ

alteration ફરફાર

alterations to heritage properties
વારસામા ંમળેલી વૂજોની િમલકતોમા ંફરફાર 

કરવો

alternate વારા-ફરતી/વૈક પક

alternate residency confirmation procedure વૈક પક રહઠાણ માટ ુ ટની યા

alternative િવક પ/વૈક પક

alternative budget committee વૈક પક દાજપ  માટ સિમિત
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alternative education for high risk children
ઉ ચ જોખમવાળા બાળકો માટ વૈક પક િશ ણ

alternative education for high risk youth
ઉ ચ જોખમ ધરાવતા વુાનો માટ વૈક પક 

િશ ણ

alternative language needs વૈક પક ભાષાની જ રયાતો

alumni તૂ વૂ િવ ાથ ઓ

amendment ધુારો/સશંોધન

American અમે રકન

American Association of Business 
Persons with Disabilities

શાર ર ક િવકલાગંતા વાળા યાપાર  

ય તઓ ુ ંઅમેર કન સગંઠન,(AAPD)-સમાન 

તક, આિથક શ ત, વતં  વનિનવાહ અને 

રાજક ય ભાગીદાર ને ો સાહન આપીને અપગં 

અમે રકનો માટ સં ણૂ નાગ રક અિધકારની 

હમાયત કર છે.

American Association of Retired Persons 
(AARP)

સેવા િન ૃ  ય તઓ ુ ંઅમેર કન 

સગંઠન,(AARP)

American Association of University Women

િવ િવ ાલયની મ હલાઓ ુ ંઅમેર કન 

સગંઠન, (અમેર કન એસોશીએશન ઓફ 

િુનવસીટ  મુન)

American Bar Association (ABA)
અમે રકન વ કલો ુ ંસગંઠન, (અમેર કન બાર 

એસોશીએશન) (ABA)

American Cancer Society અમે રકન ક સર સં થા(ACS)

American Cancer Society Relay for Life 
Committee

રલે ફોર લાઇફ અમે રકન ક સર સોસાયટ  

(અમેર કન ક સર સોસાયટ  ર લે ફોર લાઇફ 

કમીટ )

American citizenship teacher અમે રકન નાગ રકતા માટના િશ ક

American Diabetes Association
અમે રકામા ંમ ુ મેહ વાળા ુ ંસગંઠન, 

(અમેર કન ડાયાબીટ શ એસોશીએશન-ADA)
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American Disabilities Act

અમે રકામા ંશાર ર ક િવકલાગંતા માટ 

અિધિનયમ, (અમેર કન ડ સએબીલીટ  એ ટ-

ADA-1990)

American dream અમે રકન વ ન

American Farm Bureau Federation
અમે રકન ખેત સઘં ુ ંકાયાલય, (અમેર કન 

ફામ રુો ફડરશન-AFBF)

American Federation of Government 
Employees

સરકાર  કમચાર ઓનો અમેર કન સઘં,  

(અમેર કન ફડરશન ઓફ ગવનમે ટ 

એ લોયીસ-AFGE)

American Federation of Labor-Congress 
of Industrial Organizations, AFL-CIO

ઔ ો ગક સં થાના મ ૂરો માટ-ક સનો 

અમેર કન સઘં, (અમેર કન ફડરશન ઓફ 

લેબર-ક સ ઓફ ઇ ટ યલ ઓગનાઇઝશેન- 

AFL-CIO) એ નુાઇટડ ટ સના સઘંો ુ ંસૌથી 

મો ું મહામડંળ છે. તે પચંાવન રા ય અને 

તરરા ય સઘંોથી બને ુ ંછે,  ૧૨ 

કરોડથી વ  ુસ ય અને િન ૃ  કામદારો ુ ં

િતિનિધ વ કર છે

American Federation of State, County, 
and Municipal Employees

તા કુાના અન ે િુનિસપલના કમચાર ઓ 

માટ, રા યનો અમે રકન સઘં,(અમેર કન 

ફડરશન ઓફ ટટ, કાઉ ટ , એ ડ િુનસીપલ 

એ લોયી- AFSCME-1932)

American Federation of Teachers
િશ કોનો અમેર કન સઘં, (અમેર કન ફડરશન 

ઓફ ટ ચર-AFT)

American Federation of Teachers College 
Guild

િશ કોની કોલજે ગી ડનો અમેર કન સઘં, 

(અમેર કન ફડરશન ઓફ ટ ચસ કોલેજ ગી ડ)-

 લોસ એ જલસ ફક ટ  ગ ડ એ એક મ ૂર 

સગંઠનો છે, નો ઉ ેશ છેઃ સા ૂહક 

સોદાબા ુ ં િતિનિધ વ

American government અમે રકન સરકાર

          Gujarati Glossary 9 of 224  12/14/2021            



English (USA) Gujarati

American Heart Association of California

કલીફોિનયામા ંરહતા લોકોને થતા દયના 

રોગોની સારવાર માટ ુ ંસગંઠન, (અમેર કન 

હાટ એસોશીએશન ઓફ કલીફોિનયા- (AHA))

American Hotel & Lodging Association
અમે રકામા ંહોટલ અને લો જગનો યવસાય 

કરનારા ુ ંસગંઠન(AH&LA)

American Independent અમેર કન ઇ ડ પે ડ ટ/અમે રકનની વતં તા

American Independent Central Committee અમેર કન ઇ ડ પે ડ ટ પ ની ક ય સિમિત

American Independent Party અમેર કન ઇ ડ પે ડ ટ પ

American Indian League and the Race 
Park

અમે રકાના ળૂ તુ રહવાસી રડ ઇ ડયન 

લોકોનો સઘં અને તેમની તી વાળા ુ ંઉ ાન

American Legion અમે રકાની ફોજ/અમેર કા ુ ંિવભાગીય દળ

American Little League
અમે રકાના નાની મરના વુાનોની રમતો 

માટનો સઘં,(અમેર કન લીટલ લીગ)

American Lung Association of California

કલીફોિનયામા ંરહતા લોકોને થતા ફફસાના 

રોગોની સારવાર માટ ુ ંસગંઠન, (અમેર કન 

લં સ એસોશીએશન ઓફ કલીફોિનયા)

American Medical Association

અમે રકન તબીબી સગંઠન,(અમેર કન મેડ કલ 

એસોશીએશન-AMA)1847 મા ં થપાયેલ, એ 

સૌથી મો ું અને એકમા  રા ય તબીબી 

સગંઠન છે

American Political Association
અમે રકન રાજક ય સગંઠન,(અમેર કન 

પોલીટ કલ એસોશીએશન)

American Public Works Association

અમે રકામા ં હર કામો કરતા લોકો ુ ં

સગંઠન,(અમેર કન પ લીક વકસ 

એસોશીએશન-APWA)
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American Red Cross Association
અમે રકન રડ ોસ સગંઠન,(અમેર કન રડ ોસ 

એસોશીએશન-ARC)

American Sign Language (ASL) અમે રકન સાકંિતક ભાષા, (ASL)

American Water Works Association 
(AWWA)

અમેર કા મા ંપાણી ને લગતી બાબતો મા ંકામ 

કરતા લોકો ુ ંસગંઠન,(અમેર કન વોટર વકસ 

એસોશીએશન-AWWA)

American Youth Soccer Organization 
(AYSO)

અમેર કાના વુાનોની સોકર સં થા, (અમેર કન 

થુ શોકર ઓગનાઇઝશેન-AYSO)એ નુાઇટડ 

ટ સમા ં વુા સોકરની બે ુ ય રા ય 

સં થાઓમા ંની એક સં થા છે,  4 થી 19 

વષની વયના બાળકો માટ છે.

American Zoo and Aquarium Association 
(AZA)

અમેર કાના ાણી સં હાલય અને માછલીઘર ુ ં

સગંઠન, (અમેર કન  એ ડ એ વેર યમ 

એસોશીએશન-AZA)

Americana Precise Plan અમે રકાની ચો સ યોજના

Americans Elect અમે રકનો ૂટં છે

Americans with Disabilities Act (ADA)
િવકલાગંતા અિધિનયમ ુ ંસમથન કરનાર 

અમેર કન (ADA)

amortization period ઋણ ુ તની અવિધ/િનકાલ નો સમયગાળો

amortize ઋણ ુ ત

amphitheater બ ે બા ુથી અવાજ આવે તેવી રંગ િુમ

analysis િવ લેષણ/ થૃ રણ

analysis by the legislative analyst કાયદાક ય િવ લેષક ારા િવ લેષણ

analysis of measure દરખા ત ુ ંિવ લેષણ/િવધેયક ુ ં િવ લેષણ

analyst િવ લેષક

anchorwoman સચંાલન કરનાર મ હલા

animal control commission ાણી િનયં ણ માટ ુ ંઆયોગ

animal license inspector
ાણી માટ આપવામા ંઆવતા પરવાનાના 

િનર ક
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animation producer ાણ-સચંાર ચલ ચ ના િનમાતા

annex જોડાણ/જોડ ું

annex lobby પરસાળ ુ ંજોડાણ

annexation જોડાણ/સયંોજન

annual audits હસાબોની વાિષક તપાસણી

annual charge વાિષક ખચનો બોજો

annual city budget priorities
શહર માટના વાિષક દાજપ ની 

ાથિમકતાઓ

annual cost of living adjustments
વનિનવાહ માટ  ગોઠવણો કરવી પડ છે 

તેનો વાિષક ખચ

annual family health fair
પ રવારના સ યોના આરો ય માટનો વાિષક 

મેળો

annual independent audits વાિષક વતં  તપાસણી

annual report વાિષક અહવાલ

annual review વાિષક સમી ા

annuity વાિષક

anonymous અનામી

anonymous contributions અનામી યોગદાન આપ ુ/ંઅનામી ફાળો આપવો

answer to the statement િનવેદનનો જવાબ આપવો

anti-busing clergyman િવરોધી બિસગ પાદર

anti-criminal laws નુેગાર િવરોધી કાયદાઓ

anti-defamation legal aide માનહાિન િવરોધી કા નૂી સહાયક

anti-drug programs નશા ુ ત દવા િવરોધી કાય મો

Anti-Gang Program ટોળક  િવરોધી કાય મ

anti-nuclear activist પરમા  ુિવરોધી કાયકતા

apartment એપાટમે ટ

Apartment Association of Greater Los 
Angeles

ેટર લોસ એ જલસમા ંઆવલેા એપાટમે ટ 

વાળા ુ ંસગંઠન

apathy ઉદાસીનતા

appeals process અપીલોની યા

appearing દખાઈ ર ા છે

appellate અપીલોની નુાવણી કરવા વાળા
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appellate district, division લાની અપીલોની નુાવણી, િવભાગ

appendix પ રિશ ટ

appliance technician ઉપકરણ તકિનક િવ ્

applicability લા  ુપડ છે

applicable rule લા  ુપડતો િનયમ

application અર

appointed િન ુ ત

appointed at large મો ા પાયા પર િન ુ ત

appointed incumbent િન ુ ત પદાિધકાર

appointed member િન ુ ત સ ય
appointed member, county central 
committee

િન ુ ત સ ય, તા કુાની ક ીય સિમિત

appointee િનમાયેલ ય ત/ હો ેદાર

appointing authority સ ાની િનમ કૂ કર  ર ા છ એ

appointive office િનમ કૂ કચેર

appointment િનમ કૂ

appointment and removal િનમ કૂ અને ૂર કર ુ ંતે

appointment by council resolution તા કુા ઠરાવ ારા િનમ કૂ

appointment by president of the council તા કુાના ખુ ારા િનમ કૂ

appointment notice િનમ કૂની ચૂના આપવી

appointment of candidates ઉમેદવારોની િનમ કૂ કરવી

appointment of special prosecutor ખાસ સરકાર  વક લની િનમ કૂ કરવી

appointment subject to civil service નાગ રક સેવાને આિધન િનમ કૂ કરવી

appraiser ૂ યાકંન કરનાર

appropriate યો ય

appropriation of funds ભડંોળોની ફાળવણી કરવી

appropriations ફાળવણીઓ/ િવિનયોગ

appropriations from inappropriate balance અયો ય સં લુનથી ફાળવણીઓ કરવી

appropriations limit ફાળવણીઓની મયાદા/ િવિનયોગની મયાદા

approval મં ૂર
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approval of demands on treasury રાજક ય ભડંોળ પર ની માગંણીઓની મં ૂર

approval of expenses of controller િનયં કના ખચની મ ં ૂર

approve મં ૂર કર ું

approved actuarial methods મા ય વા તિવક પ િતઓ

appurtenant અ પ ટ

aquatics and teen center જળચર અને કશોર ક

arbitration લવાદ

arbitration truing સ ય માટ લવાદ

arbitrator લવાદ

arborist ૃ ો ની રોપણી અને ળવણી કરનાર

archaeologist રુાત વિવદો

archbishop ુ ય ધમા ય

architect થપિત

architectural designer થાપ ય આલેખનકાર

architectural review board થાપ યની સમી ા કરનાર સિમિત

area no. િવ તાર ન.ં

area office િવ તારની કચેર

area or alignment િવ તાર અથવા લાઈનદોર

area planning commissions િવ તાર ુ ંઆયોજન કરનારા પચંો

argument દલીલ

argument against િવ ુ ધમા ંદલીલ /સામે દલીલ

argument against measure િવધેયકના િવ ુ ધમા ંદલીલ કરવી

argument for માટ દલીલ કરવી

argument in favor તરફણમા ંદલીલ કરવી

argument in favor of measure િવધેયકની તરફણમા ંદલીલ કરવી

argument in opposition of િવરોધમા ંદલીલ કરવી

argument in support સમથનમા ંદલીલ કરવી

argument printed દલીલન ેછાપવામા ંઆવી છે

arguments દલીલો

armed security officer સશ  રુ ા અિધકાર

army military police લ કરની સૈ ય પોલીસ
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Army National Guard Family Support 
Organization

રા ય ર ક લ કરના પ રવારો માટ 

સમથનની સં થા

army veteran લ કરના િન ૃ  સૈિનક

around the clock ચોવીસે કલાક

arson અ નકાડં

art consultant કલા સલાહકાર

art director કલા િનદશક

art institute કલા સં થા

art teacher કલા િશ ક

Arthritis Foundation, board of directors 
member

સિંધવા િત ઠાન, િનદશક સિમિતના સ ય

article લેખ

artifact કલા ૃિત

artist કલાકાર

arts and athletic programs
કલા, મેદાની રમતો અને ગબળના ખેલો 

િવષેનો કાય મ

as set forth ુ ંઆગળ ક  ુહ  ુતે જુબ

as set out ુ ંઆગળ ન  ક  ુહ  ુતે જુબ

asbestos removal ન બળે એ ુ ંરસાવા ં ખિનજ ૂર કર ું

Asian Pacific Congressional Advisory 
Council

એિશયન પેિસ ફક ક ેસની સલાહકાર પ રષદ

Asian-American Committee એિશયન-અમે રકન સિમિત

assembly િવધાનસભા

assembly bill િવધાનસભા ુ ંિવધેયક

Assembly Committee on Water, Parks and 
Wildlife

જળ, ઉ ાનો અને વ ય વન ઉપર 

િવધાનસભા ની સિમિત

assembly district િવધાનસભાનો જ લો

assembly district director િવધાનસભાના જ લા િનયામક

assembly majority leader િવધાનસભાના બ ુમતી નેતા

assembly member િવધાનસભાના સ ય

assembly policy advisor િવધાનસભાના નીિત સલાહકાર

assembly public safety committee િવધાનસભાની હર સલામતી સિમિત

assembly republican leader િવધાનસભાના રપ લકન નેતા
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assembly room િવધાનસભાનો ખડં

assembly speaker િવધાનસભાના અ ય

assembly woman િવધાનસભાની મહ લા

assemblyman િવધાનસભાનો માણસ

assessed valuation આકારણી ુ ં ૂ યાકંન

assessed value આકારણી ુ ંમહ વ

assessment આકારણી / ૂ યાકંન

Assessment Appeals Board અર ઓની આકારણી માટની સિમિત

assessment hearing officer આકારણી નુાવણી અિધકાર

assessor આકારણી કરનાર / ૂ યાકંનકતા

assessor's division chief આકારણી િવભાગના વડા

assessor's principal appraiser આકારણી કરનારનો ુ ય ૂ યાકંનકતા

asset allocation goals સપંિ  ફાળવણીના લ યો

asset class સપંિ ુ ંવ ગકરણ કર ું

assignment pay સ પેલા કામનો પગાર

assistant સહાયક

assistant county clerk તા કુાના સહાયક કાર ુન

assistant registrar of voters મતદારોની ન ધણી કરનારના સહાયક

assistant secretary સહાયક સ ચવ

assistant superintendent સહાયક અધી ક

assisted living વન માટ રહઠાણની સહાય કર  છે

assisted living facility રહવાની િુવધા માટ સહાયક

assistive devices સહાયક ઉપકરણો

associate સહયોગી

associate city planner શહર આયોજકના સહયોગી

associate justice સહયોગી યાયાધીશ

associate justice court of appeals અપીલોની અદાલતના સહયોગી યાયાધીશ

associate justice of the supreme court સવ ચ યાયાલયના સહયોગી યાયાધીશ

Associate of Arts degree કલાની ઉપાધીનો સહયોગી

Associate of Science (A.S.) Degree િવ ાનની (A.S.) ઉપાધીનો સહયોગી

associate zoning administrator ે ીય વ હવટદારનો સહયોગી
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association સગંઠન / જોડાણ

association board member સિમિતના સ યો ુ ંસગંઠન

Association for Los Angeles Deputy 
Sheriffs

લોસ એ જલસના નાયબ શે ર સ માટ સગંઠન

Association for Senior Day Health વ ર ઠોના આરો ય માટ ુ ંસગંઠન(CDA)

Association of Bay Area Governments કાઠંા િવ તારની સરકારો ુ ંસગંઠન(ABAG)

Association of California Water Agencies
ક લફોિનયાની પાણી એજ સીઓ ુ ંસગંઠન 

(ACWA)

assumed name contributions  નામ ધાર  લધા છે તેમા ંયોગદાન

assumption of bonds ઋણપ  ગે ધારણા

astrologist યોિતષિવ ા

at large મો ા પાયા પર

at large system મો ા પાયા પર યવ થા

athletic commissioner
મેદાની રમતો અને ગબળના ખેલો િવષનેા 

આ ુ ત

attention voter: મતદાર યાન આપો

attest મા ણત

attorney કાયદા અિધકાર /વક લ

attorney general ુ ય કાયદા અિધકાર

attorney general of California ક લફોિનયાના ુ ય કાયદા અિધકાર

attorney-arbitrator કાયદા અિધકાર -લવાદ

attorney-at-law કાયદા માટનો કાયદા અિધકાર

attorney-consumer advocate કાયદા અિધકાર - ાહકોના ધારાશા ી

Audible ા ય

Audible dissemination ા ય સારણ

audio ballot ા ય મતપ

Audio Ballot Booth (ABB) ા ય મતપ  મથક (ABB)

audio cassette recordings ા ય કસેટ પર ન ધવાની યા

audiologist વણ િવ ાનના િવશષે

audit હસાબ-તપાસણી

audit process હસાબ-તપાસણીની યા

auditor હસાબ-તપાસનીસ
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auditor-controller હસાબ-તપાસનીસના િનયં ક

auditorium સભા હૃ / ે ક હૃ

auditorium annex સભા હૃ ુ ંજોડાણ

auditorium stage સભા હૃ ુ ંરંગમચં

Audubon Society
પ ીઓ ના ર ણ અને પ ીઓ ના રહઠાણની 

ળવણી કરતો સમાજ

author લેખક

authority અિધકાર/ સ ા

authority of officers અિધકાર ઓની સ ા

authorize અિધ ૃત

authorize legislation કાયદાને અિધ ૃત કર  ર ા છ એ

auto appraiser વાહનોનો ૂ યાકંનકાર

auto mechanic વાહનોનો કાર ગર

automobile claims મોટર ગાડ ના દાવાઓ

automotive supervisor વાહનોના હ નુો અવે ક

autoworker વાહનોનો કાયકર

availability ઉપલ ધતા

aviation radio man ઉ યન ર ડયો ચલાવનાર માણસ

aviator વૈમાિનક/િવમાનચાલક

avionics research engineer િવમાનોને લગતા સશંોધનના ઇજનેર

avionics technician ઉ યન-સચંાલન તકિનક િવ ્

award of franchise મતાિધકારનો રુ કાર

B. S. E. E. (Bachelor of Science in 
Electrical Engineering)

B. S. E. E. (ઇલે કલ ઇજનેર મા ંિવ ાન નો 

નાતક)

bachelor's degree નાતકની ઉપાધી

back cover પાછળની બા ુ ુ ંઆવરણ

Back to School Resource Fair શાળા ોત મેળામા ંપાછા ફર ુ

back to the future ભિવ ય તરફ પાછા વળ ુ

background ૃ ઠ િૂમ

background and qualifications ૃ ઠ િૂમ અને લાયકાતો

backroom deals ુ ત િૃ ના સોદા

bacteriologist વા િુવ ાન

bail મીન
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baker ભ ઠયારો

bakery પાઉંરોટ ની ુ કાન

balanced approach સં ુલત અ ભગમ

balanced budget સં ુલત દાજપ

balanced statements સં ુલત િનવેદનો

Baldwin Park Adult and Community 
Education (BPACE)

બા ડિવન પાક ુ ત અને સ દુાય િશ ણ 

(BPACE)

ballot મતપ

Ballot Activation Mechanism (BAM) મતપ  સ યકરણની યં રચના (BAM)

ballot box મતપ ની પેટ

ballot card મતપ  પિ કા

ballot designation મતપ નો હો ો

ballot designation worksheet મતપ ના હો ાની કામગીર નો પ

ballot digest મતપ નો સચંય

Ballot Drop Box/Location મતપ  છોડવાની પેટ  / થાન

Ballot Drop Off Location મતપ  છોડવા ુ ં થાન

ballot label મતપ  ઉપર નામની પ ી

ballot layout information મતપ  ગોઠવણીની મા હતી

Ballot Marking Device (BMD) મતપ ને ચ હત કરવા ુ ંસાધન (BMD)

ballot measure મતપ ની દરખા ત/મતપ   ુિવધેયક

ballot measures, arguments, and text મતપ ુ ંિવધેયક, દલીલો અને પાઠ ુ ંલખાણ

Ballot On Demand (BOD) માગો યાર મતપ  (BOD)

ballot option મતપ નો િવક પ

ballot pamphlet મતપ ની પિ કા

ballot position મતપ ની થિત

ballot simplification committee મતપ ને સરળ બનાવનાર  સિમિત

ballot stub મતપ  નો બાક  રહતો સામાન

ballot summary મતપ નો સારાશં

ballot title મતપ ુ ં શીષક

ballot title & summary મતપ ુ ંશીષક અને સારાશં

band booster બે ડ ૂ ટર લબ
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band room સગંીતના સાધનો રાખવા માટ નો ખડં

bang for your buck તમાર  મહનતના પૈસા ુ ં રૂ ૂ ુ વળતર

bank બક

bank statement બક ુ ંપ ક / બક િનવદેન

bank teller બક ગણક

banker બકનો યવ થાપક

banking game બ કગ રમત

banking information security બ કગ ગેની મા હતીની રુ ા

bankruptcy recovery bonds નાદાર  ના નાણાની વ લૂાત માટ ુ ંલેણા-ખત

banquet room ભોજન સમારંભ ખડં

Baptist યા કરાવનારો પાદર

bar association િતબિંધત સગંઠન

bar from િતબધં મા ંથી

bar review instructor િતબધં ગેની સમી ાના િશ ક

barber વાળંદ

barber shop વાળંદ ની ુ કાન

BART and CSU peace officers BART અને CSU ના શાિંત અિધકાર ઓ

BART and light rail BART અને લાઇટ રલ

bartender દા  ની ુ કાનનો કમચાર

baseball board member બેઝબોલ સિમિત સ ય

basement ભ ય ું

basic death benefit ૃ  ુસબધંી ળૂ તૂ લાભ

basin water quality authority
જલ ે ના પાણીની ણુવ ા ળવવા માટની 

સ ા

bathroom નાન હૃ

battalion fire chief આગ પલટનના ુ ય

bay ખાડ

be elected to the office for the term 
provided by law?

કાયદા ારા રૂ  પાડવામા ંઆવેલી દુત માટ 

કચેર મા ં ૂટંવામા ંઆવે છે?

beach cities health care district
કનારાના શહરો માટ આરો યની સભંાળનો 

લો
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Beardslee School-Golden Bell recipient
(CSBA) બીઅડ લી શાળા-ગો ડન બેલ 

રુ કાર ના ા તકતા

beautician સ દયવધક સામ ી વાપરનાર ુશળ

beauty parlor સ દયવધકતા માટનો બેઠકખડં

beauty school owner સ દયવધક શાળાના મા લક

beginning શ આત

behavioral consultant આચરણ-વત કૂને લગતા સલાહકાર

beholden ઓિશગણ/ આદરણીય

below market rate બ ર દરથી નીચે

beneficiary લાભાથ

benefit લાભ

benefits administrator લાભોના વહ વટકતા

Beyond The 710 710  વે થી આગળ

bicycle advisory commission સાયકલ સલાહકાર આયોગ

bid હરા મા ંકરલી માગણી/હરા મા ંબોલી બોલવી

bid bond બાધંણીખતની માગંણી કરવી

bidder બોલી લગાવનાર

big box મોટ  પેટ

bikeways મોટરસાયકલના માગ

bilingual ભાષી

bilingual pollworker ભાષી ૂટંણી કાયકર

bill (legislations) િવધેયક (કાયદાઓ)

bill of rights અિધકારો ુ ંિવયેધક

billiard room બ લયડ ઓરડો

billing િવધેયક ુ ંઘડતર

binding effect બધંનકતા અસર

biochemist વ રસાયણશા ી

biological or chemical terrorism િવક અથવા રાસાય ણક આતકંવાદ

biologist વિવ ાની

biomedical scientist વિવ ાન તબીબી વૈ ાિનક

bi-partisan પ ીય

birth certificates જ મના માણપ ો
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birth date જ મતાર ખ

bishop તી ધમા ય

black business association આ કન અમેર કન ધધંા વાળા ુ ંસગંઠન

blackjack લેક ક, પ ાની રમત ુ ંનામ

blank vote કોરો મત

blight અ પ ટ/છોડનાશક ક ડો

bloated લે ુ/ંચરબીવા ં

block captain, neighborhood watch પાડોશમા ંદખરખ રાખતા, િવભાગના આગવેાન

blogger લોગર/અનૌપચા રક વાતચીત લખનાર

blue ribbon task force

 ુ રબન કાયિવશેષ દળ ારા આપણા 

દશના હવાઇમથકો પર અનિધ ૃત માનવર હત 

િવમાન િસ ટમો (UAS)

BMD Ballot
(BMD) મતપ  ને ચ હ ત કરવા ુ ંઉપકરણ, 

મતપ

board સિમિત
Board California Department of 
Transportation

ક લફોિનયા પ રવહન િવભાગની સિમિત

board composition સિમિતની રચના

board equalization, reviewer
સમાનતા માટની સિમિત ની સમી ા કરનાર-

સમી ક

board examiners પર કોની સિમિત

board member સિમિત સ ય

board member, Studio City neighborhood 
council

સિમિત સ ય, ુ ડયો િસટ  પાડોશી પ રષદ

Board of Administration વહ વટ તં  ની સિમિત

Board of Administration of the L.A. City 
Employees Retirement System

એલ.એ. શહરના કમચાર ઓની િન િૃ  

યવ થા ુ ંવહ વટ  સગંઠન(LACERS)

Board of Administration of the Los 
Angeles City Employee Retirement Plan

લોસ એ જલસ શહર કમચાર  િન િૃ  યોજના ુ ં

વહ વટ  સગંઠન(“LACERS”)

Board of Administration of the Water and 
Power Employees Retirement Plan

જળ અને પાવર કમચાર ઓની િન િૃ  

યોજના ુ ંવહ વટ  સગંઠન(LADWP)
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Board of Administration of the Water and 
Power Employees Retirement System

જળ અને પાવર કમચાર ઓની િન િૃ  

યવ થા ુ ંવહ વટ  સગંઠન(LADWP)

Board of Airport Commissioners િવમાન મથક ના આ ુ તોની સિમિત (BOAC)

Board of Civil Service Commissioners લુક  સેવા ના આ ુ તોની સિમિત

Board of Commissioners આ ુ તોની સિમિત

Board of Committee સિમિત ુ ંસગંઠન

Board of Directors િનયામકોની સિમિત

Board of Directors California Joint Powers 
Insurance Agency

ક લફોિનયા સ ં ુ ત પાવર વીમા સં થાના 

િનયામકની સિમિત(JPIA)

Board of Each Pension and Retirement 
System

દરક િન િૃ  વેતન અને િન િૃ  યવ થાની 

સિમિત

Board of Education િશ ણ સિમિત

Board of Education Election િશ ણ સિમિતની ૂટંણી

Board of Education Member િશ ણ સિમિતના સ ય

Board of Equalization સમાનતાની સિમિત

Board of Fire and Police Pension 
Commissioner

આગ િવભાગ અને પોલીસ િવભાગના 

કમચાર ઓના િન િૃ -વેતનની સિમિતના 

આ ુ ત

Board of Fire Commissioners આગ િવભાગના આ ુ તોની સિમિત

Board of Harbor Commissioners બદંર િવભાગના આ ુ તોની સિમિત

Board of Library Commissioners ુ તકાલય ના આ ુ તોની સિમિત

Board of Los Angeles Unified School 
District

લોસ એ જલસ એ ક ૃત શાળા લાની સિમિત

Board of Neighborhood Commissioners પાડોશના િવ તારના આ ુ તોની સિમિત

Board of Pension Commissioners િન િૃ -વેતનના આ ુ તોની સિમિત

Board of Police Commissioner પોલીસ આ ુ તની સિમિત

Board of Public Works સાવજિનક કામોની સિમિત

Board of Recreation and Park 
Commissioners

મનોરંજન અને ઉ ાન આ ુ તોની સિમિત

Board of Referred Powers સદં ભત પાવરની સિમિત

Board of Rent Control ભાડા િનયં ણની સિમિત
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Board of Right Manual અિધકારના માગદિશકાની સિમિત

Board of Rights અિધકારોની સિમિત

Board of Supervisors અવે કોની સિમિત

Board of Trustees યાસીઓની સિમિત

Board of Water and Power Commissioners પાણી અને વીજ આ ુ તની સિમિત

Board of Zoning Appeals ે રચના માટની અર ઓ ની સિમિત

board president સિમિતનો ખુ

board room સિમિતનો ખડં

board tax representative સિમિતના કરનો િતિનિધ

boardmember સિમિત સ ય

body shop foreman મોટરની શર ર રચનાની ુ કાનનો કાર ગર

boilermaker બા પયં  બનાવનાર

bomb squad બો બ ુકડ

bona fide sponsors વા તિવક ાયોજકો/ ઉ સાહ ણૂ ાયોજકો

bond લેણા-ખત/ઋણપ /કરાર

Bond Act લેણા-ખત ુ ંઅિધિનયમ

bond anticipation note લેણા-ખતની વૂા ભુવ ન ધ

bond authorizations લેણા-ખતની અિધ ૃતતાઓ

bond counsel લેણા-ખત માટ સલાહ

bond funds લેણા-ખત ુ ંભડંોળ

bond holder લેણા-ખતનો ધારક

bond indebtedness ઋણપ થી દવાનો બોજો

bond indenture લેણા-ખત ુ ંકરારના ું

bond issue લેણા-ખત બહાર પાડ ુ ંતે

bond measure લેણા-ખત ુ ંિવધેયક

bond proceeds લેણા-ખતની આવક

bond project list લેણા-ખતની યોજના ૂચ

bond proposition લેણા-ખતનો તાવ

bond refund લેણા-ખતની પરત કરલી રકમ

bond statement લેણા-ખત ુ ંિનવેદન
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bond types લેણા-ખતના કારો

bonded indebtedness ઋણપ થી રુ ત દવાનો બોજો

bondholder લેણા-ખતને ધારણ કરનાર

book publisher ુ તક કાશક

bookkeeper હસાબ રાખનારો

booklet ચોપડ  / ુ તકા

bookseller ુ તક િવ તા

bookstore ુ તકની ુ કાન

bookstore owner ુ તકની ુ કાનનો મા લક

booster club
ુ ટર લબ એ ઉ ચ શાળા અને િવ િવ ાલય 

ક ાની શાળાઓમા ંસં થાઓ છે.

boot camp ટુ િશ બર

borrowing and leverage ઉધાર લે ુ ંઅને લાભ થવો

botanic garden વન પિત ઉ ાન

bottler બાટલી ભરનાર

boundaries સીમાઓ

boundary lines સીમા રખાઓ

boy scout

બોય કાઉટ- એ રા ની સૌથી મોટ  અને 

અ ણી ૂ યો આધા રત વુા િવકાસ 

સગંઠનોમાનંી એક છે

boy scout house બોય કાઉટ હાઉસ

boys and girls club
લોસ એ જલસ બોયઝ એ ડ ગ સ લબ 

િવિવધ કારના કાય મો દાન કર છે

Braille Institute ઉપસેલા અ રોની ધ લિપ સં થા

Braille Institute Library ધલીપી ુ તકાલયની સ ં થા

branch libraries ુ તકાલયની શાખા

bricklayer ક ડયો

bridge loan વચગાળા ુ ંિઘરાણ

brief summary of the measures િવધેયકનો સં ત સારાશં

brigadier general ગે ડયર જનરલ

broadcast journalist સારણ પ કાર

broadcaster સારણકતા/ સારક
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broker દલાલ

brokerage commissions ોકરજ કિમશન

Buckboard Days Parade
રોવલે ડ હાઇ સ શહરમા ંથતી ઘોડા ગાડ  

દ વસની કવાયત

budget act દાજપ ુ ંઅિધિનયમ

Budget Advisory Committee દાજપ ની સલાહકાર સિમિત

budget analyst દાજપ ના િવ લેષક

Budget and Finance Committee દાજપ  અને નાણા ંસિમિત

budget bill દાજપ ુ ંિવધેયક

budget cuts દાજપ મા ંકાપ

budget deficit committee દાજપ મા ંખાધની સિમિત

budget estimates to mayor મેયર માટ દાજપ નો દાજ

budget health analyst આરો ય િવ લેષક ુ ં દાજપ

budget priorities
દાજપ ની અ તા/ દાજપ ની 

ાથિમકતાઓ

budget process દાજપ ની યા

budget supervisor દાજપ ના અવે ક

budget surplus દાજપ ુ ંઅિધશેષ

budgetary appropriation
દાજપ ની ફાળવણી/ દાજપ ીય 

િવિનયોગ

builder મકાન બાધંનાર

builder contractor મકાન બાધંનાર ઠકદાર

building line requirements મકાન લાઇનની જ રયાતો

building number મકાનનો નબંર

building regulation મકાન ુ ંિનયમન

bulletin board સમાચારપિ કા સિમિત

bullying ુડંાગીર / ધમકાવ ુ

bungalow number બગંલો નબંર

bureau કચેર

Bureau of Consumer ઉપભો તા ની કચેર

Bureau of Consumer ban ાહક ઉપર િતબધંની કચેર

Bureau of Indian Affairs ઈ ડ યન બાબતો ની કચરે

Bureau of Labor Statistic મ ૂર ગેની કડાક ય કચેર
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Bureau of Labor Statistic ban
મ ૂર ગેની કડાક ય માહ તી ઉપર 

િતબધંની કચેર

bureaucracy અમલદારશાહ

bureaucracy in action કાયવાહ મા ંઅમલદારશાહ

bureaucrats અમલદારો

bus driver બસ ચાલક

bus operator બસ ચાલક

Bus Riders Union (BRU) બસ રાઇડસ િુનયન

business યવસાય

business administrator યવસાયના વહ વટકતા

business attorney યવસાયના કાયદા અિધકાર

business consultant યવસાયના સલાહકાર

business day યવસાયી દવસ

business developer યવસાયના િવકાસકતા

business development executive યવસાય િવકાસના કાયૅવાહક

business educator યવસાયના િશ ક

business executive યવસાયના કાયૅવાહક

business license યવસાયનો પરવાનો

business man વેપાર

business management consultant યવસાય સચંાલનના સલાહકાર

business mathematics યવસાિયક  ગ ણત

business owner યવસાયના મા લક

Business People for Breast Cancer તન ક સર માટ યવસાિયક લોકો

Business Relations Commission યવસાયી સબંધંો ુ ંઆયોગ

business roundtable યવસાય માટ ગોળમે  બેઠક

business surtax યવસાય ઉપર વધારાનો કર

business systems analyst યવસાયી ણાલીના િવ લેષક

business woman યવસાયી મહ લા

businessperson યવસાયી યકિત

butler બબરચી

by appointment િનમ કૂ ારા

by ordinance વટ ુકમ ારા
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cabinetmaker સ ા ઢ પ નો નેતા / ુશળ ( થુાર) કાર ગર

cable advisory member કબલ સલાહકાર સ ય

cable maintenance technician કબલ ળવણીના તકનીક િવદ

cable television કબલ ટલીિવઝન

cafeteria ના તાઘર

cafetorium stage ઉપાહાર હૃ ુ ંમચં

Cal. State assemblyman કલીફોિનયા રા યની િવધાનસભાના માણસ

calendar day દવસ ુ ંતાર ખી ું

calendar month મ હના ુ ંતાર ખી ું

calendar of events ઘટનાઓ ુ ંતાર ખી ું

California Academy of Sciences ક લફોિનયા િવ ાનની અકાદમી

California African-American Museum

(CAAM) ક લફોિનયામા ંઆ કન-અમે રકન 

સં હાલય એ આ કન-અમે રકનોના સાં ૃિતક 

વારસો અન ેઇિતહાસ ના સવંધન અને િશ ણ 

પર યાન ક ત કર છે.

California Alliance for Consumer Protection
ાહકોની રુ ા, ાહકોની મા હતી તેમજ 

ાહક ના િશ ણ માટ ક લફોિનયા  જોડાણ

California Army National Guard ક લફોિનયા આમ  નેશનલ ગાડ (CA ARNG)

California assembly speaker ક લફોિનયા િવધાનસભાના અ ય

California Association For Tactical Officers

(CATO) હૂા મક િુનયોજન કરનારા 

અિધકાર ઓ માટ ક લફોિનયા રા યમા ંખાસ 

હિથયારોની ટ મો અને સ યોની ુશળતા 

વધારવા માટ ુ ંસગંઠન
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California Association of Crime Lab 
Directors

(CACLD) નુા ની યોગશાળાની સેવાઓ 

ે ે યવહારના ઉ ચતમ યાવસાિયક અને 

નૈિતક ધોરણોને ો સાહન આપના ુ અને 

ળવવા માટના િનયામકો ુ ંક લફોિનયા ુ ં 

સગંઠન

California Association of Nonprofits
ક લફોિનયામા ં બન નફાકરતા ુ ંસગંઠન 

(CalNonprofits)

California attorney general ક લફોિનયાના ુ ય કાયદા અિધકાર

California Bar Exam ક લફોિનયામા ંવકાલતની પર ા

California Black Chamber of Commerce
ક લફોિનયામા ંઆ કન અમેર કન વા ણ ય 

ખડં (CBCC)

California Board of Accountancy ક લફોિનયામા ં હસાબલખેનની સિમિત (CBA)

California Broadcasters Association ક લફોિનયામા ં સારણ કરનાર ુ ંસગંઠન

California Building Standard Code ક લફોિનયામા ંમકાનોની માનક સં હતા

California Business for Education 
Excellence (CBEE) Honor Roll School

(CBEE) ક લફોિનયામા ંિશ ણની ે ઠતાના  

સ માન માટ રા યમા ંઉ ચ દશન કરનાર  

શાળાઓ, ખાસ કર ને નાણાકં ય ભડંોળ 

વગરની ઉ ચ િસ ધઓ ા ત કરતી ગર બી 

શાળા પર યાન ક ત કર છે

California Business for Education 
Excellence Honor Roll School

ક લફોિનયામા ંિશ ણની ે ઠતાના સ માન 

માટ આવી શાળાઓને તેમની િસ ઓ માટ જ 

નહ  પરં  ુઅ ય શાળાઓ તેમની સફળ 

હૂરચના અને " ે ઠ યાસો" શીખી શક તે 

માટ મા યતા આપવામા ંઆવે છે

California Business Properties Association

(CBPA) ક લફોિનયામા ં યાપાર , ઔ ો ગક, 

ટક સવ કારના વેપાર ને લગતી થાવર 

િમ કત ના વેપાર માટ ુ ંસગંઠન
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California Business Roundtable

(CBRT) ક લફોિનયામા ંવેપારની ગોળમે  

પ રષદ એ રા યમા ં ુ ય નોકર દાતાઓ અને 

વ ર ઠ કારોબાર ના ને ૃ વથી બનલેી બન-પ  

િનવાહ સં થા છે.

California Chamber of Commerce ક લફોિનયા ુ ંવા ણ ય સગંઠન

California Children and Families First 
Trust Fund

ક લફોિનયામા ંબાળકો અને પ રવારો થમ 

માટ ુ ં યાશ ભડંોળ

California Code of Regulations

(CCR) ક લફોિનયાના િનયમોમા ં ધુારણા માટ 

અને રદ કરાયેલા િનયમો ના સ ાવાર સકંલન 

અને કાશન માટની સ ં હતા

California Community College Financial 
Aid Administrators Association

(CCCSFAAA)ક લફોિનયામા ંસ દુાયની 

કોલેજમા ંનાણાક ય સહાય માટ યવ થાપકો ુ ં

સગંઠન

California Conservation Corps (CCC)ક લફોિનયા ુ ંસરં ણ દળ

California Constitution ક લફોિનયા ુ ંબધંારણ

California Constitution Revision 
Commission

ક લફોિનયાના બધંારણમા ંફરતપાસ અને 

સશંોધન કરવા માટ ુ ંઆયોગ

California Contract Cities Association ક લફોિનયામા ંશહરોના સગંઠનનો કરાર

California Correctional Peace Officers 
Association

ક લફોિનયામા ં ધુારણાલ ી શાિંત 

અિધકાર ઓ ુ ંસગંઠન

California Director, National Coalition 
Against Gambling Expansion

ુગાર િવ તરણની િવ ુ ધ રા ય જોડાણના, 

ક લફોિનયાના િનયામક

California Distinguished School ક લફોિનયાની િવિશ ટ શાળા

California District Attorneys Association
ક લફોિનયામા ં લા કાયદા અિધકાર ઓ ુ ં

સગંઠન

California Division of Fairs and Expositions ક લફોિનયામા ંમેળાઓ અને દશનોનો િવભાગ

California driver's license ક લફોિનયામા ંવાહન ચલાવવાનો પરવાનો

California Elections Code ક લફોિનયાની ૂટંણી સ ં હતા

          Gujarati Glossary 30 of 224  12/14/2021            



English (USA) Gujarati

California Endangered Species Act
ક લફોિનયામા ંસં ણુ ર તે ુ ત થઇ ય તેવા 

જોખમમા ં કુાયેલી િતઓ માટ ુ ંઅિધિનયમ

California Environmental Quality Act
ક લફોિનયામા ંપયાવરણીય ણુવ ા 

ળવવા ુ ંઅિધિનયમ

California Fair Political Practices 
Commission

ક લફોિનયામા ંઉ ચત અને િન પ  રાજક ય 

યાસો માટ ુ ંઆયોગ

California for Clean Air ક લફોિનયામા ંચો ખી હવા માટ

California Gang Intelligence Association
ક લફોિનયામા ં ુકડ ઓની મા હતી રાખનાર ુ ં

સગંઠન

California Government Executive ક લફોિનયામા ંસરકારના કારોબાર

California grant ક લફોિનયા ુ ંઅ દુાન

California Grocers Association ક લફોિનયામા ંક રયાણાવાળા ુ ંસગંઠન

California Health and Safety Code ક લફોિનયાની આરો ય અને સલામતી સં હતા

California Health Manpower Commission
ક લફોિનયામા ંમાનવ શ તના આરો ય માટ ુ ં

આયોગ

California Heritage Fund ક લફોિનયાની ધરોહર માટ ભડંોળ

California Highway Patrolman ક લફોિનયાના ધોર માગની દખરખ રાખનાર

California Institute for Regenerative 
Medicine

ક લફોિનયાની નુજ વનકાર  દવાની સં થા

California Integrated Waste Management
ક લફોિનયામા ંનકામી વ ઓુના કચરાન ે

સકં લત કરવાની યવ થા

California Integrated Waste Management 
Board

ક લફોિનયામા ંનકામી વ ઓુના કચરાન ે

સકં લત કરતી યવ થા કરવા માટની સિમતી

California Judicial Council ક લફોિનયાની યાિયક પ રષદ

California legislative aide ક લફોિનયાના કાયદાક ય સહાયક

California legislative assistant ક લફોિનયાના કાયદાક ય મદદનીશ

California legislative specialist ક લફોિનયાના કાયદાક ય િન ણાત

California legislator ક લફોિનયાના ધારાસ ય

California legislature ક લફોિનયાની િવધાનસભા
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California library association ક લફોિનયામા ં ુ તકાલય સગંઠન

California literacy ક લફોિનયામા ંસા રતા

California Manufacturers Association ક લફોિનયામા ંઉ પાદકો ુ ંસગંઠન

California Medical Association ક લફોિનયા ુ ંતબીબી સગંઠન

California Mexican-American Chamber of 
Commerce

ક લફોિનયામા ંમે સીકન-અમે રકન વા ણ ય 

સઘં

California Narcotics Association

ક લફોિનયામા ંમાદક યોથી હર જનતા ુ ં

ર ણ કરતા અિધકાર ઓને તાલીમ આપ ુ ં

સગંઠન

California New Motor Voter Act ક લફોિનયા ુ ંન ુ ંમોટર મતદાતા અિધિનયમ

California Nurses Association ક લફોિનયા ુ ંનસ સગંઠન

California Organization of Police and 
Sheriffs

ક લફોિનયાના પોલીસ અને શેર ફ ની સં થા

California Organization of Sheriffs ક લફોિનયાના શેર ફ ની સં થા

California Peace Officers Association ક લફોિનયાના શાિંત અિધકાર ઓ ુ ંસગંઠન

California Police Chiefs Association
ક લફોિનયાના પોલીસના વડા આગેવાનો ુ ં

સગંઠન

California Political Reform Act of 1996
ક લફોિનયામા ંરાજક ય ધુારા કરવા માટ ુ ં

અિઘિનયમ 1996

California Professional Firefighters

ક લફોિનયા રા યમા ંઆગ ના સમયે લોકો ુ ં

અને િમ કતો ુ ંર ણ કરતા િવભાગના િન ણાત 

કમચાર ઓ

California Public Library Construction and 
Renovation Board

ક લફોિનયામા ંસાવૅજિનક ુ તકાલયના 

બાધંકામ માટ અને નવીનીકરણ કરવા માટની 

સિમતી

California Reading and Literacy 
Improvement

ક લફોિનયામા ંવાચંન અને સા રતામા ં

ધુારણા કરવા માટ,

California Register of Historic Resources ક લફોિનયાના ઐિતહાિસક સસંાધનો ુ ંપ ક

California Reserve Peace Officers 
Association

ક લફોિનયામા ંશાિંત અિધકાર ઓ ુ ંઅનામત 

સગંઠન
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California School Boards Association ક લફોિનયા ુ ંશાળા સિમતી સગંઠન

California School Employee Association ક લફોિનયામા ંશાળાના કમચાર ઓ ુ ંસગંઠન

California Science Center ક લફોિનયા ુ ંિવ ાન ક

California senator ક લફોિનયાના સેનેટર

California Small Business Alliance ક લફોિનયાના નાના યવસાયો ુ ંજોડાણ

California Small Business Roundtable
ક લફોિનયાના નાના યવસાયોની ગોળમે  

પ રષદ

California speaker's assistant ક લફોિનયા િવધાનસભા અ ય ના સહાયક

California Special Districts Association 
(CSDA)

ક લફોિનયાના જ લાઓ ુ ંિવશેષ સગંઠન 

(CSDA)

California state assembly information ક લફોિનયા રા ય િવધાનસભાની મા હતી

California State Assembly Information 
Technology Budget Subcommittee

ક લફોિનયા રા ય િવધાનસભાની મા હતી 

ટકનોલો  માટ દાજપ  તૈયાર કરનાર  પેટા 

સિમિત

California state assembly member ક લફોિનયા રા ય િવધાનસભાના સ ય

California state assemblyman ક લફોિનયા રા ય િવધાનસભાના માણસ

California state assemblymember ક લફોિનયા રા ય િવધાનસભાના સ ય

California state assemblyperson ક લફોિનયા રા ય િવધાનસભાની ય ત

California State Association of Counties ક લફોિનયા રા યની કાઉ ટ ઓ ુ ંસગંઠન

California State Building & Construction 
Trades Council

ક લફોિનયા રા યમા ંમકાન અને બાધંકામના 

વેપાર માટની પ રષદ

California state controller ક લફોિનયા રા યના િનયં ક

California State Council of Laborers ક લફોિનયા રા યના મ ૂરો ની પ રષદ

California State Employee Association 
(CSEA)

ક લફોિનયા રા યના કમચાર ઓ ુ ંસગંઠન 

(CSEA)

California State Firefighters Association

ક લફોિનયા રા યમા ંઆગ ના સમયે લોકો ુ ં

અને િમ કતો ુ ંર ણ કરતા િવભાગના 

કમચાર ઓ ુ ંસગંઠન

California State ID Card ક લફોિનયા રા ય ુ ંઓળખપ

California state lawmaker ક લફોિનયા રા યના કાયદાને બનાવનાર
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California state legislator ક લફોિનયા રા યના ધારાસ ય

California state lottery ક લફોિનયા રા યની લોટર

California State Permit Streamlining Act
ક લફોિનયા રા યમા ંઅપાતી પરવાનગીઓન ે

ુ યવ થત કરવા ુ ં અિધનીયમ

California State PTA
ક લફોિનયા રા યમા ંમાતાિપતા અને િશ કો ુ ં

સગંઠન, PTA

California state senator ક લફોિનયા રા યના સેનટેર

California State Sheriffs Association ક લફોિનયા રા યના શેર ફો ુ ંસગંઠન

California State Treasurer ક લફોિનયા રા યના ખ નચી

California State University (CSU) ક લફોિનયા રા યની િવ િવ ાલય (CSU)

California State University System ક લફોિનયા રા યમા ંિવ િવ ાલયની યવ થા

California Tahoe Conservancy
ક લફોિનયાના લેક ટાહો મા ં વ છતા રાખવી 

અને આ ુબા ુના પયાવરણની ળવણી કરવી

California tax counselor ક લફોિનયાના કર સલાહકાર

California Taxpayers Action Network ક લફોિનયાના કરદાતાઓની યા ુ ંનેટવક

California Taxpayers' Association ક લફોિનયાના કરદાતાઓ ુ ંસગંઠન

California Teachers Association ક લફોિનયાના િશ કો ુ ંસગંઠન

California Teaching Credential ક લફોિનયામા ંભણાવવા માટ ુ ંઓળખપ

California Term Limit Committee
ક લફોિનયામા ંદરક કામના દુતની મયાદા 

ન  કરનાર  સિમિત

California Union of Safety Employees

ક લફોિનયામા ંલોકોની અને િમ કતોની 

સલામતી માટ કામ કરતા િવભાગના 

કમચાર ઓ ુ ંસગંઠન

California Voters Bill of Rights Act

જો તમા ું નામ ૂચમા ંન હોય તો પણ જો 

તમે ન ધાયેલ મતદાર હો તો તમન ેમત 

આપવાનો અિધકાર છે.
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California Waterfowl Habitat Program- 
Phase II

ક લફોિનયામા ંWaterfowl નામના પ ીઓને 

રહવા માટ આવાસ બનાવી શકાય તે ુ ં

પયાવરણ બનાવવાનો કાય મ- બીજો તબ ો

Californians for Indian Self-Reliance
ક લફોિનયાના ળૂ તુ રહવાસી રડ-

ઇ ડ યનોની આ મિનભરતા માટ

Californians Safe Parks ક લફોિનયાના ઉ ાનોની સલામતી માટ

California's Colorado River Rights and 
Resources

કોલોરાડો નદ  ઉપર ક લફોિનયાના અિધકારો 

અને સસંાધનો

California's death penalty ક લફોિનયાનો ૃ  ુદંડ

calling special elections ખાસ ૂટંણીઓ કરાવી ર ા છે

CalWORKs ક લફોિનયાનો સામા ક સેવાઓનો િવભાગ

Camp Fire Girls of America

અમે રકાની ક પ ફાયર ગ સઃ છોકર ઓ  5 

થી 18 વષની વયના વુાન લોકોની રા ય 

સં થાની સ ય છે

campaign contribution બેંશ માટ ફાળો/ અ ભયાન માટ ફાળો

campaign contribution limitations બેંશ માટ ફાળાની મયાદાઓ

campaign coordinator બેંશના સયંોજક

campaign disclosure બેંશની હરાત

campaign expenditures - uncontrolled by 
candidate or committee

ચાર ખચ - ઉમેદવાર અથવા સિમિત ારા 

અિનયિં ત

campaign field director બેંશના ે  િનયામક

campaign finance બેંશના નાણાં

campaign financial disclosure નાણાક ય લુાસાની બેંશ

Campaign for Tobacco-Free Kids બાળકોને તમા ુથી ુ ત કરાવવા માટની બેંશ

campaign headquarter બેંશ ુ ં ુ ય મથક

campaign representative બેંશના િતિનિધ

campaign spending બેંશનો ખચ

campus ાગંણ, શાળા ુ ંમેદાન

cancer researcher ક સર ની સારવાર અને દવાઓના સશંોધનકતા
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candidate ઉમેદવાર

candidate filing ઉમેદવાર ુ ં ુ ંનામ દાખલ કર ું

candidate for judge of the superior court, 
office no.

