
 
 
 
 

 

Abnormal  अऩसाभान्म ಄ಸಹಜ 
Abrupt junction आकस्मभकसॊधध ಸುಗಭವಲ್ಲದ ಜಂಕ್ಷನ್ 
Absolute draft  ननयऩेऺड्राफ्ट ಸಂೂರ್ಣ ಕಯಡು 
Absolute drift ननयऩेऺअऩवहन ಸಂೂರ್ಣ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ 
Absolute pressure मथाथथदाफ ಸಂೂರ್ಣ ತ್ತಡ 
Absolute Temperature ऩयभताऩ ಸಂೂರ್ಣ ತಭನ 
Absorbate  अवशोषषत ಹೀರಿಕ ೊಳ್ಳು 
Absorptive power अवशोषणऺभता ಹೀರಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತತ 
Absorption  अवशोषण ಹೀರಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ  
Absconding बाग जाना ಄ಸಷ್ 
Accelerated     त्वरयत  ೀಗವರ್ಧಣತ್ 
Accessibility अभबगम्मता ಿ ೀಶಿಸುವಿಕ  
Accessory  उऩसाधन ಉಕಯರ್ 
Accident दघुथटना ಄ಘಾತ್ 
Accumulation सॊचमन ವ ೀಖಯಣ  
Accumulator सॊचानमत्र,सॊचामक ವ ೀಖಯಣ ಮ 
Acid अम्र,एभसड ಅಭಲ,ಅಸಿಡ್ 
Acid brittleness अम्रबॊगयुता ಅಸಿಡ್ ಄ಸಿಿಯತ  
Acid cleaning  अम्रननभथरन ಅಭಲ ಶುದ್ಧೀಕಯರ್ 
Acidic grade metal अम्रीमको टधात ु ಅಱಲೀಮ ಗ ಿೀಡ್ ಲ ೊೀಹ 
Acieration रोहकाफथनन ಅಸಿಯ ೀಷನ್ 
Acid Process अम्रीमरक्रभ ಅಭಲ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Acid Storage अम्रबॊडायण ಅಭಲ ವ ೀಖಯಣ  
Acid Wash     अम्रधोवन  ಅಭಲ ಶ್ 
Acid Waste Treatment   अम्रअऩभश्टउऩचाय ಅಭಲ ತಾಜಾ ಟ್ಿೀಟ ಮಂಟ್ 
Acoustic Effect    ध्वननकरक्बाव ಄ಕೌಸಿ್ಕ್ ಎಪ ಕ್್ 
Action      क्ररमा ಕ್ತಿಯೆ 
Activation सक्ररमण ಸಕ್ತಿಮಗ ೊಳಿಸುವಿಕ  
Active      सक्ररम ಸಕ್ತಿಮ 
Actuate चारूकयना,रक्वतृ्तकयना ಸಕ್ತಿಮಗ ೊಳಿಸಿ 

      A 



Adapter  अनकूुरक ಄ಡ್ರ್ 
Additive chute मोज्मरक्विणका ಸಂಯೀಜಿತ್ ಗಳಿಕ ೊಡ ಮು 
Additional duty    अनतरयक्त्मटूी ಸ ಚ್ುುವರಿ ಕತ್ಣವಾ 
Additive pressure मोज्मदाफ ಸಂಕ ೊೀಚ್ನದ ತ್ತಡ 
Admixture अधधभभश्रण ಱಶಿರ್ 
Adsorption     अधधशोषण ಸ ೊಯಹೀಯುವಿಕ  
Adsorptive capacity अधधशोषीऺभता ಹೀರಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಷಭರ್ಥಾಣ 
Advancing  रक्गाभी ಭುಂದುವಯ ಮುತ್ತತದ  
Advancing fire रक्गाभीअस्नन ಫ ಂಕ್ತಮನುನ ಭುಂದುವರಿಸುವುದು 
Aerator     वानतत्र ಹಕ /ಮುಮನ  
Aerodynamic function वामगुनतकपरन ಮುಫಲ್ ೈಜ್ಞನಿಕ ಕ್ತಿಯೆ 
After burning     ऩश्चज्वरन ದಹನದ ನಂತ್ಯ 
After condenser   ऩश्चसॊघननत्र ಕಂಡ ನಸರ್ ನಂತ್ಯ 