ઉપલી અદાલતના યાયાધીશ માટ ના 

ઉમેદવાર, કચેર  નં

candidate for member of ના સ ય માટ ઉમેદવાર

candidate nomination procedures ઉમેદવાર ના નામાકંનની યાઓ

candidate statement ઉમેદવાર ુ ંિનવેદન

candidate to succeed સફળ થયેલા ઉમદેવાર

candidate's filing fee ઉમેદવાર ુ ંનામ દાખલ કરવા ુ ંમહનતા ું

candidate's running for ઉમેદવારની ૂટંણી માટ ઉમેદવાર

canvass ૂટંણી- ચાર કરવો

capital expenditure bond fund ઋણપ થી ા ત કરલા ભડંોળ ની ડૂ  નો ખચ

capital facilities financing strategy િધરાણની હૂરચના માટ ડૂ ની િુવધાઓ

capital improvement ડૂ ની થતીમા ં ધુારણા કરવી

capital improvement plan ડૂ મા ં ધુારણાની યોજના બનાવવી

capital outlays fund ડૂ ના ભડંોળની પરખા

capitol building ધારાસભા ુ ંસભાભવન

captain આગેવાન

captain commanding officer 911 911 ના સ ાિધકાર  અિધકાર ઓના આગવેાન

captions and references શીષૅકો અને સદંભ

car rail કાર કુવા માટ પાટા દોરવા

carbon canyon specific plan કાબન ક યોન િવિશ ટ યોજના

card club કાડ લબ

card room કાડ ઓરડો

cardio/respiratory therapist દય / ાસો ાસ ને લગતા ચ ક સક

cardiovascular surgeon દય અને ર તવા હનીઓના સ ન

career કાર કદ

Career Pathway Program
કાર કદ  માટ ના માગની મા હતી આપવાનો 

કાયૅ મ
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Career Pathways and Technical Programs
કાર કદ  માટ ના માગ ની મા હતી અને 

તકનીક  ણકાર  આપવાના કાય મો

carefully weigh proposals િવધેયકોને કાળ વૂક મહ વ આપ ું

caregiver સભંાળ રાખનાર/કાળ  રાખનાર

caretaker રખેવાળ

cargo supervisor માલવહનના અવે ક

carpenter થુાર

carpenter's business representative થુારના યવસાયનો િતિનિધ

carpool કાર લૂ

carpool lanes કાર લૂ લેન

Carson City commissioner કાસન શહરના આ ુ ત

case hearing representative કસ નુાવણીના િતિનિધ

case management કસ ના યવ થાપન

cases of hit & run ઇ  કર  અને ભાગી જવાના કસો

cash basic fund રોકડ ુ ં ળૂ તૂ ભડંોળ

cash contributions રોકડથી યોગદાન આપ ુ/ં રોકડ ફાળો આપવો

cashier રોકડનો વ હવટકતા

cashier check રોકડના વ હવટકતાની તપાસણી કરો

casino કિસનો

cast (vote) મતદાન કર ુ ં(મત)

casting director મતદાન કરાવવા માટ ના િનયામક

casting pattern manufacturer મતદાન કરાવવા માટ ના ઢાચંાને બનાવનાર

casting technician મતદાન કરાવનાર તકનીક િવ ્

casting vote મત ુ ંમતદાન કર ું

casualty claims adjuster નહાિનના વીમાના દાવાઓ ગોઠવનાર

casualty insurance underwriter નહાિનના વીમાના વીમાકતા

categories ેણીઓ

caterer ભોજન- યવ થાપક

catering director ભોજન- યવ થાના િનદશક

catholic charities કથો લક સખાવતી સ ં થા

caucus રાજક ય પ -સગંઠનની થાિનક સિમિત

          Gujarati Glossary 37 of 224  12/14/2021            



English (USA) Gujarati

caveat ચેતવણી

cellphone number સેલ ફોન નબંર

cemetery ક તાન

censure િનદા/ ઠપકો દવો

census bureau વ તી ગણતર  કાયાલય

center branch ક ીય શાખા

center room ક  નો ખડં

Central Christian Church િ યન ુ ંક ીય ચચ

Central Coastal Natural Community 
Conservation Plan

મ ય કનારાના ા ૃિતક સ દુાયની સરં ણ 

યોજના ુ ંક

central committee ક ીય સિમિત

central committee member ક ીય સિમિતના સ ય

central library ક ીય ુ તકાલય

Centralized City Purchasing System
ક ય ૃત ખર દ  કરવાની, શહરમા ં યવ થા 

કરવી

centralized terminal facility ક ય નાકાની િુવધા કરવી

CEO (chief executive officer) CEO ( ુ ય કાયકાર  અિધકાર )

certain agencies of city government શહરમા ંસરકારની ચો સ સં થાઓ

Certificate of Apprenticeship િશખાઉપણા ુ ં માણપ

certificate of circulator પ રપ ુ ં માણપ

certificate of correctness ચોકસાઈ ુ ં માણપ

certificate of naturalization
ા ૃિતકરણ ુ ં માણપ /નાગ રક કરણ ુ ં

માણપ

certificate of nomination નામાકંન ુ ં માણપ

certification માણપ

certification of neighborhood councils પડોશી પ રષદ ુ ં માણપ

certification of official election results ૂટંણીના સ ાવાર પ રણામો ુ ં માણપ

certification qualifications લાયકાતો ુ ં માણપ

certified મા ણત

certified candidate મા ણત ઉમેદવાર

certified candidate videos and contact 
information

મા ણત ઉમેદવારના િવ ડઓઝ અને સપંકની 

મા હતી
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certified financial planner નાણાક ય બાબતો ુ ં મા ણત આયોજન કરનાર

certified list of candidates ઉમેદવારોની મા ણત ૂચ

Certified Local Community Conservation 
Corps Programs

મા ણત થાિનક સ દુાયના સરં ણ માટ 

ર ક  દળનો કાય મ

certified mail મા ણત ટપાલ

certified public accountant મા ણત હર હસાબનીશ

certify મા ણત

certifying મા ણત કર છે

chad ચાડ

chair સભાપિત

chair of the Los Angeles County Board of 
Supervisors

લોસ એ જલસ તા કુાની અવે ક સિમિતના 

સભાપિત

chair, Budget & Finance Committee દાજપ  અને નાણા ંસિમિતના સભાપિત

chair, Congress of Seniors વ ર ઠોની ક ેસના સભાપિત

chair, Governmental Efficiency સરકાર  કાય મતાના સભાપિત

chair, P.R.I.D.E., planning and land use 
committee

P.R.I.D.E., યોજના અન ેજમીનના ઉપયોગ 

િવશેની સિમિતના સભાપિત

chair, Party of County તા કુાના પ ના સભાપિત

chair, Personnel Committee કમચાર  સિમિતના સભાપિત

chair, Public Safety Committee હર સલામતી માટની સિમિતના સભાપિત

chairman અ ય

chairman - Navy Restoration Advisory 
Board

નૌકા દળની નુઃ થાપના માટની સલાહકાર 

સિમિતના અ ય

chairman Citizens Charter Reform Task 
Force

નાગ રકો માટના સનદમા ં ધુારા કરનાર 

કાયૅિવશેષ દળના અ ય

chairman Emeritus of Libertarian Party લબટ રયન પાટ ના અ ય  એિમરટસ

chairman for Elementary Site Facilities 
Committee

થળ ઉપર ાથિમક સવલતોની સિમિતના 

અ ય

chairman Planning Commission આયોજન પચંના અ ય
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chairman, Economic Alliance આિથક જોડાણના અ ય

chairman, Merit Commission યો યતા આયોગના અ ય

chairman, National Water Research 
Institute Bottled Water

બાટલીના પાણીની ણુવ ા માટ ની રા ય 

જળ સશંોધન સં થા ના અ ય

chairman, Southeast Area Animal Control 
Authority

દ ણ વૂ િવ તાર મા ંપ  ુિનયં ણ માટના 

સ ાધાર  સગંઠનના અ ય

chairperson અ ય

chairperson Empowerment Congress ક ેસ ુ ંસશ તકરણ કરવા માટ ના અ ય

chairperson, assessment appeals આકારણી માટ ની અપીલના અ ય

chairperson, California Public Policy 
Committee

ક લફોિનયા ની હર નીિત સિમિતના અ ય

Challenge 2000 Steering Committee 2000 સચંાલન સિમતી ન ેપડકાર

challenged ballot મતપ  ને પડકાર કરવો

challenging times સમય ને પડકાર કર છે

chamber executive director ખડં ના કારોબાર  િનદશક

Chamber of Commerce વા ણ યનો ખડં

Chamber of Commerce CEO
વા ણ ય ખડં ના CEO( ુ ય કાયકાર  

અિધકાર )

Chamber of Commerce member વા ણ ય ખડં ના સ ય

chancellor ુલપિત

change of address સરનામામા ંફરફાર કરવો

change of name નામમા ંફરફાર કરવો

change of occupation યવસાયમા ંફરફાર કરવો

change of party પ  ને બદલવો

change orders ુકમો મા ંફરફાર કરવો

changes in Civil Service Discipline 
Provisions

લુક  સેવા ની િશ ત જોગવાઈઓમા ંફરફાર 

કરવો

changes in election procedures ૂટંણીની યાઓમા ંફરફાર કરવો

chapel administrator ચચ ના વહ વટકતા

chaplain પાદર

chapter કરણ

chapter and section translation કરણ અને િવભાગ નો અ વુાદ કરવો
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Character Counts and Respect Programs
ચાલચલગતની ગણતર ઓ કર ને અને તેનો 

આદર કરવા માટ ના કાય મો

charge હવાલો/ ખચબોજો

charger club sponsor LA ચા ર લબ ના ાયોજક( ટબોલ ટ મ)

charitable raffles સખાવતી રફ સ

charitable volunteer સેવાભાવી વયસંેવક

charity દાન/ ધમાદા

charity fund raiser દાન આપવા માટ ભડંોળ ઉ  ુકરનાર

charter સનદ

charter "cleaning up"
સનદની "સાફ સફાઇ", સનદમા ંરહલી ખરાબ 

જોગવાઇ ઓ ુ ંિનવારણ

charter amendment સનદ મા ં ધુારો કરવો

charter city શહર માટ ુ ંસનદ

charter commissioner સનદ ના આ ુ ત

charter for counties & cities તા કુાઓ અને શહરો માટ ુ ંસનદ

charter member સનદ ના સ ય

charter president સનદ ના ખુ

Charter Reform સનદ મા ં ધુારા કરવા

Charter Reform Commissioner સનદ મા ં ધુારા કરનાર આ ુ ત

Charter Review Committee સનદ ની સમી ા કરનાર સિમિત

Charter School શાળા માટ ુ ં સનદ

Charter Traffic Commission યાતાયાતના આયોગ માટ ુ ંસનદ

charters for counties & cities તા કુાઓ અને શહરો માટ ુ ંસનદ

chat ગપસપ/ વાતચીત

checking account ખા ુ ંતપાસી ર ા છ એ

checklist તપાસણી કરવાની યાદ

checks and balances ચકાસણી અને સમતોલન

chemical engineer રાસાય ણક ઇજનેર

chemical engineering student રાસાય ણક ઇજનેર નો િવ ાથ

chemist રસાયણશા ી

chemistry professor રસાયણશા ના અ યાપક

chess instructor શતરંજ/ચેસ ના િશ ક
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chess journalist શતરંજ/ચેસ પ કાર

chess promoter શતરંજ/ચેસની શ ુઆત કરનાર

chief ુ ય

chief arbitrator ુ ય લવાદ

chief deputy ુ ય નાયબ

chief educational officer ુ ય શૈ ણક અિધકાર

chief executive ુ ય કાયવાહક

Chief executive officer ુ ય કારોબાર  અિધકાર

chief justice ુ ય યાય િૂત

chief justice of the supreme court સવ ચ અદાલત ના ુ ય યાય િૂત

chief legislative analyst (CLA) ુ ય કાયદાક ય િવ લેષક (સીએલએ)

chief of police પોલીસ ના ુ ય ઉપર

chief of staff કમચાર  વગ ના ુ ય ઉપર

Child Abuse Task Force
બાળકો ુ ંશોષણને લગતી બાબતો ુ ંકાયૅિવશેષ 

દળ

child advocate બાળકોના ધારાશા ી

child attendance officer official
બાળકોની સેવા સભંાળ અને ઉપ થીતીને 

લગતી બાબતોના સ ાવાર અિધકાર

child behavior counselor બાળકોની વત કૂ ગેના સલાહકાર

child care administrator
બાળકોની સભંાળ રાખવા માટની જ ુરતોની 

યવ થા કરનાર યવ થાપક

child care facility બાળકોની સભંાળ રાખવા માટની િુવધા

child care provider બાળકોની સભંાળ રાખવા માટ જોગવાઇ કરનાર

Child Care Resource & Referral Network

બાળકોની સભંાળ રાખવા માટ ુ ંસસંાધન અને 

બાળકોને વૈ ક ય પર ણ માટ તજ  પાસે 

મોકલવા ુ ંમાળ ુ

child development professional બાળકોનો િવકાસ કરનારા યાવસાિયક

child molestation prosecutor
બાળકોની છેડતી કરનારની સામે ફ રયાદ 

કરનાર ફ રયાદ
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child safety advocate
બાળકોની સલામતી જળવાઇ રહ તે બાબતોના 

ધારાશા ી

child support બાળકોનો આધાર

childcare non-profit president
બાળસભંાળ માટની બન નફાકારક સં થાના 

ખુ

Children and Families First બધાથી પહ ુ ંમહ વ બાળકો અને પ રવારો ુ ંછે

Children and Families First Trust Fund
બાળકો અને પ રવારો માટ ુ ં થમ યાસ 

ભડંોળ

children center teacher બાળકો માટના ક ના િશ ક

Children First-Now and Always
હમણા ંઅને હમંેશા-ં માટ બાળકો બધાથી પહલા 

છે

children's clinic બાળકો ુ ં ચ ક સાલય

Children's Day Parade બાળકો માટના દવસ ેકવાયત

Children's Defense Fund બાળકોના સરં ણ માટ ભડંોળ

Chinese ચાઇનીઝ

Chinese-American Elected Officials 
Association

ચાઇનીઝ-અમે રકન ૂટંાયેલા અિધકાર ઓ ુ ં

સગંઠન

chiropractic doctor
કરોડર ુના ઉપયોગ ારા શાર રક દરદોની 

સારવારના ડો ટર

chiropractor
કરોડર ુના ઉપયોગ ારા શાર રક દરદોની 

સારવાર કરનાર

choir ગાયકસગંઠન

Christian Methodist Episcopal Church િ યન મેથો ડ ટ એિપ કોપલ ચચ
Christmas Food Basket Committee 
Member

સમસ ડ બા કટ સિમિતના સ ય

Christmas tree distributor સમસ  ુ ંિવતરણ કરનાર

Christopher Commission ટોફર આયોગ

church ચચ

Church of Christ ાઇ ટનો ચચ

church room ચચનો ઓરડો

Cigarette and Tobacco Products Surtax 
Fund Revenues

િસગારટ અને તમા ુના ઉ પાદનો પર અિત-કર 

ભડંોળની આવક
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cinematographer ચલ ચ કાર

circulate ફરવ ું

circulation ફલાવો/ પ ર મણ

circulator પ રપ / પ ર મણ કરનાર

citizen નાગ રક

Citizen Commission નાગ રક આયોગ

Citizen Committee નાગ રક સિમિત

citizen of the year આ વષ નો નાગ રક

citizen oversight નાગ રક ુ ંિનર ણ કર ું

Citizens' Advisory Committee નાગ રકોની સલાહકાર સિમિત

Citizens Against Lawsuit Abuse કાયદાના ુ પયોગ સામે નાગ રકો

Citizens Charter નાગ રકો માટ સનદ

Citizens Charter Reform Task Force
નાગ રકોના કાયૅિવશેષ દળ માટના સનદમા ં

ધુારા

Citizens Committee નાગ રકો ની સિમિત

Citizens Financial Advisory
નાગ રકો ની નાણા િવષયક બાબતોના 

સલાહકાર

Citizens for a Sound Economy
વ થ અથતં  બનાવવા માટની તરફણ કરતા 

નાગ રકો

Citizens for Law and Order
કાયદો અન ે યવ થાની ળવણી માટની 

તરફણ કરતા નાગ રકો

Citizens for Public Safety હર સલામતી માટની તરફણ કરતા નાગ રકો

Citizen's Oversight Committee નાગ રકો ની દખરખ માટની સિમતી

Citizens Planning Council નાગર કો માટ ના આયોજન ુ ંપ રષદ

Citizens Police Academy નાગર કો માટ પોલીસ અકાદમી

Citizens Review Committee નાગ રકો ની સમી ા સિમિત

Citizens' Task Force નાગ રકો ુ ંકાયૅિવશેષ દળ

Citizens to Turn L.A. Around
L.A. શહરની કાયાપલટ કર  વધાર સા ું 

બનાવવાની તરફણ કરતા નાગ રકો

Citizens Watchdog Group નાગ રકો ુ ંદખભાળ રાખ  ુ ૂથ

Citizens’ Advisory Committee નાગ રકોની સલાહકાર સિમિત

citizenship નાગ રક વ/ નાગ રકતા
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City શહર

city administrative officer (CAO) શહરના વહ વટ  અિધકાર  (સીએઓ)

city attorney શહરના કાયદા અિધકાર

city attorney's impartial analysis of 
measure

શહરના કાયદા અિધકાર ુ ંિવધેયક માટ 

િન પ  િવ લેષણ

city bonds શહર  ઋણપ

city charter શહર  સનદ

city clerk શહર  કાર ુન

city clerk office શહરના કાર ુનની કચરે

city commissioner શહરના આ ુ ત

city costs શહરનો ખચ

city council નગર પ રષદ

city council member શહર પ રષદનો સ ય

city council member's aide શહર પ રષદના સ યના સહાયક

city council president pro tempore શહર પ રષદના અ પકાલીન ખુ

City Council Veto of Board Actions
શહર પ રષદ સિમતીની યાઓનો 

િનષેધાિધકાર

city council woman શહર પ રષરની મ હલા

city council, seat શહર પ રષરની, બેઠક

city councilman શહર પ રષરનો માણસ

city councilmember શહર પ રષરના સ ય

city councilwoman શહર પ રષરની મ હલા

city elected officials શહરના ૂટંાયેલા અિધકાર ઓ

city election code શહરની ૂટંણી સ ં હતા

city elections શહરની ૂટંણી

city employee શહરના કમચાર

City Employees Retirement System શહરના કમચાર ઓની સેવા િન િૃ  યવ થા

city engineer શહરના ઇજનરે

City Ethics Commission શહર ુ ંનીિતશા  પચં

city finance director શહરના નાણા ંિનયામક

city general fund શહર ુ ંસામા ય ભડંોળ

City General Municipal Election શહરની સામા ય િુનિસપલ ૂટંણી
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city government શહરની સરકાર

City Government Reform શહરની સરકારની ધુારણા

city hall શહરનો ુ ય સભા ખડં

City Hall Remodeling Project
શહરનો ુ ય સભાખડં ફર થી બનાવવાની 

યોજના

City Hall Task Force શહર ના ુ ય સભાખડં માટ કાયૅ િવશેષ દળ

city lines શહરની લાઇનો

city manager શહરના યવ થાપક

city measure શહર માટ િવધયેક

City of Capital Improvements Commission 
Member

શહર ુ ંભડંોળ ધુારણા આયોગ ના સ ય

City of Carson councilwoman કાસન શહરની મ હલાઓ ુ ંપ રષદ

City of Community Life Commissioner શહરમા ંસા દુાિયક વન ગેના આ ુ ત

City of Los Angeles લોસ એ જલસ શહર

City of Los Angeles and Board of 
Education

લોસ એ જલસ શહર અને િશ ણ ની સિમિત

city ordinance શહર માટ વટ ુકમ

city planning શહર ુ ંઆયોજન

City Planning Commission શહર ુ ંઆયોજન પચં

City Planning Department શહરનો આયોજન િવભાગ

city seal શહર ની અિધકાર ક મહોર

city servant શહરનો સેવક

city service શહરની સેવા

city service credit શહરમા ંસેવા નો વધારો કરવા માટ ુ ંિધરાણ

City Special Municipal Election શહરની િવશષે િુનિસપલ ૂટંણી

city tax શહર  કર

city treasurer શહરનો ખ નચી

city treasury શહરની િતજોર

city utility bill શહરની ઉપયો ગતા ુ ંઅિધિનયમ

city vision શહર માટની ટ
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city's business tax શહરનો યવસાય કર

City's Emergency Operation Center શહર ુ ંકટોકટ  કામગીર  ક

city's fiscal watchdog શહરની નાણાક ય દખભાળ કરનાર

City's General Fund શહર ુ ંસામા ય ભડંોળ

City's Police Department Operation Center શહરના પોલીસ િવભાગની કામગીર ુ ંક

City's Water Study Session શહરના જળ અ યાસ માટ સ

Citywide Security General Obligation 
Bonds

શહર યાપી રુ ા માટ સામા ય જવાબદાર  

ના કરારો

Citywide System of Neighborhood Councils પડોશી પ રષરોની શહરભરમા ં યવ થા

civic નાગ રક

civic affairs નાગ રક બાબતો

civic auditorium નાગ રક સભા હૃ

civic center નાગ રક ક

Civic Coalition for Charter Reform સનદ મા ં ધુારા માટ નાગ રક ગઠબધંન

civil દ વાની

civil action દ વાની કાયવાહ

civil case દ વાની કુ મો

civil engineer બાધંકામ ઈજનરે

civil environment engineer
નાગ રકને પયાવરણ ની ા ત કરાવે તેવા 

બાધંકામ ઇજનેર

Civil Justice Association of California નાગર ક યાય માટ ક લફોિનયા ુ ંસગંઠન

civil liberties activist નાગ રકોની વતં તા માટ ના કાયકર

civil litigation દ વાની કુ મો

civil litigation attorney દ વાની કુ માના કાયદા અિધકાર

civil matters નાગ રકોને લગતી બાબતો

civil penalty દ વાની દંડ

civil rights નાગ રકો ના અિધકારો

civil rights attorney નાગ રક અિધકારો માટ ના કાયદા અિધકાર

civil servant સરકાર  કમચાર
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civil service લુક  સેવા

civil service classification લુક  સેવા ુ ંવગ કરણ

Civil Service Commission લુક  સેવાનો આયોગ

civil service provisions લુક  સેવાની જોગવાઈઓ

civil service regulations લુક  સેવાના િનિતિનયમો

civil service rules લુક  સેવાના િનયમો

Civil Service System લુક  સેવાની યવ થા

civil water engineer નાગ રકો માટ જળની યવ થા કરનાર ઇજનેર

civilian ambulance employees નાગ રકો માટની એ લુ સના કમચાર ઓ

civilian member નાગ રક સ ય

claim board દાવા માટ સિમતી

claimant દાવેદાર

claims દાવાઓ

claims against city શહરની િવ ુ ધમા ંદાવાઓ

claims board દાવાઓની સિમતી

clarification of existing law હાલના કાયદાની પ ટતા

class I gambling સમાજના લોકો વગ l નો ુગાર રમે છે

class II gambling સમાજના લોકો વગ II નો ુગાર રમે છે

class size વગ ુ ંકદ

class size reduction વગના કદમા ંઘટાડો

class-group વગ-સ હુ

classical actor શા ીય અ ભનેતા

classified વગ ૃત

classified position વગ ૃત પદ પર હો ુ ં

classroom વગખડં

classroom instruction વગખડંની ચૂના

clause કલમ

clean water action વ છ પાણી માટની કાયવાહ

clean water analyst વ છ પાણીના િવ લેષક

Clean Water and Water Reclamation 
Bond Law

ુ ધ પાણી માટ અને પાણીની નુઃ ા ત માટ 

ઋણપ નો કાયદો
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Clear Lake Basin 2000 Project તળાવ ુ ંજળ ે  સાફ કરોની યોજના 2000

clergy પાદર ઓ

clergyman પાદર

clerk કાર ુન / કમચાર

clerk typist કાર ુન ટાઇપી ટ

climate change વાતાવરણ મા ંફરફાર

clinic ચ ક સાલય

clinical તબીબી

clinical microbiologist ુ મ વવૈ ાની તબીબી

clinical nurse specialist તબીબી નસ િન ણાત

close of registration ન ધણીને બધં કર  દવી

closed primary ાથિમકને બધં કર  દ ધી

clothing accessories designer કપડાનંી સહાયક-સામ ીના આલેખનકાર

Clover Creek Flood Protection
લોવર ખાડ મા ં રૂની સામે સરં ણ ની 

કાયવહ

Clover Creek Flood Protection and 
Environmental Enhancement Project

લોવર ખાડ મા ં રૂની સામે સરં ણ અને 

પયાવરણીય ૃ ની યોજના

club લબ

club lounge લબનો િવ ામખડં

co/owner સહ / મા લક

coach િશ ક

coal કોલસો

coal falsification કોલસામા ંદગાબા  કરવી

coal fired power plants કોલસાને સળગાવી િવજળ  ઉ પ  કરતા એકમો

coalition ગઠબધંન/ જોડાણ

Coalition for Christian Values તી ૂ યો માટ ગઠબધંન

Coalition for Clean Air ુ ધ હવા માટ ગઠબધંન

Coalition for Education િશ ણ માટ ગઠબધંન

Coalitions for Clean Air and Water Support
વ છ હવા અને ુ ધ પાણી ા ત કરવાના 

સમથૅન માટના જોડાણો

coastal commissioner દ રયાકાઠંાનો આ ુ ત
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Coastal Conservation Act દ રયાકાઠંાના સરં ણ માટ ુ ંઅિધિનયમ

coastal protection દ રયાકાઠંાની રુ ા

Coastal Protection Bond Act દ રયાકાઠંાની રુ ા માટ ઋણપ ુ ંઅિધિનયમ

coastal trail દ રયાકાઠંાના ર તા

Coastal Zone Act Reauthorization 
Amendments

દ રયાકાઠંાના િવ તારમા ંકાયદાને ફર થી 

અિધ ૃત કરવા માટના ધુારાઓ કરવા માટ ુ ં

અિધિનયમ

coastline દ રયા કનારો

co-chair સહ અ ય

co-chair L.A. City Domestic Violence Task 
Force

એલ.એ. શહરમા ંઘર  ુ હસાની સામે કાય 

કરતા કાયિવશેષ દળના સહ અ ય

co-chair, Campaign Finance Reform Task 
Force

નાણા ધુારા બેંશ કાયિવશેષ દળના સહ-

અ ય ,

co-chairman of the International 
Baccalaureate (IB) Steering Committee

તરરા ય છે લી મા યિમક શાળા 

પર ાના (આઇબી) કુાન સિમિત તે એક 

બનનફાકારક િત ઠાન છે ુ ં ુ ય મથક 

જનીવા, વટઝલે ડમા ંછે અને તેની થાપના 

1968 મા ંથઈ હતી તેના સહ અ ય

code સં હતા

code enforcement division સં હતા અમલીકરણ િવભાગ

code enforcement officer સં હતા અમલીકરણ અિધકાર

code inspector સં હતા િનર ક

Code of Civil Procedures નાગ રક કાયવાહ ની સ ં હતા

Code of Conduct આચારસં હતા

Code of Conduct of Elected Officials ૂટંાયેલા અિધકાર ઓની આચારસં હતા

Code of Fair Campaign Practices િન પ  અ ભયાન સબધંી થાઓ ની સં હતા

coffee store manager કોફ  ુ કાન નો યવ થાપક

co-founder સહ- થાપક

co-generation projects સહ-પેઢ  યોજના
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cohesive સુગંત / સકં લત

coin dealer િસ ાનો વેપાર

collect call કોલ એકિ ત કરો

collective bargaining સા ૂહક સોદાબા

collective bargaining agreements સા ૂહક સોદાબા ના કરારો

college મહાિવ ાલય

college academic publisher મહાિવ ાલયના શૈ ણક કાશક

College Bound Today Program
(CBT) મહાિવ ાલય િવષે િવ ાથ ઓ અને 

વાલીઓની િૃત વધારવા માટનો કાય મ

college cost મહાિવ ાલયનો ખચ

college dean મહાિવ ાલયના સગંઠનનો અ ય

college educator મહાિવ ાલયના કળવણીકાર

college English instructor મહાિવ ાલયના ે  િશ ક

college faculty મહાિવ ાલયમા ંિવ ાશાખા

college financial counselor મહાિવ ાલયના નાણાક ય સલાહકાર

college financial representative મહાિવ ાલયના નાણાક ય િતિનિધ

college instructor મહિવ ાલયના િશ ક

college professor મહાિવ ાલયના અ યાપક

college transfer measure મહાિવ ાલયના થાનાતંરણ ુ ંિવધેયક

colonel કનલ

Colorado School of Mines ખાણ ના અ યાસ માટ કોલોરાડો શાળા

columnist કટારલખેક

comedian હા ય કલાકાર

coming soon કૂ સમયમા ંઆવી ર ુ ંછે/જલદ  આવે છે

commander કમા ડર / ુકમ આપનાર

commander, Moorpark American Legion 
Post 502

કમા ડર, રૂપાક અમે રકન િવભાગીય દળ પદ 

502
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Commander's Award for Public Service

હર સેવા માટ કમા ડરનો રુ કાર, તે 

અમેર કા  ુઆમ  િવભાગ, નાગ રકને આપી 

શક તે ચો ુ ંસવ ચ સ માન છે,  સીધા 

ઉ ૃ ટ નાગ રક સેવા રુ કારથી પછ  ના 

નબંર આવે છે.

commanding officer ુકમ આપનાર અિધકાર

commencement of recruit training ભરતી માટ તાલીમની શ આત

commencing with section િવભાગની સાથે શ આત કર  ર ા છ એ

commendation શસંા

commentator ટ કાકાર

commercial યાપાર

commercial realty consultant વા ણ યક થાવર િમલકત સલાહકાર

commission આયોગ
commission and mayoral 
recommendations

આયોગ અને મેયરની ભલામણો

commission on peace officer standards શાિંત અિધકાર ના ધોરણો પર આયોગ

Commission on Peace Officer Standards 
and Training

શાિંત અિધકાર ના ધોરણો અને તાલીમ ગે ુ ં

આયોગ

commissioner આ ુ ત

commissioner - Board of Appeals આ ુ ત - અપીલ માટ સિમિત

commissioner board સિમતીના આ ુ ત

commissioner of ના આ ુ ત
commissioner, Los Angeles Municipal 
Court

આ ુ ત, લોસ એ જલસ િુનિસપલ કોટ

commissioner, Municipal Court આ ુ ત, િુનિસપલ કોટ

commissioner, Traffic & Safety આ ુ ત, ા ફક અને સલામતી િવભાગ

committee સિમિત

Committee for Art કલા માટની સિમિત

committee member સિમિતના સ ય

committee of the states રા યોની સિમિત

committee on federal judiciary સઘંીય યાયતં  પરની સિમિત

committee on justice યાય ગેની સિમિત
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committee to prepare the school plan શાળાની યોજના તૈયાર કરવા માટ સિમિત

commodities analyst ચીજવ ઓુનો િવ લેષક

commodities trader ચીજવ ઓુનો વેપાર

common cause સામા ય કારણ

common core સામા ય ળૂ તૂ

common core standards સામા ય ળૂ તૂ ધોરણો

common law trust સામા ય કાયદાનો િવ ાસ

common phrases used in official matters
સ ાવાર બાબતોમા ંઉપયોગમા ંલવેાતા 

સામા ય શ દસ હૂો

common sense સામા ય ુ

common sense solutions સામા ય ુ થી ઉકલો

common use requirement સામા ય ઉપયોગની આવ યકતા

communicable disease investigator ચેપી રોગના તપાસકતા

communication સદંશા યવહાર

communication arts સદંશા યવહાર ની કળાઓ

communications director સદંશા યવહાર ના િનયામક

communications worker સદંશા યવહાર ના કાયકર

communities of interest સમાન હ ત વાળા ના સ દુાયો

community સ દુાય

community affair consultant સ દુાયની બાબતોના સલાહકાર

community center સ દુાય  ુક

Community Center Corp., board member સ દુાયના ક  િનગમ.ના સિમતી સ ય

community college સ દુાયની કોલેજ

Community College District સ દુાય કોલેજનો જ લો

Community College District Special 
Election

સ દુાયની કોલેજની જ લા િવશેષ ૂટંણી

community college trustee સ દુાયની કોલેજના યાશી

Community Cornerstone Award સ દુાયની આધારિશલા નો રુ કાર

community councilmember સ દુાયની પર ષદનો સ ય

Community Development Block Grant 
Commission

(CDBG) સ દુાયના િવકાસ માટ સ હૂ 

અ દુાન ુ ંઆયોગ
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community disaster communicator સ દુાયની આપિ  માટ વાતચીત કરનાર

community educational liaison સ દુાયના શૈ ણક સપંક

Community Labor Coalition સ દુાયના મ ૂર  ુજોડાણ

community organization સ દુાયની સં થા

community organizer સ દુાયના આયોજક

community outreach સ દુાયની પહ ચ

community outreach coordinator સ દુાયની પહ ચના સયંોજક

community outreach program સ દુાયની પહ ચનો કાય મ

community oversight committee સ દુાયની િનર ણ સિમિત

community relations સા દુાિયક સબંધંો

community room સ દુાયનો ખડં

community service સામા જક સેવા

community services administrator સા દુાિયક સેવાઓનાવહ વટકતા

community volunteer સ દુાયનો વયસંેવક

community watchdog સ દુાયની દખરખ રાખનાર

community worker સ દુાયનો કાયકર

community-based organization સ દુાય આધા રત સં થા

compacts ઘિન ઠ/ ન ર

company president કંપની ખુ

compelling need અિત આવ ક જ રત હોવી

compensation વળતર

compensation experience વળતરની બાબતોનો અ ભુવ

compensation of elected officers and 
limitation on outside activities

ૂટંાયેલા અિધકાર ઓના વળતર ઉપર અને 

બહારની િૃ ઓ પર મયાદા

competing measure હર ફાઈ કરનાર  ુિવધેયક

competitive bidding પધા મક બોલી

competitive bidding or private sale પધા મક બોલી અથવા ખાનગી વચેાણ

competitive bids પધા મક બોલીઓ

competitive proposals preferred પધા મક દરખા તો પસદં કરવામા ંઆવી

competitive salary પધા મક પગાર

competitive sealed bidding પધા મક મહોરબધં બોલી દાખલ કરવી
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competitive sealed proposals પધા મક મહોરબધં દરખા તો આપવામા ંઆવી

compiled by ારા સકં લત

complete authority to issue bonds ઋણપ  ર  કરવાની સં ણૂ સ ા

complete text of measure િવધેયક ુ ંસ ં ણૂ લખાણ

complex જ ટલ

compliance અ પુાલન

compliance manager અ પુાલન માટ ના યવ થાપક

compliance officer અ પુાલન માટ ના અિધકાર

compliance supervisor અ પુાલન માટ ના અવે ક

composer સગંીતકાર

composite સં ુ ત/ સયંો જત

composite ballot સયંો જત મતપ

compound સયંોજન

Comprehensive Annual Financial Report 
(CAFR)

યાપક વાિષક નાણાક ય અહવાલ (CAFR)

comprehensive plan યાપક યોજના

Comprehensive Plan Amendment ધુારાની યાપક યોજના

comprehensive plan development િવકાસની યાપક યોજના
Comprehensive Regional Express Bus 
Network

ાદિશક શી  બસ ુ ં યાપક માળ ુ

comprehensive schools યાપક શાળાઓ

comptroller general સામા ય િનયં ક

computer ક ટુર

computer consultant ક ટુર સલાહકાર

computer programmer ટુર ો ામર

computer science ક ટુર િવ ાન

computer store owner ક ટુર ુ કાન ના મા લક

concentration on improved student 
performance

િવ ાથ ઓના ધુરલા દશન પર એકા તા

concerned citizen સબંિંધત નાગ રક

concerning સબંિંધત

concession agreement રાહતનો કરાર
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concrete delivery driver ક ટ િવતરણ ાઈવર

concurrent power સમવત  અિધકાર/સમાતંર શ ત

condemn િનદા કરવી/િતર કાર કરવો

condemnation િનદા / િતર કાર

conditional use શરતી ઉપયોગ

Conditional Voter Registration (CVR) શરતી મતદાર ન ધણી (CVR)

conduct in office કચેર મા ંવત કૂ

conduct of business
ધધંાની દોરવણી કરવી/ યવસાય ુ ંસચંાલન 

કર ુ

conducting elections
ૂટંણીઓ ુ ંઆયોજન કર /ુ ુટંણીઓ ુ ં

સચંાલન કર ુ

conference સમંેલન / પ રષદ

conference calls સમંેલનની માગંણી

conference room સમંેલન માટ ઓરડો

confirmation number ખાતર  નબંર / ુ ટ નબંર

conflict resolution consultant સઘંષ ુ ંિનવારણ કરનાર લેુહ સલાહકાર

conflict with other charter provisions સનદ ની અ ય જોગવાઈઓ સાથે િવરોધાભાસ

Congestion Relief Program - major 
transportation corridor improvements

ભીડ-ભાડ રાહત કાય મ - ુ ય પ રવહન 

કો રડોરમા ં ધુારાઓ

congratulations અ ભનદંન

congress ક ેસ

Congress of California Seniors ક લફોિનયા વ ર ઠ ની ક ેસ

congressional ક ેસના

congressional deputy ક ેસના નાયબ

congressional district ક ેસનો જ લો

congressional representative ક ેસના િતિનિધ

Congressional Term Limits Declaration 
Act of 1998

1998 ની ક ેસની દુત મયાદા ઘોષણા ુ ં

અિધિનયમ

congressman ક ેસનો માણસ

congresswoman ક ેસની મહ લા

consensus સવસમંિત
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conservation સરં ણ

Conservation Corp California ક લફોિનયા સરં ણ કોપ

conservation corps સરં ણ કો સ

conservation district director સરં ણ જ લા િનયામક

conservationist સરં ણવાદ

conservative activist ઢ ુ ત કાયકર

conservative news commentator ઢ ુ ત સમાચારના િવવેચક
Conservative Women's Leadership 
Association

ુ ઢ ુ ત મ હલાઓના સગંઠન ુ ંને ૃ વ

Consideration of Deferred Action for 
Childhood Arrivals (DACA)

બાળપણના આગમન માટ િવલંબત રાખેલી 

કાયવહ ની િવચારણા કરવી (DACA)

consolidated એક ૃત / એકિ ત/ સકં લત

consolidated election એક ૃત ૂટંણી

Consolidated Fire Protection District of 
Los Angeles County

લોસ એ જલસ કાઉ ટ નો આગ સરં ણ કરતો 

એક ૃત લો

consolidated municipal election એકિ ત િુનિસપલ ૂટંણી

consolidated or annexed territory સકં લત અથવા જોડાયેલ દશ

consolidated primaries એકિ ત થમ

consolidated terminal facility સકં લત િતમ િુવધા

consolidated water district સકં લત જળ જ લો

consolidation એક કરણ / એક ીકરણ

consolidation of elections ૂટંણીઓ ુ ંએક કરણ

constituency (people) મત િવ તાર (લોકો)

constituency (place) મત િવ તાર ( થળ)

constituent service advocate ઘટક સેવા માટના ધારાશા ી

Constitution બધંારણ

constitution revision બધંારણ મા ં ધુારણા

constitution revision committee બધંારણ મા ં ધુારણા કરનાર સિમિત

constitutional convention બધંારણીય સમંેલન

constitutional law attorney બધંારણીય કાયદાના કાયદા અિધકાર

constitutional offices બધંારણીય કચેર ઓ

construction બાધંકામ
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construction inspector બાધંકામ િનર ક

consular officer વા ણ ય ૂત ગેના અિધકાર

consultant સલાહકાર

consultant on congress ક ેસ ના સલાહકાર

consulting સલાહ લઈ ર ા છ એ

consumer ઉપભો તા

consumer affairs ાહક માટની બાબતો

Consumer Federation ાહકો ુ ંમહાસગંઠન

Consumer Federation of California ક લફોિનયા ુ ં ાહક મહાસગંઠન

consumer price index ાહક ુ ય નો ચુકાકં

consumer trial attorney ાહક કુ માના કાયદા અિધકાર

consumerist-financial journalist ઉપભો તાવાદ -નાણાક ય પ કાર

consumers against fraud and higher 
insurance costs

છેતરિપડ  અને ચા વીમા ખચની િવ ુ ધમા ં

ાહકો

Consumers Coalition of California ક લફોિનયાના ાહકો ુ ંગઠબધંન

contempt of court અદાલતનો અનાદર

contest પધા

contiguous સુગંત/ સલં ન

continue voting મતદાન ચા  ુરાખો

continue voting on next page આગલા ૃ ઠ પર મતદાન ચા  ુરાખો

continued ચા  ુરા ુ ં

continued on next page આગળના ૃ ઠ પર ચા  ુરા ુ ં

continues next page આગળના ૃ ઠ પર ચા  ુછે

Continuing Education Faculty Association િવ ાશાખામા ંસતત િશ ણ માટ સગંઠન

Continuing Honorary Service Awards સતત માનદ સેવા રુ કારો ચા  ુ રાખવા

contract કરાર

Contract Cities Association શહર  સગંઠનનો કરાર

contracting authority સ ાનો કરાર

contractor ઠકદાર

contributing resource in a historic district
ઐિતહાિસક જ લામા ંયોગદાન આપવા માટ ુ ં

સસંાધન
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contribution required ફાળો જ ર  છે

contributions યોગદાન/ફાળો

contributions and spending limits ફાળો અને ખચની મયાદાઓ

control of ુ ંિનયં ણ

control of departmental funds ખાતાક ય ભડંોળ ુ ંિનયં ણ

control of litigation કુ મા ઉપર િનયં ણ કુ ુ ં

controlled committee િનયિં ત સિમિત

controller િનયં ક

convalescent વા ય ા ત કરનાર ય ત

convalescent hospital વા યમા ધુારો કરતી હો પટલ

convenient અ ુ ળૂ

convention events coordinator સમંેલન ઘટનાઓના સયંોજક

conversion પાતંર

convertible બદલી શકાય એ ું

convertible securities બદલી શકાય તેવી મીનગીર

convicted દોિષત

cook રસોયો
Coordinated Educational Outreach 
Committee

સકં લત શૈ ણક પહ ચ સિમિત

coordinating council સકંલન સિમિત

coordination of mind & body through 
movement to music

સગંીતની ગિત ારા મન અને શર ર ુ ં

સમ વય કર ું

coordinator સયંોજક

co-owner સહ-મા લક

copy editor નકલ સપંાદક

copy of the measure િવધેયકની નકલ

Core Deputy Program અિતમહ વિશલ નાયબ કાય મ

core sheriff deputies અિતમહ વિશલ નાયબ શેર ફ

cornerstone આધારિશલા/ પાયો

coroner અપ ૃ -ુપર ક

corporate
અનેક ય તઓએ મળ ને કાયદાથી બનાવેલ 

યવસાયી િનગમ
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corporate debt securities
અનેક ય તઓએ મળ ને કાયદાથી બનાવેલ 