After cooling    ऩश्चशीतरन ನಂತ್ಯ ತ್ಂುಗ ೊಳಿಸುವಿಕ   
Afterdamp  खननषवपोटटगसै ಅಪ್ಡಣಂಪ್ 
Agitator रक्ऺोबक ಚ್ಳ್ಳವಳಿಗಯ 
Aggregate ऩुॊज ಟ್ು್ 
Air acetylene welding वाम-ुऐभसटीरीनवसे््डॊग ಏರ್ ಄ಸಿಟ್ಲೀನ್ ಫ ಸುಗ  
Air blower  वामुब्रोअय ಗಳಿ ಹುಯಿಲ್ು 
Air brake वाम-ुब्रेक,वामुआयोध ಏರ್ ಫ ಿೀಕ್ 
Air chamber     वामुकऺ ಗಳಿಕ ೊೀಣ  
Air compressor वामुसॊऩीडक,वामुकम्रेक्सय ಹ ಸಂಕುಚ್ನ 
Air conditioned    वातानकूुभरत ಹ ನಿಮಂತ್ಿರ್ 
Air controller    वामनुनमॊत्रत्रत ಹ ನಿಮಂತ್ಿಕ 
Air cooler    वामुशीतरक ಗಳಿದಣಿಕ, ಹ ನಿಮಂತ್ಿಕ 
Air cooling    वामुशीतरन ಏರ್ ಕೊಲಂಗ್ 
Air cooled engine वामुशीनततइॊजन ತ್ಂದ ಗಳಿ ಎಂಜಿನ್ 
Air cycle वामुचर ಗಳಿ ಚ್ಕಿ 
Air draulic (pneumatic)  वामुचाभरत ಏರ್ ಸ ೈಡಿಲಕ್  
Air elevator    वामुउत्थाऩक ಏರ್ ಲಫ್ಟ್ 
Air filter वामुक्रप्टय,वामुननममॊदक ಗಳಿ ವ  ೀಧಕ 
Air flow meter वामरुक्वाहभाऩी ಗಳಿಮ ಹರಿವು ಱೀಟ್ರ್ 
Air furnace  वामुबट्टी ಗಳಿಮ ಕುಲ್ುಲ 



Air heater tube   वामुताऩकनरी ಏರ್ ಹೀಟ್ರ್ ಟ್ೊಾಬ್ 
Air hole वामनुिद्र ಗಳಿ ಯಂಧಿ 
Air injection system वामुअन्त:कऺेऩणतॊत्र ಏರ್ ಆಂಜ ಕ್ಷನ್ ವಾವಷ ಿಮು 
Air less spray painting   वामुय हतपुहायरक्रेऩन ಗಳಿ ಯಹತ್ ತ್ುಂತ್ುಯು ವರ್ಣಚಿತ್ಿ 
Air pollution  वामुरक्दषूण ಮು ಭಲನಾ 
Air pump वामुऩॊऩ ಗಳಿ ಂಪ್ 
Air valve वामुवारव ಗಳಿಮ ಕಟ್ 
Air volume वामुआमतन ಮು ರಿಭರ್ 
Aligning     सॊयेखण  ಗೊೂಡ್ರಸುವಿಕ  
Alkali  ऺाय ಕ್ಷಯ 
Alkaline cleaner ऺायीमननभथरक ಕ್ಷರಿೀಮ ರಿಶುದಧಶಗ ೊಳಿಸುವ 
Alkali resistant ऺायरक्नतयेधक ಕ್ಷಯ ನಿಯ ೊೀಧಕ 
Alloy   भभश्रातु ಱಶಿಲ ೊೀಹ 
Alloy steel  भभश्रात ु इमऩात ಱಶಿಲ ೊೀಹ ಉಕುು 
Alloy steel plant   भभश्रातुइमऩातसॊमॊत्र ಱಶಿಲ ೊೀಹದ ಉಕುು ಷಿವಯ 
Almen gauge ऐ्भनेरक्भाऩी ಅಲ ಮನ್ ಗ ೀಜ್ 
Alpha durometer एू्पाकठोयताभाऩी ಅಲಪ ಡಯ ೊೀಱೀಟ್ರ್ 
Alphameter ऐ्पाभाऩी,सॊचकोणभाऩी ಅಲಪಱೀಟ್ರ್ 
Alpha radiation ऐ्पाषवक्रकयण ಅಲಪ ವಿಕ್ತಯರ್ 
Alternate stress एकाॊतयरक्नतफर ಮಣಮ ತ್ತಡ 
Altiscope तुॊगतादशॉ ಫಹಾದಶಣಕ 
Aluminium ऐरभुभनभ ಄ಲ್ೊಾಱನಿಮಮ್ 
Aluminium patch ऐरभुभनभआषव्टी ಄ಲ್ೊಾಱನಿಮಮ್ ಾಚ್ 
Aluminium wire feeding ऐरभुभनभतायरक्बयण ಄ಲ್ೊಾಱನಿಮಮ್  ೈರ್ ಫೀಡ್ರಂಗ್ 
Aluminize ऐ्मभूभनन ಄ಲ್ೊಾಱನ ೈಜ್ 
Amalgam अभरगभ,ऩायदभभश्रात ु ಄ಭಲ್ೂಮ್ 
Ambient ऩरयवेश ಸುತ್ತಲನ 
Ammonia अभोननमा ಄ಮೀನಿಮ 
Ammoniacolumn अभोननमामतॊब ಄ಮೀನಿಮದ ಄ಂಕರ್ 
Ammonia leaching अभोननमाननऺारन ಄ಮೀನಿಮ ಯಡುಗಡ  
Amplification रक्वधथन ವಧಣನ ಮ 
Analyser  षवश्रेषक ವಿವ ಲೀಷಕ 
Analysis षवश्रेषण ವಿವ ಲೀಷಣ  
Analytical criteria वशै्रेषवकननकष ವಿವ ಲೀಷಣತ್ಮಕ ಭನದಂಡ 



Anchor रॊगय ಹಡ್ರಗೊಟ್ 
Anchorage  स्मथयक ಲ್ಂಗರಿಳಿಸುವಿಕ  
Ancillary industry सहामकउद्मोग ೂಯಕ ಉದಾಭ 
Angle bend कोणफॊक ಅಂಗಲ್ ಫ ಂಡ್ 
Angle of contact सॊऩकथ कोण ಸಂಕಣದ ಅಂಗಲ್ 
Angle of divergence अऩसयण-कोण ಚ ದಯುವಿಕ  ಕ ೊೀನವು 
Anodic protection एनोडीयऺण ಄ನ ೊೀಡ್ರಕ್ ಯಕ್ಷಣ  
Anodic treatment एनोडीउऩचाय ಅನ ೊೀಡ್ರಕ್  ಚಿಕ್ತತ ಸ 
Antifriction alloy रक्नतकषथणभभश्रात ु ವಿಯ ೊೀರ್ಧ ಱಶಿಲ ೊೀಹ 
Antiparallel setting रक्नतसभाॊतयमथाऩन ಄ಸಭನಂತ್ಯ ಷ ಟ್್ಂಗ್ 
Anvil cap ननहाईटोऩ ಄ಂವಿಲ್ ಕಾಪ್ 
Apertometer द्वायकभाऩी ಄ಟ ೊಣಱೀಟ್ರ್ 
Aperture द्वायक ದುಾತ್ತಯಂಧಿ 
Apparent density आबासीघनत्व ಸಷ್ ಷಂದಿತ  
Apron conveyor ऐरक्नवा हत्र ಏಿನ್ ಕನ ವೀಮರ್ 
Apron feeder ऐरक्नरक्बयक ಏಿನ್ ಫೀಡರ್ 
Arbitration bar भध्ममथशराका ಅಯಣಟ ಿೀಷನ್ ಫರ್ 
Arbor फाहयीधुया ಄ಫಫಯ 
Arc brazing आकथ ब्रजेन ಅಕ್ಣ ಫ ಸುಗ  
Arc ronograph आकथ मथानमत्वरेख ಅಕ್ಣ ಯ ೊನ ೊೀಗಿಫ್ಟ 
‘Argand’ diagram ‘आयॊग’ओयख ‘ಅಗಣಂಡ್ 'ಯ ೀಖಚಿತ್ಿ 
Argon rinsing आगथनरक्ऺारन ಅಗಣನ್ ತ ೊಳ ಮುವುದು 
Armour plate कवचप्रटे ಕವಚ್  ಲೀಟ್ 
Ash content याखअॊश ಫೊದ್ ವಿಷಮ 
Assay bar आभाऩनशराका ವಿವ ಲೀಷಣ  ಫರ್ 
Athermal transformation अन्ूभीमरूऩाॊतयण ಅರ್ಥಭಣಲ್ ಯೊಂತ್ಯ 
Atomiser किणत्र ಄ಟ್ಱಸರ್ 
Augustin process ऑगस्मटनरक्रभ ಅಗಸಿ್ನ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Austenitic cast iron आमटेनाइटीढरवाॊरोहा ಅಷ ್ನಿಟ್ಕ್ ಎಯಕಸ ೊಮದ ಕಯಫರ್ 
Average carrying capacity औसतवाहनऺभता ಸಯಸರಿ ಷಗಿಸುವ ಷಭರ್ಥಾಣ 
Axial adjustment of rolls अऺीमफेरन-सभामोजन ಸುಯುಳಿಗಳ್ ಄ಕ್ಷೀಮ ಸ ೊಂದಣಿಕ  
Axial glide अऺीमषवसऩथण ಅಕ್ತಸಮಲ್ ಗ ಲೈಡ್ 
Axis of weld वे्डअऺ ಫ ಸುಗ  ಫ ಸುಗ   
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Babbit metal फतै्रफटधात ु ಫಾಯಟ್ ಲ ೊೀಹ 
Baby Sill  रघुभसर ಫ ೀಯ ಸಿಲ್ 
Back charging ऩश्चघानन ಫಾಕ್ ಚಜಿಣಂಗ್ 
Back fire ऩश्चज्वरन ಫಾಕ್ ಫ ಂಕ್ತ 
Back ground  ऩ्ृठबभूभ ಹನ ನಲ  
Backing दृ्ठ-मतय ಫ ಂಫಲ್ 
Back pressure ऩश्चदाफ ಹನ ನಲ  ತ್ತಡವನುನ 
Bacterial leaching जीवाणुननऺारन ಫಾಕ್ತ್ೀರಿಮ  ಿತ ಾೀಕ್ತಸುವುದು 
Baffle वाधधका ಄ಡ್ರಿಡ್ರಸು 
Balanced सॊतरुन ಸಭತ ೊೀಲತ್ 
Balanced steel सॊतभुरतइमऩात ಸಭತ ೊೀಲತ್ ಉಕುು 
Ballast  धगट्टी ನಿಲ್ುಬಯ 
Ball bearing  गभुरकाफेमरयॊग ಫಲ್ ಫ ೀರಿಂಗ್ 
Ball burnishing गभुरकाउदभ्राजन ಫಲ್ ಫನಿಣಂಗ್ 
Ball distribution  गभुरकाषवतयण ಫಲ್ ವಿತ್ಯಣ  
Balling  गभुरकामन ಫಲಂಗ್ 
Ball mill गभुरकाऩेषणी ಫಲ್ ಱಲ್ 
Ball test  गभुरकाऩयीऺण ಫಲ್ ರಿೀಕ್ಷ  
Banking of Blast Furnace धभनबट्टीननस््रमण ಫಲಸ್ಟ್ ಪನ ೀಣಸ್ಟ ಫಾಂಕ್ತಂಗ್ 
Bar  शराका ಫರ್ 
Barffing process वापथ नरक्रभ ಫಫಣಂಗ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Bar iron  शराकारोह ಸಯಳ್ಳ ಕಯಫರ್ 
Bar mill शराकाऩेषणी ಸಯಳ್ಳ ಗಿಯಣಿ 
Barrel फयैर ನಳಿಗ  
Barrel plating फयैररेऩन ನಳಿಗ  ಲ ೊೀಹಲ ೀ 
Barrel  solution फयैरषवरमन ಫಾಯ ಲ್ ರಿಸಯ 
Bar steel शराकाइमऩात ಫರ್ ಸಿ್ೀಲ್ 
Base box आधायऩेटी  ಫ ೀಸ್ಟ ಫಕ್ಸ 
Base plate आधायप्रटे ಫ ೀಸ್ಟ  ಲೀಟ್ 
Basic ऺायकीम ಭೊಲ್ಬೊತ್ 
Basic arc furnace ऺायकीमआकथ बट्टी ಭೊಲ್ ಚ ಕುಲ್ುಲ 
Basicity ऺायकता ಭೊಲ್ಬೊತ್ತ  