યવસાયી િનગમના દવા માટની મીનગીર

corporate income tax
અનેક ય તઓએ મળ ને કાયદાથી બનાવેલ 

યવસાયી િનગમનો આવક વેરો

corporation િનગમ

corps દળ

correctional education teacher િશ ણ ધુારણાના િશ ક

correctional officer ધુારણા અિધકાર

correspondent assistant સવંાદદાતા સહાયક

corridor પરસાળ

corrupted ટ

corruption ટાચાર

cosmetologist કો મેટોલો જ ટ

cost કમત

cost estimator કમત ુ ંઅ મુાન કરનાર/ ખચ દાજકતા

cost of living વનધોરણ ની કમત/ વનિનવાહની કમત

cost of living adjustment વનિનવાહની કમત માટ ની ગોઠવણ

costume house costumer પોશાક ઘર ુ ં ાહક

council પ રષદ/કાઉ સલ

council action પ રષદની કાયવાહ

council approval પ રષદ ની મં ૂર

council committee પ રષદ ની સિમિત

council consideration of budget દાજપ  પર પ રષદ ની િવચારણા

council deputy પ રષદનો નાયબ

council district પ રષદનો જ લો

council district aide પ રષદના જ લા સહાયક

Council District Special Election પ રષદની જ લા િવશેષ ૂટંણી

Council District Special Runoff Election
પ રષદના લામા ંખાસ િનણાયક મત માટ 

છે લી પધા મક ૂટંણી
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council field representative પ રષદના ે  િતિનિધ

council file પ રષદની ફાઇલ

council file no. પ રષદની ફાઇલ નં

council for adult education ુ ત િશ ણ માટની પ રષદ

council member appointed at large
મોટા પાયા પર પ રષદના સ યોની િનમ ુકં 

કર

council office પ રષદ ની કચેર

council offices પ રષદ ની કચેર ઓ

council policy analyst પ રષદ ના નીિત િવ લેષક

council room પ રષદ નો મ

council seats પ રષદ ની બેઠકો

council size પ રષદ  ુકદ

council/central committee democratic પ રષદ / ક ીય સિમિત ડમો ટ ક

councilman પ રષદ નો માણસ

councilmanic district

કાઉ સલમેિનક િવશેષાિધકાર તેમના 

જ લાઓમા ં હતસબંધંી પ રયોજનાઓને પકડ  

રાખે છે

councilman's chief deputy પ રષદ ના માણસના ુ ય નાયબ

councilmember પ રષદના સ ય

councilmember, City of Carson પ રષદના સ ય, કાસન શહર

councilperson પ રષદની ય ત

councilwoman પ રષદની મ હલા

counselor સલાહકાર

counselor at law કાયદાના સલાહકાર

count ગણતર  / ગણ ું

counted (as in vote was counted) ગણતર  (મત તર ક ગણવામા ંઆ ુ ંહ ુ)ં

counterfeit બનાવટ / નકલી

counterintelligence િતવાદ/ ુ તતા ની સામે જવાબ આપવો

country club કં  લબ

county તા કુો

county assessor તા કુાની આકારણી કરનાર
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County Board of Education તા કુાની િશ ણ સિમિત

County Board of Supervisors તા કુા અવે ક ની સિમિત

County Central Committee (CCC) તા કુા ક ીય સિમિત (સીસીસી)

county clerk તા કુા કાર ુન

County Clerk's Office તા કુા કાર ુનની કચરે
County Committee on School District 
Organization

શાળા જ લા સગંઠન પર તા કુા સિમિત

county council તા કુા પ રષદ

county counsel તા કુા ના સલાહકાર

county counsel's impartial analysis of 
measure

િવધેયક માટ તા કુા સલાહકાર ુ ં િન પ  

િવ લેષણ

county elections officials તા કુા ૂટંણીના અિધકાર ઓ

county employee તા કુાના કમચાર

county measure તા કુા  ુિવધેયક

County of Los Angeles લોસ એ જલસ તા કુો

County of Los Angeles Department of 
Animal Care and Control

લોસ એ જલસ તા કુો, ા ણઓની દખરખ 

અને િનયં ણ િવભાગ

County of Los Angeles Public Library લોસ એ જલસ તા કુા  ુસાવજિનક થંાલય

county recorder તા કુા મા ંન ધણી કરનાર ય ત

county school board member તા કુા શાળા સિમિતના સ ય

county sheriff તા કુા નો શે રફ

county special district તા કુાનો િવશેષ જ લો

county storm water district તા કુામા ંવરસાદ  પાણીનો લો

county supervisor તા કુાના અવે ક

county surveyor તા કુાના મોજણીદાર

county tax collector તા કુાના કર સચંયકતા

county water commissioner તા કુામા ંપાણી િવભાગના આ ુ ત

County Water District તા કુાનો જળ લો

county water districts તા કુાના જળ લા

county worker તા કુાનો કામદાર

county's civil service rules તા કુાના નાગર ક સેવાના િનયમો
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Countywide Hate Crime Task Force
નફરતના કારણે થતા નુા માટ તા કુાવાર 

કાયિવશેષ દળ

courier સદંશવાહક

court અદાલત

court arbitrator અદાલત નો લવાદ

court building અદાલત  ુમકાન

court commissioner અદાલત ના આ ુ ત

court cost અદાલત નો ખચ

court deposition reporter અદાલત મા ંઅપાતી ુબાનીના પ કાર

court interpreter અદાલત નો ુભાિષયો

court judge અદાલતના યાયાધીશ

court of appeal અપીલ ની અદાલત

court of record ન ધ ની અદાલત

court process server અદાલતની યા  ુસવર

court reporter અદાલત નો પ કાર

court room અદાલતનો ઓરડો

court trustee અદાલત ના યાશી

crafts room હ તકલા ખડં

craftsperson હ તકલાની ય ત

creation રચના/ સ ન

creation of fund ભડંોળ ુ ંસ ન

credit િધરાણ/શાખ

credit analyst િધરાણ િવ લેષક

credit union િધરાણ માટ સઘં

Creek Irrigation District ખાડ નો િસચાઈ જ લો

creek restoration specialist ખાડ  માટ નુઃસં હના િન ણાત

crescent primary & intermediate સે ટ ાથિમક અને મ યવત

crew leaders ખલાસીગણ અથવા િવમાન-કમચાર ના નેતાઓ

crime નુો/અપરાધ

crime analysis unit નુા ુ ંિવ લેષણ કરનાર એકમ

crime lab નુા તપાસની યોગશાળા

crime scene investigator નુાના ય તપાસનીસ
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crime task force નુા સામે કાયિવશેષ દળ

crime victim advocate નુા પી ડતના ધારાશા ી

Crime Victims United નુા પી ડતોના સ ં ુ ત

Crime Victims United of California
નુાનો ભોગ બનેલા ક લફોિનયાના સં ુ ત 

પીડ તો

criminal case ફોજદાર  કસ

criminal court commissioner ફોજદાર  અદાલતના આ ુ ત

criminal defense lawyer ફોજદાર  બચાવના વક લ

criminal homicide prosecutor ફોજદાર  તેમજ નૂ નુા ના સરકાર  વક લ

criminal investigator નુા હત તપાસકતા

criminal justice administrator ફોજદાર  યાય વહ વટકતા

criminal matter નુા હત બાબત

criminal prosecutor ફોજદાર  ફ રયાદ

criminal trial attorney નુા હત નુાવણીના કાયદા અિધકાર

criminalist નુેગાર/અપરાધી

crisis intervention counselor કટોકટ  હ ત ેપ સલાહકાર

crisis pregnancy center સકંટકાળ સમય  ુગભાવ થા ક

criteria for redistricting નુઃ જ લાકરણ માટના માપદંડો

critical thinking િવવેચના મક િવચારસરણી

crossing guard ફાટક ર ક

crossover બદલાવ લાવવો/ઉપરથી પાર

cub master બાળકો ના ઉપર

cub scouts કબ કાઉ સ

culinary cuisine director રાધંણ િવ ાની ભોજન શાળાના િનયામક

culinary executive રાધંણ કારોબાર

culinary school administrator રાધંણ શાળાના સચંાલક

cultural arts committee સાં ૃિતક કલા સિમિત

cultural liaison સાં ૃિતક સપંક

cultural resource stewardship સાં ૃિતક સશંાધનોના કારભા ર

cultural spiritual advisor સાં ૃિતક આ યા મક સલાહકાર

Culture Commission સં ૃિતની ળવણી માટ ુ ંઆયોગ
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Cupertino Educational Endowment 
Foundation

(CEEF) પુર ટનો શૈ ણક દણગી િત ઠાન

curb િનયં ણ/ર તાની પગદંડ ના ક નારો

curbside voter
ર તાની પગદંડ ના ક નારા બા ુથી મત 

આપનાર મતદાર

curbside voting ર તાની પગદંડ ના ક નારા બા ુથી મતદાન

curbside voting assistance form

િવકલાગં મતદારને ર તાની પગદંડ ના ક નારા 

બા ુથી મત ક મા ં વેશની સગવડ આપીને 

મતદાનમા ંસહાય કર ુ ંફોમ

curbside voting form
ર તાની પગદંડ ના ક નારા બા ુથી મતદાન ુ ં

ફોમ

current election information વતમાન ૂટંણીની મા હતી

current law વતમાન કાયદો

current residence વતમાન િનવાસ થાન/ વતમાન રહઠાણ

current tax rate વતમાનમા ંકરનો દર

curriculum અ યાસ મ

curriculum enrichment અ યાસ મ સવંધન

custodial manager અ ભર ણ સબધંી યવ થાપક

custodial office અ ભર ણ સબધંી કાયાલય

custodian અ ભર ક/સરં ક

custody and brokerage કબ  મા ંહો ુ ંઅને દલાલી કરવી

custody division કબજો રાખનાર િવભાગ

custody records clerk કબ ની મા હિત રાખનાર કાર ુન

customary contingency
પરંપરાગત આક મકતા / ઢગત અિનિ ત 

ધટના

customer charge ાહક ખચ નો બોજો

customer service ાહકની સેવા

customer service representative ાહકની સેવા માટના િતિનિધ

customs broker સીમા ુ ક માટના દલાલ
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cut through the red tape

કંઇક પ ર ણૂ કરવા માટ અમલદારશાહ  

અવરોધો ( ને ઘણીવાર "લાલ ટપ" તર ક 

ઓળખવામા ંઆવ ેછે)

cutting-edge technology ધાર થી કાપવાની તકનીક/આ નુીક તકનીક

cybercrime સાયબર નુાખોર

DA (district attorney) DA ( જ લા કાયદા અિધકાર )

dairy products businessman ડર  ઉ પાદનો નો ઉ ોગપિત

dairyman ડર વાળો માણસ

dance center ૃ ય ક

dance instructor ૃ ય િશ ક

data communication engineer સદંશા- યવહાર મા હતીના ઇજનેર

data entry operator મા હતી વેશના ચાલક

data manager મા હતી સચંાલક

data processing મા હતી ગે યા કરવી

data processing systems મા હતી ગે યા ની યવ થા કરવી

data specialist મા હતી િન ણાત

database મા હતી નો આધાર

date તાર ખ

day care operator
દવસ દર યાન મશીનને ચલાવનાર અને 

મશીનની ળવણી કરનાર ચાલક

day kindergarten program
બાળકોને પહલા ધોરણના િશ ણ માટ તૈયાર 

કરતી દવસ ની શાળાનો કાય મ

day school દવસની શાળા/રહવાની સગવડ વગરની શાળા

daytime phone દવસ દર યાન વાતચીત માટનો ફોન

deacon પાદર ના હાથ નીચેનો ગૌણ પાદર

deadline સમયમયાદા

deadline for filing arguments દલીલોન ેદાખલ કરવાની સમયમયાદા

dealer વેપાર

dean સગંઠનનો અ ય

dean of student affairs િવ ાથ  બાબતો સગંઠનના અ ય
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dean of students િવ ાથ  સગંઠનના અ ય

death or disqualification of candidate
ઉમેદવાર ુ ં ૃ  ુથાય અથવા ઉમદેવારની 

અયો યતા સાબીત થાય

death penalty ૃ  ુદંડ

debit card ડ બટ કાડ

debt દ ું

debt accountability દવા ની જવાબદાર

debt impact statements દવા ની અસર ના િનવેદનો

deceased તૃ/ વગ થ

decentralization િવક યકરણ

decision-making official િનણય લેનાર અિધકાર

declaration ઘોષણા

declaration of candidacy ઉમેદવાર ની ઘોષણા

declaration of independence વતં તાની ઘોષણા

declaration of intent to solicit and receive 
contributions

ફાળો માગંવા અન ે ા ત કરવાના ઉ ેશની 

ઘોષણા

declaration of intention ઇરાદાની ઘોષણા
Declaration of Intention to become a 
candidate

ઉમેદવાર બનવાના ઇરાદાની ઘોષણા

declaration of intention to run for office
કચેર મા ંપદ માટ ૂટંણીમા ંઉમેદવાર તર ક 

ભાગ લેવાના ઇરાદાની ઘોષણા

decline in price strength ભાવની તાકાતમા ંઘટાડો

decline to state
રા ય ને જણાવવાની ના પાડવી / રા યમા ં

ઘટાડો

decriminalize and treat drug use
નશાકારક દવાની નુાખોર  ૂર કરો અને 

નશાકારક દવાના ઉપયોગની સારવાર કરો

defeat હાર / હરાવ ું

defendant િતવાદ

defense સરં ણ

defense representative સરં ણ િતિનિધ

Deferred Compensation Plan વળતર માટની યોજના થ ગત કર છે

Deferred Compensation System વળતર માટની યવ થા થ ગત કર છે
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Deferred Maintenance Assessment ળવણી ુ ં ૂ યાકંન થ ગત કર છે

Deferred Retirement Option Plan (DROP)
િન િૃ ની િવક પ યોજના થ ગત કર છે 

(DROP)

deficiency ઉણપ

definitions યા યાઓ

definitive bonds િનણાયક કરારો

delegate િતિનિધ

delegates to national convention રા ય અિધવેશન માટના િતિનિધઓ

delegation િતિનિધમડંળ

delegation of authority સ ા માટ ુ ં િતિનિધમડંળ

delegation of legislative authority to area 
planning commissions

ે  આયોજન પચંમા ંકાયદાક ય અિધકાર ુ ં

િતિનિધમડંળ

delivery agent authorization િવતરણ િતિનિધની અિધ ૃતતા

delivery agent authorization form િવતરણ િતિનિધ ુ ંઅિધ ૃતતા ફોમ

delivery driver િવતરણ માટના ાઈવર

delivery obligation િવતરણની જવાબદાર

delivery of services સેવાઓ ુ ંિવતરણ

delivery technician િવતરણના તકનીક િવ ્

Delta Science Center ડ ટા િવ ાન ક

democracy લોકશાહ

democrat ડમો ટ

democratic candidate ડમો ટ ક  ઉમેદવાર

democratic club ડમો ટ ક લબ

Democratic County Committee ડમો ટ ક તા કુા સિમતી

Democratic County Committee, District ડમો ટ ક તા કુા સિમતી, જ લો

democratic elections activist ડમો ટ ક પ નો ૂટંણીમા ંસ ય કાયકતા

Democratic National Convention ડમો ટ ક પ ુ ંરા ય અિધવેશન

Democratic Party ડમો ટ ક પ

demographer વ તી િવષયક

demolition િવનાશ

den leader ડન નેતા
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denominations સં દાયો/ કત ૂ યો

density ઘનતા

dental laboratory owner દાતં યોગશાળા નો મા લક

dentist દંત ચ ક સક

department િવભાગ

department chairman િવભાગનો અ ય

department having control of their own 
special funds

િવભાગ પાસે તેમના પોતાના િવશષે ભડંોળો  ુ

િનયં ણ  છે

Department of Agricultural Commissioner ૃિષ િવભાગના આ ુ ત

Department of Airports હવાઈ મથકોનો િવભાગ

Department of Animal Regulations ાણી િનયમનો નો િવભાગ

Department of Building and Safety મકાન અન ેસલામતીનો િવભાગ

Department of Children and Family 
Services (DCFS)

બાળકો અને પર વાર સેવાઓ નો િવભાગ 

(DCFS)

Department of Conservation સરં ણનો િવભાગ

Department of Corrections ધુારણાનો િવભાગ

Department of Cultural Affairs સાં ૃિતક બાબતોનો િવભાગ

Department of Curriculum and Instruction અ યાસ મનો અને ચૂનાનો િવભાગ

Department of Defense ર ા િવભાગ / સરં ણ િવભાગ

Department of Finance નાણા ંિવભાગ

Department of Fire અ ન િવભાગ

Department of Fire and Police અ ન અને પોલીસનો િવભાગ

Department of Fire and Police Pension
અ ન અને પોલીસના કમચાર ઓ નો િન િૃ - 

વેતન િવભાગ

Department of Fish and Game માછલી અને રમત ગમતનો િવભાગ

Department of Food and Agriculture ખા  અને ૃિષનો િવભાગ

Department of Forestry and Fire Protection વનીકરણ અને અ નથી સરં ણનો િવભાગ

Department of Harbor દર યા ક નારા ના બદંરનો િવભાગ

Department of Insurance વીમા િવભાગ

Department of Justice યાય િવભાગ

Department of Labor મ ૂર િવભાગ / મ િવભાગ
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Department of Library થંાલયનો િવભાગ

Department of Los Angeles City 
Employees Retirement System

લોસ એ જલસ શહરના કમચાર ઓની સેવા 

િન િૃ  યવ થાનો િવભાગ

Department of Military લ કર  િવભાગ

Department of Military Ban લ કર  િતબધં િવભાગ

Department of Motor Vehicle મોટર વાહન િવભાગ
Department of Neighborhood 
Empowerment

પડોશી સશ તકરણ િવભાગ

Department of Ombudsman લોકપાલ િવભાગ

Department of Parks and Recreation ઉ ાનો અને મનોરંજન િવભાગ

Department of Pensions િન િૃ  પછ ની આવકનો િવભાગ

Department of Pesticide Regulation જ ં નુાશક િનયમનનો િવભાગ

Department of Police પોલીસ િવભાગ

Department of Public Social Services હર સામા જક સેવાઓનો િવભાગ

Department of Public Works હર બાધંકામનો િવભાગ

Department of Recreation and Parks મનોરંજન અને ઉ ાનો નો િવભાગ

Department of Sheriff શે રફ િવભાગ

Department of Tax and Fee Administration કર અને ફ  વહ વટ િવભાગ

Department of Transportation પ રવહન િવભાગ

Department of Veterans Affairs સેવા િન ૃ  સૈિનકોની બાબતો નો િવભાગ

Department of Water and Power (DWP) જળ અને પાવર િવભાગ (DWP)

Department of Water Resources જળ સસંાધનો નો િવભાગ

Department of Youth Authority વુકો ની સ ા નો િવભાગ

department store વ ઓુ ની ુ કાન

departmental purposes ખાતાક ય હ ઓુ

department's enforcement attorney િવભાગના અમલીકરણ કાયદા અિધકાર

dependent children આિ ત બાળકો

dependent parent આિ ત માતાિપતા

depository સાચવી રાખવાની જ યા / થાપણદાર

deputy નાયબ

deputy assessor નાયબ આકારણીકાર

deputy city treasurer શહરના નાયબ ખ નચી
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deputy county assessor તા કુાના નાયબ આકારણીકાર

deputy district attorney જ લાના નાયબ કાયદા અિધકાર

deputy sheriff નાયબ શે રફ

deputy-in-charge ઉપ- ભાર

deregulation અિનયમન

desert storm રણ ુ ંતોફાન

design નકશી / આલેખન

designated િન ુ ત

designated agent-payroll પગારપ કના િન ુ ત િતિનિધ

designated vote-by-mail precinct ટપાલ ારા મતદાન ૂટંણી ે  ના િન ુ ત

designation હો ો/પદ

designation of judicial office યાિયક કચેર ુ ંપદ

design-build project આલેખન ન ેઆકાર આપવાની યોજના

designer ન શીદાર / આલેખનકાર

detach here અહ  થી અલગ કરો

detective bureau નુાશોધક કાયાલય

detective supervisor નુાશોધક અવે ક

detention services officer અટકાયત સેવાઓના અિધકાર

deteriorating બગડતી જતી/કથળતી જતી

deteriorating facilities બગડતી જતી િુવધાઓ

determination of incapacity અસમથતા નો િન ય / અ મતાનો િનધાર

deters અટકાવ ુ ં/ પાછા વાળ ું

developer િવકાસકતા

developer fees િવકાસકતા ની ફ

development િવકાસ

development associate િવકાસ ના સહયોગી

development of assets સપંિ ઓનો િવકાસ
development of the neighborhood council 
plan

પડોશી પ રષદની યોજનાનો િવકાસ

development of the water and power 
assets

પાણી અને વીજ સપંિ નો િવકાસ

development plan review board િવકાસ યોજના ની સમી ા સિમિત
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Development, Relief, and Education for 
Alien Minors

બી  દશો માથંી આવેલા નાની મરના 

સગીરો માટ િવકાસ, રાહત અને િશ ણ

Diamond Bar City councilman ડાયમડં બાર શહર પ રષદ નો માણસ

diesel mechanic ડ ઝલ િમકિનક

digital media ડ જટલ ચાર મા યમ

digital media supervisor ડ જટલ ચાર મા યમના અવે ક

digital schools ડ જટલ શાળાઓ

dignity િત ઠા / મોભો / ગૌરવ

diplomat રાજ ાર

direct democracy ય  લોકશાહ /સીધી લોકશાહ

direct mail service સીધી ટપાલ સેવા

direct primary ાથિમક માગદશન કર ુ/ંસી ુ ં ાથમીક

director િનદશક/ િનયામક

director at large મોટા પાયા પર િનદશક

director of Congressional Office ક ેિસયન કચેર ના િનદશક

director of Consumers' Organization ાહકોની સં થાના િનદશક

director, Orchard Dale Water District િનદશક, ઓચાડ ડલ જળ લા

directory િનદિશકા/ નામાવલી

disability િવકલાગંતા / અપગંતા / અશ તતા

disability foundation િવકલાગંતા સખાવત-િનિધ

disability pension િવકલાગંતા સવેાિન િૃ  વેતન

disability retirement િવકલાગંતા સવેાિન િૃ

disabled access િવકલાગં માટ વેશની સરળતા

disabled individuals િવકલાગં ય તઓ

disabled outreach representative િવકલાગંની પહ ચના િતિનિધ

disabled rights worker િવકલાગંના અિધકારોના કાયકર

disabled veteran િવકલાગં સેવાિન ૃ  સૈિનકો

disabled voters િવકલાગં મતદારો

disaster preparedness આપિ ના સમય માટ સ જતા

disbursing officer િવતરણ અિધકાર  / કુવણી સ ાિધકાર

disciplinary board િશ તના િનયમો માટ સિમિત

disciplinary functions િશ તબ  કાય
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disciplinary hearings િશ તબ  નુાવણીઓ

discipline provision િશ ત જોગવાઈ

disclaimer દાવો જતો કરવો

disclosure ુ ુ ંકર ુ ં/ ગટ કર ુ/ં હર કર ું

Discovery Science Center નવી શોધ માટ ુ ંિવ ાન ક

discretionary transfer to general fund સામા ય ભડંોળમા ંિવવકે ણૂ થાનાતંરણ

discrimination complaint investigator ભેદભાવ સબધંી ફ રયાદના તપાસકતા

Disney imaginer ડઝની માટ ક પનાશીલ

dispatch center રવાનગી ક

dispatcher મોકલનાર

displacement થાના તરણ/ િવ થાપન

display દશન/દશાવો

display room દશન ખડં

dispute િવવાદ

disqualification અયો યતા / ગેરલાયકાત / અપા તા

dissenting અસમંિત ગટ કરવી

dissertation શોધ/િનબધં

distance learning courses તરથી શીખવાના અ યાસ મો

distinguished school િત ઠત શાળા/ િવિશ ટ શાળા

distribution accountant િવતરણ નામાદાર

distribution manager િવતરણ યવ થાપક

distribution of contributions ફાળા ુ ંિવતરણ

distributor િવતરક

district લો

District Advisory Committee જ લાની સલાહકાર સિમિત

district appellate courts જ લાની અપીલ અદાલતો

district assembly જ લાની િવધાનસભા

District attorney લાના કાયદા અધીકાર

district attorney investigator જ લાના કાયદા અિધકાર  તપાસનીસ

district attorney of Los Angeles લોસ એ જલસના જ લા કાયદા અિધકાર

district attorney, City and County of San 
Francisco

જ લાના કાયદા અિધકાર , સાન ા સ કો 

શહર અને તા કુા
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district bonds જ લાના કરારો

district chairman, Lions Youth Exchange જ લાના અ ય , લાય સ થુ એ સચજ

District Cleanup Program જ લા સફાઇ કાય મ

district committee જ લાની સિમિત

district director જ લાના િનદશક

district fair director જ લાના યો ય અને ામા ણક િનદશક

district governing board member જ લાની સચંાલક સિમિતના સ ય

district inspector જ લાના િનર ક

district lines જ લાની રખાઓ

district manager જ લાના સચંાલક

district no. જ લા ન.ં

district parent advisory committee
જ લાની ળૂ તુ સલાહકાર સિમિત/ 

જ લાની માતાિપતા સલાહકાર સિમિત

district representative જ લાના િતિનિધ

district sales manager જ લાના વેચાણ યવ થાપક

district senate જ લાના સેનટે

District Special Bond Election જ લા િવશેષ કરારની ૂટંણી

District Special Election જ લાની િવશેષ ૂટંણી

district superintendent જ લાના અિઘ ક

district wide early education and adult 
education facilities

જ લામા ં યાપક ારં ભક િશ ણ અને ુ ત 

વયના િશ ણની િુવધાઓ

District’s Certificates of Participation જ લાની ભાગીદાર ના માણપ ો

District-City Subcommittee જ લા-શહર પેટા સિમિત

diversity િવિવધતા / વૈિવ ય

divestiture ભાડંો ફોડવો/ ટકારો મેળવવો

dividend લાભાશં

divinity દવ વ / દ યતા

division ભાગલા / ભાગ/ િવભાજન

division chief િવભાગના વડા

division manager િવભાગના સચંાલક

division of departmental functions
ખાતાક ય સબધંી કાય ુ ંિવભાગ / િવભાગીય 

કાય ુ ંિવભાજન
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division of fairs and expositions મેળાઓ અને દશનો ુ ંિવભાજન

do not vote this page આ ૃ ઠ ઉપર મત આપશો નહ

doctor તબીબ

doctor of chiropractic ાઇરો ે ટક-કરોડર ુ ના તબીબ

Doctor of Education (Ed.D) િશ ણ શાખાની સવ મ પદવી (Ed.D)

Doctor of Judicial Science (S.J.D)
યાય સબંધંી િવ ાનની સવ મ પદવી 

(S.J.D)

doctor of optometry ઓ ટોમે - ખના રોગોની સારવાર નો તબીબ

doctoral degree in school administration શાળાના વ હવટમા ંિન ણુતાની ઉપાધી

document receipt section દ તાવેજ રસીદ િવભાગ

documented દ તાવે જત/દ તાવે કરણ

dog park તૂરા ુ ંઉ ાન

dog run તૂરો દોડ છે

domestic ઘર ું

domestic engineering ઘર ુ ંઇજનેર

domestic partner ઘર ુ ંભાગીદાર

domestic violence council ઘર ુ ં હસા સબધંી પ રષદ

domestic violence court ઘર ુ ં હસા ની અદાલત

double benefits બેવડો લાભો / બેવડા ફાયદાઓ

double tracking બેવ ુ ંપગે ું લે ુ ં

double voting બેવ ુ ંમતદાન

double-dipping ડબલ-ડ િપગ

download માલ ને નીચે ઉતારવાની યા

downtown શહરનો ળૂ ભાગ

downtown parking commission શહરનો ળૂ ભાગ મા ંપા કગ ુ ંઆયોગ

draftsman સુ ો ઘડનાર / નકશાગાર

draftswoman સુ ો ઘડનાર  મહ લા

Draper Center for Community Partnerships કાપડ વેપારના ક  માટ સ દુાયની ભાગીદાર

drawing of the 26 letters of the alphabet ળૂા રોના 26 અ રો ુ ં ચ
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DREAM Act (Development, Relief, and 
Education for Alien Minors)

કાયદાથી અમેર કામા ંકામચલાઉ રહવાનો 

દર જો મેળવવા માટ ુ ંઅિધિનયમ DREAM 

ACT (બી  દશના સગીરો માટ િવકાસ, રાહત 

અને િશ ણ)

dreamer વ ન જોનાર

dreamers વ ન જોનારા

dredging કાપં િનકષણ / કાપં-િનકાલ

dress designer પહરવાના વ  ના આલખેનકાર

drive બેંશ/હાકં ુ ં

drive-by shooting િનશાનબા  ની બેંશ/ હાકં ુ ં- ગોળ બાર ારા

driver ચાલક

driver’s license number ચાલકનો પરવાના નબંર

driving instructor વાહન ચલાવવા ુ ંશીખવાડનાર િશ ક

drop box છોડવાની પેટ

drop-out છોડ  દ ધેલ / અધવચ અ યાસ છોડ  દનાર

drug counselor નશીલી દવા સબધંી ના સલાહકાર

drug dealer નશીલી દવા નો વેપાર

Dual Language Immersion (DLI) Program બેવડ  ભાષા િનમ જન નો (DLI) કાય મ

due process યો ય કાયવાહ / યો ય યા

duplicate vote નકલી મત

duties ફરજો/કત યો

duties and responsibilities of the Ethics 
Commission

નૈિતકતા માટના આયોગની ફરજો અને 

જવાબદાર ઓ

duties of City Ethics Commission શહર નીિતશા  પચંની ફરજો

dwelling unit િનવાસ એકમ/રહઠાણ એકમ

each class દરક વગ

early childhood development teaching 
credential

બાળપણ મા ં ારં ભક િવકાસ સબધંી િશ ણ ુ ં

ઓળખપ

Early Childhood Education (ECE) Program
બાળપણ મા ં ારં ભક િશ ણ સબધંી (ECE)  

કાય મ
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early retirement વહલી િન િૃ

early touchscreen voting locations

મતદાનની તાર ખ પહલા વહ  ુમતદાન 

કરાવતા પશથી કામ કરતા પડદા વાળા 

મતદાન થાનો

Early Voting વહ ુ ંમતદાન

early voting by touchscreen પશથી કામ કરતા પડદા ારા વહ ુ ંમતદાન

early voting touch screen sites
વહલા મતદાન માટ પશથી કામ કરતા પડદા 

વા ં મતદાન થળ

early warning system ારં ભક ચેતવણીની યવ થા

earnings deceleration કમાણીમા ંઘટાડો

earthquake કંૂપ / ધરતીકંપ

earthquake retrofitting

કંૂપ પછ થી અ યારના ઉભેલા મકાનોના 

ઢાચંાની એવી મરામ  કરવી થી ફર વાર 

કંૂપ આવે તો કોઇ કુશાન ના થાય

easements સરળતાઓ/ િુવધાઓ

east વૂ દશા

east wing વૂ પાખં

e-business ઇ- યવસાય

ecological stewardship પ ર થિત િવષયક કારભાર

ecological wisdom પ ર થિતને લગ ુ ંડહાપણ

economic આિથક

economic development આિથક િવકાસ

Economic Development Council આિથક િવકાસ માટની પ રષદ

economic forecast conferences આિથક આગાહ  સબધંી પ રષદો

economic stimulus initiative આિથક ો સાહન માટ પહલ

economics professor અથશા ના અ યાપક

economist અથશા ી

economist-educator અથશા ી-િશ ક-િશ કા

ecumenical council વૈિ ક પ રષદ

Ecumenical Hunger Program ખૂ સામે વૈિ ક કાય મ

Ed.D (Ed.D)િશ ણમા ંસવ ચ ઉપાધી
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editor સપંાદક

editorial consultant સપંાદક ય સલાહકાર

education િશ ણ / કળવણી

educational શૈ ણક

educational foundation શૈ ણક પાયો

educational institute શૈ ણક સં થા

Educational Results Partnership (ERP) શૈ ણક પ રણામો માટ ભાગીદાર  (ERP)

educational technology manager શૈ ણક તકનીક ના સચંાલક

educational value શૈ ણક ૂ ય

educator િશ કા/ િશ ક / અ યાપક

effect of enactment on existing law and 
offices

હાલના કાયદા અને કચરે ઓ પર 

અિધિનયમના અમલીકરણની અસર

effect of invalidity in part
ભાગમા ંઅમા યતાની અસર/ શતઃ 

અમા યતાની અસર

effect of new charter on board of education િશ ણ સિમિત પર નવા સનદની અસર

effect of ordinances વટ ુકમોની અસર

effect of redistricting on incumbents હો ેદારો પર નુઃ જ લાકરણની અસર

effect of section on issuance of bonds ઋણપ  ર  કરવા પર િવભાગની અસર

effect of veto ધા  ુકરવાના બધંારણીય હ  ની અસર

effect of violation on outcome of election ૂટંણીના પ રણામ પર ઉ લઘંનની અસર

effect on pension and retirement benefits
સેવા િન િૃ  પછ ની આવક અને સેવા િન િૃ  

પછ ના લાભો પર અસર

effective date અસરકારક તાર ખ

egress દા.ત. / બહાર નીકળવાનો માગ

elder વડ લ

elder abuse વડ લની સાથે ુ યવહાર

elder caretaker વડ લ ની કાળ  રાખનાર

elderly voter ૃ  મતદાર

elect ટૂ ુ ં/ ૂટંો
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elect a city charter revision શહર સનદ મા ં ધુારણા ને ૂટંો

elected council-persons ૂટંાયેલી તા કુાની- ય તઓ

elected Los Angeles Charter Reform 
Commission chair vice chair

લોસ એ જલસ સનદ ઘુારા આયોગના 

અ ય  ઉપ ખુ તર ક ૂટંાયા

elected member ૂટંાયેલા સ ય

elected officials ૂટંાયેલા અિધકાર ઓ

election ૂટંણી

Election Administration Plan ૂટંણીની વહ વટ  યોજના

election ballot ૂટંણી ુ ંમતપ

election campaign ૂટંણીનો ચાર

election clerk ૂટંણી કાર ુન

election code ૂટંણી સ ં હતા

election contribution ૂટંણી મા ંફાળો

election cycle ૂટંણી ુ ંચ

election day ૂટંણીનો દવસ

election day use only ૂટંણીના દવસ ેજ ફ ત ઉપયોગ કર છે

election day vote by mail application ટપાલની અર  ારા ુટંણીના દવસ ેમત

election division ૂટંણીનો િવભાગ

election division chief ૂટંણી િવભાગના વડા

election events ૂટંણીની ઘટનાઓ

election glossary ૂટંણીની શ દાવ લ/ ૂટંણી શ દકોષ

election information ૂટંણી ગેની મા હતી

election information section ૂટંણીનો મા હતી િવભાગ

election inspector ૂટંણીના િનર ક

election night volunteer ૂટંણી ની રા ે વયસંેવક

election observer ૂટંણી ુ ંઅવલોકન કરનાર/ ૂટંણી િનર ક

election of board members સિમિત ના સ યોની ૂટંણી

election of candidate to succeed recalled 
officer

હો ાથી ૂર કરાયેલા અિધકાર ના અ ગુામી 

બનવા માટ ઉમેદવારની ૂટંણી

election of city council members શહર પ રષદના સ યોની ૂટંણી
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election of officers at large અિધકાર ઓની મોટા પાયા પર ૂટંણી

election officer ૂટંણી અિધકાર

election official ૂટંણી અિધકાર

election precinct
ૂટંણી મત િવ તાર/ ૂટંણી ે  / ૂટંણી 

પ રસર

election precinct officer ૂટંણી મત િવ તારના અિધકાર

election resolution ૂટંણીનો ઠરાવ

election results ૂટંણીના પ રણામો

election volunteer ૂટંણી માટ વયસંેવક

electioneer ૂટંણી કરનાર/ ૂટંણીને લગ ુ ંકામ કરનાર

electioneering ૂટંણી ચાર

elections ૂટંણીઓ

elections code ૂટંણી સ ં હતા

Elections Code Section ૂટંણી સ ં હતા નો િવભાગ

Elections Division ૂટંણી િવભાગ

elections official's office ૂટંણી અિધકાર ની કચરે

elective office ૂટંણી ારા ન  કરલી કચેર /વૈક પક કચેર

elector મતદાર

electoral college ૂટંણીને લગતી કોલેજ / મતદાર સબધંી કોલજે

electoral profile ૂટંણીને લગતી તમા હતી/ ૂટંણીની પરખા

electorate મતદાર મડંળ

electrical િવ તુ સબધંી

electrical engineer િવ તુ ઇજનેર

electrician િવ તુ-કાર ગર / વીજળ -કાર ગર

electronic વી િુવષયક

Electronic Pollbook વી િુવષયક મતદાન ુ તક

elementary ારં ભક / ાથિમક

elementary school ાથિમક શાળા

elevated railways ઉ ત ર વે
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eligibility for office કચેર  માટની યો યતા

eligibility to vote મત આપવાની યો યતા

eligibility worker કાયકર ની લાયકાત

eligible લાયક / યો ય

eligible candidates લાયક ઉમેદવારો

eligible list યો ય ય તઓની યાદ / લાયક યાદ

eligible to register ન ધણી કરવા માટ લાયક

eligible to vote મત આપવા માટ લાયક

eligible voters લાયક મતદારો

e-mail ઈ-મેલ

emergency કટોકટ

emergency medical services કટોકટ ની તબીબી સેવાઓ

emergency planner કટોકટ ના આયોજક

emergency response facility કટોકટ  સામે િતભાવની િુવધા

emergency room physician ચ ક સક નો ત કાલ સેવા માટ નો ખડં

emergency vote by mail ટપાલ ારા ત કાલ મત ની સેવા

eminent domain
સાવજિનક હ ત માટ સરકાર ુ ં યાત 

અિધકાર ે

employee કમચાર  / નોકર

employee relations board કમચાર  સબંધંી સિમિત

employee relations representative કમચાર  સાથેના સબંધંો માટ િતિનિધ

employee rights attorney કમચાર ના અિધકારો માટ કાયદા અિધકાર

employment and economic incentive areas રોજગાર અને આિથક ો સાહન ના ે ો

employment counselor રોજગાર માટના સલાહકાર

employment provisions રોજગાર માટની જોગવાઈઓ

employment recruiter રોજગાર માટ ભરતી કરનાર

empower સશ તકરણ કર ું

empower volunteer organizations વયસંેવક સં થાઓ ુ ંસશ તકરણ કર ું

empowerment સશ તકરણ

enact અિધિનયમ/ કાયદો
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enacting clause કાયદાની કલમ ને અમલમા ં કૂ  ર ા છ એ

enclosure titles શીષકો ુ ં બડાણ

encourage water conservation જળ સરં ણને ો સાહન આપો

end of ballot મતપ નો ત

end of voting મતદાનનો ત

end of year transfer provisions વષની હ તાતંરણની જોગવાઈઓનો ત

Endangered Species Act ુ ત ાય થતી િત માટ અિધિનયમ

endorse સમથન / પાછળ સહ  કરવી

endorsed by ારા સમથન

endorsement સમથન / સહ

energetic શ તશાળ  / ઊ વાન

Energy Conservation Program ઊ  સરં ણ કાય મ

energy coordinator ઊ  સયંોજક

energy engineer ઊ  ઇજનરે

energy management analysis ઊ  સચંાલન ુ ંિવ લેષણ

energy service company ઊ  સેવા કંપની

enforceable contract અમલમા ં કૂ  શકાય એવો કરાર

enforcement અમલીકરણ / અમલબજવણી

enforcement officer અમલ કરાવનાર અિધકાર

engine room એ જન મ

engineer ઇજનેર

engineering ઇજનેર

English ે

English as a Second Language (ESL) ે  બી  ભાષા તર ક (ESL)

English literature ે  સા હ ય

English professor ે  િવષયના અ યાપક

English teacher ે  િવષયના િશ ક

enhance વધાર ુ ં/ વધારો

enhanced sentence provisions સ ની જોગવાઈઓ મા ંવધારો કય

enrichment class સ ૃ ધ વગ/ સવંધન વગ

enrichment program સવંધન કાય મ

enrollment ન ધણી / નામ ન ધણી
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entering-level clerical positions વેશ- તર ના કાર ુનની જ યા માટ

enterprise zones ઉ ોગ િવ તાર

entertainer મનોરંજન કરનાર

entertainment મનોરંજન

entertainment industry professional મનોરંજન ઉ ોગનો યાવસાિયક ય ત

entities સં થાઓ

entitlement to develop િવકાસ માટ ની લાયકાત

entitlement to service credit સેવા િધરાણ ઉપર યાજ ભરવાની લાયકાત

entity અ ત વ

entrepreneur ઉ મી / ઉ ોગ-સાહિસક

entry into public utility competition હર ઉપયો ગતા સબધંી પધાની દર વેશ

enumerated powers ગણતર  કરલી શ તઓ

envelope પર બડ ુ ં/ કવર

environment પયાવરણ/  વાતાવરણ

environment defense fund પયાવરણ સરં ણ ભડંોળ

environmental પયાવરણ સબધંી / પયાવરણીય

Environmental Advisory Committee પયાવરણ સબધંી સલાહકાર સિમિત

environmental advocate પયાવરણ સબધંી વક લ

environmental attorney પયાવરણ સબધંી કાયદાનો અિધકાર

environmental chemist પયાવરણ સબધંી રસાયણશા ી

Environmental Conservation Organization 
(ECO) businessman

પયાવરણ સરં ણ સગંઠનના (ECO) વેપાર

environmental education director પયાવરણ સબધંી િશ ણના િનયામક

environmental impact report પયાવરણ સબધંી અસરનો અહવાલ

environmental political chairperson પયાવરણ સબધંી રાજક ય અ ય

environmental scientist પયાવરણ સબધંી વૈ ાિનક

environmental water consultant પયાવરણ સબધંી જળ સલાહકાર

ePollbook ઇમતદાન ુ તક મા ંમતદારોની માહ તી હોય

e-pollbooks
ઇ-મતદાન ુ તકો મા ંમતદારોની માહ તી 

હોય
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equal pay સમાન પગાર

equalization સમાનતા

equalization board member સમાનતા સિમિતના સ ય

equalization process સમાનતાની યા

Equestrian and Traffic and Safety 
Committees

ઘોડસવાર  અને ા ફક અને સલામતીની 

સિમિતઓ

equestrian trails, ridgeline preservation
ઘોડસવાર ના માગ , ટકર ઓની હારમાળાની 

સાચવણી

equipment સામ ી / ઉપકરણો

equity management યાયસગંતતા ની યવ થા

equivalent dwelling સમક  િનવાસ થાન/ સમક  રહઠાણ

e-sample ballot ઇ-ન નૂા મતપ

escrow agent એ ો નો િતિનિધ

escrow office એ ો કચેર

establishment થાપના / મહકમ

estate સપંદા / યદાદ

estate or trust
યદાદ અથવા યાસ / યદાદ અથવા 

િવ ાસ

estate planner યદાદ ના આયોજનકાર

estimated cost દા જત ખચ / દા જત કમત

et seq વગેર વગેર

ethical નૈિતક

Ethics Commission નીિતશા ુ ંઆયોગ/નૈિતકતા પચં

ethnicity વશંીયતા/ તીયતા

evaluating consultants
ૂ યાકંન ગેના સલાહકારો / સલાહકારો ુ ં

ૂ યાકંન કર  ર ા છ એ

event સગં/ઘટના

events education manager ઘટનાઓના િશ ણ સચંાલક

evidence storage રુાવાનો સં હ કરવા ુ ં થળ

ex officio તૂ વૂ અિધકાર

exaggerated and exorbitant અિતશયો ત ણૂ અને અિતશય

examination પર ા

examining તપાસ કર  ર ા છ એ
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exchange િવિનમય / બદલો

exchange of water પાણી ુ ંઆદાન દાન કર ું

exchangeable આદાન દાન કર  શકાય તે ુ ં

excusing hazardous materials citations
જોખમી સામ ી ૂર કરવાના શ તપ ોનો 

ઉપયોગ કરવો

executed by me મારા ારા અમલમા ં કૂવામા ંઆ ું

execution, delivery and performance અમલ, િવતરણ અને કામગીર

executive કારોબાર  / કાયપાલક/ કાયવાહક

executive administrator કારોબાર ના વહ વટદાર

executive assistant કારોબાર ના મદદનીશ

executive assistant city attorney શહર કાયદા અિધકાર ના કારોબાર  સહાયક

executive board કારોબાર ની સિમિત

executive branch કારોબાર ની શાખા

executive budget કારોબાર ુ ં દાજપ

executive budget division કારોબાર ના દાજપ ુ ંિવભાગ

executive committee કારોબાર ની સિમિત

executive directives કારોબાર ના િનદશો

executive director કારોબાર  િનદશક

executive director of the Board of Police 
Commissioners

પોલીસ આ ુ તોની સિમિતના કારોબાર  િનદશક

executive director, Consumer Federation 
of California

કારોબાર  િનદશક, ક લફોિનયા ુ ંઉપભો તા સઘં

executive legal liaison કારોબાર નો કા નૂી સપંક

Executive Steering Committee કારોબાર ની કુાન સિમિત

exempt ુ ત / કુત

exempt actions યાઓને ુ ત

exempt interest rates યાજ દરોને ુ ત આપો

exemption from civil service નાગ રક સેવા માથંી ુ ત

exemptions ટ

exercise તાલીમ/કસરત

exercise room કસરત માટનો ખડં

exhausted થાક  ગયો
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exhibit દશન કર ુ ં/ દશાવ ું

exit polls મતદાન કર ને બહાર િનકળવાનો માગ

expand technology ૌધો ગક િવ ાન િવ તૃ કરો

expedite voting મતદાન ઝડપી કરો

expenditure plan ખચ માટની યોજના

expenditure programs ખચ ગેના કાય મો

expenditures ખચાઓ

expertise ુશળતા / િન ણાત

explore merit bonuses for teachers
િશ કો માટ પગાર ઉપરાતં યો યતા જુબ 

વધારાના લાભ ુ ંસશંોધન કર ું

explorers સશંોધકો/શોધકતાઓ

exponential growth રુ કતાઓની ૃ / ઘાતક ૃ

export businessman િનકાસ કરતો વેપાર  માણસ

export development consultant િનકાસના િવકાસ માટના સલાહકાર

export manager િનકાસના યવ થાપક

exposition hall
ચ ો, કલા ૃિતઓ અને બી  વ ઓુના 

દશન માટ એ સપોઝીશન હોલ

exposition master plan દશન કરવા માટ ની ુ ય યોજના

Exposure Control Plan િવ તાર િનયં ણ યોજના ને ુ લી કરવી

extent હદ/િવ તાર

eye clinic ખ ુ ં ચ ક સાલય

fabric store કાપડ ની ુ કાન

facilitator િુવધા ની સગવડ કરનાર

facilities િુવધાઓ / સગવડો

Facilities Advisory Committee િુવધાઓ માટની સલાહકાર સિમિત

facilities manager િુવધા સચંાલક

Facilities Modernization Committee
િુવધાઓ ુ ંઆ િુનક કરણ કરવા માટની 

સિમિત

facility repair and replacement program
િુવધા ઓ ુ ંસમારકામ કરવા ુ ંઅને હાલની 

જ ુર યાત જુબ બદલવાનો કાય મ

Facility Special Plan િુવધા માટ િવશષે યોજના

fact recital હક કત ુ ંિવગતવાર વણન
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fact sheet હક કત ુ ંવણન કરતો પ

factotum ત ત ુ ંકામ કરનાર નોકર / વા તિવકતા

faculty િવ ાશાખા

fail-safe voter િન ફળ-સલામત મતદાર

fair insurance responsibility act વીમાની યાજબી જવાબદાર ુ ંઅિધિનયમ

fair market value બ ર ુ ં યાજબી ૂ ય

Fair Political Practices Commission ઉ ચત રાજક ય યાસો ુ ંઆયોગ

Fair Political Practices Commission 
Regulations

રાજક ય યાજબી યાસો માટ ના આયોગના 

િનયમો

fairness doctrine િન પ તા િસ ાતં

family broadcasting executive ુ ુ ંબ સારણ માટ કારોબાર

family code ુ ુ ંબની સં હતા

family counselor ુ ુ ંબના સલાહકાર

family crisis center ુ ુ ંબ ુ ંસકંટ ક / પા રવા રક કટોકટ  ક

family law ુ ુ ંબનો કાયદો

family rights advocate ુ ુ ંબ અિધકારો ના ધારાશા ી

family therapist ુ ુ ંબના ચ ક સક

family trust administrator ુ ુ ંબ યાશના વ હવટકતા

farm bureau manager ખેતી કાયાલયના સચંાલક

farmer ખે તૂ

farmland ખેતીની જમીન/ખેતર

father િપતા

features િવશેષતાઓ / લ ણો

federal સઘંીય/સમવાયી

federal administrator સઘંીય સચંાલક

Federal Bureau of Investigation (FBI) શોધ-તપાસની સઘંીય કચરે  (FBI)

federal census સઘંીય વ તી ગણતર

federal credit union act સઘંીય િધરાણ સઘં અિધિનયમ

federal criminal prosecutor સઘંીય ફોજદાર  સરકાર  વક લ

federal deposit insurance corporation સઘંીય થાપણ વીમા િનગમ
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federal discretionary funds સઘંીય િવવેકાધીન ભડંોળ

federal elections commission સઘંીય ૂટંણી પચં

federal field representative સઘંીય ે ના િતિનિધ

federal government સઘંીય સરકાર

federal grand juror સમવાયી ુ ય પચંનો સભાસદ

federal income tax return form સઘંીય આવકવેરા ર ટન ન નૂો

federal law સઘંીય કાયદો

federal prosecutor સઘંીય સરકાર  વક લ

Federal Voting Rights Act સઘંીય મતદાન અિધકાર અિધિનયમ

federalists સઘંવાદ ઓ

federally recognized tribes સઘંીય ર તે મા યતા ા ત જન િત

federally-mandated languages સઘંીય ર તે ફર જયાત ભાષાઓ

fee ફ

feeder district ફ ડર જ લો

feeder school

શાળા માથંી ઘણા ંબધા િવ ાથ ઓ ગિત 

કર ને ઉપલા ધોરણની િશ ણ સં થામા ંઆગળ 

અ યાસ કરવા ય તેવી શાળા

feet પગ

fellow citizens સાથી નાગ રકો

felony ઘોર અપરાધ / મહાઅપરાધ

FEMA

FEMA-રા ય કટોકટ  તેમજ અણધાર  

આફતના સમયે સવ કારની મદદ ુ ં

સચંાલન કરતી સ ં થા

feminist writer નાર વાદ  લેખક

fiber optic engineer તાતણા ંથી કાશિવ ાનનો ઇજનેર

field deputy ે  નાયબ

field engineer ે  ઈજનેર

field manager ે  સચંાલક

field organizer ે  આયોજક

field representative ે  િતિનિધ

field service technician ે  સેવાના તકનીક િવ ્

field supervisor ે ના અવે ક
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field trips ે  ની સુાફર ઓ કરવ

figure આ ૃિત

file ફાઇલ/દાખલ કર ું

filibuster ધારાસભાના કાયમા ંિવ ેપક તર ક વત ું

filing and certification દાખલ કર  ર ા છ એ અન ે માણપ

Filipino ફ લિપનો

filling vacancy ખાલી જ યા ભર  ર ા છ એ

film producer ફ મ િનમાતા

film writer ફ મ લેખક

filmmaker ફ મ બનાવનાર

films production manager ફ મોના ઉ પાદક ના સચંાલક

filter manufacturing executive
ગાળ ને ુ  કરવાના સાધનોના ઉ પાદનના 

કારોબાર

final average salary િતમ સરરાશ પગાર

final votes cast by the legislature
ધારાસભા ારા િતમ મત ુ ંમતદાન કરવામા ં

આ ું

finance નાણા

finance administrator નાણાનંા વહ વટદાર

finance clerk નાણા ંસબધંી કાર ુન

finance commissioner નાણા ંસબધંી આ ુ ત

finance committee નાણા ંસિમિત

finance director નાણા ંિનદશક

finance manager student નાણા સચંાલક  િવ ાથ

financial નાણાક ય

financial accounting supervisor નાણાક ય હસાબી બાબતોના અવે ક

financial administrator નાણાક ય વહ વટદાર

financial advisor નાણાકં ય સલાહકાર

financial analyst નાણાક ય િવ લેષક

financial broker નાણાક ય દલાલ

financial business planner નાણાક ય વેપારના આયોજક

financial commissioner નાણાક ય આ ુ ત

financial consultant નાણાક ય સલાહકાર
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financial impact નાણાક ય અસર

Financial Impact Statement નાણાક ય અસર માટ ુ ંિનવેદન

financial institution નાણાક ય સં થા

financial investment advisor નાણાક ય રોકાણ સલાહકાર

financial officer નાણાક ય અિધકાર

financial planner નાણાક ય આયોજક

financial services consultant નાણાક ય સેવાઓના સલાહકાર

financial stability નાણાક ય થરતા

financial statements નાણાક ય બાબતો માટના િનવદેનો

financial support નાણાક ય મદદ કરવી

financial systems consultant નાણાક ય પ િતઓના સલાહકાર

financier નાણાકં ય બાબતોનો િન ણાત / નાણા ંઆપનાર

findings તારણો / િન કષ

findings and declarations of policy નીિત ગેના તારણો અને ઘોષણાઓ

findings and purposes તારણો અને હ ઓુ

findings for granting a variance તફાવતો મં ુર કરવા માટના તારણો

findings of probable cause સભંિવત હ ત સબધંી કારણના તારણો

fine art dealer ુદંર કલાકાર ગર ના વેપાર

fire આગ

Fire & Police Pension Plan
અ નશમન િવભાગ અને પોલીસ િવભાગના 

કમચાર ઓની સેવા િન િૃ -વેતન યોજના

fire air operations and city helicopter 
maintenance facility

આગ, હવા ના સકંટ સમયની કામગીર ઓ અને 

શહર હ લકો ટર ળવણી િુવધા

fire alarm technician આગની ભય-ચેતવણી આપનાર તકિનક િવ ્

fire alarms આગની ભય-ચેતવણી

fire and paramedic 9/1/1 dispatch center
અ નશમન અને પેટાતબીબ 9/1/1 રવાનગી 

ક

Fire and Police General Pension Fund
અ નશમન અને પોલીસની સામા ય િન િૃ -

વેતન િનિધ
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fire and police pension અ નશમન અને પોલીસ િન િૃ -વેતન

Fire and Police Tier અ નશમન અને પોલીસ ુ ં તર

fire budgets અ નશમન િવભાગ માટ ુ ં દાજપ

fire captain અ નશમન ક ટન

fire chief અ નશમન આગવેાન

fire chief, Los Angeles Fire Department
અ નશમન આગવેાન, લોસ એ જલસ 

અ નશમન િવભાગ

Fire Commission અ નશમન આયોગ

fire commissioner અ નશમન આ ુ ત

fire communications dispatcher આગ ગેની વાતચીત મોકલનાર

fire control આગ િનયં ણ

Fire Department અ નશમન િવભાગ

fire department paramedic અ નશમન િવભાગના પેટાતબીબ

fire dispatch અ નશમનની રવાનગી

fire district યા ંઆગ અવારનવાર લાગે છે તે લો

fire fighter આગ ને ઝુાવવા માટની ગાડ

fire hazards આગ ના જોખમો

fire hydrant અ ન શામક બબંાનો નળ

fire insurance agent આગ વીમાના િતનીિધ

fire marshal અ નશમન િવભાગના માશલ

fire separation wall

આગને બી  જ યાએ આગળ વધતી 

અટકાવનાર  તેમજ આગન ેઅલગ કરનાર 

દવાલ

fire station અ નશમન િવભાગ ુ ંમથક

fire systems engineer આગ સામેની યવ થાના ઇજનરે

firefighter અ નશામક

firefighters association અ નશામકોના કમચાર ઓ ુ ંસગંઠન

fireman આગ ઝુાવનાર કમચાર

firm પેઢ  / ૃઢ / મ મ

First Christian Church થમ િ યન ચચ

first degree murder હ યા ુ ં થમ માણ

first hand experience સીધો ય  અ ભુવ
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first responder થમ િતભાવ આપનાર

First Time Home Buyer Programs
પહલી વખત ઘર ખર દનાર લોકો માટના 

કાય મો

First United Methodist Church થમ સં ુ ત મેથો ડ ટ ચચ

fiscal રાજકોષીય

fiscal conservative રાજકોષીય ઢ ુ ત

fiscal effect રાજકોષીય અસર

fiscal impact રાજકોષીય ભાવ

fiscal management રાજકોષીય સચંાલન

fiscal responsibility રાજકોષીય જવાબદાર

fiscal solvency for our school અમાર  શાળા માટ રાજકોષીય સ રતા

fiscal year નાણાક ય વષ

fish and game code
માછલી અને રમત ની ળવણી કરવા માટની 

સં હતા

Fish and Game Preservation Fund

માછલી અને રમત ની ળવણી કરવા માટ, 

તેને  લગતા પયાવરણ અને શસંાધનોની 

ળવણી કરવા ુ ંસરં ણ ભડંોળ

flag room વજ માટનો ઓરડો

flap પાખં ફફડાવ ું

flight attendant િવમાનનો પ રચારક

flight crewmember િવમાન મા ંકામ કરતા કમચાર

flight engineer િવમાન ઇજનેર

flight test engineer િવમાન પર ણ ઇજનેર

flood control રૂ િનયં ણ

flood control employee રૂ િનયં ણ કમચાર

flood management રૂ યવ થાપક મડંળ

flood prevention authority રૂ િનવારણ સ ાિધકાર

flood protection રૂથી સરં ણ

flood protection bond રૂથી સરં ણ માટનો કરાર

Flood Protection Corridor Program રૂથી સરં ણ માટની પરસાળનો કાય મ
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flood protection corridor sub account રૂથી સરં ણ માટની પરસાળનો પેટા અહવાલ

floor area restriction ભ યત ળયાના િવ તાર ઉપર િતબધં

florist લ વેચનાર

fluctuating pension સેવા િન િૃ -વેતનમા ંવધઘટ

food co-operative coordinator ખોરાક સહકાર  સયંોજક

food purchasing assistant ખોરાક ખર દ  સહાયક

food service representative ખોરાક સેવાના િતિનિધ

football coach ટબોલના િશ ક

footnote પાદ ટ પ / પાદન ધ

for construction or improvement બાધંકામ અથવા ધુારણા માટ

for or against માટ અથવા િવ ુ માં

for sale on competitive bidding પધા મક બોલી પર વેચાણ માટ

for text of ના ળૂ પાઠ માટ / લખાણ માટ

forced busing
શાળા ના બાળકોન ેશાળાએ આવવા જવા માટ 

શાળા બસની ફર જયાત સેવા

foregoing વૂ કત / આગળ વધી ર ા છ એ

foreign exchange department િવદશી ુ ા િવિનમયનો િવભાગ

foreign language teacher િવદશી ભાષાના િશ ક

foreign policy researcher િવદશી નીિતના સશંોધક

foreman કાયદશક

forensic consultant
ફોર સક-િવ ાન અને તકનીક ની ઘણી 

િશ તવાળ  સં થાના સલાહકાર

forensic crime laboratories

ફોર સક-િવ ાન અને તકનીક ની ઘણી 

િશ તવાળ  સં થા, યા ંિવ ાનની ઉ ચ 

િન ણુતા સાથે નુા શોધવાની યોગશાળાઓ

Forensic Laboratories Capital Expenditure 
Bond Fund

ફોર સક-િવ ાન અને તકનીક ની ઘણી 

િશ તવાળ  યોગશાળામા ં ડૂ ના ખચ માટ 

ઋણપ  ભડંોળ

forensic laboratory
ફોર સક-િવ ાન અને તકનીક ની ઘણી 

િશ તવાળ  યોગશાળા
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forensics laboratories authority
ફોર સ સ-િવ ાન અને તકનીક ની ઘણી 

િશ તવાળ  યોગશાળાઓની સ ાનો અિધકાર

forest program વન કાય મ

forest ranger વનખડં કમચાર

forester વનપાલક

forestry camp વનીકરણ િશ બર

forfeiture જ ત થ ુ ંતે / જ તી

form ન નૂો / વ પ

former તૂ વૂ

Fortune 500 Company ફો નુ 500 કંપની

forums હર ચચા થાન/મચં

foster care executive પાલકની કાળ  રાખનારાની કારોબાર

foundation થાપના/પાયા/ િત ઠાન

foundation board member પાયા ની સિમિતનો સ ય

foundation board of directors થાપક િનદશકોની સિમિતનો

foundation director પાયા નો િનદશ

foundation trustee પાયા નો યાશી

founder & pastor થાપક અને પાદર

Founder’s Day Honorary Service Award થાપકના દવસ ેમાનદ સેવાનો રુ કાર

founding fathers
અમેર કાના બધંારણમા ંન ધપા  બૌ ધક ફાળો 

આપનાર થાપક િપતા

Foursquare Gospel ફોર વેર ગો પેલ

foyer વેશખડં

fracking ભગં કર છે

framework agreement કરાર ુ ંમાળ ું

franchise મતાિધકાર/નાગ રકતા

franchise business owner નાગ રકતા માટના યવસાયનો મા લક

franchise fees
ચો સ વ નુા વેચાણ માટના અિધકારની 

કમત

franchise tax ચો સ વ નુા વેચાણ માટના અિધકારનો કર
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Franchise Tax Board
ચો સ વ નુા વેચાણ માટના અિધકારના કર 

ની સિમિત

franchised agency
ચો સ વ નુા વેચાણ માટના અિધકાર ની 

સં થા

fraternity house બરાદરો ુ ંઘર

fraud છેતરિપડ

fraud investigator છેતરિપડ ના તપાસનીસ

fraud prosecutor છેતરિપડ ના સરકાર  વક લ

free clinic મફત ચ ક સાલય

free enterprise મફત ઉ ોગ-સાહસ

freelance વતં / ટક કામ કર ને કમાણી કરનાર ય ત

freelance environmental consultant વતં  કામ કરનાર પયાવરણીય સલાહકાર

freelance journalist વતં  કામ કરનાર પ કાર

freelance reporter વતં  કામ કરનાર ખબરપ ી

freelance writer વતં  કામ કરનાર લેખક

freeway વે

frequently asked questions વારંવાર છૂવામા ંઆવતા ો

freshman ન ુ ંન ુ ંકામ શીખેલો માણસ

Friends of the Azusa Library અ સા ુ તકાલયના િમ
Friends of the Center for the Performing 
Arts

કળા ુ ં દશન માટના ક ના િમ ો

Friends of the Concert Band સંગતના જલસા ટોળ ના િમ ો

frivolous યથ / િનરથક

front cover આગળ ુ ંઆવરણ

front desk clerk આગળના ટબલ ના કાર ુન

front office આગળ ની ઓ ફસ

fuel systems operator ધણ યવ થાના ચાલક

Full Face Ballot સં ણૂ દખાય તે ુ ંમતપ

full term સં ણૂ દુત

full text of measure િવધેયક ુ ંસ ં ણૂ લખાણ

functional currency કાયા મક ચલણ
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functions કાય

fund ભડંોળ

fund city services શહરમા ંસેવાઓ માટ ભડંોળ

fund development director ભડંોળના િવકાસ િનદશક

fundable નાણા ંભડંોળ માટ યો ય

fundamental deterioration ળૂ તૂ અધઃપતન થ ું

funded bond લેણા-ખત ુ ંભડંોળ

funding earnings ભડંોળની કમાણી

fundraiser ભડંોળ ઉ  ુકરનાર

fund-raising ભડંોળ એક  કર ું

fundraising consultant ભડંોળ એક  કરનાર સલાહકાર

fundraising director ભડંોળ એક  કરનારા િનયામક

funds ભડંોળ

funeral director િતમ સં કાર િનદશક

future contracts and options ભાિવ કરાર અને િવક પો

gambling ુગાર રમવો

gambling on tribal lands

અમેર કાના ળૂ તુ આ દવાસી િનવાસી રડ 

ઇ ડ યનોની ધરતી પર ુગાર માટ 

િનયમનકાર  અિધિનયમ 1988

gang ટોળક

gang appropriations limit ટોળક  માટ ફાળવણીઓની મયાદા

Gang Assessment & Management System ટોળક ની આકારણી અને સચંાલન યવ થા

gang homicide prosecutor
ટોળક  ારા થતી માનવ હ યા ના સરકાર  

વક લ

Gang Investigators Association ટોળક ની તપાસકતાઓ ુ ંસગંઠન

gang murder prosecutor ટોળક  ારા થતી હ યાના સરકાર  વક લ

gang prosecutor ટોળક ની બાબતોના ફ રયાદ

gang related ટોળક  સબંિંધત

gang violence ટોળક ની હસા

Gang Violence and Juvenile Crime 
Prevention Act

ટોળક ની હસા અને કશોર નુા િનવારણનો 

કાયદો

garage ગેરજ
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gardener માળ

garment worker વ ોના કામદાર

gatehouse ગેટહાઉસ

general સામા ય

general budget સામા ય દાજપ

general consolidated election સામા ય ૃઢ તૂ ૂટંણી

general election સામા ય ુટંણી

general fund સામા ય ભડંોળ

general fund revenues સામા ય ભડંોળની આવક

general law સામા ય કાયદો

general minor costs to state and county રા ય અને તા કુા માટ સામા ય નાના ખચ

General Municipal and Consolidated 
Election

સામા ય િુનિસપલ અને એકિ ત ૂટંણી

General Municipal and School District 
Election

સામા ય િુનિસપલ અને શાળા જ લાની 

ૂટંણી

General Municipal Election સામા ય િુનિસપલ ૂટંણી

General Municipal or Special Election સામા ય િુનિસપલ અથવા િવશેષ ૂટંણી

General Obligation (G.O.) Bond સામા ય જવાબદાર  નો(G.O.) કરાર

General Obligation Bond Expense 
Revolving Fund

કરારની સામા ય જવાબદાર ના ખચ માટ િનિધ 

મા ંપ રવતન

general obligation of the city શહરની સામા ય જવાબદાર

general plan સામા ય યોજના

general plan - procedures for adoption સામા ય યોજના-દ ક લેવાની યાઓ

general plan - purpose and contents સામા ય યોજના - હ  ુઅને સામ ી

general plan areas સામા ય યોજના ના િવ તારો

general plan compliance સામા ય યોજના ુ ંપાલન

general plan update committee સામા ય યોજના ની ધુારા સિમિત

general practice સામા ય થા

general practice physician સામા ય અ યાસના ચ ક સક

general provisions સામા ય જોગવાઈઓ
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general provisions for proprietary 
departments

મા લક  િવભાગો માટ સામા ય જોગવાઈઓ

general provisions related to departments િવભાગોન ેલગતી સામા ય જોગવાઈઓ

general provisions related to officers
અિધકાર ઓ સાથે સબંિંધત સામા ય 

જોગવાઈઓ

general provisions relating to elections ૂટંણીઓન ેલગતી સામા ય જોગવાઈઓ

general services fund સામા ય સેવાઓ માટ ભડંોળ

general services manager સામા ય સેવાઓના સચંાલક

general tax સામા ય કર

geographic information specialist ભૌગો લક મા હતીના િન ણાત

geologist ૂ તરિવ ાની/ ૂ તરશા ી

geology professor ૂ તરશા ના અ યાપક

geometry િૂમિત

geometry tutor િૂમિત િશ ક

geoscientist ૂ તર વૈ ાિનક

geothermal power ૂ ત રય ઉ ણતાની શ ત

geothermal power development ૂ ત રય ઉ ણતાની શ તનો િવકાસ

geriatric registered nurse
65 વષથી વધાર મરની ય તઓની કાળ  

રાખવા માટ ન ધાયેલી નસ

gift ભેટ

gift tax બ સ કર

Gifted and Talented Students Program
ણુવાન અને િતભાશાળ  િવ ાથ ઓનો 

કાય મ

gifted student ણુવાન િવ ાથ  / િતભાશાળ  િવ ાથ

girl scout કાઉટ છોકર

girl's gymnasium છોકર ઓ ની યાયામશાળા

girls softball છોકર ઓ માટ સો ટબોલ રમતની પધા

glossary શ દાવ લ / શ દકોષ

go to next page આગલા ૃ ઠ પર ઓ
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Golden Apple Award
શાળાના િવ ાથ ઓ માટ ટાતં ુપ નેતા 

અથવા શી કને અપાતો ગો ડન એપલ રુ કાર

Golden Oak Award ગો ડન ઓક એવોડ

golf course manager ગો ફ રમવાની જ યાના સચંાલક

good faith સાર  ભાવના / રૂા િવ ાસ સાથે

good fiscal management સરસ રાજકોષીય સચંાલન

good standards of character for their lives તેમના વન માટ ચા ર યના સારા ધોરણો

good-will િત ઠા / મોભો / ગૌરવ

Goodwill Industries િત ઠા વાળો ઉ ોગ

governance શાસન / અમલ

governing board શાિસત સિમિત

governing board member શાિસત સિમિતના સ ય

governing board member, trustee area શાિસત સિમિતના સ ય, ટ  ે

governing body શાિસત મડંળ

governing member શાસક સ ય

governing member, Board of Education શાસક સ ય, િશ ણ સિમિત

government સરકાર

Government Action Council (GAC) સરકાર  કાયવાહ ની પ રષદ (GAC)

government administrator સરકાર  વહ વટકતા

government affairs advisor સરકાર  બાબતોના સલાહકાર

government aided સરકારની સહાય મળ

government attorney સરકાર  કાયદાના અિધકાર

government benefits representative સરકાર  લાભના િતિનિધ

government board member સરકાર  સિમિતના સ ય

government bond સરકાર  કરાર

government code સરકાર  સં હતા

government committee સરકાર  સિમિત

government economics teacher સરકાર  અથશા ના િશ ક

government employee સરકાર  કમચાર

government ethics provisions સરકાર  નૈિતકતાની જોગવાઈઓ
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government relations સરકાર  સબંધંો

government schools સરકાર  શાળાઓ

governmental entities સરકાર  સં થાઓ

governments સરકારો

governor રા યપાલ

grade crossing plan
બે ર તા અને રલવેફાટકને દર  માણે 

ગોઠવવાની ોસ ગ યોજના

grade inflation ગાવા નો દર જો

grade separated railways દર  માણે ર વેના િવભાગ

graduate school secretary શાળાના નાતક સ ચવ

graduate student નાતક િવ ાથ

graduate summa સારાશં નાતક

graduated with honors સ માન સાથે નાતક થયા

graffiti ભ ત ઉપર ુ ંચીતરામણ

graffiti fighter ભ ત ઉપરના ચીતરામણ સામે લડનારો

grand juror coordinator ુ ય પચં-સ યના સયંોજક

grand jury ુ ય પચં

grandchildren પૌ ો-પૌ ીઓ

grant અ દુાન

grant administrator અ દુાનના વહ વટકતા

grant program અ દુાનનો કાય મ

grant proposal અ દુાનની દરખા ત

grant writer અ દુાન લેખક

grant-funded positions અ દુાન-ભડંોળ વાળ  જ યાઓ

granting of franchises
િવશેષ વ ઓુ ુ ંિવતરણ કરવાના અધીકારની 

મં ુર  આપવી

graphic artist ચ કામના કલાકાર

graphic designer ચ કામના આલેખનકાર

graphic technician ચ કામના તકિનક િવ ્

Grassroots Community Meetings ામ િવ તારની સામા જક સભા

grassroots organization ામ િવ તારની સં થા

gray write-in envelope દર લખવા ુ ં ખુ ું પર બડ ુ
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Greater Los Angeles County Vector 
Control District

ેટર લોસ એ જલસ કાઉ ટ નો પ રમાણ અને 

દશા િનયં ણ જ લો

great-grandchildren પૌ ો- પૌ ીઓ

green belt શહરને ફરતો ુ લી જમીનનો પ ો

Green County Committee હ રત તા કુાની સિમિત

Green Energy હ રત ઊ

Green Party ીન પાટ

green peace હ રત શાિંત

green striped envelope લીલા પ ાવા  પર બડ ું

greenhouse worker
પાદંડા-છોડવાઓની નસર મા ંકામ કરનાર 

કામદાર

gridlock િવજ સકંલન ને તા

grocery clerk ક રયાણાની ુ કાન ના કાર ુન

gross floor area દરક માળનો એકંદર િવ તાર

ground water wells ગૂભ જળ ુવાઓ

grounds for recall
ૂટંાયેલા અિધકાર ઓને હો ાથી ૂર હટાવવા 

માટ ના કારણ નો આધાર

group સ હૂ / ૂથ

growth control ordinance ૃ  િનયં ણ વટ ુકમ

guardian of estate િમ કતના સરં ક

gubernatorial general election ગવનરની સામા ય ૂટંણી

gubernatorial primary election ગવનરની ાથિમક ૂટંણી

guest teacher મહમાન િશ ક / અિતિથ િશ ક

guidance counselor માગદશન સલાહકાર

guidance technician માગદશન તકનીક િવ ્

guidelines માગદિશકા

gun dealer બં ૂકના વેપાર

gun safety advocate બં ૂક સલામતીના ધારાશા ી

gunsmith બં ુ ક બનાવનાર ય ત

gymnasium અખાડો / યાયામ શાળા

gynecology and obstetrics ીરોગ ચ ક સા અને િૂત સબધંી

habitat reserve વસવાટ અનામત

hallway િવશાળ ખડંનો ર તો
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Hand on Science િવ ાન ના યોગો કરવા

Handgun Control, Inc. હાથની બં ુ કના િનયં ણ માટની, સં થા

handrail સીડ નો કઠરો

handyman
લુભ માણસ  ઘરની બધી સમારકામની 

સેવાઓ આપ ેછે

harbor દર યા કનારા ુ ંબદંર

Harbor and Airport Regulation of Public 
Service and Public Utilities

દર યા કનારાના બદંર ઉપર અને િવમાન 

મથક ઉપર હર સેવા અને હર 

ઉપયો ગતાઓ ુ ં િનયમન

Harbor Association of Industry and 
Commerce

દર યા કનારા બદંર ઉપર ઉ ોગ અને 

વા ણ ય ુ ં સગંઠન

harbor commission દર યા કનારાના બદંર માટ ુ ંઆયોગ

harbor department દર યા કનારાના બદંર માટનો િવભાગ

Harbor Revenue Fund દર યા કનારાના બદંરની મહ લુ િનધી

hardscape મજ તુાઇથી બચાવ કરવો

hardware manager હાડવેર સચંાલક

hardware sales manager હાડવેર વેચાણ સચંાલક

hardworking person મહન  ુ ય ત

hazard pay પગાર ુ ંજોખમ

head chef ુ ય રસોઇયા

head deputy attorney ુ ય નાયબ કાયદા અિધકાર

head deputy district attorney (DA) ુ ય નાયબ જ લા કાયદા અિધકાર  (DA)

headquarters ુ ય મથક

headquarters building ુ ય કચેર ુ ંમકાન

HeadStart
હર ફાઇની શ ુઆત કરતા ંપહલા  ટનો 

લાભ આપવામા ંઆવે છે તે

health આરો ય

health administration professor આરો ય વહ વટના અ યાપક

health administrator આરો યના વ હવટકતા

health and safety code આરો ય અને સલામતીની સ ં હતા

health and welfare benefits આરો ય અને ક યાણના લાભો

health benefits આરો ય ગે ના લાભો
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health building આરો ય માટ ુ ંમકાન

health care વા યની કાળ / આરો ય સભંાળ

health care provider આરો યની સારસભંાળ સબંિંધત સેવાના દાતા

health center આરો ય ક

health district આરો ય જ લા

health insurance executive આરો ય વીમાના કારોબાર

Health Sub-Committee આરો ય માટ પેટા સિમિત

healthcare વા ય કાળ

healthcare administrator વા ય કાળ ના વહ વટકતા

healthcare provider વા ય સભંાળના દાતા

Healthy Eating Active Community વ થ આહાર માટ નો સ ય સ દુાય

Healthy Start Team Leader સાર  શ ુઆત કરતી ટ મ ના નેતા

hearing નુાવણી

hearing examiners નુાવણીના પર કો

hearing impaired એવી ય ત ને ઓ  ંસભંળા ુ ંહોય

hearing officer નુાવણી અિધકાર

hearing representative નુાવણી િતિનિધ

hearings and investigations નુાવણી અને ંચ-તપાસ

heating contractor ગરમ કરવાનો ઠકદાર

Help America Vote Act (HAVA)

અમે રકાની મતદાન યાની ુની લૂો ૂર 

કર  નવા ધુારાઓ કરવા માટ અમેર કાની 

ક સ ુ ં2002 ુ ં અિધિનયમ (HAVA)

henceforth આની આગળ અ યારથી જ/  હવેથી

hereby આથી / આ ર તે

hereby certify આ ારા મા ણત કરો

hereby declare આ ારા હર કરો

heretofore અ યાર ધુીમાં

Hermosa Beach City councilman હમ સા બીચ િસટ  પ રષદ નો માણસ

Hermosa Educational Renewal Operation હમ સા શૈ ણક નવીનીકરણની કામગીર
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Hermosa Educational Renewal Operation 
(HERO)

હમ સા શૈ ણક નવીનીકરણની કામગીર  

(HERO)

hi-class ઉ ચ વગ

high density dwellings in the coastal zone દ રયાકાઠંાના ે મા ંઉ ચ ઘનતાવાળા રહઠાણો

High Expectations Learning Program ઉ ચ અપે ાઓ શીખવાનો કાય મ

high school ઉ ચ શાળા

high school district ઉ ચ શાળા જ લો

higher education ઉ ચ િશ ણ

higher education administrator ઉ ચ િશ ણના વહ વટકતા

higher-education institute's co-founder ઉ ચ-િશ ણ સં થાના સહ- થાપક

highest quality of water પાણીની સૌથી વ -ુઉ ચતમ ણુવ ા

High-occupancy vehicle lane વધાર વાહનોની અવર જવર વાળ  શેર

high-tech businessman ઉ ચ તકનીક  ઉ ોગપિત

high-tech economy ઉ ચ તકનીક  અથતં

high-tech entrepreneur ઉ ચ તકનીક  ઉ ોગસાહિસક

highway patrol ધોર માગ ઉપર ફરતા રહ  કરાતી ચો કદાર

highway patrol officer
ધોર માગ ઉપર ફરતા રહ  કરાતી ચો કદાર ના 

અિધકાર

highway patrol sergeant
ધોર માગ ઉપર ફરતા રહ  કરાતી ચો કદાર ના 

સા ટ

highway patrolman
ધોર માગ ઉપર ફરતા રહ  કરાતી ચો કદાર નો 

ચો કદાર

hi-paying ઉ ચ કૂવણી/ઉ ચ લાભકાર

hi-pressure ઉ ચ દબાણ

Hispanas Organized for Political Equality

લેટ નોઝ માટ રાજક ય સમાનતા ના 

હ માયતીઓ ુ ંબીન નફાકારક સં થા ારા 

કરા ુ ં હ પાનાસ આયોજન

historian ઇિતહાસકાર

historic core business improvement district
ઐિતહાિસક ર તે અિત અગ યના યવસાય માટ 

 ધુારણા કરનારા જ લા
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historic district non-contributing resource
ઐિતહાિસક જ લામા ં બન-ફાળો આપનાર 

માટ ુ ંસસંાધન

historic home improvement exception ઐિતહાિસક ઘરોની ધુારણા માટ અપવાદ

historic home renovator ઐિતહાિસક ઘરો ુ ંનવીનીકરણ

historic integrity ઐિતહાિસક અખં ડતતા

Historic Resource Board ઐિતહાિસક સસંાધન સિમિત

Historical and Landmarks Commission ઐિતહાિસક અને સીમા ચ ો ુ ંઆયોગ

historical research coordinator ઐિતહાિસક સશંોધનના સયંોજક

historical resource ઐિતહાિસક સસંાધન

history ઈિતહાસ

hi-tech ઉ ચ ટકનોલો

hold an election ૂટંણી યોજવી

hold office હો ાનો કાયભાર સભંાળવો

holder of 4 patents 4 પેટ ટ ના ધારક

holiday ર

Hollywood Police Activities League હોલી ડુ પોલીસ કાયવાહ  સઘં

Hollywood Police Support Association હોલી ડુ પોલીસ સહકાર સગંઠન

Hollywood Youth Charities હોલી ડુના વુાનો ુ ંદાન ધમાદા

home ઘર

home decorator ઘર સ વટ

Home Improvement Grants હૃ ધુારણા અ દુાન

home line telephone ઘર ની ટ લફોન લાઇન

home loan ઘર ઉપર િધરાણ

home Number ઘર નબંર

home rule charter ઘર માટના િનયમ ુ ંસનદ

home sales ઘર વેચાણ

home school teacher ઘર શાળાના િશ ક

home work club ઘર કામ લબ

home-invasion robbery ઘર પર આ મણ ૂટં

homeland security વતનની રુ ા

homeless બેઘર
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homeless rights worker બેઘર વાળા ના અિધકારો ના કાયકર

homeless shelter manager બેઘર આ ય થાન ના સચંાલક

homemaker ઘર બનાવનાર

homeowner ઘરમા લક

Homeowner Association ઘરમા લક ુ ંસગંઠન

homeowners united ઘરમા લકો એકિ ત થયા

homestead વસાહત/ ઘરબાર

homicide detective હ યા ના નુાશોધક

honesty ામા ણકતા / ઇમાનદાર

honorable discharge સ માન સાથે ુ ત કર ું

honorary service માનદ સેવા/અવેતન સેવા

honorary service award માનદ સેવા રુ કાર

hope house આશા ઓ ુ ંઘર

horticulturist બાગ-ઉ ાનના િવશષે

hospital હો પટલ

host યજમાન

hostile િત ળૂ

hotel હોટલ

hotel bed tax હોટલમા ંપથાર  દઠ કર

hotel visitors' tax હોટલમા ં લુાકાતીઓનો કર

hotline હોટલાઇન

hourly કલાકવાર

House Budget Committee સદનના હૃની દાજપ  સિમિત

House Judiciary Committee સદનના હૃની યાયપાલીકા સિમિત

House of Representatives િતિનિધઓ ુ ં હૃ

House of Representatives and Senate િતિનિધઓ અને સેનેટ ુ ં હૃ

household ઘરગ ુ

housewife ૃ હણી

housing આવાસ

Housing & Human Services Commission આવાસ અને માનવ સેવા આયોગ

housing administrator આવાસના વ હવટકતા
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Housing and Emergency Shelter Trust 
Fund Act of 2002

આવાસ અને કટોકટ ના સમય ુ ંઆ ય- થાન 

યાશી ભડંોળ અિધિનયમ 2002

housing authority આવાસનો સ ાિધકાર

Housing Development Committee આવાસ િવકાસની સિમિત

housing director આવાસના િનદશક

housing inspection આવાસ ુ ંિનર ણ

HOV
એક થી વધાર ય તઓ બેઠા હોય તે ુ ંવાહન 

HOV

Howard Jarvis Taxpayers Association

ક લફોિનયામા ંઘર ના માલીકોને ઘણો વધાર 

કર આપવો પડ છે તેની સામે ધર માલીકોને 

બચાવના ું હોવડ િવસ કરદાતાઓ ુ ંસગંઠન

human relations માનવ સબંધંો

Human Relations Advisory Committee માનવ સબંધંોની સલાહકાર સિમિત

human relations commission માનવ સબંધંો ુ ંઆયોગ

human relations commissioner માનવ સબંધંોના આ ુ ત

human relations worker માનવ સબંધંોના કાયકર

human resource recruiter માનવ સસંાધન ની ભરતી કરનાર

human resources administrator માનવ સસંાધનોના વહ વટકતા

human resources analyst માનવ સસંાધનોના િવ લેષક

human resources consultant માનવ સસંાધનોના સલાહકાર

human resources coordinator માનવ સસંાધનોના સયંોજક

human resources council માનવ સસંાધનોની પ રષદ

human resources director માનવ સસંાધનોના િનદશક

human resources management માનવ સસંાધનો ુ ંસચંાલન

human rights activist માનવ અિધકારોના કાયકર

human rights commissioner માનવ અિધકારોના આ ુ ત

human services administrator માનવ સવેાઓના વહ વટકતા

human trafficking માનવ ત કર

hung jury િનણય નહ  કર  શકલી રુ

hydro engineer જલ શ ત ના ઇજનરે

hydro geologist જલ શ ત ના ૂ તરશા ી
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Hydroelectric Pumped Storage Project
જલ શ તથી ઉ પન કરલી િવજળ ને પં પ 

ારા સં હ કરવાની યોજના

hydrologist જળ િવ ાની

ICE બરફ

ID card ઓળખપ

if the recall prevails
ૂટંાયેલા અિધકાર ઓને હો ા ઉપરથી ૂર 

કરવા માટ ના ય નોની ત થાય તો

illegitimate child ગેરકાયદસર બાળક

illness માદંગી

immigration counselor પરદશગમનના સલાહકાર

immigration lawyer પરદશગમનના વક લ

immortality concept researcher અમર વ યાલના સશંોધનકતા

impact અસર

impartial analysis િન પ  િવ લેષણ

impartial analysis by county counsel કાઉ ટ  સલાહકાર ારા િન પ  િવ લેષણ

impartial analysis of measure િવધેયક ુ ંિન પ  િવ લેષણ

impartial summary િન પ  સારાશં

implementation અમલીકરણ

improve ધુાર ું

improvement ધુારો

in accordance with section િવભાગ અ સુાર

in effect વ તુઃ/અસરમાં

in favor of તેની તરફણમાં

in office કચેર માં

inability to act કાય કરવામા ંઅસમથતા

inactive િન ય

inalienable right અિવભા ય અિધકાર

inapplicability to fluctuating pensions િન િૃ -વેતનમા ંવધઘટ માટ લા ુ ંનહ  પડ ુ

inappropriate અયો ય

inappropriate balance અયો ય સં લુન
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inbox પે ટ ની દર

incapacitated voter અસમથ મતદાર

incapacity અસમથતા/અ મતા

incidental authority આક મક અિધકાર

incidental death benefit provisions આક મક ૃ  ુલાભની જોગવાઈઓ

income tax consultant આવકવેરાના સલાહકાર

income tax return આવકવેરા ુ ંિવવરણ કર ું

inconsistency અસગંતતા

incorporated cities શામેલ શહરો/સમાિવ ટ શહરો

incorporation સં થાપન / સમાવેશ

increased વધારો થઇ ગયો છે

increased property values િમલકતની કમતોમા ંવધારો થઇ ગયો છે

increment ૃ /વધારો

incumbent પદાિધકાર

incumbent democratic ડમો ટ ક પ ના પદાિધકાર

incur ખચ કર ુ/ંનોતર ું

independent artist વતં  કલાકાર

independent business વતં  યવસાય

independent businessman વતં  વેપાર

independent businesswoman વતં  વેપારની મ હલા

independent candidate અપ  ઉમેદવાર
Independent Citizens' Oversight 
Committee

વતં  નાગ રકોની દખરખ સિમિત

independent contractor વતં  ઠકદાર

independent nomination વતં  નામાકંન

independent producer વતં  િનમાતા

independent sales associate વતં  વેચાણ માટ સહયોગી
Independent Taxpayer Oversight 
Committee

વતં  કરદાતાની િનર ણ સિમિત

indeterminate life sentences અિનિ ત આ વન કારાવાસ

index અ ુ મ ણકા

Indian gaming compacts ઈ ડ યન ગેમ ગ કો પે ટસ

Indian Gaming Regulatory Act
ઇ ડ યન રમતગમત િનયમનકાર  અિધનીયમ 

1988(IGRA)
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Indian land ઇ ડ યન લે ડ

Indian tribe
અમેર કાના ળૂ તુ આદ વાસી નીવાસી રડ 

ઇ ડ યનની જન િત

indictment આરોપ/તહોમતના ું

individual account ય તગત ખા ું

industrial ઔ ો ગક

industrial engineer ઔ ો ગક ઇજનેર

industry manufacturers council ઉ ોગ ઉ પાદકોની પ રષદ

infantry officer પાયદળ અિધકાર

informal probation અનૌપચા રક અજમાયશ

information મા હતી / ણકાર

information and statistics મા હતી અને કડા

information gathering મા હતી એકિ ત કર  ર ા છ એ

information guide મા હતી માગદિશકા

information system manager મા હતી માટની ત ં  રચના યવ થાના સચંાલક

information systems analyst
મા હતી માટની ત ં  રચના યવ થાના 

િવ લેષક

information systems technician
મા હતી માટની ત ં  રચના યવ થાના 

તકનીક િવ ્

information technologist મા હતી ૌ ો ગક િવ ્

information technology (IT) director મા હતી ૌધો ગક િવ ાનના (IT) િનયામક

information technology (IT) engineer મા હતી ૌધો ગક િવ ાનના (IT) ઇજનેર

information technology (IT) manager મા હતી ૌધો ગક િવ ાનના (IT) સચંાલક

infrastructure આધાર-માળ ું

infrastructure fund આધાર-માળખા ુ ંભડંોળ

Inglewood City councilmember ગલ ડુ શહરના પ રષદ સ ય

Inglewood City treasurer ગલ ડુ શહરના ખ નચી

ingress વેશ

inheritance examiner વારસામા ંમળેલી મી કત નો પર ક

initial determination ારં ભક િન ય
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initial election ારં ભક ૂટંણી

initial hearing and determination ારં ભક નુાવણી અને િન ય

initial petition ારં ભક અર

initiation of amendments ધુારાઓની શ આત/ ધુારાનો ારંભ

initiative પહલ

initiative constitutional amendment બધંારણીય ધુારા ની પહલ

initiative constitutional amendment and 
statute

બધંારણીય ધુારા અન ેકાયદા માટ પહલ

initiative measure િવધેયકની પહલ

initiative petitions અર ઓની પહલ

initiative statute કાયદાની પહલ

injunction મનાઈ ુકમ

injunctive relief કામચલાઉ રાહત/ િતબિંધત રાહત

injured worker consultant ઘાયલ કામદારના સલાહકાર

injury ઈ

inmates કદ ઓ/સહવાસી

insane પાગલ

insolvency નાદાર

inspector િનર ક

inspector general સામા ય િનર ક/ મહા િનર ક

instant runoff મડાગાઠં િનવારવા વ રત છે લી પધા

institute chartered accountants ચાટડ એકાઉ ટ સની સ ં થા

instruction technology ચૂના તકનીક

instructional aide ચૂના મક સહાયક

instructional materials ચૂના મક સામ ી

instructional teachers aide ચૂના મક િશ કોના સહાયક

instructions ચૂનો / ચૂનાઓ

instructions for absent voter ગેરહાજર મતદાર  માટની ચૂનાઓ

instructions for vote-by-mail voter
ટપાલ ારા મતદાન કરનાર મતદાર માટની 

ચૂનાઓ

instructions for voting મતદાન માટની ચૂનાઓ

instructions to voters મતદારોને ચૂનાઓ

instructions to voters at the polls મતદાનના થળે મતદારોને ચૂનાઓ
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instructor િશ ક

insufficient nominees અ રૂતા નામાં કત

insurance વીમા

insurance adjustor વીમા ગોઠવનાર

insurance analyst વીમાના િવ લેષક

insurance claims adjuster વીમાના દાવાઓ ગોઠવનાર

insurance claims examiner વીમા દાવાના પર ક

insurance claims management વીમા દાવા ુ ંસચંાલન

insurance commissioner વીમા આ ુ ત

insurance company વીમા કંપની

integrate computer technology ક ટુર તકનીકન ેએક ૃત કરો

Integrated Ballot Box (IBB) એ ક ૃત મતપ  પેટ (IBB)

Integrated Plan for Implementation of the 
Watershed Management Initiative

જળિવભાજક સચંાલન પહલના અમલીકરણ 

માટ સકં લત યોજના

Integrated Waste Management Board સકં લત કચરા માટ સચંાલન સિમિત

integrity અખં ડતતા

intellect ુ

intelligence બાતમી

intent ઉ ેશ/હ ુ

intent of voters મતદારોનો ઉ ેશ/મતદારોનો ઇરાદો

Interactive Sample Ballot (ISB) પાર પ રક અસર કરના ું ન નૂા મતપ  (ISB)

interchange આદાન દાન / િવિનમય

intercultural committee તર-સં ૃિતક સિમિત

interest group એકસમાન હ ત ધરાવતી ય તઓ ુ ં ૂથ

intergovernmental relations
ુદા ુદા દશોની સરકારોના એકબી  સાથેના 

સબંધંો

interim amendment વચગાળાનો ધુારો

interim historic ordinance વચગાળાના ઐિતહાિસક વટ ુકમ

interim housing
કાયમી ના હોય તેવા આવાસ / વચગાળાના 

આવાસ

interim receipt વચગાળાની રસીદ

          Gujarati Glossary 112 of 224  12/14/2021            



English (USA) Gujarati

interior design manufacturer ત રક આલેખન ઉ પાદક

interior designer મકાનને દરથી શુોભન કરનાર

interiors cape business owner
ુ કાનમા ંઉ ચ ણુવ ાવાળા રાચરચીલા નો 

વેપાર કરનાર ધધંાનો મા લક

intermediate મ યવત

intermediate school મ યવત  શાળા

intermittent appointments
અનીયમીત સમય માટ કાયમી ના હોય તેવી 

વ ચેની િનમ કૂો

Internal Revenue Code ત રક મહ લૂની સં હતા

internal revenue officer ત રક મહ લૂના અિધકાર

Internal Revenue Services ત રક મહ લૂની સવેાઓ

international airport master plan તરરા ય િવમાન મથકની ુ ય યોજના

international baccalaureate programs
તરરા ય મા યિમક શાળાની છે લી 

પર ા નો કાય મ

International Brotherhood of Electrical 
Workers

ઇલે કલ કામદારોનો તરરા ય ભાઈચારો

international business consultant તરરા ય યવસાયના સલાહકાર

international educational consultant તરરા ય શૈ ણક સલાહકાર

International Peace Choir તરરા ય શાિંત માટ ુ ંગાયકમડંળ

international trade agent તરરા ય વેપારના િતિનધી

International Treaty તરરા ય સિંધ

international youth exchange host family
તરરા ય વુાનો ુ ંઆપ-લે કરનાર 

યજમાન પ રવાર

internet ઇ ટરનેટ

internet homepage ઇ ટરનેટ હોમપેજ

intimidation ધાકધમક

intra-departmental transfer
તગત ખાતાક ય તબદ લી/ તર-િવભાગીય 

થાનાતંરણ

intranet દરની ળ

introduction પ રચય

introduction and passage પ રચય અને માગ
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inventor શોધક

investigations તપાસણી/ તપાસો
investigations and enforcement 
proceedings

તપાસ અને અમલીકરણ ની કાયવાહ

investigative reporter તપાસનીસ પ કાર

investigator તપાસકતા

investment રોકાણ

investment advisor રોકાણ સલાહકાર

investment advisor fees રોકાણ સલાહકારની ફ

investment banker રોકાણ માટ બે કર

investment counselor રોકાણના સલાહકાર

investment manager રોકાણના યવ થાપક

investment objective રોકાણનો હ ુ

investment of proceeds આવક ુ ંરોકાણ

investment performance રોકાણની કામગીર

investment program રોકાણનો કાય મ

investment statement રોકાણ ુ ંિનવેદન

investor રોકાણકાર

irrelevant અસગંત/અ તુ

irrigation district િસચાઈ જ લો

issuance ફાળવણી કરવી/ ર  કર  ર ા છ એ

issuance of housing revenue bonds રહઠાણના મહ લૂ માટ ઋણપ  ર  કર ું

issuance of the share શેર ર  કરવો

issue ુ ો/ ર  કર ું

issue bond બો ડ ર  કરવા

item વ ુ

item veto વ  ુની મના કરવાનો બધંારણીય હ
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Ivy League Association of Southern 
California