Basic oxygen furnace ऺायकीमआक्सीजनबट्टी ಭೊಲ್ ಅಭಲಜನಕದ ಕುಲ್ುಲ 
Basic process  ऺायकीमरक्रभ ಭೊಲ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Basic roof  ऺायकीमित ಭೊಲ್ ಛವಣಿ 
Basic steel  ऺायकीमइमऩात ಭೊಲ್ ಉಕುು 
Basis आधाय ಅಧಯ 
Basket pouring फामकेटननश्रवण ಫಷ ುಟ್ ಸುರಿಮುವುದು 
Batch casting  गणसॊचकन ಫಾಚ್ ಎಯಕಸ ೊಮದ 
Batch furnace  गणभ्रा्ट ಫಾಚ್ ಪನ ೀಣಸ್ಟ 
Battery  फटैयी ವಿದುಾತ್  ಸಂಗಿಹ ಷಧನ 
Bauxite फॉक्साइट ಄ಲ್ುಾಱನಿಮಂ ಄ದ್ಯು 
Bay रक्खॊड ಭುದಿರ್ 
Bayer process  फअैयरक्रभ ಫ ೀಮರ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Beading भिणकामन ಭಣಿ ಪೀಣಿಸುವುದು 
Beam धयन,दॊड,फीभ ತ ೊಲ  
Bearing फेमरयॊग,धायक ಫ ೀರಿಂಗ್ 
Beetle फीटर ಯೀಟ್ಲ್ 
Belt  घॊटी ಟ್್ 
Belt charging ऩट्टाघानन ಫ ಲ್್ ಚಜಿಣಂಗ್ 
Belt conveyor ऩट्टावा हत्र ಫ ಲ್್ ಕನ ವೀಮರ್ 
Belt grinding ऩट्टाअऩघषथण ಫ ಲ್್ ಯುಫುಫವ 
Bender फॊकक ಫ ಂಡರ್ 
Bending फॊकन ಫಗುವುದು 
Beneficiation सज्जीकयण ಿಯೀಜನ 
Benzene फेंजीन ಫ ಂಜಿೀನ್ 
Benzol recovery plant फेंजोरउऩरस्ब्धसॊमॊत्र ಫ ನ ೊಝೀಲ್ ಚ ೀತ್ರಿಕ  ಷಿವಯ 
Benzolised oil फेंजोरीकृततरे ಫ ಂಜ ೊಲ ೈಸ್ಟ ತ ೈಲ್ 
Biaxial load द्षवअऺीमबाय ಫ ೈಅಕ್ತಸಮಲ್ ಲ ೊೀಡ್ 
Big bell फहृदघटक ದ ೊಡಿ ಗಂಟ  
Billet त्रफरेट ಯಲ ಟ್ 
Billet caster त्रफरेटसॊचक्रकत्र ಯಲ ಟ್ ಲ ಕ್ತುಗ 
Billet furnace त्रफरेटबट्टी ಯಲ ಟ್ ಕುಲ್ುಲ 
Bimetallic corrosion द्षवधास्त्वकसॊयऺण ಲ ೊೀಹಗಳಿಂದದ ತ್ುಕುು 
Bin (for storage) त्रफन,धानी ಡಫಫ 
Binary  द्षवअॊगीभभश्रधातु ಫ ೈನರಿ 
Bitumen त्रफटुभेन ಯಟ್ುಾಲನ್ 



Bitumen lining त्रफटुभेनआमतयण ಯಟ್ುಲನ್ ಲ ೈನಿಂಗ್ 
Black band कृ्णऩट्टी ಕು ಫಾಂಡ್ 
Black copper  कृ्णताम्र ಕು ತಭಿ 
Black ore कृ्णअममक ಕು ಄ದ್ಯು 
Black sheet कारीचादय ಕು ಸಳ  
Blain method  ब्रनेषवधध ಫ ಲೀನ್ ವಿಧನ 
Blast वात्मा ಷ ೊಪೀಟ್ 
Blast Furnace धभनबट्टी ಊದು ಕುಲ್ುಲ 
Blast furnace smelting धभनबट्टीरक्गरन ಕಯಗಿಸುವ ಊದುಕುಲ್ುಲ  
Blast furnance  coke  धभनबट्टीकोक ಕ ೊೀಕ್ ಊದು ಕುಲ್ುಲ  
Blast furnance gas  धभनबट्टीगसै ಄ನಿಲ್ ಊದುಕುಲ್ುಲ  
Blasting  मपोटन,रक्ऺेषण ಫಲಸಿ್ಂಗ್ 
Blast rate वात्मादय ಷ ೊೀಟ್ ಿಭರ್ 
Blast volume वात्माआमतन ಷ ೊೀಟ್ ರಿಭರ್ 
Bleeder स्राषवका,स्रावी ಯಕತಷಿವ 
Bleeding स्रवण ಯಕತಷಿವ 
Blend सॊभभश्र ಱಶಿರ್ 
Blending  सॊभभश्रण ಫ ಯ ಸುವಿಕ  
Blistering पपोरन ಗುಳ ುಗಳ್ಳ 
Block brazing ब्रॉकब्रेजन ಫಿಾಜಿಂಗ್ ಄ನುನ ನಿಫಣಂರ್ಧಸಿ 
Blocking अवयोध,अवयोधन ನಿಫಣಂರ್ಧಸುವುದು 
Bloom butts ब्रभूभुॊड ಫೊಲಮ್ ಪೀಯಿಗಳ್ಳ 
Blooming mill ब्रभूभभर ಹೊಯಡುವ ಗಿಯಣಿ 
Bloom shear ब्रभूकनथयी ಫೊಲಮ್ ಕತ್ತರಿ 
Blow धभन ಸ ೊಡ ತ್ 
Blower ब्रोअय,धभभत्र ಫ ೊಲೀವರ್ 
Blow in रक्धभन ಷ ೊಪೀಟ್ಸು 
Blown  धभभत ಯೀಸಿದ 
Blown metal धभभतधात ु ಄ಯಳಿದ ಲ ೊೀಹ 
Blowpipe पुॊ कनी ಊದು ಗ ೊಳ್  
Blue glow नीरदीस्प्त ನಿೀಲ ಗ ೊಲೀ 
Bluing  नीरन ಫೊಲಯಿಂಗ್ 
Board hammer ऩटरघन ಫ ೊೀಡ್ಣ ಸುತ್ತತಗ  
Bog iron ore (Meadew iron 