990, 990-EZ, 990-N, 990-PF,IRSના આ 

ફોમ નબંર જો તમે ણ વષ સતત ના ભરો તો 

 તમારા દર ને રદ થઇ જવા માથંી ુ ત 

અપાવ ુ ંસધન ક લફોિનયા ુ ંIvy સઘં સગંઠન

jail લ

jail facility લ િુવધા

janitor દરવાન/ચોક દાર

Jaycees જયસીઝ

Jehovah's witnesses યહોવાહના સા ીઓ

jeopardy સકંટ/જોખમ

jeweler ઝવેર

jewelry maker ઘરણા ંબનાવનાર/દાગીના બનાવનાર

Jewish community executive ય દૂ  સ દુાયના કારોબાર

jig-fixture builder ગ- ફ સરની ગોઠવણ કરનાર

job creation નોકર  ની તકો ઉભી કરનાર

jobs, economy analyst નોકર ઓ, અથતં ના િવ લેષક

joint advisory committee સં ુ ત સલાહકારની સિમિત

Joint Committee on Prison Construction & 
Operations

લ બાધંકામ અને કામગીર  ગે સં ુ ત 

સિમિત

joint labor-management partnerships સં ુ ત મ ૂર-સચંાલનની ભાગીદાર

Joint Powers Insurance Authority (JPIA)
La Palma મા ંઆવેલી સં ુ ત શ ત વીમાના 

અિધકાર ની કચરે  (JPIA)

joint stock company સં ુ ત થાપણની પેઢ

joint venture સં ુ ત સાહસ

journalism teacher પ કાર વના િશ ક

journalist પ કાર

journeyman સુાફર  કરનાર માણસ/ કાર ગર

judge યાયાધીશ

judge Los Angeles Superior Court
Los Angeles ની ઉપલી અદાલત ના 

યાયાધીશ

judge of superior court ઉપલી અદાલતના યાયાધીશ

          Gujarati Glossary 115 of 224  12/14/2021            



English (USA) Gujarati

judge of the Los Angeles Municipal Court
Los Angeles ની િુનિસપલ અદાલતના 

યાયાધીશ

judge of the municipal court િુનિસપલ અદાલતના યાયાધીશ

judge of the superior court ઉપલી અદાલતના યાયાધીશ

judge of the superior court no. 100 ઉપલી અદાલત નબંર 100 ના યાયાધીશ

judge, Los Angeles Judicial District યાયાધીશ, Los Angeles યાિયક જ લા

judge, Los Angeles Superior Court યાયાધીશ, Los Angeles ે ઠ અદાલત

judge, superior court યાયાધીશ, ે ઠ અદાલત

judgment કુાદો

judicial યાયિવષયક/ યાિયક

judicial administrator યાિયક વહ વટકતા

judicial assistant યાિયક સહાયક

judicial candidate યાિયક ઉમેદવાર

judicial district યાિયક જ લો

judicial liaison યાિયક સપંક

judicial liaison, Domestic Violence Council યાિયક સપંક, ઘર ુ ં હસા પ રષદ

judicial review યાિયક સમી ા

junior મરમા ંનાના

Junior Achievement મરમા ંનાના ની િસ

junior college મરમા ંનાના માટ કોલેજ

junior high school મરમા ંનાના માટ ઉ ચશાળા

jurisdiction અિધકાર ે  / હ મૂત

jurist doctor યાયશા ના તબીબ

jurist doctorate યાયશા ની સવ મ પદવી

juror docent પચંનો સભાસદ-સ ય કા પિનક

juror services division
પચંની સેવાઓનો િવભાગ-સ ય સેવાઓનો 

િવભાગ

jury પચં

justice of the court of appeal અપીલની અદાલતનો યાય

justice of the municipal court િુનિસપલ યાયાલયના યાયાધીશ

justice of the supreme court સવ ચ યાયાલયના યાયાધીશ
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juvenile કશોર

juvenile advocate attorney કશોર વક લના કાયદા અિધકાર

juvenile court teacher કશોર યાયાલય નો િશ ક

juvenile crime કશોરનો નુો/ કશોરનો અપરાધ

juvenile delinquency કશોર અપરાધ

juvenile hall કશોર હોલ

Juvenile Justice Task Force કશોરોના યાય માટ ુ ંકાય િવશષે દળ

juvenile probation counselor કશોરો માટ અજમાયશી સલાહકાર

juvenile program administrator કશોર કાય મના વ હવટકતા

JWA settlement agreement

ઓર જ કાઉ ટ  અને પુોટ બીચ વ ચે 

1985ની સમાધાન સમ ૂતી (JWA-John 

Wayne Airport, Orange County)

KARE Youth League (KYL) KARE વુાન સઘં (KYL)

Kensington Assisted Living ક સ ટન આિસ ટડ લિવગ

kidnapping અપહરણ

Kids at Risk બાળકો જોખમમા ંછે

kids care fair
બાળકો ની યાજબી કાળ  અને દખભાળ 

રાખવી

Kids on Stage ટજ પર બાળકો

killing હ યા કરવી

kindergarten બાલવાડ

kiosk લતા હૃ

Kiwanis club  કવાનીસ લબ

Knights of Columbus કોલબંસના નાઈ સ

knowingly possess ણી જોઈને કબજો ધરાવે છે

Korean કો રયન

L.A. County assessor L.A. Countyના આકારણીકાર

L.A. County employee L.A. Countyના કમચાર

L.A. County sheriff L.A. County શે રફ

L.A. County USC Medical Center L.A. County ુ ંUSC તબીબી ક

LAAC (Language Accessibility Advisory 
Committee)

LAAC (ભાષા લુભતા સલાહકાર સિમિત)

lab technician યોગશાળા તકિનક િવદ
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label નામપ ી

Labor Compliance Program (LCP) મ ૂર પાલનનો કાય મ (LCP)

labor consultant મ ૂરના સલાહકાર

labor economist મ ૂરના અથશા ી

labor relations મ ૂર સાથે સબંધંો

labor relationship મ ૂર સાથે સબંધં

labor union મ ૂર સઘં

labor union worker મ ૂર સઘંનો કાયકર

laboratory scientist યોગશાળાના વૈ ાિનક

laboratory technician યોગશાળાના તકિનક િવદ

laborer કામદાર/ મ ૂર

LAFCO (local agency formation 
commission)

LAFCO ( થાિનક સં થા રચના પચં)  

ક લફોન યાના શહરો અને ખાસ િવશેષ 

લાઓની સીમાઓન ેકાયદાક ય ર તે 

િનયં ીત કર છે

land developer જમીનના િવકાસકતા

land planner જમીનના આયોજક

land surveyor જમીનની મોજણી કરનાર

land use regulations જમીન ઉપયોગના િનયમો

landfill જમીન ુ ં રુાણ કર ું

landlord મકાનમા લક

landmark સીમા ચ

landscape દશના એકંદર દખાવ ુ ં ુદરતી દ ય

Landscaping and Lighting Act
દશના એકંદર દખાવ ુ ં ય અને કાશ 

યવ થા ુ ંઅિધિનયમ 1972

Language Accessibility Advisory 
Committee (LAAC)

(LAAC)ભાષા ઉપ બધતા સલાહકાર  સિમિત, 

લીશ ુ ંઓ  ં ાન ધરાવતી ય તઓને 

તેમની ભાષામા ંમદદ કરવા તનેી થાપના 

2017મા ંર ાર-રકોડર કચેર  માટ  કર  હતી

language assistance ભાષા સહાય

language translator ભાષા અ વુાદક

laser engineer લેસર ઇજનેર
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last day to apply અર  કરવા માટ છે લો દવસ

last day to register ન ધ ણ કરવા માટ છે લો દવસ

last day to vote મત આપવા માટ છે લો દવસ

last name છે ુ ંનામ

Latino Association લે ટનો સગંઠન

Latino Peace Officers Association લે ટનો શાિંત અિધકાર ઓ ુ ંસગંઠન

law analyst કાયદાના િવ લેષક

law clerk કાયદા કાર ુન

law degree કાયદાની ઉપાિધ

law enforcement (government) કાયદા ુ ંઅમલીકરણ (સરકાર)

law enforcement (people) કાયદા ુ ંઅમલીકરણ (લોકો)

law enforcement alliance કાયદા અમલીકરણ માટ ુ ંજોડાણ

law enforcement officer કાયદા અમલીકરણના અિધકાર

law firm manager કાયદાની પેઢ  નો સચંાલક

law governing bonded indebtedness બધંાયેલ કરજદાર  માટ શાિસત કાયદો

law maker કાયદો બનાવનાર

law office કાયદાની કચરે

law office manager કાયદા કચરે ના સચંાલક

law professor કાયદાના અ યાપક

law researcher કાયદાના સશંોધક

law school admission કાયદાની શાળા મા ં વેશ

law student કાયદા નો િવ ાથ

lawful કાયદસર

lawmaker કાયદો બનાવનાર

lawmaking કાયદો બનાવવો

lawyer વક લ

Lawyers Bar Associations વક લો ુ ંબાર સગંઠન

layoff છટણી

layoffs છટણીઓ

leader નેતા

Leader In Technology Education (LITE) તકનીક  િશ ણમા ંઅ ણી(LITE)

leadership ને ૃ વ/આગેવાની
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leadership skills ને ૃ વની ુશળતા

league સઘં

League of Conservation Voters મતદારોનો સરં ણ સઘં

League of United Latin American Citizens નુાઇટડ લે ટન અમે રકન નાગ રકોનો સઘં

League of Women Voters (LWV) મ હલા મતદારોનો સઘં (LWV)

lease ભાડાપટો

lease agreement ભાડાપટ આપેલ િવ તાર નો કરાર

lease of facilities િુવધાઓ ભાડ આપવી

leasing of subsurface space બ ુ મઝંલી જ યા ભાડ આપી ર ા છ એ

Leave No Child Behind Program કોઈ બાળકને પાછળ છોડો ન હ, તે કાય મ

leave of absence ગેરહાજર ની ર

lecture hall સભા હૃ/ યા યાન હૃ

lecturer યા યાતા/ યા યાપક

left turn sign ડાબી બા ુ વળાકં ુ ં ચ

legacy forest program વારસાગત વન કાય મ

legal કાયદાક ય/કા નૂી

legal advisor કા નૂી સલાહકાર

legal assistant કા નૂી સહાયક

legal deadline કા નૂી સમયમયાદા

legal defense fund કા નૂી સરં ણ ભડંોળ

legal holiday કા નૂી ર

legal interest rate કા નૂી યાજ દર

legal notice કા નૂી નો ટસ

legal permanent resident કા નૂી કાયમી રહવાસી

legal services કા નૂી સેવાઓ

legalize કાયદસર બનાવ ું

legalize marijuana ગાં ને કાયદસર બનાવો

legally કાયદસર ર તે/કાયદાક ય ર તે

legally constituted કાયદાક ય ર તે રચાયેલ

legally determined કાયદસર ર તે ન /કાયદાક ય ર તે િનધા રત
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legislation analyst કાયદા િવ લેષક

legislation pending before state and 
federal government

રા ય અને સઘંીય સરકાર સમ  કાયદો બાક  

છે

legislative કાયદાક ય

legislative aide કાયદાક ય સહાયક

legislative branch કાયદાક ય શાખા

legislative constitutional કાયદાક ય બધંારણીય

Legislative Constitutional Amendment કાયદાક ય બધંારણીય ધુારો

legislative deputy ધારાસ યના નાયબ/કાયદાક ય નાયબ

legislative district director
જ લા ધારાસ યના િનયામક/ કાયદાક ય 

જ લા િનયામક

legislative districts િવધાનસભાના જ લાઓ/ કાયદાક ય જ લાઓ

legislative expenditure કાયદાક ય ખચ

legislative field deputy કાયદાક ય ે ના નાયબ

Legislative Initiative Amendment કાયદાક ય પહલ ધુારો

legislative measure કાયદાક ય િવધેયક

legislative ratification કાયદાક ય બહાલી

legislator ધારાસ ય/ ધારાશા ી

legislator's administrative assistant ધારાસ યના વહ વટ  સહાયક

legislator's chief deputy ધારાસ યના ુ ય નાયબ

legislator's field representative ધારાસ યના ે  િતિનિધ

legislator's senior deputy ધારાસ યના વ ર ઠ નાયબ

legislature િવધાનસભા/ધારાસભા

length of service pay સેવા સમય ુ ંવેતન

leniency ઉદારતા

Let Freedom Ring Committee

Cerritos શહરની Let Freedom Ring 

Committee એ બીનનફાકારક સાવજનીક નીતી 

માટ ુ ંસગંઠન છે

letter carrier પ  વાહક

letters patent પ ો પેટ ટ

levy કર વ લુાત / લેવી

liaison સપંક
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liberal studies (BA) ઉદારતા માટના અ યાસો (BA)

libertarian લબટ રયન/ વતં તાવાદ

Libertarian County Committee લબટ રયન તા કુા સિમિત

Libertarian Party લબટ રયન પ

librarian થંપાલ

libraries ુ તકાલયો

library ુ તકાલય

Library Board Commission ુ તકાલય સિમિત આયોગ

library district ુ તકાલય જ લો

Library District Special Election ુ તકાલય જ લાની િવશેષ ૂટંણી

library fund ુ તકાલય ુ ંભડંોળ

Library Litigation Committee ુ તકાલયની કુ મા સિમિત

library property ુ તકાલયની િમલકત

Library Task Force ુ તકાલય ુ ંિવશેષ દળ

library trustee ુ તકાલયના ટ

license tax પરવાના કર

licensed પરવાનો થયેલ છે

licensed insurance broker પરવાનેદાર વીમા દલાલ

licensed private investigator પરવાનેદાર ખાનગી તપાસકતા

licensed vocational nurse પરવાનેદાર યાવસાિયક નસ

licensee પરવાનો ધરાવનાર

licenses પરવાનો

lieutenant (marshal, police) લે ટન ટ (માશલ, પોલીસ)

lieutenant governor લે ટન ટ રા યપાલ

lieutenant sheriff's department લે ટન ટ શે રફ િવભાગ

life imprisonment જ મટ પ/આ વન કદ

life member આ વન સ ય

life member, Police Officers Association પોલીસ અિધકાર ઓ સગંઠનના આ વન સદ ય

life time member of the National 
Management Association

રા ય સચંાલક સગંઠનના આ વન સ ય

life without parole પેરોલ િવના ુ ં વન
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life, liberty and the pursuit of happiness
વન, વતં તા અને ખુની શોધ કરવાના 

ય નો

lifeguard વનર ક

lifelong education આ વન િશ ણ

Lifetime General Secondary Teaching 
Credential

સામા ય મા યિમક િશ ણ આપવા ુ ંઆ વન 

ઓળખપ

Lifetime Service Award આ વન સેવા રુ કાર

Lifetime Teaching Credential આ વન િશ ણ આપવા ુ ં ઓળખપ

light rail સીડ  ઉપરનો હલકો કઠડો

lighting કાશ યવ થા

limit on marriages, initiative statute લ ન પર મયાદા, પહલ કાયદો

limitations on campaign contributions in 
city elections

શહરની ૂટંણીમા ં ચાર બેંશના યોગદાન 

પર મયાદાઓ

limitations on franchises, concessions, 
permits, licenses and leases

વેચાણના િવશેષ અધીકારો, રાહતો, પરવાનગી, 

પરવાનો અને ભાડ આપવા પર મયાદાઓ

limitations on franchises, permits, licenses 
or leases

વેચાણના િવશેષ અધીકારો, પરવાનગી, 

પરવાનો અથવા ભાડ આપવા પર મયાદાઓ

limitations upon permits and licenses પરવાનગી અને પરવાના પર મયાદાઓ

limited English proficient (LEP) ે  ભાષામા ંમયા દત ુશળતા (LEP)

lines રખાઓ/પં તઓ

Lions Breakfast Club લાય સ સવારના ના તા માટની લબ

Lions Club લાય સ લબ

liquidate વાહ /દ ુ ં કૂતે કર ું

liquidation of unfunded liabilities
ભડંોળ વગરની જવાબદાર ઓને ફડચામા ંલઇ 

જવી

liquor store દા ની ુ કાન

literacy improvement સા રતામા ં ધુારો કરવો

literacy specialist સા રતા િન ણાત

lithographer િશલાછાપથી છાપનાર

litigation કુદમો
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litigation expenses કુ મા માટનો ખચ

litigation negotiator કુ મા વાટાઘાટાકાર

litigator કુ મો કરનાર

litigator paralegal પેટા કાયદાક ય ર તે કુ મો કરનાર

little league નાનો સઘં

living trust વતં ટ

living wage વનિનવાહ માટ ુ ંવેતન

loan િધરાણ

loan consultant િધરાણ સલાહકાર

loan officer િધરાણ અિધકાર

lobby પરસાળ

lobbying પોતાના માટ ભલામણ કરવી

lobbyist પોતાના માટ ભલામણ કરનાર

local થાિનક

Local Agency Formation Commission થાિનક સં થાઓ માટ ુ ંરચના પચં

local and municipal consolidated elections થાિનક અને િુનિસપલ એ ક ૃત ૂટંણીઓ

local assessments થાિનક આકારણીઓ

local attorney થાિનક કાયદા અિધકાર

local business owner થાિનક યવસાયના મા લક

local business person થાિનક યવસાિયક ય ત

Local Control and Accountability Plan થાિનક િનયં ણ અને જવાબદાર ની યોજના

Local Control and Accountability Plan 
(LCAP)

થાિનક િનયં ણ અને જવાબદાર ની યોજના 

(LCAP)

Local Control Funding Formula થાિનક િનયં ણ ભડંોળ ુ ં ૂ

local government થાિનક સરકાર

local government employee થાિનક સરકાર  કમચાર

local improvement panel થાિનક ધુારણા પેનલ

local independent businessman થાિનક વતં  ઉ ોગપિત

local measure થાિનક િવધેયક

local merchant થાિનક વેપાર
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local offices change positions, or "rotate."
થાિનક કચેર ના થાનો બદલો અથવા 

"ફરવો."

Local Public Schools Funding Authority થાિનક હર શાળાઓમા ંભડંોળની સ ા

local tax થાિનક કર

local tax revenues થાિનક કરની આવક

local taxpayers થાિનક કરદાતાઓ

location of police training facility પોલીસ તાલીમ િુવધાની જ યા

locksmith તાળા નો હ િશયાર કાર ગર

locomotive engineer રલ- જનનો ઇજનેર

log onto પર લોગ-ઇન કરો

logistics
કોઇ પણ વ નુે એક જ યાએથી બી  જ યાએ 

લઇ જવાની યવ થા

long range લાબંી પહ ચ મયાદા

long shot બં ૂકની ગોળ થી ૂર ધુી ુ ંતાક ું

long term લાબંા ગાળાના

longevity and merit pay લાં  ુઆ ુ ય અને યો યતા પગાર

longevity pay લાબંા આ ુ યનો પગાર

longshoreman લાબંા સ ુ  કાઠંાની જમીનનો માણસ

loophole ટ ૂટં /છટકબાર

Los Angeles Area Chamber of Commerce Los Angeles ે નો વા ણ ય ખડં

Los Angeles City and County Engineers 
Association

Los Angeles શહર અને તા કુા ઇજનેર સગંઠન

Los Angeles city attorney Los Angeles શહર કાયદા અિધકાર

Los Angeles City councilman's deputy Los Angeles શહર પ રષદ માણસ ના નાયબ

Los Angeles city councilmember Los Angeles શહર પ રષદ ના સ ય

Los Angeles City councilwoman Los Angeles શહર પ રષદ ની ી

Los Angeles City Employees' Retirement 
Fund

Los Angeles શહરના કમચાર ઓની િન િૃ  

િનિધ

Los Angeles City Employees' Retirement 
System (LACERS)

Los Angeles શહર કમચાર ની િન િૃ  

યવ થા (LACERS)

Los Angeles city prosecutor Los Angeles શહરના સરકાર  વક લ
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Los Angeles City Special Municipal 
Election

Los Angeles શહરની િવશષે િુનિસપલ ૂટંણી

Los Angeles Community College District 
(LACCD)

Los Angeles સ દુાયનો કોલેજ લો 

(LACCD)

Los Angeles councilwoman Los Angeles પ રષદ ની ી

Los Angeles County Los Angeles તા કુા

Los Angeles county assessor Los Angeles તા કુાના આકારણીકાર

Los Angeles county assessor, appointed
Los Angeles તા કુાના આકારણીકારની 

િનમ કૂ

Los Angeles County Association of Deputy 
District Attorneys

Los Angeles તા કુાના નાયબ જ લા કાયદા 

અિધકાર  ુ ંસગંઠન

Los Angeles County Bar Association Los Angeles તા કુાના વ કલો ુ ંસગંઠન

Los Angeles County Board of Supervisors Los Angeles તા કુા અવે કની સિમિત

Los Angeles County Building & 
Construction Trades Council

Los Angeles તા કુામા ંમકાન અને બાધંકામ 

યવસાયની પ રષદ

Los Angeles County Business Federation Los Angeles તા કુાનો વેપાર સઘં

Los Angeles County Chicano Employee 
Association

Los Angeles તા કુા ચકોનો કમચાર  સગંઠન

Los Angeles County City Selection 
Committee

Los Angeles તા કુામા ંશહર પસદંગી સિમિત

Los Angeles County Control Los Angeles તા કુામા ંિનયં ણ

Los Angeles County Delinquency and 
Crime Commission

Los Angeles તા કુામા ંઅપરાધ અને નુા ુ ં

આયોગ

Los Angeles County deputy assessor Los Angeles તા કુાના નાયબ આકારણીકાર

Los Angeles County employee Los Angeles તા કુાના કમચાર

Los Angeles County Farm Bureau Los Angeles તા કુા ુ ંખેતી કાયાલય

Los Angeles County Federation of Labor Los Angeles તા કુા મ ુર સઘં

Los Angeles County Metropolitan 
Transportation Authority

Los Angeles તા કુા મહાનગર પ રવહન 

ઓથો રટ
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Los Angeles County Office of Education 
(LACOE)

Los Angeles તા કુા િશ ણ ની ઓ ફસ 

(LACOE)

Los Angeles County Police Chiefs 
Association

Los Angeles તા કુાના પોલીસ વડા ુ ંસગંઠન 

(LACPCA)

Los Angeles county private judge Los Angeles તા કુાના ખાનગી યાયાધીશ

Los Angeles county probation officers
Los Angeles તા કુાના અજમાયશી 

અિધકાર ઓ

Los Angeles County Professional Peace 
Officers Association

Los Angeles તા કુાના યવસાિયક શાિંત 

અિધકાર ઓ ુ ંસગંઠન (PPOA)

Los Angeles County Regional Park and 
Open Space District

Los Angeles તા કુા ુ ં ાદિશક ઉ ાન અને 

ુ લી જ યા જ લો

Los Angeles County Registrar-
Recorder/County Clerk (LA COUNTY 
RR/CC)

Los Angeles તા કુાના 

લૂસ ચવ-ન ધ કરનાર ય ત/તા કુા 

કમચાર   (LA COUNTY RR/CC)

Los Angeles County Sanitation Districts Los Angeles તા કુાના વ છતા જ લાઓ

Los Angeles County School Police 
Association

Los Angeles તા કુા ુ ંશાળા પોલીસ સગંઠન 

(LASPOA)

Los Angeles County Sheriff Search & 
Rescue EMT Program

Los Angeles તા કુાના શે રફ શોધ અને 

બચાવ EMT કાય મ

Los Angeles County Superior Court judge
Los Angeles તા કુાની ઉપલી કોટના 

યાયાધીશ

Los Angeles county supervisor Los Angeles તા કુાના અવે ક

Los Angeles County Traffic Improvement 
Plan

Los Angeles તા કુાની ા ફક ધુારણા યોજના

Los Angeles court commissioner Los Angeles યાયાલયના આ ુ ત

Los Angeles Economy & Efficiency 
Commission

Los Angeles ુ ંઅથશા  અને કાય મતા 

આયોગ

Los Angeles High School for the Arts Los Angeles મા ંકલા માટ ઉ ચ િવ ાલય

Los Angeles Judicial District Los Angeles નો યાિયક જ લો
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Los Angeles League of Conservation 
Voters

Los Angeles સરં ણ મતદારો નો સઘં

Los Angeles Municipal Court judge Los Angeles િુનિસપલ કોટના યાયાધીશ

Los Angeles Parks Foundation Board Los Angeles ઉ ાનો ના પાયા િન સિમિત

Los Angeles Police Commission Los Angeles પોલીસ આયોગ

Los Angeles Police Protective League Los Angeles પોલીસ ર ણ સઘં

Los Angeles Unified School District 
(LAUSD)

Los Angeles અ ક ૃત શાળા લો (LAUSD)

lotteries લોટર

lottery revenues લોટર ની આવક

lowest possible cost સૌથી ઓછ  શ  કમત

Lutheran થુેરન

Lynwood City councilman લીન ડુ શહર પ રષદ નો માણસ

M. S. E. E. (Master of Science in Electrical 
Engineering)

M. S. E. E. (ઇલે કલ એ જિનય રગમા ં

િવ ાન ના મા ટર)

machine operator યં  ચાલક

machine tools businessman યં  - ઓ ર વેપાર

machinery analyst યં ના િવ લેષક

machinery manufacturer યં ના ઉ પાદક

machinist યં  ચલાવવા વાળો કાર ગર

Magnet Designation ુબંક ય હો ો

magneto hydrodynamics ુબંક ય વગિતિવ ાન

mail carrier સદંશ વાહક

mail room ટપાલ મ

mail(ed) ballot precinct ટપાલ (ઇડ ) મતપ  ૂટંણી ે

mailing address ટપાલ ુ ંસરના ું

main telephone number ુ ય ટ લફોન નબંર

maintain ળવો

maintenance ળવણી

Maintenance and Operation Reserve Fund ળવણી અને સચંાલન અનામત ભડંોળ

maintenance technician ળવણી તકનીક િવ ્
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major ુ ય

major accounts representative ુ ય નામાદાર િતિનિધ

majority બ ુમતી

majority leader બ ુમતી નેતા

majority of the votes મોટાભાગના મતો

Majority Rule Act બ ુમતી સાથે શાસન ુ ંઅિધિનયમ

majority vote બ ુમતી મત

make a difference કંઈક અલગ કરો

management યવ થાપન/સચંાલન

management consultant સચંાલન સલાહકાર

manager સચંાલક / યવ થાપક

managing deputy assessor સચંાલન ના નાયબ આકારણીદાર

managing partner ભાગીદાર ુ ંસચંાલન કર  ર ા છ એ

mandate આદશ

mandatory ફર જયાત

mandatory vote ફર જયાત મત

manual tabulation of ballots મતપ ોની પોતાની તે ગોઠવ ણ

manufacturer ઉ પાદક

manufacturer and water industry executive ઉ પાદક અને જળ ઉ ોગ કારોબાર

manufacturing ઉ પાદન કર ું

manufacturing operations engineer ઉ પાદન કામગીર ના ઇજનરે

maple counseling center મેપલ પરામશ ક

marijuana legalization attorney મા ર ુઆના કાયદસરકરણ કાયદા અિધકાર

marine air station દ રયાઇ હવાઈ મથક

marine biologist દ રયાઈ વિવ ાની

Marine Corp Air Station (MCAS) દ રયાઇ ુકડ  માટ હવાઈ મથક (MCAS)

Marine Corps દ રયાઇ ુકડ

Marine Corps League Women's Auxiliary દ રયાઇ મ હલા દળ સહાયક સઘં

marine machinist દ રયાઇ યં  ને ચલાવનાર

maritime claims adjuster દ રયાઇ દાવાઓ ની ગોઠવણ કરનાર
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maritime commerce, navigation, and 
fishery

દ રયાઇ વા ણ ય, નૌપ રવહન અને 

મ યઉ ોગ

market tax બ ર કર

marketing બ રમા ંવ ુ ુ ંવેચાણ

Marketing and Public Relations Committee બ રમા ંવ ુ ુ ંવેચાણ અને જનસપંક સિમિત

marketing assistant બ રમા ંવ નુા વેચાણના સહાયક

marketing director બ રમા ંવ નુા વેચાણના િનયામક

marking devices ચ હ ત ઉપકરણો

marriage licenses લ નનો પરવાનો

marriage record લ નની ન ધ

marriage therapist લ ન ચ ક સક

marshal માશલ

masonry contractor ચણતર ઠકદાર

mass communication સા ૂહક સદંશા યવહાર

mass communication consultant સા ૂહક સચંારના સલાહકાર

master calendar ુ ય તાર ખ ું

master degree પારંગતની ઉપાધી

Master of Boardsmanship Award સિમિતના ુશળ માણસ રુ કારના ઉપર

Master of Science in Electrical Engineering ઇલે કલ ઇજનેર મા ંિવ ાનના પારંગત

master plan ુ ય યોજના

master settlement agreement પતાવટ કરારના પારંગત

master trustee ઉપર  યાશી

masters in governance શાસન મા ંપારંગત

matching funds ભડંોળ નો મેળ કર  ર ા છ એ

matching funds and expenditure 
limitations authorization

મેળ ખાતા ભડંોળો અને ખચ મયાદાઓની 

અિધ ૃતતા

matching state funds રા ય ભડંોળ નો મેળ કર  ર ા છ એ

material સામ ી/પદાથ

material expediter સામ ી માટના તૂ વુ પદવીધાર

material specialist સામ ીના િન ણાત

materials processing engineer સામ ીની યાના ઇજનરે
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Materials Recovery Facility સામ ીની નુ . ા ત િુવધા

materials shipping manager સામ ીના વહાણ પ રવહનના  સચંાલક

maternity care મા ૃ વ માટની સભંાળ/ િૂત સભંાળ

math teacher ગ ણત િશ ક

mathematician ગ ણતશા ી

mathematics ગ ણત

mathematics teacher ગ ણત િશ ક

maturity date (e.g., bond) પ રપ વતાની તાર ખ (દા.ત.,બો ડ)

maximum મહ મ

maximum use of water frontage પાણીના આગળના ભાગનો મહ મ ઉપયોગ

mayor મેયર

mayor and councilmember મેયર અને પ રષદના સ ય

mayor of Manhattan Beach મેનહટન બીચના મેયર

mayor pro tem ુ ંકા સમય માટના મેયર

mayor protempore ુ ંકા સમય માટના મેયર

mayor, City and County of San Francisco મેયર, સાન ા સ કો શહર અને તા કુાના

Mayor’s Teen Commission નવ સ યો ધરાવતા ટ ન આયોગના મેયર

mayoral aide મેયરના સહાયક

mayor's proposed budget મેયર ુ ં ૂચત દાજપ

mayor's veto મેયરનો બધંારણીય હ

meal on wheels ગાડ મા ંહર  ુફર  ુભોજન

measure િવધેયક/દરખા ત

measure appearing on ballot િવધેયક મતપ  પર દખાય છે

measure argumentation િવધેયક માટ દલીલ કરવી

measure information િવધેયક ની મા હિત

measures submitted to the voters િવધેયક મતદારોને પુરત કર  દ ું

mechanic કાર ગર

mechanical engineer યં  સબંધંી ઇજનેર

mechanical maintenance supervisor યં  સબંધંી ળવણી અવે ક

mechanical technician યં  સબંધંી તકનીક િવદ
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medal of honor ગૌરવ રુ કાર

media coordinator ચાર મા યમ સયંોજક

media day ચાર મા યમ દવસ

media marketing executive ચાર મા યમ હરાતના કારોબાર

media relations director ચાર મા યમ સબંધંોના િનદશક

media talking points ચાર મા યમ મા ંવાતચીતના ુ ા

mediator મ ય થી

medic દવા સબધંી

Medicaid ઔષધ તર ક વપરાતી ચીજવ ુ

medical તબીબી

medical affair તબીબી બાબત

medical doctor તબીબી ડો ટર

medical family advocate તબીબી પ રવારના હમાયિત

medical marijuana provider તબીબી ગાં નો દાતા

medical office manager તબીબી ઓ ફસ સચંાલક

medical researcher તબીબી સશંોધન કરનાર

Medicare તબીબી સબધંી દખભાળ

meditation instructor યાન િશ ક

meeting બેઠક

meeting planner બેઠકના આયોજક

member સ ય

member accounts સ યનો હસાબ/સ યના ખાતાઓ

member of congress ક ેસના સ ય

member of congress, United States House 
of Representatives

ક ેસના સ ય, નુાઇટડ ટ સ હૃના 

િતિનિધઓ

member of the assembly િવધાનસભાના સ ય

member of the county central committee તા કુા મ ય થ સિમિતના સ ય

member of the state assembly રા ય િવધાનસભાના સ ય
member of the U.S. House of 
Representatives

.ુએસ. હૃના િતિનિધના સ ય

member state board of equalization રા યની સમાનતા સિમિતના સ ય

member, board of equalization સ ય, સમાનતા માટની સિમિત

member, board of supervisors સ ય, િન ર કોની સિમિત
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member, California state assembly સ ય, ક લફોિનયા રા ય િવધાનસભા

member, county central committee સ ય, તા કુા મ ય થ સિમિત

member, county council સ ય, તા કુા પ રષદ

member, West Hollywood City council સ ય, West Hollywood શહર પ રષદ

membership સ યપદ

memo યાદ

memorandum આવેદન/યાદ પ

mental health માનિસક વા ય

merchandise buyer વેપાર માલ ના ખર દનાર

merchandise manager વેપાર માલ ના સચંાલક

merchant વેપાર

merchant seaman વેપાર  નાિવક

merit bonuses for teachers
િશ કો માટ તેમની યો યતા જુબ પગાર 

ઉપરાતંના લાભો

merit system યો યતા પ િત

metal detector પાયેલી ધા ુ ુ ં ચૂન કર ુ ંસાધન

metallurgy ધા િુવ ાન

metropolitan jail મહાનગરની લ

metropolitan transit policeman મહાનગર પ રવહન પોલીસ કમચાર

metropolitan transportation authority મહાનગર પ રવહનની સ ા

Mexican American Bar Association મે સીકન અમે રકન વ કલ સગંઠન

Mexican American Correctional Peace 
Officers Association

મે સીકન અમે રકન ધુારણા શાિંત 

અિધકાર ઓ ુ ંસગંઠન

microbiologist ૂ મ વિવ ાની

microelectronics product manager ૂ મ િવ િુવ ાન ઉ પાદનના સચંાલક

microfilm record ૂ મ ફ મ ની ન ધ

microfilm technician ૂ મ ફ મ ના તકિનક િવદ

micromanagement ૂ મસચંાલન

middle school મ યમ શાળા

middle school taskforce મ યમ શાળા માટ કાયિવશેષ દળ

middle school teacher મ યમ શાળાના િશ ક

military and overseas voter લ કર  અને િવદશી મતદાતા
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Military and Veterans Code
લ કર  કમચાર  અને સેવા િન ૃ  લ કર  

કમચાર  ની સં હતા

military discharge લ કર  કમચાર ને ર  આપવી

military duty લ કર  કમચાર ની ફરજ

military experience લ કર  કમચાર નો અ ભુવ

military identification લ કર  કમચાર ની ઓળખ

military leave લ કર  કમચાર ની ર

military officer લ કર  અિધકાર

military prosecutor લ કર  સરકાર  વક લ

military reserve લ કર  કમચાર  માટ અનામત રાખ ું

military reservist લ કર  કમચાર  અનામત લ કરનો માણસ

military sergeant લ કર  કમચાર નો સા ટ

military services લ કર  કમચાર ની સેવાઓ

mini-cities નાના શહરો

minimize ઘટાડ  ને ના ુ ંકર  દ ું

minimum charge for service સેવા માટ નૂતમ કમત

mining engineer ખાણકામ ઇજનેર

minister મં ી

ministerial student મં ીપદનો િવ ાથ

minor child સગીર મરનો બાળક

minority લ મુતી/અ પ સં યક

minority leader અ પ સં યકો ના નેતા/ લ મુતીના નેતા

miscellaneous finance
િવિવધ કારના પર રુણ કમો માટ નાણા ં રૂા ં

પાડવાં

misdemeanor ુ કમ / અપરાધ

misleading ગેરમાગ દોરના ું

misrepresentation ખોટ  ર ૂઆત કરવી

missionary ધમ ચારક મડંળ

mistrial ખોટ  અદાલતી કાયવાહ

mobile home park વાહન ઉપર ફરતા ઘરન ેઉભી રાખવાની જ યા
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mobile intensive care paramedics વાહન મા ંફરતી સઘન સભંાળના પેટા ચ ક સકો

Mobile Operational Polling Place (MOPP)
વાહન વાળ  ફરતી મતદાન કામગીર  ની 

જ યા (MOPP)

Mobile Vote Center વાહન વા ં ફર ુ ંમત ક

mobility ગિતશીલતા

mobilize એકિ ત કર ુ/ંગિતશીલ બનાવ ું

mock trial બનાવટ  અજમાયશ

mode of adoption દ ક લેવાની ર ત

model continuation school આદશ ચા  ુશાળા

model display assembler આદશ દશનને ભે  ુકરનાર

modernized આ િુનક

modernizing all schools બધી શાળાઓને આ િુનક બનાવવી

modified closed primary ાથિમક ને આ િુનક બનાવવા ુ ંબધં ક ુ

modify ધુારો કરવો

molestation છેડતી કરવી

mom મ મી

Mommy & Me Program મ મી અને ુ ંકાય મ

money નાણા/ં પૈસા/ ધન

money damages નાણાં ુ ં કુસાન

money market securities નાણા ંબ ર ની સલામિતઓ

money order ટપાલથી નાણા ંમોકલવા/નાણા ંમાટ આદશ

monthly charge માિસક ખચ

More Advocates for Safe Homes (MASH) 
Organization

સલામત ઘર (MASH) સં થા માટના વ  ુ

હમાયતીઓ

mortgage ગીરવે કૂ ુ ં

mortgage company ગીરવે કૂલી કંપની

mortgage lender ગીરવે લઇને ધીરાણ કરનાર

mortgage loan broker ગીરવે કુ ને લેવાતા ઉધાર નાણા ંના દલાલ

mortgage statement ગીરવે ુ ા ુ ંિનવેદન
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mortgagee ગીરવે કુનાર

mortuary manager શબઘરના સચંાલક

mortuary owner શબઘરના મા લક

mother માતા

Mothers Against Drunk Driving (MADD)
નશો કર ને વાહન ચલાવનારાઓ નો િવરોધ 

કરનાર  માતાઓ ુ ંસગંઠન (MADD)

motion ગિત/ તાવ

motion picture editor ગિત ચ ના સપંાદક

motion picture executive ગિત ચ ના કારોબાર

motion picture technician or technologist ગિત ચ ના તકનીક િવ ્  અથવા ૌ ો ગક િવ ્

motor voter
(DMV) મોટર વાહન િવભાગમા ંન ધાયેલા 

મતદાર

Mountain Park Ranger Association
પવતોના ઉ ાન વનખડં કમચાર ુ ં

સગંઠન(માઉ ટઇન પાક ર જર એસોશીએશન)

mountains conservancy advisor પવતોના સરં ણ સલાહકાર

Mountains Recreation and Conservation 
Authority

પવતોમા ંમનોરંજન સબધંી અને સરં ણ 

માટના અિધકાર

movie designer ફ મ આલેખનકાર

movie theater executive િસનેમા ઘર કારોબાર

multi-ethnic society બ ુ- તીય સમાજ

multi-family dwelling બ ુ- ુ ુ ંબ માટ ુ ંરહઠાણ

multilingual બ ુભાષી

multilingual assistance hotline બ ુભાષી સહાય માટ હોટલાઇન

multilingual services બ ુભાષી સેવાઓ

multilingual voter assistance બ ુભાષી મતદાર માટ સહાય

Multilingual Voter Outreach Unit (MVOU)
બ ુભાષી મતદાર ધુી પહ ચવા માટ ુ ંએકમ 

(MVOU)

multi-media producer ઘણા ંબધા ં ચાર મા યમના િનમાતા

multiparty, proportional બ ુપ ીય, માણસર

multiple family ઘણા ંબધા ં ુ ુ ંબ
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multiple family residential ઘણા ંબધા ં ુ ુ ંબ માટ રહણાકં

multiple rural use limited agricultural zone
ઘણા ંબધા ં ામીણ ઉપયોગના કારણે ૃિષ 

ે ના ઉપયોગમા ંમયાદા આવી ગઇ છે

municipal િુનિસપલ

municipal ballot િુનિસપલ મતપ

municipal bond election િુનિસપલ કરારની ૂટંણી

municipal building િુનિસપલ મકાન

municipal code િુનિસપલ સં હતા

municipal corporation િુનિસપલ કોપ રશન

municipal court િુનિસપલ અદાલત

municipal court commissioner િુનિસપલ અદાલતના આ ુ ત

municipal court judge િુનિસપલ અદાલતના યાય િુત

municipal efficiency, consultant િુનિસપલની કાય મતાના, સલાહકાર

municipal election િુનિસપલની ૂટંણી

municipal law analyst િુનિસપલના કાયદાના િવ લેષક

municipal newspaper િુનિસપલ અખબાર

municipal peace officer િુનિસપલ શાિંત અિધકાર

municipal projects coordinator િુનિસપલ યોજનાઓ ના સહસયંોજક

municipal town િુનિસપલ નગર

Municipal Treasurers Association િુનિસપલ ખ નચીઓ ુ ંસગંઠન

municipal utility supervisor િુનિસપલ ઉપયો ગતાના અવે ક

Municipal Water District િુનિસપલનો જળ જ લો

municipality નગરપા લકા/ િુનિસપાલીટ

murder હ યા

Murray Hayden Urban Parks and Youth 
Service Program

Murray Hayden શહર  ઉ ાનો અને વુા સેવા 

માટ અ દુાન ભડંોળ રૂ  પાડવાનો કાય મ

muscular dystrophy fund raiser
ના બુ  સબધંી તકલીફોના નીવારણ માટ 

ભડંોળ ઉ  ુકરનાર

music સગંીત

music teacher સગંીત િશ ક

musician સગંીતકાર
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name of candidate ઉમેદવાર ુ ંનામ

name to appear on the ballot મતપ  પર નામ દખાશે

National Abortion Rights Action League ગભપાતના હ ો માટ રા ય કાયરત સઘં

national assessment of educational 
progress

શૈ ણક ગિત ની રા ય આકારણી

National Association for the Advancement 
of Colored People (NAACP)

આ કન અમેર કન તેમજ રંગ આધા રત લોકો 

ના સમાન હ ો માટ તેમજ તે લોકોની ગિત 

માટ ના કાય  કર ુ ંરા ય સગંઠન (NAACP)

National Association of Manufactures ઉ પાદકો ુ ંરા ય સગંઠન

National Association Security Dealers વેપાર ઓ ની રુ ા ુ ંરા ય સગંઠન

National Audubon Society

પ ીઓ ના ર ણ અને પ ીઓ ના રહઠાણની 

ળવણી કરતો સમાજ રા ય ઓ ુબન 

સોસાયટ

National Blue Ribbon School
રા ય  ુ રબન શાળા 1982 થી અમેર કાની 

મહાન શાળાઓ ના કાય મ તર ક ણીતો છે

National Board Certified Teacher રા ય સિમિતના મા ય િશ ક

National Convention રા ય અિધવેશન

National Council of Senior Citizens (NCSC) રા ય વ ર ઠ નાગ રકોની પ રષદ (NCSC)

national development coordinator રા ય િવકાસ સયંોજક

National Education Association (NEA) રા ય િશ ણ સગંઠન (NEA)

National Farmers Union (NFU) રા ય ખે તૂ સઘં (NFU)
National Federation of Independent 
Business

વતં  યાપાર ુ ંરા ય મહામડંળ

National Flood Insurance Program રા ય રૂ વીમા માટ કાય મ

National Flood Insurance Programs 
Community Rating System

રા ય રૂ વીમા માટના કાય મો, સ દુાયના 

દર-િનધારણની યવ થા

national forest રા ય વન / રા ય જગંલ

national grange બગીચાના ંમકાનવાળો રા ય ામ-િનવાસ
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National Green Ribbon Schools Award

અમેર કાના િશ ણ િવભાગ ારા શાળા 

લાઓ અને ઉ ચ િશ ણ માટની સ ં થાઓના 

સ માન માટ અપાતો રા ય ીન રબન 

શાળાઓ રુ કાર

national guard રા ય ર ક

National Head Start Conference રા ય વડા ારા સમંેલનનો ારંભ

National Housing Act રા ય હૃ અિધિનયમ

National Indian Gaming Commission
અમેર કાના ળૂ તુ આદ વાસી રહવાસીઓ 

માટની રમતો ુ ંરા ય આયોગ

National League of Women Voters મ હલા મતદારો ુ ંરા ય સઘં

National Little League Association

1939 મા ંશોધાયે ુ ંબેઝ બોલ અને સો ટ 

બોલની રમતો માટ નેશનલ લીટલ લીગ 

એસોશીએશન

National Marine Sanctuaries રા ય દ રયાઇ અ યાર યો

National Nursing Organization રા ય નિસગ સં થા

National Organization for Women મ હલાઓ માટની રા ય સં થા
National Parks and Conservation 
Association

રા ય ઉ ાનો અને સરં ણ સગંઠન

national political organizer રા ય રાજક ય આયોજક

national procedures for voter registration 
for elections for federal office

સમવાયી પદ ની ૂટંણી માટ મતદાર ન ધણી 

ની રા ય કાયવાહ

national register રા ય પ ક

national register of historic places ઐિતહાિસક થળો ુ ંરા ય પ ક
National Retired Teachers Association 
(NRTA)

રા ય િન ૃ  િશ ક સગંઠન (NRTA)

National Rifle Association (NRA) રા ય રાઇફલ સગંઠન (NRA)

National Science Foundation રા ય િવ ાન ુ ં િત ઠાન

national swat competition રા ય વાટ પધા

national swat competition team રા ય વાટ પધા માટની ટ મ

National Tax-Limitation Committee રા ય કર-મયાદા સિમિત

National Taxpayer Alliance રા ય કરદાતા જોડાણ

National Voter Registration Act રા ય મતદાર ન ધણી અિધિનયમ

National Water Research Institute રા ય જળ સશંોધન સં થા
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National Water Resources Association રા ય જળ સસંાધન સગંઠન