ore, Marsh ore) 

ऩॊकरौहअममकमभीडोरोह
अममक,ऩॊक्रकरअममक) 

ಫಗ್ ಕಯಫರ್ದ ಄ದ್ಯು (ಲಡಲ್ ಕಯಫರ್ದ 



಄ದ್ಯು, ಭರ್ಷಣ ಄ದ್ಯು) 
Boil क्वथन ಕುದ್ಸಿ 
Boiler फॉमरटफगथ-ऩत्र ನಿೀಯು ಕಯಿಸುವ ಕಡಯಿ 
Boiling point क्वथनाॊक ಕುದ್ಮುವ ಯಂದು 
Bole रक्मतॊब ಫುಡ 
Bolton reagent फो्टनअभबकभथक ಫ ೊೀಲ್್ನ್ ಕಯಕ 
Bond फॊध ಕಯಯುತ್ಿ 
Bonding  फधॊक,आफॊधन ಫಂಧನ 
Bonding mortar फॊधनभसारा ಫಂಧನ ಗಯ  
Boron steel फोयानइमऩात ಫ ೊೀಯನ್ ಉಕುು 
Bornite ore (peacock ore) फोनाथइटमभमयूअममक) ತಭಿದ ಄ದ್ಯು  (ನವಿಲ್ು ಄ದ್ಯು) 
Bosh फाश ಫಶ್ 
Bott फॉट ಫಟ್ 
Bottom build up तरवधथन ತ್ಳ್ ನಿಱಣಸಲ್ು 
Bottom die तररूऩदा ಫಟ್ಮ್ ಡ ೈ 
Bottom  Stool आधायमटूर ಫಟ್ಮ್ ಸೊ್ಲ್  
Bottom tap तरटोंटी ಫಟ್ಮ್ ಟಾಪ್ 
Bottom through तरफेधन ಕ ಳ್ಗ  ಭೊಲ್ಕ 
Boundary film  ऩरयसीभारक्नतफॊध ಗಡ್ರಯ ೀಖ  ಚಿತ್ಿ 
Bow धनु ಯಲ್ುಲ 
Box ऩेटी  ಟ್್ಗ  
Broke  ब्रेक ಭುರಿಯಿತ್ು 
Brass  ऩीतर ಹತತಳ  
Brass coupling ऩीतरमनुभन ಹತತಳ  ಜ ೊೀಡ್ರಕ  
Brazed joint ब्रेस्जतसॊधध ಜಜಿಿದ ಜಂಟ್ 
Break up ब्मौया ಯಯುಕು 
Brick ईंट,इस््टका ಆಟ್್ಗ  
Bridge सेत ु ಷ ೀತ್ು  
Bridge crane सेतुरेन ಷ ೀತ್ು  ಕ ಿೀನ್ 
Bright field दीप्तऺेत्र ಿಕಶಭನದ ಕ್ಷ ೀತ್ಿ 
Bright plating दीस्प्तरेऩन ಫ ೈಟ್ ಲ ೊೀಹಲ ೀ 
Briquette इस््टका ಕಲಲದದಲ್ ಚ್ಡ್ರ 
Broach  ब्रोच ದಫಫರ್ 
Bronze काॊसाकाॊमम ಕಂಚ್ು 



Brown ore  बयूाअममक ಕಂದು ಄ದ್ಯು 
Brush plating ब्रशरेऩन ಫಿರ್ಷ ಲ ೊೀಹಲ ೀ 
Bucket फा्टी ಫಕ ಟ್ 
Bucket elevator फा्टीउत्थाऩक ಫಕ ಟ್ ಎಲ ೀಟ್ರ್ 
Buffer stock  फपयमटॉक  ತ್ುತ್ುಣ ಸಂಗಿಹ, ಫಪರ್ ಷ್ಕ್ 
Buffing फपन ಫಫಂಗ್ 
Builder यचक ಯಲ್ಿರ್ 
Build up  वधथन ನಿಱಣಸಲ್ು 
Bulge test उबायऩयीऺण ಫಲ್ಿ ರಿೀಕ್ಷ  
Bulk मथूर,सभस््ट ದ ೊಡಿ ಿಭರ್ 
Bulk material मथूरऩदाथथ ದ ೊಡಿ ಿಭರ್ದ ವಸುತ 
Bulk modulus आमतनभाऩाॊक ದ ೊಡಿ ಿಭರ್ದ 
Bull’s eye structure वषृबाक्षऺसॊयचना ಫುಲ್ಸ ಕಣಿಿನ ಯಚ್ನ  
Bunching ऩुॊजीमन ಗ ೊಂಚ್ಲ್ು 
Bunker फॊकय,आगाय ಄ಡಗುದರ್ 
Burner ज्वारक,फनथय ಫನಣರ್ 
Burnt defect दनधदोष ಉರಿ ಕ ೊಯತ  
Burnt deposit दनधननऺेऩ ಉರಿ ವ ೀಖಯಣ  
Burnt lime दनधचूना ಸುಟ್್ ಸುರ್ ಿ
Burnt steel दनधइमऩात ಸುಟ್್ ಉಕುು 
Bursting रक्मपोटन ಅಷ ೊೀಟ್ಸು 
Bus bar फसफाय ಫಸ್ಟ ಫರ್ 
Buster फमटय ಫಸ್ರ್ 
Bus tube फसनभरका ಫಸ್ಟ ಟ್ೊಾಬ್ 
Buttering  नवनीतन ಫಟ್ಟ್ಣಂಗ್ 
Button फटन ಗುಂಡ್ರ 
Buzzer फजय ಫಝರ್ 
Byer’s  process  वामयरक्रभ ಫ ೈರ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
By pass line  उऩभागथराइन ಉಭಗಣ ಯ ೀಖ  
By pass valve उऩभागथवा्व ಉಭಗಣ ನಿಮಂತ್ತಿತ್ ಕಟ್ 
By product उऩोत्ऩाद ಉ ಉತ್ನನ 
By  product coke oven उऩोत्ऩादकोकअवन ಕ ೊೀಕ್ ಒವನ್ ಉತ್ನನ ಭೊಲ್ಕ 
By  product gas  उऩोत्ऩादगसै ಉತ್ನನ ಄ನಿಲ್ದ್ಂದ 
By  product recovery plant उऩोत्ऩादउऩरस्ब्धसॊमॊत्र ಉತ್ನನ ಚ ೀತ್ರಿಕ  ಸಸಾದ್ಂದ 



 
 
 
 

 