National Wildlife Federation (NWF) રા ય વ ય વન મહામડંળ (NWF)

natural law ુદરતી કાયદો

Natural Law County Committee ુદરતી કાયદાની તા કુા સિમિત

Natural Law Party નેચરલ લો પાટ

natural resource consultant ુદરતી સસંાધનના સલાહકાર

natural resource stewardship ુદરતી સસંાધનનો કારભાર

natural resources manager ુદરતી સસંાધનો ના સચંાલક

natural right ુદરતી અિધકાર

naturalist ૃિતવાદ

naturalization નાગ રકતા આપવી

naturalization swearing-in ceremony ા ૃિતકરણના શપથ હણ સમારોહ

nature conservancy ૃિત ુ ંસરં ણ

naturopath િનસગ પચારક

naval amphibious base નૌકાદળ જળ- થળ-ચર નો આધાર

naval officer નૌકા અિધકાર

navy combat veteran નૌકાદળ લડાઇ ના સેવા િન ૃ  સૈિનક

navy league નૌકાદળ સઘં

navy sonar technician નૌકાદળ સોનાર તકનીક િવ ્

Nazarene નાઝાર ન

neglect અવગણના/ ઉપે ા

negotiate વાટાઘાટો કરો

negotiating વાટાઘાટો ચા  ુછે

negotiation specialist વાટાઘાટોના િન ણાત

negotiation team વાટાઘાટો માટની ટ મ

neighbor પડોશી

neighborhood પડોશ

neighborhood activist પડોશી કાયકતા

neighborhood advocate પડોશના હમાયતી

Neighborhood Council Boardmember પડોશી પ રષદ સિમિતના સ ય

Neighborhood Council Elections પડોશી પ રષદ ની ૂટંણીઓ

Neighborhood Council(s) પડોશી પ રષદ (પ રષદો)
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neighborhood watch captain પડોશીની દખરખના ક ટન

neighborhood watching પડોશી ની દખરખ રાખી ર ા છે

neighborliness પડોશીપ ુ/ં િમલનસાર વભાવ વાળા

neo-Nazi િનયો-નાઝી

net ચો ખી / ળ

net state cost રા યની ચો ખી કમત

network માળ ું

networking skills નેટવ કગ ુશળતા

neurosurgeon મગજ રોગના સ ન

New Delhi નવી દ હ

new faces નવા ચહરાઓ

New Historic Preservation Ordinance ઐિતહાિસક ળવણી નો નવો વટ ુકમ

new ideas નવા િવચારો

news broadcaster સમાચાર સારણકતા

news commentator સમાચાર ટ પણીકાર

news reporter સમાચાર પ કાર

newspaper અખબાર

newspaper distributor અખબારના િવતરક

newspaper editor અખબારના સપંાદક

no ના

No argument against this measure was 
submitted

આ િવધેયક સામે કોઈ દલીલ ર ૂ કરવામા ં

આવી ન હતી

No Bonds Now Committee કોઈ કરાર હવેની સિમિતમા ંનથી

no candidate has filed કોઈ ઉમેદવાર અર  દાખલ કર  નથી

no candidates કોઈ ઉમેદવારો નથી

No Child Left Behind Program કાય મ પછ  કોઈ બાળક બાક  નથી

No rebuttal to the argument against this 
measure was submitted

આ િવધેયકની િવ ુ ધની દલીલનો કોઈ ર દયો 

ર ૂ કરવામા ંઆ યો ન હતો

noes િવરોધી મતો/ ના

nominating petition અર  ને નામાં કત કર  ર ા છ એ

nomination extension period નામાકંનના સમયગાળામા ંવધારો કરવો

nomination filing period નામાકંન દાખલ કરવાનો સમયગાળો

nomination of candidates ઉમેદવારો ુ ંનામાકંન
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nomination papers નામાકંન માટના પ ો

nomination period નામાકંનનો સમયગાળો

non-classified position બન-વગ ૃત થિત

noncompliance અ પુાલન ન કર ું

non-convertible બન-િવિનમય મ

non-discrimination ભેદભાવ િવના

none of the above ઉપરો તમાથંી કોઈ ન હ

non-exchangeable બન-િવિનમય કર  શકાય તે ુ ં

non-negotiable form બન-વાટાઘાટો માટ ન નુો

Non-partisan બન-પ પાતી

non-partisan canvass board બન-પ પાતી ૂટંણી- ચાર સિમિત

non-partisan local election official બન-પ પાતી થાિનક ૂટંણી અિધકાર

non-partisan offices બન-પ પાતી કચેર ઓ

non-partisan party બન-પ પાતી પ

Non-Point Source Pollution Control 
Program

બન- ુ ા વાળો ોત ૂષણ િનયં ણ કાય મ

non-profit બન-નફાકારક

non-profit association બન-નફાકારક સગંઠન

non-profit fundraiser બન-નફાકારક ભડંોળ ઉ ુ ંકરનાર

non-profit grant writer બન-નફાકારક અ દુાન લેખક

non-profit organization બન-નફાકારક સં થા

non-profit organization consultant બન-લાભકાર  સં થાના સલાહકાર

non-profit organization director બન-નફાકારક સં થાના િનદશક

non-profit organization president બન નફાકારક સં થાના ખુ

non-registrable બન-ન ધણીયો ય

non-residence બન-રહઠાણ

non-residential site બન-રહણાકં થળ

non-service-connected disability બન-સેવા-જોડાયેલ સબધંી િવકલાગંતા

non-substantive બન- ળૂ તૂ

non-tenured બન-કાયકાળ

normal retirement સામા ય િન િૃ

North America Aviation ઉ ર અમે રકાની ઉ યન સં થા
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Norwalk Girls Fastpitch League
LA/SOUTH BAY લાની બન-નફાકારક 

નોરવોક ગલસ ફા ટપીચ લીગ

not inconsistent અસગંત નથી

notary public હર નોટર

notation સકંત/ ન ધ

note ન ધ

notes of indebtedness દવાની ન ધ/ઋણની ન ધો

notice ચૂના/ યાન

notice is hereby given અહ થી ચૂના આપવામા ંઆવી છે

notice is published ચૂના કાિશત થયેલ છે

notice of election ૂટંણીની ચૂના

notice of intention હ નુી ચૂના/ઇરાદાની ન ધ

notice to voters મતદારોને ચૂના

notwithstanding તેમ છતા/ંહોવા છતાં

now, therefore હવે, તેથી

number & street નબંર અન ેશેર

numerous અનેક/અસં ય

nurse નસ

nurse practitioner યવસાયી નસ

nurseryman
વન પિત છોડ ઉછેરવા ુ ંકામ કરનાર 

માણસ/માળ

nursing agency owner નિસગ સં થાના મા લક

nursing student નિસગના િવ ાથ

nutrition consultant પોષણ ગેના સલાહકાર

nutrition distributor પોષણ િવતરક

nutritional supplement distributor પોષક રૂકના િવતરક

nutritionist પોષણિવદ

oath શપથ/સોગદં

oath of office પદના શપથ

objection વાધંો

obligation bonds જવાબદાર વાળા કરારો

obligations જવાબદાર ઓ

obligations of contract not impaired કરારની જવાબદાર ઓ નબળ  નથી
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obligations to special interest groups િવશેષ રસ ધરાવતા ૂથો માટની જવાબદાર ઓ

observer િનર ક

obsolete અ ચ લત

obsolete provision deleted અ ચ લત જોગવાઈ કાઢ  નાખવામા ંઆવી

obstetrician gynecologist િૂતિવ ાનની ીરોગ ચ ક સક

occupant કબ દાર

occupation યવસાય

occupational board યવસાિયક સિમિત

occupational therapist યવસાિયક ચ ક સક

occupational therapy યવસાિયક ઉપચાર

ocean thermal energy conversion સ ુ  ઉ ણતા ુ ંઊ મા ં પાતંર

odd numbered year િવ ચ  નબંર થયલે વષ

off bonds બધં બો ડ

office કચેર /કાયાલય

office holder હો ેદાર

office hours કચેર નો સમય

office location કચેર ુ ં થાન

office no. કચેર  ન.ં

Office of County Clerk તા કુા કાર ુનની કચરે

Office of Registrar-Recorder ન ધણી કરનાર ન ધણીકારની કચેર

Office of the City Clerk શહર  કાર ુનની કચરે

Office of the City Clerk - Election Division શહર  કાર ુનની કચરે  - ૂટંણી િવભાગ

Office of the Registrar of Voters મતદારોના ન ધણીની કચરે

office use only મા  કચેર ના ઉપયોગ માટજ

officeholder પદાિધકાર

officeholder expense fund પદાિધકાર ુ ંખચ ભડંોળ

officer અિધકાર

officer's answer અિધકાર નો જવાબ

officers of election ૂટંણીના અિધકાર ઓ

officers of the city શહરના અિધકાર ઓ
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official accounts of the city શહરના સ ાવાર હસાબ-ખાતાઓ

official and unofficial સ ાવાર અને બનસ ાવાર

official ballot સ ાવાર મતપ

official ballot card secrecy sleeve સ ાવાર મતપ  કાડ ુ તતા લીવ

official ballot democratic party સ ાવાર મતપ  ડમો ટક પાટ

official ballot for voting by mail ટપાલ ારા મતદાન માટ સ ાવાર મતપ

official ballot primary election ાથિમક ૂટંણી માટ સ ાવાર મતપ

official ballot translation sheet સ ાવાર મતપ ની અ વુાદ શીટ

official books of the city શહરના સ ાવાર ુ તકો

official canvass સ ાવાર ચાર

official information & statistics સ ાવાર મા હતી અને કડા

official information and statistics સ ાવાર મા હતી અને કડા

official information statistics સ ાવાર મા હતી કડા

official roster of voters મતદારો ની સ ાવાર કમચાર ની યાદ

official sample ballot સ ાવાર ન નૂા મતપ

official sample ballot and voter information
સ ાવાર ન નૂાના મતપ  અને મતદારની 

મા હતી

official sample ballot and voter information 
pamphlet

સ ાવાર ન નૂા મતપ  અને મતદારની 

મા હતી પિ કા

official title and summary prepared by ારા તૈયાર થયેલ સ ાવાર શીષક અને સારાશં

official title and summary prepared by the 
attorney general

સ ાવાર શીષક અને સારાશં ુ ય કાયદા 

અિધકાર  ારા તૈયાર કરવામા ંઆ યા છે

official voter information guide સ ાવાર મતદાર મા હતી માગદિશકા

offset ઓફસેટ

oil refinery worker તેલ શોધવાના કારખાનાનો કામદાર

oil worker તેલ કામદાર

Olympic Organizing Committee ઓ લ પક આયોજન સિમિત

ombudsman લોકપાલ

on location થળ પર

one time vote by mail ટપાલ ારા એક વખત મત આપો
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online ઓનલાઇન

Online Application ઓનલાઇન અર

on-line classes ઓનલાઇન વગ

online education classes ઓનલાઇન િશ ણના વગ

open primary ાથિમક ુ ુ ંરાખો

open primary act ુ ુ ં ાથિમક અિધિનયમ

open space ુ લી જ યા

open-door ુ લો દરવાજો

opening of instructional technology center ચૂના મક ૌધો ગક િવ ાન ક ુ ંઉદઘાટન

openness િનખાલસતા/ ુ લાપ ું

openness and integrity િનખાલસતા અને અખં ડતતા

operating engineer સચંાલન ઇજનેર

operating expenses સચંાલન ખચ

operating services સચંાલન સેવાઓ

operation and maintenance કામગીર  અને ળવણી

operations કામગીર ઓ

operative date કાયા મક તાર ખ/ લા  ુકરવાની તાર ખ

operator ચાલક

opinion polls મતદાન સબધંી જનમત અ ભ ાય

opinion pollster મતદાન સબધંી જનમતનો અ ભ ાય કરનાર

opinions of the authors લેખકોના મતં યો/ લેખકોના અ ભ ાયો

opponents િવરોધીઓ

optical engineer દ ટ સબંધંી ઇજનેર

optical scan voting system
દ ટથી ઝીણવટ વૂક તપાસવાની મતદાનની 

યવ થા

optimism આશાવાદ

optimist clubs આશાવાદ  લબો

optimizing અ ુ ળૂ આવ ેતે ુ ં ે ઠ કર  ર ા છ એ

optional pension વૈક પક િન િૃ -વેતન

optometrist
ઓ ટોમે ટ- ખ માટ ાથિમક આરો ય 

સભંાળ લે છે
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ordained minister િન ુ ત મં ી

order ુકમ/ મ

order for the detention અટકાયત માટ ુકમ

ordinance વટ ુકમ
ordinance ordering the holding of an 
election

ૂટંણી યોજવાનો ુકમ આપતો વટ ુકમ

ordinances - enacting clause વટ ુકમો - કલમ લા  ુકરવી

organic product creator કાબિનક ઉ પાદન સ ક

organization સં થા

organization of the board સિમિત ુ ંસગંઠન

organizational development consultant સગંઠના મક િવકાસ માટના સલાહકાર

organizational rules સં થાક ય િનયમો/ સગંઠના મક િનયમો

organizer સયંોજક/ આયોજક

original petition ળૂ અર

ornamental iron worker લોખડં ઉપર શુોભન કરનાર કામદાર

orthopedic surgeon હાડકા ની શ યા કરનાર

orthopedic surgery હાડકા ની શ યા

outlay ખચ

outpatient surgery center બહાર ના દદ   ુશ યા ક

outreach આગળ સર ું

outreach program કાય મ ને આગળ સારવો

outside agency બહાર ની સં થા

outstanding ઉ ૃ ટ/ બાક

over vote વધાર મત

overcharge વધાર ખચ

overlook road maintenance district જ લા મા ંમાગ ળવ ણ ની અવગણના

overmarked vote વ  ુપડતો ચ હ ત મત

override by council પ રષદ ારા વધાર બેસ ું

overtime compensation વધાર સમય માટ કામ કયા ુ ંવળતર

overtime work વધાર સમય માટ કામ

overview િનર ણ/ ઝાખંી

over-voted ballot મતપ  મા ંિનધા રત સં યાથી વ  ુમતદાન
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owners' property tax bills મા લકોની સપંિ  વેરા ુ ંિવધેયક

P.T.A. (Parent-Teacher Association) P.T.A. (માતાિપતા- િશ ક સગંઠન)

Pacific Regional Ballet Association પેિસ ફક ાદિશક મતપ  સગંઠન

package sorter પેકજ વગ કરણ કરનાર

pageant helper તમાશા સહાયક

painter ચ કાર

painting contractor ચ કામનો ઠકદાર

Palmdale councilman Palmdale પ રષદ નો માણસ

Palmdale Regional Medical Center Palmdale ાદિશક તબીબી ક

pamphlet પિ કા/ચોપાિન ું

Pan American Association Pan American સગંઠન

Paper Application                   કાગળ ઉપર અર

paper ballot કાગળ ુ ંમતપ

paper trail કાગળ ુ ંપગે ું

paperback writer કાગળની પાછળ લખનાર લેખક

paperless કાગળ વગર ું

parabolic પરવલયના વ પ ું

paraeducator પેટાિશ ક

paragraph ફકરો

paralegal પેટાકાયદાક ય

paralegal student પેટાકાયદાક ય િવ ાથ

paramedics પેટાતબીબ

paraprofessional પેટા યાવસાિયક

paratransit પેટાપ રવહન

parcel પોટ ુ/ંજમીનનો હ સો

parcel maps નકશાનો હ સો

parcel tax કરનો હ સો

parent માતાિપતા

Parent Teacher Assocation (PTA) 
Reflections

માતાિપતા િશ ક સગંઠન (PTA) િત બબ

Parent Teacher Student Association 
(PTSA)

માતાિપતા િશ ક િવ ાથ  સગંઠન (PTSA)

Parents Booster Club પેર સ ુ ટર લબ
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Parents Committee for Academic 
Excellence

શૈ ણક ઉ ૃ ટતા માટ માતાિપતા સિમિત

Parent-Teacher Association માતાિપતા-િશ ક સગંઠન

parish hall પે રશ હોલ

park and ride ઉ ાન અને હ ચકાની સવાર

park improvements ઉ ાનમા ં ધુારાઓ કરવા

park superintendent ઉ ાનના અિધ ક

parking at your polling place તમારા મતદાન થળ પર પા કગ

parking meters
પા કગના સમય જુબ કમત લેવાની ગણતર  

કર ુ ંમીટર

parks commissioner ઉ ાનોના આ ુ ત

parliamentarian સસંદસ ય

parole શરતી- દુતી ી

parole agent શરતી- દુતી ી માટ ના િતિનિધ

parole board judge શરતી- દુતી ી માટની સિમિતના યાયાધીશ

parole board representative શરતી- દુતી ી માટની સિમિતના િતિનિધ

parole officer શરતી- દુતી ી માટ ના અિધકાર

partial િશક

partisan (person) પ પાતી ( ય ત)

partisan (politics) પ પાતી (રાજકારણ)

partisan offices પ પાતી કચેર ઓ

partisan public office પ પાતી હર કચેર

partners in democracy લોકશાહ મા ંભાગીદારો

partners program ભાગીદારોનો કાય મ

party affiliation પ ુ ંજોડાણ

party central committee પ ની ક ીય સિમિત

party county central committee પ ની તા કુા મ ય થ સિમિત

party county council પ  ની તા કુા પ રષદ

party county council member પ ની તા કુા પ રષદ ના સ ય

party endorsement પ ુ ંસમથન

party label પ ના નામની પ ી
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party nominated પ ના નામાં કત

party preference પ ની પસદંગી

party regional director પ ના ાદિશક િનયામક

Past President Police Commission પોલીસ આયોગના તૂ વૂ ખુ

pastor પાદર

patent attorney એકાિધકાર પ  માટના કાયદાના અિધકાર

patent reliability engineer એકાિધકાર પ  માટની િવ સનીયતાના ઇજનેર

pathogen રોગકારક

Pathways Volunteer Hospice પાથવઝે વોલ ટ યર હો પક

patient registration clerk દદ  ન ધણી કાર ુન

patient resource worker દદ  સસંાધન કાયકતા

patrol division ફરતા રહ  કરાતી ચોક દાર નો િવભાગ

patrol sergeant ફરતા રહ  કરાતી ચોક દાર નો સા ટ

patron ો સાહક/ આ યદાતા

pawnbroker મહો ું દલાલ/ યાદાનો દલાલ

payable કૂવવાપા

paying કૂવણી કર  ર ા છ એ

payment કુવણી

payment of bonds લેણા-ખતની કુવણી

payment of debt દવા ની કુવણી

payment of revenue bonds મહ લૂ  લેણા-ખતની કુવણી

payment processor કુવણીની કાયવાહ  કરનાર

payroll પગારપ ક

payroll deduction પગારપ ક જુબ પગારમા ંકપાત

payroll period પગારપ ક જુબ પગારનો સમયગાળો

peace and freedom શાિંત અને વતં તા/પીસ એ ડ ડમ

Peace and Freedom County Committee પીસ એ ડ ડમ પ ની કાઉ ટ  સિમિત

Peace and Freedom Party પીસ એ ડ ડમ પ

peace officer શાિંત અિધકાર

Peace Officer Association શાિંત અિધકાર ુ ંસગંઠન
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pediatrician બાળરોગ િન ણાત

penal code ફોજદાર  નુાનો કાયદો/ દંડ સં હતા

penalties દંડ

penalty of perjury ૂ ુ ં બોલવાની સ

pending action બાક  કાયવાહ

pending trial અિન ણત ખટલો

pension સેવા િન િૃ -વેતન

pension and retirement system boards
સેવા િન િૃ  પછ ની આવક અને િન િૃ  

પછ ની યવ થા માટની સિમિત

Pentecostal of God ભગવાન માટ વધાર સગવડ વાળો ઓરડો

per capita માથા દ ઠ/ ય ત દ ઠ

per hour કલાક દ ઠ

percentage card game કાડ રમતની ટકાવાર

performance audit કામગીર ની હસાબ-તપાસણી

performance bond periodic surveys of 
proprietary departments

મા લક ના િવભાગોના દશન કરારની 

સમયાતંર સમી ા

performing songwriter ગીતકાર ર ૂ કર  ર ા છ એ

periodic review સમયાતંર સમી ા

permanent absentee application કાયમી ગેરહાજરની અર

permanent absentee voter કાયમી ગેરહાજર મતદાર

permanent absentee voter status કાયમી ગેરહાજર મતદારનો દર જો

permanent rank કાયમી મ

permanent vote by mail ટપાલ ારા કાયમી મત

permanent vote-by-mail voter (PVBMV)
કાયમી ટપાલ ારા મતદાન વાળો મતદાતા  

(PVBMV)

permanent vote-by-mail voter application
કાયમી ટપાલ ારા મતદાન માટ મતદારની 

અર

permanent vote-by-mail voter status
કાયમી ટપાલ ારા મતદાન કરનાર મતદારની 

 થિત

permit parking પા કગની પરવાનગી આપો

permits પરવાનગીઓ

personal ય તગત

          Gujarati Glossary 151 of 224  12/14/2021            



English (USA) Gujarati

personal income tax ય તગત આવક વેરો

personnel કમચાર ઓ

persons signing argument against
દલીલનો િવરોધ કરનાર ય તઓ હ તા ર 

કર છે

persons signing argument in favor of
દલીલની તરફણ કરનાર ય તઓ હ તા ર 

કર છે

persons signing rebuttal to the argument 
against

દલીલની િવ ુ ધના મત ુ ંખડંન કરનારા 

ય તઓ હ તા ર કર છે

persons signing rebuttal to the argument 
in favor of

દલીલની તરફણના મત ુ ંખડંન કરનારા 

ય તઓ હ તા ર કર છે

pet doctor પાલ  ુ ાણીઓના તબીબ/મનપસદં તબીબ

petition અર

Petition for Nomination નામાકંન માટની અર

petition organizer અર ના આયોજક

petition to hold election ૂટંણી યોજવાની અર

petty cash fund નાની રોકડ િનિધ/ના ુ ંરોકડ ભડંોળ

petty jury નાના દર ુ ંપચં

pharmaceutical technician દવા બનાવવાનો તકનીક િવદ

pharmacist ઔષધકાર/ દવાવાળો

pharmacy technician દવાનો તકનીક િવદ

phasing schedule તબ ાવાર સમયપ ક

phenomenal ય  /અસાધારણ ૃ ય

philosopher દાશિનક/ ફલ ફૂ

philosophy ત વ ાન/ ફલ ફૂ

phony drug war બનાવટ  દવા સામે ુ

photographer તસવીરકાર

physical exam શાર રક પર ા

physical plant ા ૃિતક છોડ/ભૌિતક છોડ

physical qualifications શાર રક લાયકાત/ભૌિતક લાયકાતો

physical therapist શાર રક ચ ક સક

physician ચ ક સક/દા તર

physicist પદાથિવ ાની/ભૌિતકશા ી
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piano instructor િપયાનો િશ ક

pick-up & drop-off zone લઇ જવાનો અને છોડ  દવાનો િવ તાર

pilates teacher પાઇલે સ િશ ક

Pilgrim Congregational Church િપલ ીમ સગંઠનના ચચ

pink provisional envelope

મતદારોની ન ધણીના દર ને દશાવ ુ ં

પર બડ ુ ં મા ંમતદાર ુ ંકામચલાઉ મતપ  

બીડ ુ ંહોય તે કામચલાઉ લુાબી પર બડ ું

pipe fitter પાઇપ જોડકામ-કાર ગર

pipeline engineer પાઇપલાઇનના ઇજનરે

plaintiff દાવો કરનાર વાદ

plan યોજના

plan member યોજના સ ય

Planned Parenthood Action Fund

લા ડ પેર થ ુડ એ શન ફંડ-  તીય અને 

જનન વા ય પર જનન આરો ય અને 

સ દુાય િશ ણ દાન કર છે. આયો જત 

િપ ૃ વ યા ભડંોળ

planner આયોજક

planner-business આયોજક- યવસાય

planning આયોજન

planning agency આયોજન માટની સ ં થા

Planning and Conservation League આયોજન અને સરં ણ સઘં

Planning and Transportation Commission 
(P&TC)

આયોજન અને પ રવહન આયોગ (P&TC)

Planning Commission આયોજન પચં

planning commissioner આયોજન આ ુ ત

plant equipment operator લા ટ ઉપકરણ ના ચાલક

plant geneticist આ વુિંશક છોડ/આ વુિંશકવાદ  વન પિત

plant manager કારખાનાનો સચંાલક

plant operator સયંં  ચાલક

plant security aide વન પિત રુ ા સહાયક

plasterer લેપ લગાડનાર
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platform સભામચં

play area રમત માટનો િવ તાર

play video િવ ડઓ ચલાવો

playground safety and recycling account
રમતના મેદાનની સલામતી અને ફર વાર 

ઉપયોગ મા ંલેવાય તેનો અહવાલ

playing field રમત ુ ંમેદાન

playwright નાટ કાર

pleads guilty દોિષત/દોષી ઠરવે છે

please note ૃપા કર ને ન ધો

please print ૃપા કર ને છાપો

pledge વચન/ િત ા

plumber પાણી ુ ંનળકામ કરનાર ય ત

plumbing પાણી ુ ંનળકામ

plumbing and sewer systems પાણી ુ ંનળકામ અને ગટર યવ થા

plumbing contractor પાણીના નળકામનો ઠકદાર

pocket veto પોકટ વીટો

podiatrist પો ડયા ટ

poet કિવ

police પોલીસ

Police and Fire Labor Leaders
પોલીસ અને આગ િવભાગના મ ુર ના 

અ ણીઓ

Police Association president પોલીસ સગંઠનના ખુ

Police Auxiliary Committee પોલીસ સહાયક સિમિત

police cadet પોલીસનો લ કર  િવ ાથ

police captain પોલીસ આગેવાન

police chief પોલીસ વડા

Police Chiefs' Association પોલીસ વડા ુ ંસગંઠન

police citizens patrol
પોલીસ નાગર કો ફરતા રહ  કરાતી ચોક દાર  

કર છે

Police Civilian Achievement Award

પોલીસ ારા નાગર કની જદગી બચાવવા માટ 

અસામા ય દશન ક  ુહોય તે માટ અપાતો 

િસ  રુ કાર
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Police Commission પોલીસ ુ ંઆયોગ

police commissioner પોલીસના આ ુ ત

police department પોલીસ િવભાગ

police department operation center પોલીસ િવભાગ કામગીર ુ ંક

police department oral interview board
પોલીસ િવભાગની મૌ ખક છુતાછ લુાકાત 

સિમિત

police detective પી તપાસ કરનાર પોલીસ

police dispatch પોલીસ રવાનગી

police inspector general પોલીસ મહાિનર ક

police investigator પોલીસ તપાસકતા

police laboratory પોલીસ યોગશાળા

police lieutenant પોલીસ લે ટન ટ

police officer પોલીસ અિધકાર

Police Officers Association પોલીસ અિધકાર ઓ ુ ંસગંઠન

police officers research પોલીસ અિધકાર ઓ સશંોધન કર છે

Police Officers Research Association, 
state & local

પોલીસ અિધકાર ઓ ુ ંસશંોધન સઘં, રા ય 

અને થાિનક

police operations center પોલીસ કામગીર ુ ંક

police or fire academies પોલીસ અથવા આગ અકાદમી

police photographer પોલીસ ફોટો ાફર

police power પોલીસ શ ત

police protective league પોલીસ ર ણા મક સઘં

police satellite center પોલીસ ઉપ હ ક

police sergeant પોલીસ સા ટ

police service representative પોલીસ સેવાના િતિનિધ

police stations પોલીસ ચોક ઓ

police volunteer પોલીસ વયસંેવક

policeman પોલીસનો માણસ

policewoman પોલીસ મ હલા

policy નીિત

policy analyst નીિત િવ લેષક

political રાજક ય

political action committee રાજક ય કાયની સિમિત
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political analyst રાજક ય િવ લેષક

political appointee રાજક ય િનમ કૂ/ રાજક ય હો ેદાર

political campaign coordinator રાજક ય અ ભયાનના સયંોજક

political campaign organizer રાજક ય અ ભયાનના આયોજક

political campaign worker રાજક ય અ ભયાનના કાયકર

political consultant રાજક ય સલાહકાર

political organizer રાજક ય આયોજક

political party રાજક ય પ

political party affiliation રાજક ય પ ુ ંજોડાણ

political party statements of purpose રાજક ય પ ના િનવદેનો નો હ ુ

Political Reform Act રાજક ય ધુારણા ુ ંઅિધિનયમ

political reform educator રાજક ય ધુારણાના િશ ક

political registration director રાજક ય ન ધણી િનયામક

political science રાજક ય િવ ાન

poll officer મતદાન અિધકાર

Poll Pass મતદાન પાસ

poll section ban મતદાન િવભાગનો િતબધં

poll star device મતદાન ુ ં ટાર ઉપકરણ

poll watcher મતદાન િનર ક

poll worker મતદાન કાયકર

polling place મતદાન થળ

polling place location મતદાન થળ ુ ં થાન

polls મતદાન

polls open and close મતદાન લેુ છે અને બધં થાય છે

polls section મતદાન િવભાગ

pollwatcher મતદાન િનર ક

pool service technician હોજની સેવાનો તકનીક િવ ્

pooled money investment account ભેગા કરલા સા ુ હક ધન ુ ંરોકાણ ખા ું

Pooled Money Investment Board ુ ડ મની ઇ વે ટમે ટ બોડ

popular vote લોકિ ય મત

Pop-Up Vote Center પોપ-અપ વોટ સે ટર

pornographic material અ લીલ સામ ી

port police દર યા કાઠંાના બદંરની પોલીસ
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port warden દર યા કાઠંાના બદંરનો ર ક

portfolio પોટફો લયો

portfolio turnover rate પોટફો લયો મા ં ુલ વેચાણ દર

position પદ/ થિત

possession, management and control of 
airport assets

એરપોટ સપંિ નો કબજો, સચંાલન અને 

િનયં ણ
possession, management and control of 
assets

સપંિ નો કબજો, સચંાલન અને િનયં ણ

possession, management and control of 
the harbor assets

બદંરની સપંિ નો કબજો, સચંાલન અને 

િનયં ણ

possession, management and control of 
water and power assets

પાણી અને વીજ સપંિ નો કબજો, સચંાલન 

અને િનયં ણ

post પદ

Post Baccalaureate Fellow for Educational 
Outreach

શૈ ણક પહ ચ માટ અ ુ નાતક ુ ંસાથી પદ

post offices ટપાલ કચરે ઓ

post paid પાછળ થી કૂ ુ/ં કૂવી દ ધેલી ટપાલ

post patriarchal values િપ સૃ ા મક ૂ યોની ઉપરાતં

post production supervisor ઉ પાદન પછ ના અવે ક

postal employee ટપાલ કમચાર

postal service ટપાલ સેવા

post-graduate degree અ ુ નાતક ઉપાધી

posting થળ-િનમ કૂ કર  ર ા છ એ

poverty ગર બી/ગર બાઈ

power contracts સ ા માટનો કરાર

power of attorney not acceptable કાયદા અિધકાર ની સ ા વીકાય નથી

power plant operator શ ત સયં ં ના ચાલક

power revenue fund વીજળ ની આવક ુ ંભડંોળ

power to issue debt દ ુ ં ર  કરવાની સ ા

power to order extensions of facilities િુવધાઓના િવ તરણના ુકમ આપવાની સ ા

powers શ તઓ/સ ાઓ

powers and duties સ ાઓ અને ફરજો
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practice of hydraulic fracking પાણીની શ તથી ભગં કરવાની થા

precinct મત િવ તાર/ ૂટંણી ે / પ રસર

Precinct Ballot Reader (PBR) મત િવ તારમા ંમતપ ને વાચંનાર (PBR)

precinct board મત િવ તારની સિમિત

precinct board ban મત િવ તારની સિમિત ઉપર િતબધં

precinct board member મત િવ તારના સિમિત સ ય

precinct captain મત િવ તારનો આગવેાન

precinct no. મત િવ તારનો નબંર

precinct officer મત િવ તારના અિધકાર

precinct technician મતિવ તાર નો તકનીક િવદ

precinct worker મત િવ તારનો કામદાર

predecessor રુોગામી

predefined વૂ યા યાિયત

preferential parking restrictions

પસદંગીવાળા પા કગની પરવાનગી ફ ત 

રહણાકં હ  ુમાટ જ છે, અ ય હ ઓુ માટના 

વાહનો ઉપર િતબધંો છે

preferred party પસદંગીની પાટ

Pregnancy Minor Program
વય ક ન હ થયેલી, સગીર મરની ગભ ધારણ 

કરલી સગભાઓ માટનો કાય મ

pre-k
ાથમીક શાળાના શી ણ પહલા બાળકોને 

શી ણ માટ તૈયાર કરતી બાલવાડ

pre-law student કાયદા વૂનો િવ ાથ

preliminary hearing ારં ભક નુાવણી/ ાથિમક નુાવણી

pre-med student વૂ - તબીબી િવ ાથ

premium વીમા-હપતો

prequalification of bidders બોલી લગાવનારાઓની વૂલાયકાત

Presbyterian પાદર  ઓ ારા સચંા લત

Presbyterian church પાદર  ઓ ારા સચંા લત ચચ

pre-school ાથિમક શાળા પહલાની શાળા

preschool board ાથિમક શાળા પહલાની શાળાની સિમિત
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pre-school director ાથિમક શાળા પહલાની શાળાના િનદશક

pre-school teacher ાથિમક શાળા પહલાની શાળાના િશ ક

prescribe ચૂવો

present council વતમાન પ રષદ

presentation to mayor મેયરને ર ૂઆત

preservationist સરં ણવાદ

preserved સાચવે ું

president રા પિત/ ખુ

president California organization of police 
& sheriffs

પોલીસ અને શે ર સના ક લફોિનયા સગંઠન ના 

ખુ

president California School Employees 
Association

ક લફોિનયાની શાળા કમચાર  સગંઠન ના ખુ

president elect ખુને ૂટં છે

president of the council પ રષદના ખુ

president of the United States નુાઇટડ ટ સના ખુ

president pro tem of the council પ રષદના ુંકા સમયગાળા માટના ખુ

president pro tempore ુ ંકા સમયગાળા માટના ખુ

presidential elector ખુપદના મતદાર

presidential preference રા પિતની પસદંગી

Presidential Primary Election રા પિતની ાથિમક ૂટંણી

presiding justice યાય િૂત ની અ ય તા

presiding justice, court of appeal અપીલ યાયાલયના યાય િૂતની અ ય તા

presiding municipal judge િુનિસપલ યાય િૂતની અ ય તા

press release ેસની હરાત/ અખબાર  યાદ

prestigious award િત ઠત રુ કાર

prevailing party વતમાન પ

prevailing wage વતમાન વેતન

prevent અટકાવો

price for purchase ખર દ  માટની કમત

pricing department manager
વ નુી કમત ન  કરવાના િવભાગ ના 

સચંાલક
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pricing manager કમત ના સચંાલક

priest પાદર / ગોર મહારાજ

primary care physician ાથિમક સભંાળ ચ ક સક

primary election ાથિમક ૂટંણી

primary nominating ાથિમક નામાકંન

primary nominating and consolidated 
elections

ાથિમક નામાકંન અને એક ીત ૂટંણીઓ

primary nominating elections ાથિમક નામાકંન માટની ૂટંણીઓ

Princess and Guides Program

બાળકો અને માતાિપતા વ ચેના દગીભરના 

સબધંોનો સાથ-સહવાસ, સબધંોના મહ વની 

સમજ અને સબધંોને મજ તુ કરવાનો કાય મ

principal આચાય ી/ ુ ય

principal and interest દુલ અને યાજ

principal civil engineering ુ ય બાધંકામ ઇજનેર

principal construction inspector ુ ય બાધંકામ િનર ક

principled and practical solutions િસ ાતંવાદ  અને યવહા ુ ઉકલો

print છાપો

printed on recycled paper
ફર વાર ઉપયોગમા ંલવેાતા કાગળ પર 

છાપવામા ંઆ ુ ંછે

printer ુ ક/છાપવા માટ ુ ંય ં

printing broker છાપકામના દલાલ

printing business owner છાપકામ યવસાયના મા લક

prior to maturity પ રપ વતા પહલાં

private ખાનગી/ ગત

private industry council ખાનગી ઉ ોગ પ રષદ

private investigator ખાનગી તપાસકતા

private organizations ખાનગી સ ં થાઓ

private sale ખાનગી વેચાણ

private school ખાનગી શાળા

private sector ખાનગી ે

private to captain આગેવાન માટ ખાનગી

private trustee ખાનગી યાશી
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privatization ખાનગીકરણ

privilege િવશેષાિધકાર

pro એના પ મા ં/ ધધંાદાર

pro bono ો બોનો

pro rata ભાગે પડ ું

pro tem ુ ંકા સમયગાળા માટ/અ પકાલીન

pro tempore ો ટ પોર

pro tempro ુ ંકા સમયગાળા માટ/કામચલાઉ તરફ

pro-active સ ય તરફ

probable સભંિવત

probate entrust મા ણત વિસયતના  ુસ પ ું

probate investigator મા ણત વિસયતનામા ના તપાસકતા

probation અજમાયશ

probation department અજમાયશી િવભાગ

probation officer અજમાયશી અિધકાર

probationary period અજમાયશી સમયગાળો

problem સમ યા

procedural ordinance યાગત વટ ુકમ

procedure યા/ કાયવાહ

procedure for adoption of ordinances વટ ુકમો અપનાવવાની યા

proceed of the bonds ઋણપ  ની ર ુઆત કરવાની યા

proceed of the tax કર ની ર ુઆત કરવાની યા

proceeding કાયવાહ મા ંઆગળ વધી ર ા છ એ

proceeds વેચાણ વગેરથી ા ત થતી ધનની આવક

proceeds of taxes કરવેરાથી ા ત થતી ધનની આવક

proceeds of the sale વેચાણથી ા ત થતી ધનની આવક

process engineering manager યા ઇજનરે ના સચંાલક

process for granting franchises, permits, 
licenses and entering into leases

િવશેષ વેચાણનો અિધકાર, પરવાનગીપ , 

પરવાનો અને ભાડાપ ા મા ં વેશ આપવાની 

યા

process of taxes કરવેરાની યા

procurement administrator વહ વટકતા ની ા ત
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producer િનમાતા

product designer ઉ પાદન આલખેનકાર

production company owner ઉ પાદન કંપની ના મા લક

production department ઉ પાદન િવભાગ

production engineer ઉ પાદન ઇજનરે

production fee ઉ પાદન માટ ુ ંમહનતા ું

production mechanic ઉ પાદન માટના ય ં  - કાર ગર

production planner ઉ પાદન આયોજક

productivity commission ઉ પાદકતા માટ આયોગ

pro-family પ રવાર તરફ

professional યાવસાિયક

professional practice યાવસાિયક અ યાસ

professional standards advocate યાવસાિયક ધોરણોના હમાયતી

professionalism યાવસાિયકતા/ યાવસાયીકરણ

professor અ યાપક

professor emeritus િન ૃ  થયેલ અ યાપક

professor, American Government અ યાપક, અમે રકન સરકાર

program analyst કાય મ િવ લેષક

program director કાય મ િનદશક

program manager કાય મ સચંાલક

programmatic environmental impact 
statement

કાય મથી ઉ પન થતી પયાવરણીય િવષય ના 

ભાવ ગે ુ ંિનવેદન

programmer કાય મ આયોજનકાર

prohibition િતબધં

prohibition of underwriter gifts and political 
contributions

હામીદાર ભેટ અને રાજક ય યોગદાન પર 

િતબધં

prohibition on council member serving in 
other capacity

અ ય મતામા ંફરજ બ વતા પ રષદના 

સ ય પર િતબધં

prohibition on leasing harbor property as 
excess

બદંરની િમલકત ને વધારાની િમલકત તર ક 

ભાડ આપવા પર િતબધં

prohibition on reappointment નુઃિનમ કૂ પર િતબધં

project યોજના

project administrator યોજના ના વ હવટકતા
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Project Angel Tree દવ ુત ૃ  ની યોજના

project coordinator યોજના ના સયંોજક

Project Lead The Way Program ો ટ લીડ ધ વે ો ામ

project leader યોજના નો નેતા

project manager યોજના સચંાલક

project vote smart ચાલાક મતની યોજના

pro-life વન તરફ

promotion બઢતી

promulgating ણામ કર  ર ા છ એ

prop maker િમ કત બનાવનાર

property and interests િમલકત અને ુ ચઓ/સપંિ  અને હત

property line િમલકત ની રખા

property manager િમલકતના સચંાલક

property owner િમલકતના મા લક

property owners association િમલકત મા લકો ુ ંસગંઠન

Property Sales Person િમલકત વેચનાર ય ત

property tax િમલકત કર

property taxpayer counsel િમલકત કરદાતાની સલાહ

proponent હમાયતી/સમથક

proportional representation માણસર િતિનિધ વ

proposal િવધેયક/દરખા ત

proposed ૂચત

Proposed 2000 Public Safety Facilities 
Bond General Obligation Bond

ૂચત 2000 હર સલામતીની િુવધાઓનો  

કરાર અને  સામા ય જવાબદાર નો કરાર

proposed amendment ૂચત ધુારો

proposed budget ૂચત દાજપ

proposition િવધેયક/દરખા ત

proprietary departments મા લક ના િવભાગો

proprietor of business યવસાયનો મા લક

prosecute કુ મો ચલાવવો

prosecuting attorney કુ મો ચલાવનારા કાયદા અિધકાર
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prosecuting civil attorney કુ મો ચલાવનારા નાગ રક કાયદા અિધકાર

prosecuting investigator તપાસકતા પર કાયવાહ  કર  ર ા છ એ

prosecution કુ મો ચલાવવા માટની કાયવાહ

prosecutions against ની સામે કાયવાહ  કરવી

prosecutor ફ રયાદ

prospect સભંાવના

protected historic resource સરં ત ઐિતહાિસક સસંાધન

protecting groundwater resources ગૂભ જળ સસંાધનો ુ ંર ણ કર ું

proven leadership સા બત ને ૃ વ

provide દાન કરો

provide for માટ ની જોગવાઈ કરો

provides રૂ  પાડ છે/ દાન કર છે

provision જોગવાઈ

provision of quarters િનવાસની જોગવાઈ

provisional ballot કામચલાઉ મતપ

provisional ballot envelope કામચલાઉ મતપ ુ ંપર બડ ું

provisional voter receipt કામચલાઉ મતદાર રસીદ

provisional voting કામચલાઉ મતદાન

provisional voting guide કામચલાઉ મતદાન માગદિશકા

prudent person standard સમજદાર ય ત ુ ંધોરણ

psychiatrist મનો ચ ક સક

psychological counselor મનો ચ ક સક સલાહકાર

psychologist મનોવૈ ાિનક

psychotherapist મનો ચ ક સક

public હર/સાવજિનક

public affairs હર બાબતો

public affairs specialist હર બાબતોના િન ણાત

public agency હર સં થા

public assistance સાવજિનક સહાય

public body હર સં થા

public citizen હર નાગ રક

Public Comment Period હર ટ પણી માટનો સમયગાળો
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Public Consultation Meeting સાવજિનક પરામશની બેઠક

public contract code હર કરારની સં હતા

public corruption fighter હર ટાચાર સામે લડનાર

public defender હર સરં ક

public defense attorney હર બચાવના કાયદા અિધકાર

public education સાવજિનક િશ ણ

public elected officials સાવજિનક ૂટંાયેલા અિધકાર ઓ

public employee હર કમચાર

public financing સાવજિનક િધરાણ

public health સાવજિનક આરો ય

Public Hearing હર નુાવણી

public housing સાવજિનક આવાસ

public improvements સાવજિનક ધુારાઓ

public information officer હર મા હતીના અિધકાર

public inspection period સાવજિનક  િનર ણનો સમયગાળો

public interest attorney સાવજિનક હતના કાયદા અિધકાર

public involvement administrator સાવજિનક સડંોવણીના યવ થાપક

public labor management administration હર મ ૂર સચંાલન વહ વટ

public law હર કાયદો

public librarian સાવજિનક થંપાલ

Public Library Construction and 
Renovation Bond Act

સાવજિનક ુ તકાલય બાધંકામ અને મરામ  

માટ ઋણપ  અિધિનયમ

public matching funds સાવજિનક મેળ ખાતા ભડંોળ

public matching funds and campaign 
expenditure limitations

સાવજિનક મેળ ખાતા ભડંોળ અને બેંશ 

ખચની મયાદાઓ

public officer હર અિધકાર

public opinion લોકમત/લોકોનો અ ભ ાય

public peace હર શાિંત

public policy હર નીિત

public projects હર યોજના

public reference librarian હર સદંભના થંપાલ

public relations હર સબંધંો/ જનસપંક
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public resources code હર સસંાધનોની સ ં હતા

public rights attorney હર અિધકારના કાયદા અિધકાર

public safety હર સલામતી

Public Safety Committee હર સલામતીની સિમિત

public safety facilities હર સલામતીની િુવધાઓ

public safety officer હર સલામતીના અિધકાર

public school હર શાળા

public school teacher હર શાળાના િશ ક

public sector manager હર ે ના સચંાલક

public servant હર સેવક

public service announcement હર સેવાની ઘોષણા

public services હર સેવાઓ

public services director હર સેવાઓના િનયામક

public speaker હર વ તા

public system consultant હર યવ થાના સલાહકાર

public transit હર પ રવહન

public utilities હર ઉપયો ગતાઓ

public work હર કામ

Public Works Department હર બાધંકામ િવભાગ

publication કાશન

publication or posting of ordinances વટ ુકમો ુ ં કાશન અથવા િનમ કુ

publicist વતમાન પ ોમા ં હર ો ચચનાર

publish કાિશત કર ું

publisher કાશક

publisher and author કાશક અને લેખક

puff ads પફ હરાતો

pugilist instructor ુ ાબા  કરનારના િશ ક

punch card પિ કાને કા ુ ંપાડ ું

punch card voting system
પિ કાને કા ુ ંપાડ ને મતદાન કરવાની 

યવ થા

puncher છેદ

purchases ખર દ ઓ

purchasing ખર દ  કર  ર ા છ એ
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purple heart medal પપલ હાટ (પીએચ) મેડલ

purpose હ ુ

pursuant to અ સુર  ર ા છ એ

push poll મતદાન માટ દબાણ

quadrant ચ થુાશ

qualifications લાયકાતો

qualified લાયક

qualified voter લાયક મતદાર

Quality and Productivity Commission ણુવ ા અને ઉ પાદકતા ુ ંઆયોગ

quality assurance ણુવ ાની ખાતર

quality control ણુવ ા ુ ંિનયં ણ

quality management ણુવ ાના યવ થાપન

quality of life વન ની ણુવ ા

quarters િનવાસ

quasi-judicial અધ-અદાલતી/અધ- યાિયક

quasi-municipal corporation અધ- િુનિસપલ કોપ રશન

Quick Response (QR) Code ઝડિપ િતસાદ (QR)  સં હતા

quick steps to voting મતદાન માટ ઝડપી પગલાં

quo warranto અિધકારની ૃ છા/‘’કયા હકથી’’?

quorum કાયસાધક સં યા

rabbi ય દૂ  ધમ ુ ુ

radar man and air gunner દશા ન  કરનારો માણસ અને હવાઈ તોપચી

radio ર ડયો

radio announcer ર ડયોમા ંઘોષણા કરનાર

radio program director ર ડયો કાય મના િનયામક

radio show host ર ડયો કાય મના યજમાન

radio talk host ર ડયોમા ંવાતાલાપના યજમાન

radiological technologist ર ડયોલો કલ ૌ ો ગક િવ ્

rail transit assessments ર વે પ રવહન આકારણી

railroad switchman રલરોડ વીચમને

railroad worker રલરોડનો કામદાર

Rainy Day Fund વરસાદ  દવસ માટ િનિધ
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raise test scores પર ણના ક વધારવા

raise the bar બાર ને ચો કરો

ramp
ઠગાઈ/છેતરિપડ /ઉપર નીચે જવાનો 

ઢાળવાળો માગ

ranch camp પ ઉુછેર િશ બર/પ પુાલન િશ બર

rancher પ પુાલન િશ બરના મા લક

random alphabet drawing ળૂા રો ુ ંઅ યવ થત ચ

randomized alphabet drawing ળૂા રોની અ યવ થા ુ ં ચ

range area
ેણી િવ તાર/કાય ે ની મયાદા મા ંઆવતો 

િવ તાર

rank choice voting મ પસદંગીવા ં મતદાન

rank-and -file
સામા ય સૈિનક /સાધારણ માણસ / સામા ય 

માણસ

ranked choice voting દર ની પસદંગી માટ મતદાન

rapid transit ઝડપી પ રવહન

rate ભાવ/દર

rate of contribution ફાળાનો દર

rate of taxation કરવેરાનો દર

rate setting દર યુો જત કર  ર ા છ એ

rates and charges દર અને ુ ક

rates of withdrawal ઉપાડના દરો

rates, rules and regulations દર, િનયમો અને િનયમન

ratification બહાલી / અ સુમથન

ratify બહાલી આપવી / અ સુમથન આપ ું

RAVBM (Remote Accessible Vote by Mail) RAVBM  (ટપાલ ારા મતની ુ ર થ ગુમતા)

Read Across America Day ર ડ અ ોસ અમે રકા દવસ

reading and literacy improvement વાચંન અને સા રતામા ં ધુારણા

reading recovery નુ: ા ત િવશે વાચંી ર ા છ એ

Ready, Set, Read તૈયાર, યુો જત, વાચંો

real estate (RE) broker થાવર િમલકતના (RE) દલાલ

Real Estate Korean American Brokers 
Association

થાવર િમ કતના કો રયન અમે રકન દલાલો ુ ં

સગંઠન
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real estate salesperson થાવર િમલકતના વેચાણ કરનાર

real property appraiser અચલ સપંિ  ના ૂ યાકંનકતા

realignment નુઃગોઠવણી

realtor થાવર િમલકત સબધંી યવસાય કરનાર

realtor consultant થાવર િમલકત સબધંી સલાહકાર

realtors director થાવર િમલકત સબધંી િનદશક

realty/securities broker િમલકત / મીનગીર  પ ના દલાલ

reappointment નુિન ુ ત/ નુઃિનમ કૂ

reapportion નુિવચાર/ નુઃિવભાજન

reasonable યાજબી

reassignments ફર થી કાયની સ પણી કરવી/ નુઃસ પણીઓ

rebate કસર/ ટ

rebuttal to argument against િવ ુ ધની દલીલ ુ ંખડંન

rebuttal to argument in favor of તરફણની દલીલ ુ ંખડંન

rebuttal to the argument against measure િવધેયક સામેની દલીલ ુ ંખડંન

rebuttal to the argument for measure િવધેયક માટની દલીલ ુ ંખડંન

rebuttals ર દયો/ખડંન

recall હો ાથી ૂર કરવા/યાદ કર ુ ં/ પા  ંબોલાવ ું

recall answer
પાછા બોલાવવા માટનો જવાબ/ હો ાથી ૂર 

કરવા માટનો જવાબ

recall ballot
પાછા બોલાવવા માટ ુ ંમતપ / હો ાથી ૂર 

કરવા માટ મતપ

recall campaign organizer અ ભયાન આયોજકને પાછા બોલાવો

recall election
પાછા બોલાવવા માટની ૂટંણી/ હો ાથી ૂર 

કરવા માટની ૂટંણી

recall grounds
પાછા બોલાવવા માટનો આધાર/ હો ાથી ૂર 

કરવા માટનો આધાર
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recall of public officer
હર અિધકાર ને પાછા બોલાવવા/ હર 

અિધકાર ને હો ાથી ૂર કરવા

recall petition
પાછા બોલાવવાની અર / હો ાથી ૂર કરવા 

માટની અર

recall prevails
પાછા બોલાવવાના આદશ માટ ચ લત હો ુ ં

/ હો ાથી ૂર કરવા માટ ચ લત હો ું

recall statements
પાછા બોલાવવા માટ િનવદેનો કરો/ હો ાથી 

ૂર કરવા માટ િનવદેનો કરો

recall to active duty સ ય ફરજ માટ પાછા બોલાવો

receiving clerk કાર ુનની ા તી

reception વાગત

receptionist વાગતકતા / વાગત કરનાર

recital પઠન / હક કત ુ ંિવગતવાર બયાન

recite on the face of the bonds
ઋણપ ની સામે સાવજિનક ત ય પર મોટ થી 

બોલ ું

reclaimed water પાણી ફર  વ ુ/ં નુઃ ા ત પાણી

reclamation board
નુઃ ા ત સિમિત/ જમીન ધુારણા માટની 

સિમિત

recognition મા યતા/ ઓળખાણ

recommendations ભલામણો/ અ શુધંાન મા ંહો ુ ં

reconcile સમાધાન / સમાધાન કરાવ ું

record message સદંશ ની ન ધ કરવી

recorder ન ધ કરનાર ય ત ક વ ુ

records ન ધણીઓ

recount ફર  વાર ગણતર  કરવી

recount process ફર  વાર ગણતર ની યા

recreation મનોરંજન

Recreation and Park District મનોરંજન અને પાક જ લો

Recreation and Parks Department મનોરંજન અને ઉ ાનો નો િવભાગ

recreation supervisor મનોરંજન અવે ક

recreational મનોરંજન ને લગ ું
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recruit ભરતી

recruitment and selection ભરતી અને પસદંગી

recycling ર માથંી ફર  ઉપયોગી વ  ુબનાવવી

recycling programs coordinator ફર  ઉપયોગમા ંલવેાના કાય મના સયંોજક

redeemable કમત આપીને પા  ંમેળવ ું

redemption વળતર/ ુ ત

redevelopment નુિવકાસ
Redevelopment Agency Oversight 
Committee

નુિવકાસ સં થાની િનર ણ સિમિત

Redevelopment Project Area Committee િવ તારના નુિવકાસ યોજનાની સિમિત

redistricting નુઃ જ લાકરણ

redistricting by ordinance વટ ુકમ ારા  નુઃ જ લાકરણ કર ું

Redistricting Commission નુઃ જ લાકરણ માટ ુ ંઆયોગ

redistricting process નુઃ જ લાકરણ માટની યા

reduce budget દાજપ મા ંઘટાડો કરવો

reduction of demand on treasury ખ ના પર માગંમા ંઘટાડો

redwood forests રડ ડુ જગંલો

re-elect ફર થી ૂટંો

re-election નુઃ ૂટંણી

referee મ ય થ / પચં

referenda petition લોકમત સં હ માટની અર

referendum લોકમત સં હ/ જનમત સં હ

referendum measure લોકમત સં હ ુ ંિવધેયક

referendum ordinance લોકમત સં હનો વટ ુકમ

referendum statute લોકમત સં હનો કાયદો

refinance નુઃિધરાણ

refinery worker ખિનજ શોધન કારખાના નો કાયકર

reform ધુારો

reform party પ  ની દર ધુારા કરવા

refrigeration ર જરશન

refund bonds ઋણપ ની િનિધ પરત કરવી

refund of contributions ફાળો પરત કરવો
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regional ાદિશક

regional board ાદિશક સિમિત

regional environmental leader ાદિશક પયાવરણીય નેતા

Regional Occupation Program Commission ાદિશક યવસાય કાય મ આયોગ

Regional Occupational Program ાદિશક યવસાિયક કાય મ

Regional Vector Control Board ાદિશક વે ટર િનયં ણ બોડ

register ન ધણી માટનો ચોપડો

register to vote મત આપવા માટ ન ધણી કરો

registered ર ટર / નોધાયે ું

registered home address ન ધાયેલ ઘર ુ ંસરના ું

registered voters ન ધાયેલા મતદારો

registrable ન ધણી માટ યો ય

registrar of records હવાલોના ન ધણી અિધકાર

registrar of voters મતદારોના ન ધણી અિધકાર

registrar of voters (office) મતદારોના ન ધણી અિધકાર  (કચેર )

registrar of voters (title) મતદારોના ન ધણી અિધકાર  (શીષક)

Registrar-Recorder ન ધણી અિધકાર -ન ધ કરનાર ય ત

registrar's office ન ધણી અિધકાર ની કચરે

registration ન ધણી

registration by mail form ટપાલ ન નૂા ારા ન ધણી

registration certificates ન ધણીના માણપ ો

registration form ન ધણી માટ નો ન નુો

registration request line ન ધણી માટ િવનતંી રખા

registration-by-mail ટપાલ- ારા- ન ધણી

Regular Board of Education Elections િશ ણ ૂટંણીઓ ની િનયિમત સિમિત

regular city elections િનયિમત શહરની ૂટંણીઓ

regular grand jury િનયિમત ભ ય પચં

regular session િનયિમત સ

regulation િનયમન / િવિનયમ

regulatory functions િનયમનકાર  કાય

rehabilitation and restoration નુવસન અને નુઃ થાપન

rehabilitation centers નુવસન ક ો
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reimbursements વળતર/ ભરપાઈ

reinstatement
ફરિનમ કૂ કરવી / વૂવત કર ુ ંતે / 

નુઃ થાિપત કરો

reject અ વીકાર / નામ ં ૂર કર ું

Relay for Life વન માટ નુઃ સારણ

released liability જવાબદાર  માથંી ુ ત થઇ ગયા

reliable leadership responsive િવ સનીય ને ૃ વ િતભાવશીલ

reliable water supply િવ સનીય પાણી રુવઠો

remedies for default ળૂ તૂ માટના ઉપાયો

remodeling contractor ફર  થી બનાવવાના ઠકદાર

Remote Accessible Vote by Mail (RAVBM) ટપાલ ારા ૂર થ લુભ મત (RAVBM)

removal ૂર કર ુ ં/ ના દૂ કર ું

renovation નવીનીકરણ

Rent Adjustments Commission ભાડાની ગોઠવણો ુ ંઆયોગ

rent board member ભાડા સિમિતનો સ ય

rent commissioner ભાડા પચંનો આ ુ ત

rent control board commissioner ભાડા િનયં ણ સિમિતના આ ુ ત

rent control commissioner ભાડા િનયં ણ આ ુ ત

repairs and upgrades સમારકામ અને ધુારાઓ કરવા

repay કુવી આપ ુ ં/ બદલો આપવો

repayment કુવણી

repeal રદ કરો

repealed રદ કરવામા ંઆ ું

repeals and re-enacts રદ કર છે અન ેફર થી અમલમા ં કૂ છે

repel ૂર કર ુ ં/ િનવારણ કર ુ ં/ ખડંન કર ું

replenishment district representative નુઃભરણી માટના જ લા િતિનિધ

reporter પ કાર / ખબરપ ી

representation system ર ૂઆતની યવ થા/ િતિનિધ વની ણાલી

representative િતિનિધ

republican રપ લકન

Republican Central Committee રપ લકન પ ની ક ીય સિમિત
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Republican Party રપ લકન પ

republican whip રપ લકન પ નો દંડક

request િવનતંી/ અર

requests for and issuances of opinions
અ ભ ાયોની ફાળવણી અને મતં યોને ર  

કરવા માટ િવનતંીઓ કરવી

required tax rate જ ર  કર દર

requirements જ ર યાતો/ આવ યકતાઓ

re-register ફર થી ન ધણી કરો

rescue mission બચાવ અ ભયાન

research સશંોધન

researcher સશંોધક

reservation for departmental purposes ખાતાક ય હ ઓુ માટ અનામત

reserve અનામત / આર ણ કર ું

reserve funds અનામત ભડંોળ

reserve officer અનામત અિધકાર

reservoir જળાશય / ભડંાર / જલાગાર

resettlement franchises નુવસન નાગ રકતા માટના અધીકારો આપવા

residence રહઠાણ

residence address રહઠાણ ુ ંસરના ું

residency requirement રહઠાણની આવ યકતા

residential િનવાસી/ રહણાકં

residential community રહણાકં સ દુાય

residential taxpayer રહણાકં કરદાતા

resident's association િનવાસીઓ ુ ંસગંઠન

resolution ઠરાવ

resource સસંાધન/ ોત

respectfully submitted આદર સાથે તુ કરવામા ંઆ ું

respiratory care practitioner સન સબધંી સભંાળ રાખનારા યવસાયી

respite care રાહત કાળ  / રાહત સભંાળ

respond િત યા કરવી / જવાબ આપવો

responsibilities જવાબદાર ઓ
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restaurant ભોજનાલય

restaurant manager ભોજનાલયના સચંાલક

restauranteur ભોજનાલયના મા લક

restoration નુઃ થાપન / પા  આપ ુ ં/ ફર-સ પણી

restore નુઃ થાિપત કરો

restriction on પર િતબધં

restrictions િતબધંો

restrooms શૌચાલયો

retail ટક

retail grocer ટક ક રયા ું

retail manager ટક યવસાયના સચંાલક

retail worker ટક કામદાર

retain ળવી રાખો / કબ મા ંરાખ ું

retired િન ૃ

retired administrator િન ૃ  વહ વટકતા

retired aerospace engineer

અવકાશમા ંમોકલવાના ંહવાઇ જહાજ, વાહનો 

અને તેની સામ ી બનાવવાના ઉ ોગ નો 

િન ૃ  ઇજનરે

retired airport manager હવાઇ મથકના િન ૃ  સચંાલક

retired army colonel લ કરના િન ૃ  કનલ

retired business owner િન તૃ યવસાય મા લક

retired business woman િન ૃ  યવસાયી મ હલા

retired businessman િન ૃ  વેપાર

retired businesswoman િન ૃ  વેપાર  મ હલા

retired educator િન ૃ  િશ ક/ િન ૃ  િશ કા

retired engineer િન ૃ  ઇજનરે

retired environmental engineer િન ૃ  પયાવરણીય ઇજનરે

retired government analyst િન ૃ  સરકાર  િવ લેષક

retired government worker િન ૃ  સરકાર  કાયકર

retired legal secretary િન ૃ  કા નૂી સ ચવ

retired legalization officer િન ૃ  કા નૂીકરણ અિધકાર

retired nurse િન ૃ  નસ
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retired paralegal િન ૃ  પેટાકાયદાક ય

retired police chief િન ૃ  પોલીસ વડા

retired political assistant િન ૃ  રાજક ય સહાયક

retired professor િન ૃ  ોફસર

retired school superintendent િન ૃ  શાળા અિધ ક

retired school teacher િન ૃ  શાળા િશ ક/ િન ૃ  શાળા િશ કા

retired sheriff's lieutenant િન ૃ  શે રફના લે ટન ટ

retired teacher િન ૃ  િશ ક/િન ૃ  િશ કા

retired technical writer િન ૃ  તકનીક  લેખક

retired technology manager િન ૃ  ૌધો ગક િવ ાન સચંાલક

retired union member િન ૃ  સઘં સ ય

retirement િન િૃ

retirement credit િન િૃ  પછ ની શાખ

retirement fund િન િૃ  િનિધ/ િન િૃ  ભડંોળ

retirement system િન િૃ  યવ થા/િન િૃ  ણાલી

retroactive વૂવત

retrofit પછ થી જોડાયેલો ભાગ

return address પરત મોકલવા ુ ંસરના ું

return of election ૂટંણી પર પાછા ફર ુ/ં ૂટંણી ુ ં નુરાગમન

reuse planning authority આયોજન માટની સ ાનો ફર થી ઉપયોગ કરો

revenue આવક

Revenue and Taxation Code આવક અને કરવેરાની સં હતા

revenue bonds ઋણપ ની આવક

revenue funds આવક ુ ંભડંોળ

revenue generated by the tax કર ારા ઉ પ  થતી આવક

revenue limit આવકની મયાદા

revenue sharing આવકની વહચણી

revenue sharing trust fund આવકની વહચણી માટના યાશ ુ ંભડંોળ

reverend આદરણીય/ આદર /  ેય

review સમી ા
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review commission સમી ા આયોગ

revisions નુરાવતનો/ ધુારાઓ/ સશંોધનો

revisions to city election procedures શહરની ૂટંણી યામા ં ધુારો

revitalization zones નુ િવત ે

revitalize નવા વનનો સચંાર થવો/ નુ િવત

revival time નુ ુ થાન માટનો સમય

revocation upon notice
ચૂના પર પા  ંખચ ુ ંતે/  ચુના પર રદ 

કર ુ ંતે

revolving fund
સતત ભરવામા ંઆવ  ુહોય અને ઉપાડ 

કરવામા ંઆવ  ુહોય તે ુ ંફર ુ ંભડંોળ

re-zoning ફર થી ે ની રચના કરવી

ridgeline ટકર ઓની હારમાળા

ridgeline preservation ordinance ટકર ઓની હારમાળા સાચવણીનો વટ ુકમ

right of life વનનો અિધકાર

right to purchase ખર દ  કરવાનો અિધકાર

right to vote મત આપવાનો  અિધકાર

risk management જોખમ માટ સચંાલન

risk manager જોખમ માટ યવ થાપક

road construction salesman માગ બાધંકામ સામ ીના વેચાણકતા

Roberti-Z'berg-Harris Urban Open Space 
and Recreational Program Act

Roberti-Z'berg-Harris શહર  ુ લ જ યા અને 

મનોરંજન કાય મ અિધિનયમ-મનોરંજન 

અથવા ુ લી જ યાના હ  ુમાટ શહરો, 

કાઉ ટ ઓ અને જ લાઓને િવભાગ ારા 

આપવામા ંઆવતા અ દુાનને અિધ ૃત કર છે.

rocket scientist રોકટ વૈ ાિનક

roofer છત ુ ંકામ કરવા વાળો

roofing contractor છત ુ ંકામ કરવા વાળો ઠકદાર

Rookie of the Year Award ુક  ઓફ ધ યર નો રુ કાર

rose garden લુાબનો બગીચો

roster કમચાર  યાદ
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roster index કમચાર  યાદ ની અ ુ મ ણકા

roster of voters મતદારોની નામાવ લ

rotary રોટર

rotary club રોટર  લબ

rowing coach નૌકાયાનની તાલીમ આપનાર

rubber seal રબર ની મહોર

rubber stamp રબરની મહોર

rules િનયમો

rules and regulations િનયમો અને િવિનયમો/ િનયમો અને િનયમનો

rules for submitting arguments for and 
against ballot measures

મતપ ના િવધયેકના પ મા ંઅને િવધેયકની 

સામે દલીલો ર ૂ કરવાના િનયમો

run for કોઇ પદ માટ ૂટંણી લડવી

runoff મડાગાઠં િનવારવા િનણાયક મત માટ

runoff election મડાગાઠં િનવારવા િનણાયક મત માટની ૂટંણી

Sacramento City Taxpayers' Rights 
League

સે ામે ટો શહર કરદાતાઓના હ ોનો સઘં

safe drinking water પીવા ુ ંસલામત પાણી

safe house સલામત ઘર

safe neighborhoods સલામત પડોશીઓ

Safe, Clean, Reliable Water Supply Bond 
Act

સલામત, વ છ, િવ સનીય પાણી રુવઠા 

કરાર ુ ંઅિધિનયમ

Safer Sex In The Adult Film Industry Act

ુ ત મરના ચલ ચ  ઉ ોગ મા ં રુ ત 

યૌન સબધંો માટના અિધિનયમના આ 

કાયદામા ં ુ ત મરની ફ મોના િનમાતાઓએ 

લોસ એ જલસ કાઉ ટ  ડપાટમે ટ ઓફ 

પ લક હ થની પરવાનગી મેળવવી જ ર  છે

safety members pension સલામતીના સ યો માટ િન િૃ  વેતન
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safety net services
આપિ  અટકાવવામા ંમદદ પ થાય તેવી 

યવ થાની સેવાઓ

safety project સલામતી યોજના

salaries પગાર

salary પગાર

salary guidelines પગાર માગદિશકા

salary setting પગારની ગોઠવણી

sale of city property શહરની સપંિ ુ ંવેચાણ

sale of public utilities હર ઉપયો ગતાઓ ુ ંવેચાણ

sale of the bonds ઋણપ ુ ંવેચાણ

sale or exchange of water and power
પાણી અથવા વીજળ  શ ત ુ ંવેચાણ અથવા 

આદાન દાન

sales વેચાણ

sales manager વેચાણ સચંાલક

sales representative વેચાણ િતિનિધ

sales tax વેચાણવેરો/ વેચાણ કર

sales, marketing consultant વેચાણ, માક ટગ સલાહકાર

salesman વેચાણકતા / વેચાણ કરનાર ય ત

salesperson વેચાણકતા / વેચાણ કરનાર ય ત

saleswoman વેચનાર  / વેચાણ કરતી મ હલા

salvation army ુ ત ફોજ/ ુ ત સેના

sample ballot ન નૂા મતપ

sample ballot booklet ન નૂા મતપ ની ુ તકા

sample ballot group ન નૂા મતપ ુ ં ૂથ

sample ballot pamphlet ન નૂા મતપ ની પિ કા

sample ballot translation ન નૂા મતપ નો અ વુાદ

sanitary districts વ છતાલ ી જ લાઓ/આરો ય દ જ લાઓ

sanitation વ છતા / આરો યલ ી

sanitation and water agency વ છતા અન ેપાણી માટની સ ં થા

sanitation contractor વ છતા ઠકદાર

satellite communications technician ઉપ હ સચંાર તકનીક િવદ
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satellite production scheduler ઉપ હ ઉ પાદન િુનિ ત કરનાર િનયોજક

satellite project manager ઉપ હ યોજનાના સચંાલક

Save Our Coastline Policy Committee
આપણા દ રયા કનારાની નીિત માટની સિમિતને 

બચાવો

savings બચત

savings and loan institution બચત અને િધરાણ સં થા

savings clause બચતની કલમ

SBA (Smarter Balance Assessment) SBA (ચ રુતાથી સં ુલત કરલી આકારણી)

scenic areas મનોહર િવ તારો

scheduled elections િનધા રત ૂટંણીઓ

scholarship administrator િશ ય િૃ  વહ વટકતા

school શાળા

school board શાળા સિમિત

school board member શાળા સિમિતના સ ય

school board trustee શાળા સિમિતના યાશી

school boardmember શાળા સિમિત સ ય

school bonds શાળા માટનો કરાર

school bus driver શાળાની બસ ચલાવનાર

school cafeteria worker શાળાના ના તાઘરનો કાયકર

School Cite Council-Committee
શાળામા ંહાજર થવા ફરમાવનાર પ રષદ-

સિમિત

school district શાળા જ લો

School District Citizen's Oversight 
Committee

શાળા જ લાના નાગ રકોની િનર ણ સિમિત

School District Special Bond Election શાળા જ લામા ંિવશેષ ઋણપ ની ૂટંણી

School District Special Election શાળા જ લાની િવશેષ ૂટંણી

school district superintendent શાળા જ લાના અધી ક

school dropout શાળા ુ ંિશ ણ અધવ ચેથી છોડ  દનાર
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school drop-out prevention specialist
શાળા ુ ંિશ ણ અધવ ચેથી છોડ  દવાની 

સમ યાના િનવારણ સબધંી િન ણાત

School Grants Committee શાળા અ દુાન સિમિત

school measure શાળા માટ ુ ંિવધેયક

school nurse શાળા માટ નસ

School Resource Officers શાળા સસંાધન અિધકાર ઓ

School Site Attendance Boundary શાળાના થળ ઉપર હાજર ની સીમા

School Site Committee શાળા થળની સિમિત

school site council શાળા થળની પ રષદ

School Site Leadership Team શાળા થળ ઉપર ને ૃ વની ુકડ

school superintendent શાળા અિધ ક

school teacher શાળા િશ ક

school trustee શાળાના યાશી

Schools Excess Liability Fund (SELF)
શાળાઓની વધારાની જવાબદાર  માટ ુ ંભડંોળ 

(SELF)

science education િવ ાન ુ ંિશ ણ

science educator િવ ાનના િશ ક

Science Fiction Association કા પિનક િવ ાન સબધંી સગંઠન

science lab િવ ાન યોગશાળા

science teacher િવ ાન િશ ક

scientist વૈ ાિનક

scout leader કાઉટ નેતા

scout master કાઉટ િશ ક

screen printer આવરણ થી ુ ણ

scribe લેખક/ લ હયો

sea reclamation act સ ુ  ધુારણા અિધિનયમ

seamstress તણાવ ુ ત

seasoned અ ભુવી

seat બેઠક

seat no. બેઠક ન.ં

secession advisor અલગતા ના સલાહકાર

secession board અલગતા ની સિમિત
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second lieutenant બીજો લે ટન ટ

secondary મા યિમક / ગૌણ

secondary school મ યિમક શાળા

secrecy sleeve ુ તતા લીવ

secret ballot envelope ુ ત મતપ ુ ંપર બડ ું

secretary મં ી

secretary of state રા યના સ ચવ

Secretary of State of California ક લફોિનયા રા યના સ ચવ

section િવભાગ

secure juvenile home રુ ત કશોર ુ ંઘર

secure nominating petitions અર ઓ ુ ં રુ ત નામાકંન કરો

secured tax roll રુ ત કર પ ક

securities fraud મીનગીર ઓની છેતરિપડ

securities networking registrar મીનગીર  પ  કાય ળની ન ધણી કરનાર

security રુ ા / સલામતી

security guard ચોક દાર / રુ ા ચો કયાત

security officer રુ ા અિધકાર

see back cover પાછળ  ુઆવરણ ુઓ

see page પા ુ ં ુઓ

seismic ધરતીકંપ સબધંી/ કંૂપ સબધંી

SEIU (Service Employees International 
Union)

SEIU (કમચાર  સેવા તરરા ય સઘં)

selected presidential candidate પસદં કરાયેલા રા પિત પદના ઉમેદવાર

selective service system પસદંગી ુ ત સેવા યવ થા

Selective Services પસદંગી ુ ત સેવાઓ

self-definition વ- યા યા

self-determination આ મિનધારણ/ આ મિનણય

self-employed વ-રોજગાર

self-mailer pamphlet તે-મોકલેલી પિ કા

semi-final official canvass અધ- િતમ સ ાવાર ૂટંણી- ચાર કરવો
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senate સેનેટ
senate agriculture and water resources 
committee

સેનેટ ૃિષ અન ેજળ સસંાધન સિમિત

senate aide સેનેટ સહાયક

senate bill સેનેટ િવધેયક

senate case worker સેનેટ ખટલા નો કાયકર

senate constitutional amendment સેનેટ બધંારણીય ધુારો

senate democratic consultant સેનેટ ડમો ટક સલાહકાર

senate district સેનેટ જ લો

senate district director સેનેટ જ લા િનદશક

Senate Education Committee સેનેટ િશ ણ સિમિત

senate field deputy સેનેટ ે ના નાયબ

Senate Local Government Committee સેનેટ થાિનક સરકાર  સિમિત

senate majority leader સેનેટ બ ુમતી નેતા

senate president સેનેટ ખુ

senator સેનેટર

senatorial સેનેટર ને લગ ું

senior વ ર ઠ

Senior Association વ ર ઠો ુ ંસગંઠન

senior center વ ર ઠો ુ ંક

senior citizen વ ર ઠ નાગ રક

senior citizen organizations and clubs વ ર ઠ નાગ રકની સ ં થાઓ અને લ સ

senior citizen organizer વ ર ઠ નાગ રક આયોજક

Senior Citizens Legal Advisory Board વ ર ઠ નાગ રકો માટ કા નૂી સલાહકાર સિમિત

Senior Pathfinders વ ર ઠ માટ ર તો શોધનારા

senior project coordinator વ ર ઠ યોજના ના સયંોજક

senior servicesprovider વ ર ઠ સેવાઓ ના દાતા

seniority વ ર ઠતા

seniority credit વ ર ઠતા ની શાખ

seniors' coalition વ ર ઠો ુ ંજોડાણ/ વ ર ઠો ુ ંગઠબધંન

seniors' community worker વ ર ઠોના સ દુાયનો કાયકર

Seniors Helping Our Police અમાર  પોલીસને મદદ કરતા વ ર ઠો
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sentence વા

Sentry સં ી

separation of powers સ ા થી િવભાજન/ શ તઓ ુ ંિવભાજન

sergeant પોલીસ સા ટ

serial bonds ેણીબ  કરારો

serial number અ ુ મ નબંર

serial number roster page કમચાર  યાદ ના પાનાનો અ ુ મ નબંર

serve (in capacity of) સેવા આપવી (ની મતા મા)ં

service સેવા

service center સેવા ક

Service Pension Fund સેવા િન િૃ -વેતન ભડંોળ

service-connected disability સેવા-સબધંી િવકલાગંતા

services સેવાઓ

set forth યુો જત/ આગળ થાન કર ું

setback અડચણ/ ચકો લાગવો

settlement of litigation કુ મા ુ ંસમાધાન

severability િવ છેદનીયતા/ િવ ૃ યતા

severance damage િવ છેદથી કુસાન

sewer district ગટર જ લો

sewer rate ગટર માટ દર

sex offenders યૌન સબધંોને લગતા અપરાધીઓ

sex offenses યૌન સબધંોને લગતા નુાઓ

shall be allocated ફાળવવામા ંઆવશે

shall presiding justice યાયની અ ય તા કરશે

shall take effect અસર કરશે

shaman ુ ગર/ શમન

share વહચણી કરો/ ભાગ આપો

shared districts સ હયારા જ લાઓ

shared work benefits સ હયારા કાયના લાભો

sheet metal ધા નુા ંપતરાં

sheriff શે રફ

sheriff commander શે રફ કમા ડર

Sheriff Explorer Program શે રફનો તપાસ કરનાર કાય મ
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sheriff lieutenant શે રફ લે ટન ટ

sheriff stations શે રફ ના મથકો

sheriff, Los Angeles County શે રફ, લોસ એ જલસ પ રષદ

Sheriff’s Youth Activities League શે રફની થુ િૃ ઓ નો સઘં

sheriff's sergeant શે રફ સા ટ

shoe builder ૂતા બનાવનાર કાયકર

shoe manufacturer ૂતાનો ઉ પાદક

shooting sports retailer ૂ ટગની રમતોની વ નુા ટક વેપાર

shop steward ુ કાન નો કારભાર

short term ુ ંક  દુત ુ/ં ૂંકા ગાળા ું

short title ૂં ુ ં શીષક

show identification ઓળખ બતાવો

shuttle શટલ

sickness માદંગી

sign and date હ તા ર કરો અને તાર ખ લખો

sign language interpreter સાકંિતક ભાષાના ુભાિષયા

signature સહ

signature by autograph વ-હ તા ર ારા સહ

silk screen printer રશમના આવરણ ઉપર છાપવા ુ ંય ં

sincerely િન ઠા વૂક

singer ગાયક

single family એક જ પ રવાર

single ordinance એક જ વટ ુકમ

single parent એક જ માતાિપતા

single-family dwelling એક જ ુ ુ ંબ રહઠાણ

sinking fund બૂતા ભડંોળ

siphoning બકનળ માં

sister city શહર ની નસ/આ ુબા ુ ના શહર

site council થળ પ રષદ

sites થળ

sites sacred to local Indian tribes for 
generations

ળૂ તુ થાિનક રડ-ઇ ડ યનોની જન િતઓ 

માટ પેઢ ઓથી પિવ  થળો

situation પ ર થિત
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skill center કૌશ ય ક

skilled nursing ુશળ નિસગ

slate mailer લેટ મેઇલર

sleeve બાયં

slot machines લોટ મશીનો

small business નાના વેપાર/ નાનો ધધંો

small business executive નાના યવસાય નો કારોબાર

small business owner નાના યવસાયના મા લક

small businessman નાનો વેપાર

small businessperson નાના વેપાર નો માણસ

small businesswoman નાના વેપારની મહ લા

small claims court નાના દાવાની અદાલત

small independent businessman નાના વતં  વેપાર

Smarter Balance Assessment SBA (ચ રુતાથી સં ુલત કરલી આકારણી)

Smartmatic USA માટમે ટક .ુએસ.એ.

smooth transition સરળ સં મણ

snap tallies વ રત લબંાઈ

soccer governing board સોકરની રમત માટની સરકાર  સિમિત

social class સામા જક વગ

social promotion સામા જક બઢતી

social science research સામા જક િવ ાનમા ંસશંોધન

social security શોસીઅલ િસ ોર ટ /સામા જક રુ ા

social security number
શોસીઅલ િસ ોર ટ  નબંર /સામા જક રુ ા 

નબંર

social services coordinator સામા જક સેવાઓના સયંોજક

social worker સામા જક કાયકર

society સમાજ
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Society for Information Technology and 
Teacher Education (SITE)

મા હિત ટકનોલો  અને િશ કોના િશ ણ 

માટનો સમાજ (SITE)- તેની સદ યતામા ં

સશંોધન, િશ ય િૃ  અને નવીનતાને ો સાહન 

આપે છે. તે એકમા  સં થા છે  ફ ત 

િશ કના િશ ણમા ંતકનીક ને એક ૃત કરવા 

પર ક ત છે

sociology સમાજશા

soda સોડા

software સો ટવેર

software engineer સો ટવેર ઇજનેર

software firm owner સો ટવેર પેઢ  ના મા લક

solar car team યૂ ના કાશની શ તથી ચાલતી કાર ની ટ મ

sole એકમા

solid waste landfill ઘન કચરાથી જમીન ુ ં રુાણ

solvency સ રતા/દ ુ ં કૂવવાની મતા

songwriter ગીતકાર

Soroptimist Woman of Distinction in 
Education

િશ ણમા ંિવિશ ટતા વાળ  સોરો ટિમ ટ મ હલા

sound engineer વ થ ઈજનેર

sound financial વ થ આિથક થિત

Southern California Association of 
Governments

દ ણ ક લફોિનયા સરકાર  સગંઠન(SCAG)ના 

દશમા ંછ કાઉ ટ ઓ (ઇ પીર યલ, લોસ 

એ જલસ, ઓર જ, રવરસાઇડ, સાન બના ડનો 

અને વે ુરા) અને 38,૦૦૦ ચોરસ માઇલથી 

વ  ુઅને તેના આવરલા ે મા ં191 શહરોનો 

સમાવેશ છે.
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Southern California Municipal Athletic 
Federation

દ ણ ક લફોિનયા િુનિસપલ એથલે ટક 

સઘં("SCMAF")એ એક નફાકારક, ક લફોિનયા 

કોપ રશન છે ની થાપના 1959 મા ં

રમતગમત અન ેશાર રક િૃ ઓ ારા 

તં ુ ર ત સ દુાયો બનાવવા માટ કરવામા ં

આવી હતી.

Southern California Regional Occupational 
Center (SCROC)

દ ણ ક લફોિનયા ાદિશક યવસાય ક  

(SCROC) વતમાન અને કાર કદ  સબંિંધત  

તકનીક  િશ ણ કાય મો દાન કરવા માટના 

કાય  કર એ છ એ  આ  નોકર ની માગં અને 

ભિવ યની કાર કદ ને ણૂ કર  ર ા ંછે

Southern California Water Committee દ ણ ક લફોિનયા જળ સિમિત (SCWC)

Southern California Water Utilities 
Association

દ ણ ક લફોિનયામા ંજળ ઉપયો ગતા માટ ુ ં

સગંઠન(SCWUA)

Southwest Quadrant સાઉથવે ટ વા ટ

space engineer તર  ઇજનરે

space saver project
જ યાને બચાવવા માટ અને હોય તે જ યાનો 

મહ મ ઉપયોગ કરવાની યોજના

space vehicle technician તર  ના વાહન માટના તકનીક િવ ્

Spanish professor પેિનશ અ યાપક

spanish teacher પેિનશ િશ ક

spaying & neutering your pets
તમારા પાલ  ુ ાણીઓને પાિયગ અને 

ટુર ગ

speaker વ તા / અ ય

speaker bureau કાયાલયના અ ય

speaker of the assembly િવધાનસભાના અ ય

speaker of the California State Assembly ક લફોિનયા રા ય િવધાનસભાના અ ય

speaker of the house હૃના વ તા

special bond election િવશેષ કરારની ૂટંણી
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special circumstances િવશેષ સજંોગો

special district િવશેષ જ લો

special education િવશેષ િશ ણ

special education assistant િવશેષ િશ ણ સહાયક

Special Education Local Advisory 
Committee (SELAC)

િવશેષ િશ ણ માટ થાિનક સલાહકાર સિમિત 

(SELAC)

special education teacher િવશેષ િશ ણ ના િશ ક

special election િવશેષ ૂટંણી

special events coordinator િવશેષ ઘટનાઓ ના સયંોજક

special events manager િવશેષ ઘટનાઓના સચંાલક

special interests િવશેષ હતો/ િવશેષ રસ

special municipal election િવશેષ િુનિસપલ ૂટંણી

special Olympic director િવશેષ ઓ લ પક માટના િનદશક

special pay િવશેષ પગાર

special primary election િવશેષ ાથિમક ૂટંણી

special prosecutor િવશેષ સરકાર  વક લ

special recall election
પાછા બોલાવવા માટની િવશષે ૂટંણી/ હો ાથી 

ૂર કરવા માટની િવશષે ૂટંણી

special reorganization િવશેષ નુરચના/ િવશેષ નુગઠન

special runoff election
મડાગાઠં િનવારવા િનણાયક મત માટ િવશષે 

ૂટંણી

special water taxes િવશેષ જળ કર

specify પ ટ કરો

speech language pathologist પીચ-લ વેજ પેથોલો જ સ(SLPs)

speech pathologist
વાણી થી થતી વાતચીતની તકલીફોના 

રોગિવ ાની

speech therapist વાણી ચ ક સક/ ભાષણ ચ ક સક

spending limits ખચની મયાદાઓ

splendid scenic landscapes ભ ય મનોહર ા ૃિતક- ૃ ય

spoiled ballot બગડલા મતપ

sponsor ાયોજક

sponsor signatures ાયોજકના હ તા રો

sporting goods store રમતગમતના માલની ુ કાન
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Sports Complex Task Force રમતગમત સં ુલ ુ ંકાયિવશેષ દળ

sports official રમતગમત અિધકાર

sports writer રમતગમતોના લેખક

sprawl ફલાયે ુ ં/િવ તૃ

sprucing-up સાફ- થુરા હો ુ ં

square ચોરસ

square (keep in English) square 

square feet ચોરસ ટ

square feet (keep in English) square feet 

square feet of floor area ભ યત ળયા િવ તાર ુ ં ે ફળ ચોરસ ટમાં

staff કમચાર

staff ban કમચાર  ઉપર િતબધં

stage technician મચં નો તકનીક િવ ્

stake holder હ સેદાર/ હ સા ધારક

Stakeholders Advisory Committee હ સેદારોની સલાહકાર સિમિત

standard classrooms માણ તૂ વગખડંો

standby વધારા ું

standing committee થાયી સિમિત

STAR Application Form (STAR) ટાર અર  પ  ફોમ

STAR student pollworker (STAR) ટાર િવ ાથ  ૂટંણી કાયકર

STAR Student Pollworker Program (STAR) ટાર િવ ાથ  ૂટંણી કાયકર કાય મ

STAR Student Pollworker Training
(STAR) ટાર િવ ાથ  ૂટંણી કાયકર માટ 

તાલીમ

STAR teacher coordinator ટાર િશ ક સયંોજક

stars and stripes તારાઓ અને પ ાઓ

state રા ય

State Academic Standards Commission રા ય શૈ ણક ધોરણો ુ ંઆયોગ

state accounting laws રા યના હસાબી કાયદાઓ

state air resources board રા ય હવાઈ સસંાધનોની સિમિત

state assembly રા ય િવધાનસભા
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state assembly member રા ય િવધાનસભાના સ ય

state assemblyman રા ય િવધાનસભાના માણસ

state assemblymember રા ય િવધાનસભાના સ ય

state assemblywoman રા ય િવધાનસભાની મહ લા

State Attorney General's Office રા યના જનરલ કાયદા અિધકાર  ની કચરે

state bar રા ય પ ી

state board auditor રા ય સિમતી ના હસાબ તપાસનીસ

state bond debt રા યના ઋણપ ુ ંદ ું

state bonds રા યનો કરાર

state business advisor રા યમા ં યાપારના સલાહકાર

State Central Committee રા યની ક ય સિમિત

state certified appraiser રા યના મા ણત ૂ યાકંનકાર

State Coastal Conservancy રા ય ના દર યા કનારા પરની સફાઇ

state commissioner રા યના આ ુ ત

state constitution રા ય ુ ંબધંારણ

state consumer director રા ય ઉપભો તા િનયામક

state controller રા ય િનયં ક

state costs રા ય ખચ

State Council on Developmental 
Disabilities

િવકાસલ ી િવકલાગંો પર રા ય પ રષદ-

(SCDD)

state educational consultant રા ય શૈ ણક સલાહકાર

State Employees' Retirement System રા ય કમચાર ઓની િન િૃ  યવ થા
State Employment Development 
Department

રા ય રોજગાર િવકાસ િવભાગ

State Farm Insurance agent state રા ય ખેત વીમાના િતિનિધ, રા ય

state funds રા ય ુ ંભડંોળ

state game warden રા ય રમત ના ર ક

State General Obligation Bond Law
રા ય ની સામા ય જવાબદાર  ઋણપ નો 

કાયદો

state government રા ય સરકાર

state historical building code રા ય ના ઐિતહાિસક ભવન ની સં હતા
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State Humane Association of California

ક લફોિનયા રા ય ુ ંમાનવ સગંઠનએ એક 

એવી સં થા છે  ય તઓ અથવા સં થાઓને 

એક સામા ય યાવસાિયક અથવા યવસાિયક 

િૃ ઓ માટ સાથે લાવે છે.

state initiative રા યની પહલ

state inspector રા યના િનર ક

state insurance commissioner રા યના વીમા આ ુ ત

state license fee રા યની લાઇસ સ ફ

state measure રા ય ુ ંિવધેયક

State of Our Children Town Hall રા ય ના આપણા બાળકો નો ટાઉનહોલ

state of the art કલા રા ય/ કળાની થિત

state officer રા ય અિધકાર

state proposition રા ય માટની દરખા ત

state recognition રા ય મા યતા

state senate રા ય સેનેટ

State Senate District Special Primary 
Election

રા ય સેનેટ જ લા િવશેષ ાથિમક ૂટંણી

state senate majority leader રા ય સેનેટ બ ુમતી નેતા

state senator રા યના સેનટેર

State Subdivision Map Act રા ય પેટા િવભાગ નકશા ુ ંઅિધિનયમ

state superintendent રા ય અિધ ક

state superintendent of school શાળા ના રા ય અિધ ક

state treasurer રા યના ખ નચી

State Water Resources Control Board રા ય જળ સસંાધન િનયં ણ સિમિત

statement િનવેદન

statement in compliance અ પુાલન જુબ િનવેદન

statement in compliance with election code ૂટંણી સ ં હતાના અ પુાલન જુબ િનવેદન

statement in compliance with elections 
code sections

ૂટંણી સ ં હતા ધારાઓ સબધંી અ પુાલન 

જુબ િનવેદન

statement of budget priorities દાજપ ની ાથિમકતાઓ ુ ંિનવેદન

statement of contest પધા ુ ંિનવેદન
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statement of economic interests આિથક હતો ુ ંિનવેદન

statement of election ૂટંણી ુ ંિનવેદન

statement of reason કારણ ુ ંિનવેદન

statement of write-in candidacy દર લખવાના ઉમેદવાર  ગે ુ ં િનવેદન

state's immunity
રા યની િતર ા/ રા યની રોગ િતકારક 

શ ત

statewide રા ય યાપી

statewide direct primary election રા ય યાપી સીધી ાથિમક ૂટંણી

statewide facilities taskforce રા ય યાપી િુવધાઓ માટ કાય િવશષે દળ

statewide procedures રા ય યાપી કાયવાહ /રા ય યાપી યાઓ

Statewide Special Election રા ય યાપી િવશષે ૂટંણી
station commander, Industry Sheriff 
Station

કમા ડર મથક, ઉ ોગ શે રફ મથક

statues of ની િૂતઓ/ િતમાઓ

status થિત

status of incumbent officers and 
employees

વતમાન અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની થિત

statute કા નૂ/ કાયદો

statutory limitation કા નૂી મયાદા/વૈધાિનક મયાદા

STD (Sexually Transmitted Diseases)
STD ( તીય સબધંોથી ચેપ લાગવાના કારણે 

સા રત થતા રોગો)

STEAM (Science Technology Engineering 
Art Math)

STEAM (િવ ાન તકનીક ઇજનરે  ુ ર ગ ણત)

steam fitter વરાળ થી જોડકામ કરનારો કાર ગર

steelworker ટ લ કામદાર

steering committee સચંાલન સિમિત
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STEM (Science Technology Engineering 
Math)

STEM (િવ ાન તકનીક ઇજનરે  ગ ણત)આ 

િવ ાન, તકનીક , ઇજનેર  અને ગ ણતમા ં

િવ ાથ ઓ એવા કારની ુશળતા િવકિસત કર 

છે, મા ંક ટુર િવ ાનની શાખાઓ શામેલ 

છે  STEM/CS તર ક ઓળખાય છે.

stewardship કારભાર

Stipend ભ ું

stock broker શેર દલાલ

store auditor ુ કાન નો હસાબ-તપાસનીસ

store manager ુ કાન નો સચંાલક

storm drain
બ ુજ વધાર અને ઝડપથી પડતા વરસાદ ના 

વરસાદ  પાણી ુ ંવહન કરના ું ના

Storm Drain Clean-Up Project

બ ુજ વધાર અને ઝડપથી પડતા વરસાદ ના 

વરસાદ  પાણી ુ ંવહન કરનારા નાળા ની 

સાફસફાઇ યોજના

storm drains
બ ુજ વધાર અને ઝડપથી પડતા વરસાદ ના 

વરસાદ  પાણી ુ ંવહન કરનારા નાળા

Storm Water and Urban Runoff Pollution 
Prevention Programs

બ ુજ વધાર અને ઝડપથી પડતા વરસાદ ના 

વરસાદ  પાણી અને શહર  ૂષણના િનવારણ 

માટના કાય મો ચલાવો

Storm Water Protection District
બ ુજ વધાર અને ઝડપથી પડતા વરસાદ ના 

વરસાદ  જળ ના સરં ણ માટના જ લા

straight ticket સીધી ટ કટ/સીધી ઉમેદવાર

strategic accounts manager હૂા મક અહવાલના સચંાલક

strategic financial plan હૂા મક નાણાક ય યોજના

streamline city services શહરની સેવાઓને ુ યવ થત કરો

streamline government સરકારને ુ યવ થત કરો

street hockey શેર મા ંરમાતી હોક  (હોક - ટ)
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street index શેર ની અ ુ મ ણકા

street law શેર નો કાયદો

street light repairman શેર  લાઇટ ની મરામ  કરનાર

street services શેર ને લગતી સવેાઓ

Street Terrorism Enforcement and 
Prevention Act

શેર  આતકંવાદ અમલ અને િનવારણ સબધંી 

કાયદો

Street Tree Program શેર  માટનો ૃ  કાય મ

Streets and Highway Code શેર ઓ અને હાઇવે માટની સ ં હતા

streetscape શેર ઓના એકંદર દખાવ ુ ં ુદરતી ય

strengthen મજ તૂ કરો

stress તણાવ

stress management તણાવ યવ થાપન

strike out ૂર કર ુ/ંહડતાળ કરો

strikeout type ૂર કરવાનો કાર

strive લડ ુ/ં ય ન કરો

structure mechanic માળખા નો કાર ગર/સરંચનાનો કાર ગર

student િવ ાથ

student achievement િવ ાથ ની િસ

student affairs officer િવ ાથ ની બાબતોના અિધકાર

student assessment administrator િવ ાથ  ૂ યાકંનના વ હવટકતા

student board member િવ ાથ  સિમિતના સ ય

student body president િવ ાથ  મડંળના ખુ

Student Internship Program િવ ાથ  માટ ફર જયાત કુામી સેવા કાય મ

student sports advocate િવ ાથ ની રમતગમતોની તરફણ કરનાર

student youth advisor િવ ાથ  વુા સલાહકાર

students first િવ ાથ ઓ પહલા

study the issues carefully આ ુ ાઓનો કાળ વૂક અ યાસ કરો

stylist સરસ શૈલી સાથે સાર  ર તભાત વાળા હો ુ ં

stylus (for marking votes) ટાયલસ (મત ચ ત કરવા માટ)

subdivision પેટા િવભાગ

subfund પેટા ભડંોળ
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subject િવષય

subject of initiative પહલનો િવષય

subject of recall
પાછા બોલાવવા માટનો િવષય/ હો ા ઉપર થી 

ૂર કરવા માટનો િવષય

subject of referendum
લોકમત સં હનો િવષય/ જનમત સં હનો 

િવષય

subject to ને અધીન રહ ને

submitted ર ૂ ક /ુ પુરત ક ુ

subpoena ફર જયાત હાજર થવા ુ ંઅદાલતી ફરમાન

subregion પેટા ે /ઉપ દશ

subscribe now અ યાર જ નામ ન ધાવો

subscriber લવાજમ ભરનાર સદ ય

subscription લવાજમ

subsection પેટા કલમ/ ઉપિવભાગ

subsidize સહાયક  આપવી/નાણાકં ય મદદ આપવી

subsidy સહાયક / નાણાકં ય મદદ

substantial ન ધપા

substitute teacher અવે  િશ ક

subsurface parking structures બ ુમાળ  પા કગ સગવડોના માળખાં

subway ગૂભ ર તો

successor અ ગુામી

sufficiency પયા તતા

suffrage મતાિધકાર

sugar sweetened beverages ખાડં મ રુ પીણા

suit અ ૂ ુળ હો ુ/ં દાવો

summary સારાશં

summer school ઉનાળાના સમયની શાળા

Sunday school superintendent રિવવારની શાળાના અિધ ક

sunset (verb) યૂા ત ( યાપદ)

superintendent અિધ ક

superintendent of public હર અધી ક
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superintendent of public instruction હર ચૂનાના અધી ક

superintendent of Unified School District એ ક ૃત શાળા જ લાના અિધ ક

superior court ઉપલી અદાલત

superior court judge ઉપલી અદાલત ના યાયાધીશ

superior court referee ઉપલી અદાલત ના મ ય થ

supermarket retail clerk પુરમાકટ મા ં ટક વેચાણ ના કાર ુન

supersede ની ઉપરવટ થ ુ/ં અિત મણ કર ું

supervised release દખરખ હઠળ ની ુ ત

supervising judge juvenile delinquency 
court

કશોરોના અપરાધ અદાલતની દખરખ ના 

યાયાધીશ

supervising station clerk િનર ણ કરનાર ટશન કાર ુન

supervising stationary engineer િનર ણ કરનાર થર  ઇજનરે

supervisor અવે ક

supervisor shop steward ુ કાન કારભાર ના અવે ક

supervisor, children services બાળકોની સેવાઓના અવે ક

supervisor, first district થમ લાના અવે ક

supervisor-elect ૂટંાયેલા અવે ક

supervisorial district િનર ક લો

supervisor's field deputy અવે કના ે  નાયબ

supplemental ballot pamphlet રૂક મતપ  પિ કા

supplemental petition રૂક અર

supplemental roster રૂક કમચાર ની યાદ

supplementation રૂક

supplementing રૂક

supplicate િવનતંી કરવી

suppliers of goods and services માલ અને સેવાઓ રૂ  પાડનાર િવ તા

supply accounting specialist રુવઠા નામા ના િન ણાત

support engineering manager ટકો આપવાની ઇજનેર ના સચંાલક

support road, traffic, and park 
improvements

ર તો, ા ફક અને પાકના ધુારાઓ કરવા માટ 

ટકો આપવો

supporting and opposing arguments
દલીલોન ેટકો આપવો અને દલીલોનો િવરોધ 

કરવો
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supportive environment સહાયક વાતાવરણ

supremacy clause સવ ચતા કલમ

supreme court સવ ચ અદાલત

supreme court's chief justice સવ ચ યાયલય ના ુ ય યાયાધીશ

surety bonds િનિ ત ઋણપ ની મીનગીર

surfside colony storm water protection 
district

બ ુજ વધાર અને ઝડપથી પડતા વરસાદ ના 

વરસાદ  પાણી સામે સફબા ુ વસાહત માટના 

રુ ા જ લા

surgeon શ ય ચ ક સક

surplus અિધશેષ/ વધારા ું

surplus energy વધારાની ઉ

surplus water વધારા ુ ં પાણી

surrender શરણાગિત

surtax અિધકર

survey મોજણી

surveying સવ ણ

survival spouse
િવત રહનાર વનસાથી/ વનસાથી ુ ં

અ ત વ

survivor member contributions બચી ગયેલા  સ ય ુ ંયોગદાન

survivor pension બચી ગયેલા માટ િન િૃ -વેતન

survivorship pensions ઉ ર વન માટ ુ ંિન િૃ -વેતન

suspension મો ફૂ / ફરજ-મો ફૂ

suspension pending trial ફરજ-મો ુફ  ખટલો અિન ણત છે

sustainable homeownership
ઘરની મા લક  લાબંા સમય માટ ટક  રહ તેવી 

છે

swamper તરવા દ ઠ

swim teacher તરવા  ુિશખવાડનાર િશ ક

swimming pool builder નાનાગાર બાધંનાર

sworn સોગદં લીધા

sworn declaration of intention ઇરાદાની ઘોષણા ના સોગદં લીધા

synchronize મુેળ કરો

syndicate યવસાયસઘં

syntax વા રચના

          Gujarati Glossary 198 of 224  12/14/2021            



English (USA) Gujarati

system યવ થા

systems engineer યવ થા ઇજનરે

table મેજ

table of contents સામ ી ુ ંમેજ / સામ ી ુ ંકો ટક

tabulation કોઠાકરણ

Tagalog ટગાલોગ

taking office પદ લઈ ર ા છ એ

talent manager િતભા સચંાલક

talk show host વાતચીત કાય મ ના યજમાન

talk show producer & host વાતચીત કાય મ ના િનમાતા અને યજમાન

task force કાય િવશષેદળ

tax કર/ વેરો

tax account કરનો હસાબ

tax accountant કર હસાબનીસ

tax auditor કર ના હસાબ-તપાસનીસ

tax base કરનો આધાર

tax bond કર માટ ુ ંઋણપ /કર માટનો કરાર

tax burden કરનો ભાર

tax collector કરનો સચંયકતા

tax deductible કર કપાત

tax distribution કર ુ ંિવતરણ

tax evasion કરચોર

tax exempt કર ુ ત

tax investment controller કર રોકાણ િનયં ક

tax laws કર માટ કાયદાઓ

tax levy કર વ લૂ કરવો

tax liability કર ની જવાબદાર

tax lien કર નો વૂાિધકાર

tax management auditor કર યવ થાપન હસાબ-તપાસનીસ

tax offset કર ુ ંસમાયોજન કર ું

tax preparer કર તૈયાર કરનાર

tax rate કર નો દર
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tax rate statement કર ના દર માટ િનવદેન

tax reduction કરમા ંઘટાડો

tax refund કરવેરો પાછો આપવો

tax registration certificates કર ન ધણીના માણપ ો

tax relief bond કર રાહત માટ ઋણપ /કર રાહત માટ કરાર

tax report of return કર વળતરનો અહવાલ

tax representative કર િતિનિધ

tax revenues કર ની આવક

tax roll કર ુ ંપ ક

tax service owner કર સેવાના મા લક

tax statement કર માટ િનવદેન

tax status કર ની થિત

tax value કર ુ ં ૂ ય/કર ની કમત

tax year કર વષ

taxation કરવેરા ન  કરવા તે

taxing district લા નો કર

taxpayer કરદાતા

taxpayer advocate કરદાતાના ધારાશા ી

Taxpayer Consent Act કરદાતા સમંિત અિધિનયમ

Taxpayers Association કરદાતા  ુસગંઠન

TDD (device for people with hearing 
impairments)

TDD (સાભંળવાની િતવાળા લોકો માટ ુ ં

ઉપકરણ)

teacher િશ ક

Teacher Externship Program િશ ક બા તા કાય મ

teachers union president િશ ક સઘંના ખુ

teaching credential િશ ણ ઓળખપ

team mother ટ મ માતા

teamsters
ટ મ ટસઃ એક ક  ખાસ કર ને કોઈ યવસાય 

તર ક ટ મ ચલાવે છે

technical તકનીક

technician તકિનક િવ ્

technologist ૌ ો ગક િવ ્
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technology ૌ ો ગક ય યા પ િત

Technology Budget Subcommittee
ૌ ો ગક ય યા પ િતના દાજપ  

માટની પેટા સિમિત

technology consultant
ૌ ો ગક ય યા પ િતના સલાહકાર / 

તકનીક  સલાહકાર

teen counselor કશોર ના સલાહકાર

Teen Court Program કશોર ની કોટનો કાય મ

telecommunications ૂરસચંાર

telemedicine ૂર ચ ક સા પ િત

telephone ટ લફોન

telephone banks ટ લફોન બકો

telephone operator ટ લફોન ચલાવનાર

telephone service ટ લફોન સેવા

telephone splicer ટ લફોન લકર

telephone technician ટ લફોન તકિનક િવ ્

television ટ લિવઝન/ ૂરદશન

telex number ટલે સ નબંર

temporary કામચલાઉ

Temporary Absence or Inability to Act
કામચલાઉ ગેરહાજર  અથવા કાય કરવામા ં

અસમથતા

temporary transfer કામચલાઉ થાનાતંરણ

tenant ભાડવાત

tentative કામચલાઉ

tenure/track faculty કાયકાળ / માગ શ ત

term દુત

term ending દુત ની સમા તી

term gross receipts દુતમા ં ુલ ા તી

term limit દુતની મયાદા

term limitations દુતની મયાદાઓ

term of office કાયાલયની દુત/ પદની દુત

terminal િતમ ટશન

terminate સમા ત કર ુ/ંસેવા માથંી ટા કર  દ ું

termination સમા ત
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terms શરતો

terms and conditions િનયમો અને શરતો

test engineer પર ણ ઇજનેર

test scores પર ણ ક

text પાઠ

text book પાઠ ુ તક

text of proposed law ૂચત કાયદાના પાઠ

textile representative કાપડ િતિનિધ

the 21st century 21 મી સદ

The Americana Center Precise Plan અમે રકાના ક ની ચો સ યોજના

The Armed Forces of the United States

નુાઇટડ ટ સના સશ  દળો-એ નુાઇટડ 

ટ સ ઓફ અમે રકાના સૈ ય દળો છે. તેમા ંછ 

દળો છે: આમ , મર ન કો સ, નેવી, એરફોસ, 

પેસ ફોસ, અને કો ટ ગાડ

The Competitive Sealed Bid Proposal 
System

તકનીક  અને નાણાકં ય ક મતોની પધા મક 

બો લ માટ મહોર કરલા બધં પરબીડ યામા ં

દરખા તો આપવાની  યવ થા

the issue ુ ો

The Junior Statesmen Foundation (JSA) ુ િનયર ટ સમેન િત ઠાન

the Los Angeles river
લોસ એ જલસમા ંઆવલેી નદ -લોસ એ જલસ 

નદ

The Palmdale Aerospace Academy 
(TPAA)

પામડલ,અવકાશમા ંમોકલવાના ંહવાઇ જહાજ 

અને વાહનોના શી ણ ની અકાદમી (TPAA)
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the people of the city of Los Angeles do 
ordain as follows:

લોસ એ જલસ શહરના લોકો નીચે જુબ 

િન ુ ત કર છેઃપ રવહન સિમિતના ઠરાવને 

મં ૂર  આપતો વટ ુકમ લોસ એ જલસ શહરના 

આ ુ ત, સિમિત ુકમ નબંર 606 તર ક 

િન ુ ત,

9 માચ, 2017 ના રોજ અપનાવવામા,ં મા ં

ખાનગી એ લુ સ સેવા માટ દરો અને ચા  

ન  કરવા માટ

The Villaraigosa-Keeley Act

િવલેરાઇગોસા-ક લી અિધિનયમ-(િવલરેાઇગોસા-

ક લી એ ટ) [5096.300 - 5096.372]-

(િવલરેાઇગોસા-ક લી એ ટ) ો ામ 

[5096.310- 5096.310.]

theme park ઊ ાન- મનોરંજન પાક

therapist ચ ક સક

therefore તેથી

therein after તે પછ

third party ીજો પ

threat ધમક / ખતરો

Three Strike Law
ણ હડતાળનો કાયદો- ક લફોિનયાનો " ણ 

હડતાલ"

thrive સ ૃ  થ ુ/ંખીલે બાધં ું

thwarted િન ફળ

tier ેણી/ તર

tiered system ેણી ની યવ થા/ ત રત યવ થા

tile contractor લાદ  નો ઠકદાર

timber retraining benefits લાકડાના ફર થી િશ ણ લાભો

time limit સમય મયાદા

time of recall
ફર  બોલાવવા નો સમય/ હો ાથી ૂર કરવા 

નો સમય

time off with pay સમયની ર  સાથે પગાર
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timekeeper સમયની ન ધ રાખનાર

Title I Academic Achievement Award શીષક l શૈ ણક િસ  રુ કાર

title of property િમલકત ુ ંશીષક

title officer શીષક અિધકાર

title searcher શીષક શોધનાર

to be continued ચા  ુરાખવા માટ

to be voted on આના પર મતદાન કરવા માટ

to continue your voting તમા ું મતદાન ચા  ુરાખવા માટ

to crack down on પર કડક કાયવાહ  કરવા માટ

to protect the semi rural character અધ ામીણ પા ુ ંર ણ કરવા માટ

to provide રૂ  પાડવા માટ/ દાન કરવા માટ

to restrict િતબિંધત કરવા માટ /મયા દત કરવા માટ

to vote for a candidate ઉમેદવારને મત આપવા માટ

to vote for a measure એક િવધેયક માટ મત આપવા માટ

tobacco litigation settlement તમા ુ કુ મા ુ ંસમાધાન

tobacco surtax તમા ુ અિધકર

toll free કૂવણી ુ ત

tool design engineer સાધન આલખેન નો ઇજનેર

tool designer સાધન નો આલખેનકાર

tool die maker સાધન ની ડાઇ બનાવનાર

tool engineer સાધન ઇજનેર

tool maker fabricant સાધનન ેઉપ વી ને બનાવનાર

top two ટોચના બે

top two primary ટોચના બે ાથિમક

top two vote-getters મત મેળવનારામા ંટોચના બે ઉમેદવાર

tot lot ટોટ જ થો

touch screen પશ થી કામ કરતા પડદાને પશ કરો

touch screen voting
પશ થી કામ કરતા પડદાને પશ કર  

મતદાન કરો

touchscreen early voting
પશ થી કામ કરતા પડદાને પશ કર  

ારં ભક મતદાન કરો
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touchscreen voting application
પશ થી કામ કરતા પડદાને પશ કર  

મતદાન કરવાની અર  કરો

touchscreen voting form
પશ થી કામ કરતા પડદાને પશ કર  

મતદાન કરવાનો ન નુો

tour bus driver વાસ માટ બસ ચલાવનાર

tour director વાસ િનયામક

Tournament of Roses
લુાબની પરંપરા અને રોઝ બાઉલ રમતની 

પરંપરાઓ

town નગર/ શહર

Town Center Ad Hoc Committee
નગર ક ની તદથ સિમિત ુ ંકાય િવિશ ટ 

કાય ને ણૂ કરવા ુ ંછે,

town clerk નગર કાર ુન

town council નગર પ રષદ

town councilmember નગર પ રષદનો સ ય

toy drive રમકડા માટ બેંશ

trade વેપાર/ ધધંો

trade school યાપાર શાળા

trademark વેપાર નો માક

traffic યાતાયાત/ અવરજવર

Traffic and Transportation Commission યાતાયાત અને પ રવહન આયોગ

traffic phasing ordinance યાતાયાત ના તબ ા પાડવા નો વટ ુકમ

Traffic Quality Control Plan યાતાયાતની ણુવ ા િનયં ણ માટની યોજના

trainer તાલીમ-િશ ક

transactions and use tax યવહારો અન ેઉપયોગ ઉપર કર

transcriber અ લેુખન કરનાર/અ લેુખક

transfer થાનાતંરણ

transfer center થાનાતંરણ ક

transfer of powers સ ાઓની ની તબદ લી/સ ાઓ ુ ંહ તાતંરણ

Transfer of Surplus to Reserve Fund અનામત ભડંોળમા ંવધારાની તબદ લી
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transfer rates તબદ લી ના દરો

transfer station થાનાતંરણ ટશન

transferring employee કમચાર ને થાનાતં રત કર  ર ા છ એ

transfers between funds ભડંોળ વ ચે તબદ લી

transfers from reserve fund અનામત ભડંોળમાથંી તબદ લી

transfers of appropriated funds યો ય ભડંોળોની તબદ લી

transient ણક

transient occupancy tax
ઓછા સમય માટ રહવાની સગવડ આપતા 

રહવાસ ઉપરનો કર

transit પ રવહન

transit operations પ રવહનની કામગીર ઓ

transition provisions સં મણની જોગવાઈઓ

Transitional-Kindergarten Program પ રવતનશીલ- ક ડરગાટન કાય મ

translated election materials અ વુા દત ૂટંણી સામ ી

translated official sample ballot સ ાવાર અ વુાદ ન નૂા મતપ

translated official sample ballot pages અ વુા દત સ ાવાર ન નૂા મતપ ના પાનાઓં

translation અ વુાદ/ ભાષાતંર

translator અ વુાદક

transliteration of names નામો ુ ં પાતંર/નામો ુ ં લ યતંર

Transnet Extension Environmental 
Mitigation Program Principles

(EMP)ચો ખા પયાવરણ ઉપરથી ભારણ 

ઘટાડવાના કાય મના િસ ાતંો

transparent પારદશક

transportation પ રવહન

transportation administrator પ રવહન વહ વટકતા

trauma center આઘાત ક

travel વાસ/ સુાફર

travel agent વાસ િતિનિધ

treasurer ખ નચી

Treasurer Taxpayer's Union કરદાતા સઘંના ખ નચી

treasury bill સરકાર  ખ ના િવધયેક- ઝર  બલ (T-Bill)
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treasury investment officer સરકાર  ખ નાની ડૂ રોકાણના અિધકાર

treasury note સરકાર  ખ નાની ન ધ

treatment of wastewater ગદંા પાણીની સારવાર

trial attorney નુાવણી માટના કાયદા અિધકાર

trial lawyer નુાવણી માટના વક લ

tribal lands
અમેર કાના ળૂ તુ રહવાસી રડ-ઇ ડ યન 

આ દ િતના આ દવાસીઓની જમીનો

tribunal યાયપચં

trough હવાડો/ સાવજનીક સં હ થાન

trust account યાસનો અહવાલ

trust accountant યાસનો હસાબ રાખનારો

trust banker િવ ાસપા  બકર/બકર ુ ં યાશ

trust lawyer િવ ાસપા  વક લ

trustee યાસી

trustee areas યાસીના િવ તારો

trustee sales agent વેચાણ આડિતયાના યાસી

truthful statement
િવ ાસ કુ  શકાય તે ુ ં િનવેદન/ સા ુ ં

િનવેદન

turning point project ટિનગ પોઇ ટ ો ટ

TUSB Bond Oversight Watchdog 
Committee

TUSB બો ડ ઓવરસાઇટ વોચડોગ કિમટ

tutor િશ ક

tutor of handicapped િવકલાગંો નો િશ ક

TV producer ટ વી િનમાતા

typist ટાઇિપ ટ

typographical errors છાપકામ ની લૂો

U.S. Army infantry sergeant .ુએસ .આમ ના પાયદળ સા ટ

U.S. Chamber of Commerce .ુએસ. વા ણ ય નો ખડં

U.S. congressman .ુએસ..ક ેસના માણસ

U.S. congressman's assistant .ુએસ..ક ેસ માણસના સહાયક

U.S. congressman's deputy .ુ એસ. ક ેસ માણસના નાયબ
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U.S. congresswoman .ુએસ. ક ેસની મ હલા

U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics

.ુએસ. મ ુર િવભાગ, મ ુર કડાક ય 

કાયાલય-મ ૂર બ રની િૃ , કાયકાર  

પ ર થિતઓ અને અથતં મા ંભાવ ફરફારન ે

માપે છે.

U.S. Embassy .ુએસ. ુતાવાસ

U.S. House of Representative .ુએસ. િતિનિધ સદન

U.S. Marine Corp. veteran .ુએસ. ની દ રયાઇ િન ૃ  સૈિનકોની ુકડ

U.S. Marshall .ુએસ. માશલ

U.S. Navy .ુએસ. નૌકાદળ

U.S. Navy as a supply corps officer .ુએસ. નૌકાદળના રુવઠા ુકડ  અિધકાર

U.S. Representative .ુએસ. ના િતિનિધ

U.S. Selective Service Commission .ુએસ. પસદંગી ુ ત સેવા ુ ંઆયોગ

U.S. Senate .ુએસ. સેનેટ

U.S. Senator .ુએસ. સેનેટર

U.S. Senator's Counsel .ુએસ. સેનેટરના સલાહકાર

U.S. Treasurer .ુએસ. ખ નચી

U.S.-Mexico Chamber of Commerce .ુએસ.-મે સકો વા ણ ય ખડં

UCLA graduate school UCLA નાતક શાળા

unalienable right અિવભા ય  અિધકાર

unanimously voted સવા મુતે મત આ યો

unbalanced budget અસં ુલત દાજપ

unclassified position અવગ ૃત થિત

unconsolidated અિનયિં ત

under vote અમા ય મત / મત હઠળ

undersigned નીચે સહ  કરનાર

underwrite
લખાણ લખીને ડૂ  અથવા ટકો આપવા ુ ંમાથે 

લે ુ ં

underwriter
વીમાકતા/લખાણ લખીને ડૂ  અથવા ટકો 

આપવા ુ ંમાથે લનેાર

underwritting firms વીમો ઉતરાવનાર  કંપનીઓ
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unearned income અ મુાિનત આવક/ન હ કમાવેલ આવક

unemployment બેરોજગાર

unemployment tax contributions બેરોજગાર  કર ફાળો

unexpired સમા ત થયેલ નથી/ સમય મયાદાની દર

unexpired term
અસમા ત દુત / સમય મયાદાની દરની 

ુદંત

unexpired term ending
અસમા ત દુતનો ત/ અસમા ત થયેલ 

દુતની સમા તી

unfunded liabilities ભડંોળ િવનાની જવાબદાર ઓ

unification એક કરણ

unification of school districts શાળા જ લાઓ ુ ંએક કરણ

unified એક ૃત

Unified School District એક ૃત શાળા જ લો

Unified School District Governing Board 
Member

એ ક ૃત શાળા લા શાસીત સિમતીના સ ય

Unified School District Special Election એક ૃત શાળા જ લાની િવશેષ ૂટંણી

Uniformed and Overseas Citizens 
Absentee Voting Act (UOCACA)

સમાન અને િવદશમા ંરહતા અમેર ક  નાગ રકો 

માટ ગેરહાજર મતદાન અિધિનયમ (UOCACA)

unincorporated અસગં ઠત/ સમાિવ ટ નથી

unincorporated area અસકં લત િવ તાર

union સઘં

union organizer સઘંના આયોજક

union printer સઘં ુ ં ુ ક

union worker સઘંનો કાયકર

Unique Scenic Regions અન ય મનોહર દશો

United Auto Workers ઓટોના સ ં ુ ત મ ુરો

United Firefighters સં ુ ત અ નશામકો

United Firefighters of Los Angeles લોસ એ જલસના સં ુ ત અ નશામકો

United Methodist સં ુ ત પ િતવાદ

United Mine Workers of America અમેર કા ની ખાણના સં ુ ત  મ ુર
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United Nation સં ુ ત રા

United Nation Youth Organization સં ુ ત રા  વુક સં થા

United Organization of Taxpayers કરદાતાઓની સં ુ ત સં થા

United Paramedics of Los Angeles લોસ એ જલસ ના સં ુ ત પેટાતબીબ

United School District સં ુ ત શાળા જ લો

United States congressman નુાઇટડ ટ સ ક ેસ ના માણસ

United States congressman's advisor નુાઇટડ ટ સ ક ેસના માણસોના સલાહકાર

United States congressman's deputy નુાઇટડ ટ સ ક ેસના માણસોના નાયબ

United States congresswoman નુાઇટડ ટ સ ક ેસ ની મહ લા

United States Department of Education 
Goals 2000

નુાઇટડ ટ સ િશ ણ િવભાગ ુ ં યેય 2000

United States Department of Labor નુાઇટડ ટ સ ના મ ુર નો િવભાગ
United States Election Assistance 
Commission

નુાઇટડ ટ સ ુ ં ૂટંણી સહાય આયોગ

United States Embassy, Defense Attaché 
Office

નુાઇટડ ટ સ ુતાવાસ, સરં ણ જોડાણની 

કચેર -સરં ણ સ ચવ, સૈ ય સેવાઓના સ ચવો, 

સં ુ ત ચી સ ટાફ, .ુએસ. સૈ ય સેવાઓના 

ચીફ અને રુોિપયન કમા ડના કમા ડર વતી 

ર ૂઆત મક કાય  કર છે.

United States House of Representatives નુાઇટડ ટ સના િતિનિધઓ ુ ં હૃ

United States Representative નુાઇટડ ટ સના િતિનિધ

United States Senator નુાઇટડ ટ સના સેનટેર

United Way સં ુ ત રહ ને કામ કરવાની ર ત

United Way, Regional Board of Directors
સં ુ ત રહ ને કામ કરવાની ર તના િનયામકો 

ની ાદિશક સિમતી

United We Stand America અમે રકા માટ અમે સગંઠ ત ઉભા છ એ

Universal Health Care Coverage
સાવિ ક આરો યની કાળ  માટ આવર  

લીધેલ િવ તાર

Universal Unit System સાવિ ક એકમ યવ થા

university િવ િવ ાલય
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university student િવ િવ ાલય ના િવ ાથ

unknown અ ુ ં/ અ ાત

unopposed judges બનહર ફ યાયાધીશો

unrealized profits and losses ખબર ના પડ  શક તેવા નફો અને કુસાન

update ધુારો

updating the charter સનદ મા ં ધુારા કર  ર ા છ એ

upgrade deteriorating school classrooms 
and grounds

શાળાના બગડતા વગખડંો અન ેમેદાનો મા ં

ધુારો કરો

upgrading ધુારા કર  ર ા છ એ

upholder સમથક/ અપધારક

upper ઉપલા

urban શહર

urban limit line શહર  મયાદાની રખા

Urban Open-Space and Recreational 
Program Act

શહર  ુ લી જ યા અને મનોરંજન કાય મ 

અિધિનયમ

urban water institute શહર  જળ સં થા

urge િવનતંી

urgency ordinances તા કા લક વટ ુકમો

urologist રુોલો જ ટ

USAF flight surgeon USAF ઉ યન સ ન

use of funds ભડંોળનો ઉપયોગ

use of Los Angeles river bed લોસ એ જલસની નદ ના પટનો ઉપયોગ

use tax ઉપયોગ કર

usher captain ારપાળનો આગવેાન/ ારં ભક આગવેાન

USN - seaman first class USN- થમ વગના ખલાસી

utilities representative ઉપયો ગતાઓના િતિનિધ

utility ઉપયો ગતા

utility bill ઉપયો ગતા ુ ંિવધેયક

utility tax ઉપયો ગતા કર

Utility Users Tax ઉપયો ગતાના વપરાશકતાનો કર

utility worker ઉપયો ગતાનો કાયકર
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V. P. early childhood education V. P ારં ભક બાળપણ ુ ંિશ ણ

VAAC (Voting Accessibility Advisory 
Committee)

VAAC (મતદાન લુભતા સલાહકાર સિમિત)-

િવકલાગં મતદાતાઓ વતં  અને ખાનગી ર તે 

કવી ર તે મતદાન કર  શક છે તે ગે રા યના 

સ ચવને સલાહ આપવા, સહાય કરવા અને 

ભલામણો આપવા માટ રચાયેલ છે.

vacancy ખાલી જ યા

vacancy in city offices શહરની કચરે ઓમા ંખાલી જ યા

vacant ખાલી

valedictorian વેલે ડ ટો રયન

validity of revenue bonds ઋણપ  ના મહ લૂની મા યતા

Valley Industry and Commerce Association ખીણ ઉ ોગ અને વા ણ ય સગંઠન

valor medal બહા ુ ર  માટનો ચં ક

valuation ૂ યાકંન

valuation of the property િમલકત ુ ં ૂ યાકંન

van driver વાન ચલાવનાર

vandalism તોડફોડ

variances ભ તા/ તફાવત

varnish maker વાિનશ બનાવનાર

varsity cheerleader િવ િવ ાલય મા ંહષનાદ કરનાર નેતાઓ

Vasquez mustang booster વા વેઝ મ તાગં ુ ટર

vehicle registration વાહન ન ધણી

venture capitalist ડૂ વાદ  સાહસ

verification ચકાસણી

verify ચકાસો

vest પુરત થ ું

vested property rights સપંિ  અિધકારો પુરત કરવા

vesting વે ટગ

vesting and administration વે ટગ અને વ હવટ તં
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veteran
સેવાિન ૃ  સૈિનક/કોઈ ય ત ક ને કોઈ 

ખાસ ે મા ંલાબંો અ ભુવ હોય

veterans administration સેવાિન ૃ  સૈિનક નો વહ વટ

veterans employment representative સેવાિન ૃ  સૈિનકના રોજગાર માટના િતિનિધ

veterans' homes સેવાિન ૃ  સૈિનક ના ઘરો

Veterans' Homes Bond Act
સેવાિન ૃ  સૈિનકના ઘરની મીનગીર  ુ ં

અિધિનયમ

veterans hospital administrator સેવાિન ૃ  સૈિનકની હો પટલ નો વહ વટકતા

veterans of foreign wars િવદશમા ંલડલા ુ ો નો િન ૃ  સૈિનક

veterinarian પ ુચ ક સક

vice mayor ઉપ મેયર

vice president ઉપ ખુ

vicinity સાિ યમા/ં ન કમાં

victims rights પી ડતો ના અિધકારો

video producer િવ ડઓ િનમાતા

video transcript િવ ડઓ અ લેુખ

videographer િવ ડઓ ાફર

videotape operator િવ ડઓટપ ચાલક

vie પધા/  રસાકસી કરવી

view transcript િત લિપ ુઓ

violate ઉ લઘંન

virtual school આભાસી શાળા

visible યમાન

visible display યમાન દશન

vision ટ

visitor center લુાકાતીઓ ુ ંક

vocational યાવસાિયક

vocational education યાવસાિયક િશ ણ

voice mail અવાજ ારા સદંશ

Voice over Internet Protocol ઇ ટરનેટ િશ ટાચાર ઉપર અવાજ

voice response system અવાજ િતસાદની યવ થા
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voice-over actress

અ ભને ીના ય વગર વૂી અથવા 

સારણના કથા મક ભાગ ઉપર અ ભને ીનો 

અવાજ

VoIP (Voice over Internet Protocol) VoIP ( ઇ ટરનેટ િશ ટાચાર ઉપર અવાજ)

volunteer વયસંેવક

vote મત

vote against measure િવધેયક ની િવ ુ ધ મત આપો

vote both sides બનંે બા ુ મત આપો

vote both sides of ballot મતપ ની બનંે બા ુ  મત આપો

vote by mail (VBM) ટપાલ ારા મત (VBM)

vote by mail ballot ટપાલ મતપ  ારા મત આપો

vote by mail ballot application ટપાલ મતપ ની અર  ારા મત આપો

vote by mail ballot drop-off location
ટપાલ મતપ  છોડવાના- થાન ારા મત 

આપો

Vote by Mail Drop Box ટપાલ મત પટે મા ંમત છોડવા ારા મત આપો

vote by mail section ટપાલ મતદાન િવભાગ ારા મત આપો

Vote Center મત ક

Vote Center Placement Portal મત ક ની િન ુ ત માટ ુ ં ુ ય ાર

Vote Center Placement Project (VCPP) મત ક  િન ુ ત યોજનાનો (VCPP)

vote early વહલા મત આપો

vote for no more than આના ંકરતા ંવ  ુમાટ મત ના આપો

vote for one એક માટ મત આપો

vote for one group એક ૂથ માટ મત આપો

vote for one group only ફ ત એક ૂથને જ મત આપો

vote for one only ફ ત એકને જ મત આપો

vote for one party એક પ ને મત આપો

vote for up to યા ં ધુી મત આપો

vote in person બ  મત આપો

vote no ના નો મત આપો

vote no on measure િવધેયક પર ના નો મત
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vote no on proposition દરખા ત પર ના નો મત

vote passage requirements મત પસાર કરવાની આવ યકતાઓ

vote recorder મત ની ન ધણી કરનાર

vote yes હા નો મત આપો

vote yes on measure િવધેયક પર હા મત આપો

vote yes on proposition દરખા ત પર હા મત આપો

vote yes or no for each office દરક કચેર  માટ હા અથવા ના મત આપો

vote-by-mail application ટપાલ ારા મતદાન ની અર

vote-by-mail delivery agent authorization
ટપાલ ારા મતદાન િવતરણ િતિનિધની 

અિધ ૃતતા

vote-by-mail instructions ટપાલ ારા મતદાનની ચૂનાઓ

vote-by-mail pamphlet ટપાલ ારા મતદાનની પિ કા

vote-by-mail precinct મત િવ તારમા ંટપાલ ારા મતદાન

vote-by-mail voter ટપાલ ારા મતદાનના મતદાતા

vote-by-mail voter status ટપાલ ારા મતદાનના મતદારની થિત

voted ballot enclosed મતદાન કરવાના મતપ ુ ં બડાણ

vote-getter મત મેળવનાર

voter મતદાર

voter assistance hotline મતદાર સહાયની મદદ લાઇન

voter ballot information booklet મતદાર મતપ ની મા હતી ુ તકા

voter bill of rights મતદારના અિધકારો ુ ંિવધેયક

Voter Feedback મતદાર િતસાદ

voter file મતદારન ેદાખલ કરવો

voter fraud મતદાર છેતરિપડ

voter fraud hotline મતદાર છેતરિપડ ની ફ રયાદ લાઇન

voter guide મતદાર માગદિશકા

voter identification મતદારની ઓળખ

voter information મતદારની મા હતી

voter information - provisional ballot મતદારની મા હતી - કામચલાઉ મતપ

voter information card મતદાર ુ ંમા હતી કાડ

voter information guide (state) મતદારની મા હતી માગદિશકા (રા ય)

voter information pamphlet મતદારની મા હતી પિ કા
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voter initiative મતદારની પહલ

voter instructions મતદાર ચૂનાઓ

voter nominated મતદાર નામાં કત

voter notification card મતદાર ચૂના પિ કા

Voter Outreach મતદાર પહ ચ

Voter Outreach Plan મતદાર ધુી પહ ચવાની યોજના

voter participation મતદાર ભાગીદાર

voter receipt - please remove મતદાર ા ત  - ૃપા કર ને ૂર કરો

voter registration and election fraud hot-
line

મતદાર ન ધણી અને ૂટંણીની છેતરિપડ  

માટની ફ રયાદ લાઇન

voter registration drive મતદાર ન ધણીની બેંશ

voter registration form મતદાર ન ધણીનો ન નુો

voter registration request line મતદાર ન ધણીની િવનતંી રખા

voter registration rolls મતદાર ન ધણીની યાદ ઓ

voter revolt મતદાર બળવો

voter rights analyst મતદાર અિધકારોનો િવ લેષક

voter rolls (at the polls) મતદારની યાદ ઓ (મતદાન સમયે)

voter turnout મતદાર ારા મતદાન

voter’s affidavit of registration મતદારની ન ધણી ુ ંસોગદંના ું

Voter’s Choice Act મતદાતાની પસદંગી ુ ંઅિધિનયમ

voter’s registration card મતદારની ન ધણી પિ કા

voter-nominated office મતદાર-નામાં કત કચેર

voters & information guide મતદારો અને મા હતી માગદિશકા

voter's declaration મતદારની ઘોષણા

voter's ID card મતદાર ુ ંઓળખપ

voter's master glossary મતદારની ુ ય શ દાવ લ

voter's notes મતદારની ન ધો

voter's pamphlet મતદારની પિ કા

voter's self-defense manual મતદારની આ મર ણ માગદિશકા

voter's signature મતદારની સહ

voter's turnout મતદાતાઓ ુ ંમતદાન

voters with disabilities િવકલાગં મતદારો

voters with hearing impairments સાભંળવાની િતવાળા મતદારો

          Gujarati Glossary 216 of 224  12/14/2021            



English (USA) Gujarati

voters with special needs િવશેષ જ રયાતો ધરાવતા મતદારો

voters with visual impairments જોવામા ંથતી તકલીફો વાળા મતદારો

Voting Accessibility Advisory Committee 
(VAAC)

મતદાન લુભતા સલાહકાર સિમિત (VACC)-

િવકલાગં મતદાતાઓ વતં  અને ખાનગી ર તે 

કવી ર તે મતદાન કર  શક છે તે ગે રા યના 

સ ચવને સલાહ આપવા, સહાય કરવા અને 

ભલામણો આપવા માટ રચાયેલ છે.

voting accessibility for the elderly and 
handicapped act

ૃ ો અને િવકલાગં મતદારો માટ મતદાન 

લુભતા ુ ંઅિધિનયમ

voting booth મતદાન મથક

voting booth shelf મતદાન મથકની અલમાર

voting device મતદાન ઉપકરણ

voting guide મતદાન માગદિશકા

voting information મતદાનની મા હતી

Voting Information Project (VIP) મતદાન મા હતીની યોજના (VIP)

Voting Information Tool મતદાન મા હતી ુ ંસાધન

voting instructions મતદાનની ચૂનાઓ

voting instrument મતદાન ુ ંસાધન

voting machine મતદાન ુ ંમશીન

voting punch મતદાન માટ ુ ંપચં

Voting Rights Act મતદાનના અિધકાર ુ ંઅિધિનયમ

voting rights advocate મતદાનના અિધકારના ધારાશા ી

Voting Solutions for All People (VSAP)

તમામ લોકો માટ મતદાનના ઉકલો 2009 મા ં

RRCC L A County ારા િવકસાવવામા ંઆ યા 

હતા (VSAP)

voting twice is a felony બે વખત મતદાન કર ુ ંએ અપરાધ છે

votomatic

વોટોમે ટક એ અમે રકન ૂટંણીઓમા ં

ઉપયોગમા ંલેવાતી છે લી પચં કાડ મતદાન 

યવ થા હતી.

vulnerable સવંેદનશીલ

waiter વેઇટર/ હ ૂ રયો

waitress વેઇ સ/ ી હ ુ રયો

          Gujarati Glossary 217 of 224  12/14/2021            



English (USA) Gujarati

waiver જ ુ ંકર ુ ંતે/માફ

ward િવભાગ

warehouse expeditor કાયરત વખારનો  એક કમચાર

warehouse worker વખાર નો કામદાર

warehouseman વખાર નો માણસ

warning ચેતવણી

warrant અિધપ / ુકમનો કાગળ

wastewater ગં ુ  પાણી/પાણીનો ુ યય

wastewater researcher ગદંા પાણી ુ ંસશંોધક

water act પાણી માટ ુ ંઅિધિનયમ

water agency પાણી માટની સ ં થા

water agency district જળ સં થાનો જ લો

Water Agency Finance and Planning 
Committee

જળ સં થા નાણાક ય અને યોજના સિમિત-

વોટર એજ સી ફાઇના સ એ ડ લાિનગ કિમટ

Water Agency Land Use Committee
જળ સં થા જમીન ઉપયોગ સિમિત-વોટર 

એજ સી લે ડ ઝુ કિમટ

Water Agency Public Relations Committee
જળ સં થા જનસપંક સિમિત-વોટર એજ સી 

પ લીક ર લેશ સ કિમટ

Water Agency Water Resources 
Committee

જળ સં થા જળ સસંાધન સિમિત-વોટર 

એજ સી વોટર ર સોસ સ કિમટ

Water and Power Commissioners પાણી અને વીજળ  િવભાગના આ ુ તો

Water and Power Department પાણી અને વીજળ  િવભાગ

Water and Power Employees Death 
Benefit Fund

પાણી અને વીજળ  િવભાગના કમચાર ઓ ુ ં

ૃ  ુલાભ ભડંોળ

Water and Power Employees Retirement 
Fund

પાણી અને વીજળ  િવભાગના કમચાર ઓ ુ ં

િન િૃ  ભડંોળ

Water and Power Employees Retirement 
Plan (WPERP)

પાણી અને વીજળ  િવભાગના કમચાર ઓની 

િન િૃ  યોજના (WPERP)

water and power revenue funds પાણી અને વીજળ ની િવભાગ  ુઆવક ુ ંભડંોળ

water and power rights પાણી અને વીજળ  િવભાગ માટના અિધકારો
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water association જળ સગંઠન

water auditor પાણી તપાસનીશ

water awareness fair જળ િૃત મેળો

water board director જળ સિમતીના િનદશક

water board member જળ સિમતીના સ ય

water boardmember જળ સિમતીના સ ય

water chemist પાણીના રસાયણશા ી

water code પાણીની સ ં હતા

water committee જળ માટ સિમિત

water conservation specialist જળ સરં ણના િન ણાત

water conservationist જળ સરં ણવાદ

water department પાણી િવભાગ

water director જળ િનદશક

water district જળ જ લો

Water District Special Election જળ જ લાની િવશેષ ૂટંણી

water division manager પાણી િવભાગના સચંાલક

water energy analyst જળ ઉ ના િવ લેષક

water engineer જળ ઇજનેર

water environmental liaison coordinator જળ પયાવરણીય સપંક સયંોજક

water experience પાણીનો અ ભુવ

water experiment પાણીનો યોગ

water facilities planner પાણીની િુવધાઓના આયોજક

water flow management plan જળ વાહ યવ થાપન યોજના

water frontage પાણીનો આગળનો ભાગ

water institute director જળ સં થાના િનદશક

water legislation representative જળ કાયદાના િતિનિધ

water manager પાણીના સચંાલક

water master જળ ઉપર

water plant operator જળ લા ટના ચાલક

water policy analyst જળ નીિતના િવ લેષક

water pollution technician જળ ૂષણ ના તકિનક િવ ્

water purification representative પાણી ુ કરણ ના િતિનિધ
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water quality પાણીની  ણુવ ા

water reclamation engineer પાણીની નુઃ ા ત માટના ઇજનરે

water replenishment district પાણે ફર  ભરવા માટ નો જ લો

Water Replenishment District of Southern 
California

દ ણ ક લફોિનયામા ંપાણીને ફર  ભરવા 

માટનો લો

water resources જળ સસંાધનો
Water Resources and Conservation 
Committee

જળ સસંાધનો અને સરં ણ સિમિત

water reuse program પાણીનો નુઃઉપયોગ કાય મ

water revenue fund જળ મહ લૂ ભડંોળ

water rights પાણી માટ ના અિધકારો

water safety પાણીની સલામતી

water scientist જળ વૈ ાિનક

water supply પાણીનો રુવઠો

water supply system પાણી રુવઠાની યવ થા

water systems પાણી ની યવ થા

water testing regular પાણી ુ ંપર ણ િનયિમત કર ું

water treatment પાણી ઉપર કરાતી યા

water usage level પાણીના વપરાશ ુ ં તર

water utility પાણીની ઉપયો ગતા

waterfront (coastal) પાણીનો આગળનો ભાગ (દ રયાકાઠં)

watershed જળિવભાજક

watershed protection જળિવભાજક સરં ણ

watershed science laboratory જળિવભાજક િવ ાન યોગશાળા

waterworks supervisor પાણી કામના અવે ક

ways and means માગ  અને અથ/ ર તો અને સાધનો

web site વેબ સાઇટ

web site designer વેબ સાઇટ આલખેનકાર

webmaster વેબ ઉપર

wedding coordinator લ ન સયંોજક

welder ધા  ુસધંાણ કરનાર

welding ધા સુધંાણ કર છે

Welfare and Institutions Code ક યાણ અને સં થાઓની સં હતા
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welfare worker ક યાણ કાયકર

well-being ખુાકાર

West Basin Water District board member પ ીમી તટ દશ જળ લા સિમિતના સ ય

Western Association of Schools and 
Colleges (WASC) Committee

શાળા અને કોલજેો ની પિ મી સગંઠન 

(WASC) સિમતી એ િવ  િવ યાત મા યતા 

ા ત સગંઠન છે અને નુાઇટડ ટ સના છ 

ાદિશક મા યતા ા ત કરલી સ ં થાઓમાં ુ ં

એક છે, .ુએસ. િવભાગ હઠળની દશ બહારની 

શાળાઓની કચરે  સાથે ન કથી કાય કર છે. .

Western Urban Consumer Price Index પિ મી શહર  ઉપભો તા ભાવ ચૂકાકં

Western Waters Canoe Club પિ મી પાણી નૌકા લબ

wetland ભેજવાળ  જમીન

wheelchair accessible પૈડાવાળ  રુશી લુભ છે

where feasible યા ંશ  છે

whereas યાર

whole child સં ણૂ બાળક

whole child approach સં ણૂ બાળક માટનો અ ભગમ

wholesale businessman જ થાબધં વેપારના વપેાર

wholesale grocery manager જ થાબધં ક રયાણાના વેપારના સચંાલક

wholesaler જ થાબધં વેપાર

widow િવધવા

widower િવ રુ

wildlife વ ય વન

Wildlife Conservation Board વ ય વન સરં ણ સિમિત

Wildlife Conservation Law of 1947 1947 નો વ ય વન સરં ણ કાયદો

wildlife conservation partnership વ ય વન સરં ણ માટની ભાગીદાર

wildlife corridor conservation authority વ ય વન માટની પરસાળની સરં ણની સ ા

wildlife habitats વ ય વન માટના વસવાટો

willing seller પોતાની ઇ છાથી વેચનાર
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winegrower વાઇન એક કારના દા ુના ઉ પાદક

winery owner વાઇન એક કારના દા ુના કારખાના ના મા લક

WINGS (Women In Need Growing Strong)
WINGS (જ રયાતવાળ  મ હલાઓને  મજ તુ 

બનાવતી સ ં થા )

wire તાર

wiretapping તાર લપેટવો

withdrawal ઉપાડ

withdrawal of nominating petition નામાકંનની અર ને પાછ  ખચી

witness intimidation સા ીને ધાકધમક  આપવી

women club મ હલા લબ

Women for Education Excellence િશ ણની ઉ ૃ ટતા માટ મ હલાઓ

Women Lawyers Association of Los 
Angeles

લોસ એ જલસ ુ ંમ હલા વક લો ુ ંસગંઠન

women's rights organizer મ હલાઓના અિધકારોના આયોજક

women's studies educator મ હલા અ યાસ ના િશ કા

word limit શ દની મયાદા

word processor શ દ થી કાયવાહ  કરનાર/શ દ સસંાધન

work based learning coordinator કામ આધા રત શીખવવાના સયંોજક

worker મ ૂર/કામદાર

Workers' Compensation કામદારો ુ ં વળતર

Workers' Compensation benefits કામદારોને વળતરના લાભો

workers' rights attorney કામદારોના અિધકારોના કાયદા અિધકાર

WorkSource Center કામ ા ત થાન ુ ં ક

world-recognized recreational િવ -મા યતા ા ત મનોરંજન

world-recognized recreational opportunities િવ -મા યતા ા ત મનોરંજનની તકો

write-in દર લખવાના

write-in ballot દર લખવાના મતપ

write-in ballot secrecy sleeve
દર લખવાના મતપ  ના ુ તતાના 

ખાનામા ંલખો

write-in ballot stub દર લખવાના મતપ ની િવગત
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write-in campaign દર લખવા માટ ુ-ંઅ ભયાન

write-in candidate દર લખવાના ઉમેદવાર

write-in portion of gray secrecy envelope
ુ તતા વાળા ખૂરા પર બડ યાનો દર 

લખવાનો ભાગ

write-in vote તમારો મત દર લખો

writer લેખક

written authorization લે ખત અિધ ૃતતા

x-ray technologist એ સ-ર ૌ ો ગક િવ ્

yards and setbacks
વાર એટલ ેજમીનની માપણી ને લગ ુ ંનામ 

અને અડચણો

years of service સેવા ના વષ

yes હા

you have the right to તમને આ માટનો અિધકાર છે

Young Americans Drill Team યગં અમેર કન લ ટ મ

your polling place may have changed તમા ું મતદાન થળ બદલાઈ ગ ુ ંહશે

youth advisor વુા સલાહકાર

Youth and Family Master Plan વુક અને પ રવાર હૃદ યોજના

youth authority chaplain વુા અિધ ૃત પાદર

youth conference વુા સમંેલન/ વુા પ રષદ

youth instructor વુા િશ ક

youth master plan વુા હૃદ યોજના

youth partnership વુા ભાગીદાર

youth program વુા કાય મ

youth program coordinator વુા કાય મના સયંોજક

youth services વુા સેવાઓ

Youth Summer Activities વુકોની ઉનાળાની ુ નુી િૃ ઓ

youth worker વુા કાયકર

youthful વુાન

YWCA Bright Futures YWCA ાઇટ ફ ચુર

zero tolerance approach ૂ ય સહનશીલતાનો અ ભગમ

zero tolerance policies ૂ ય સહનશીલતાની નીિતઓ

zip code િપન કોડ

zone ે
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zoning ે ીય

zoning map ે ીય નકશો

zoning practice ે ીય થા/ ે ીય અ યાસ

zoning regulations ે ીય િનયમો

zoo commission ાણી સં હાલય આયોગ
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