Caking index केकन सचूकाॊक ಕಾಕ್ತಂಗ್ ಸೊಚ್ಾಂಕ 
Calcined ननमताषऩत ಕಾಲಸನ್ ಿ
Calibration  अॊशाॊकन ಭನಂಕ 
Calorific value कैरोयी-भान ಕಾಲ ೊರಿಫಕ್ ಭೌಲ್ಾ 
Cannel coal (parrot coal) ऩयेैटकोमरामतोताकोमरा) ಕಾನ ಲ್ ಕಲಲದದಲ್ು (ಗಿಳಿ ಕಲಲದದಲ್ು) 
Capacitance furnace सॊधायणबट्ठी ಕ ಸಿಟ್ನ್ಸ ಕುಲ್ುಲ 
Capital repair भहाभयम्भत ಫಂಡಳ್ ದುಯಸಿತ 
Captive mine रक्ग्राही खदान, ननजी खदान ಕಾಪ್ವ್ ಗಣಿ 
Carbonaceous coal काफथनभम कोमरा ಕಫಣನ ೀಸಿಮಸ್ಟ ಕಲಲದದಲ್ು 
Car pullar काय अभबकषषथत्र ಕಯು ುಲ್ಲರ್ 
Car tunnel kiln वाहन सयुॊग बट्टा ಕಯು ಸುಯಂಗ ಗೊಡು 
Case depth ऩ्ृठगहयाई, ऩ्ृठ गॊबीयता ಕ ೀಸ್ಟ ಡ ಪ್ತ 
Cast house ढराई घय ಎಯಕ ಸ ೊಮದ ಭನ  
Casting सॊचकन, ढराई ಯತ್ತರಿಸುವುದು 
Casting rate सॊचकन दय ಎಯಕದ ದಯ 
Cast steel ढरवाॊ इमऩात, सॊधचकत इमऩात ಎಯಕಸ ೊಮದ ಉಕುು 
Cathode cleaning कैथोड ननभथरन ಕಾಥ ೊೀಡ್ ಶುದ್ಧೀಕಯರ್ 
Caustic injection ऺाय अॊत:ऺेऩण ಕಸಿ್ಕ್ ಆಂಜ ಕ್ಷನ್ 
Cavitation कोटयण ಗುಳ ುಕಟ್ು್ವಿಕ  
Centrifugal casting अऩकेन्द्री सॊचकन ಕ ೀಂದಿಗಱ ಎಯಕಸ ೊಮದ 
Ceremic mould casting भसयेभभक सॊच-ढराई ಷ ಯಱಕ್ ಄ಚ್ುು ಎಯಕ 
Chafing fatigue सॊननघषथणश्राॊनत ಚ ೀಫಂಗ್ ಅಮಸ 
Chain pulley चेन-नघयनी ಸಯಳಿ ಯಟ  
Characteristic अभबराऺिणक ವಿೀವ ೀಷ ಗುರ್ 
Charcoal चायकोर ಆದ್ದಲ್ು 
Charging घानन ಚಜಿಣಂಗ್, ಕಮಣಬಯ 
Chemical capping यासामननक िादन ಯಷಮನಿಕ ಸ ೊದ್ಕ  
Chemical conversion coating यासामननक षऩयवतथनषवरेऩन ಯಷಮನಿಕ ರಿವತ್ಣನ  ಲ ೀನ 
Chemical etching यासामननक यसोत्कीणथन ಯಷಮನಿಕ ಎಚ್ುಣ  
Chilled iron दृतशीनतर रोह ಶಿೀತ್ಲ್ ಕಯಫರ್ 
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Chilled water दृतशीनतरजर ತ್ರ್ಿನ ಮ ನಿೀಯು 
Chimney धचभनी ಸ ೊಗ ಕ ೊಳ್  
Chipping िीरन, िीरना ಕ ತ್ುತವುದು 
Chrome refractory रोभ उच्चताऩसह ಕ ೊಿೀಮ್ ವಕ್ತಿೀಕಯಕ 
Chute रक्विणका, शटू ಗಳಿಕ ೊಡ ಮು 
Circulating scrap ऩरयसॊचायी मरैऩ ಅವತ್ಣನನಿಯತ್ ಷುಯಾಪ್ 
Circulation ऩरयसॊचायण ಚ್ಲವಣ  
Clad steel अधधऩट् टतइमऩात ಸ ೊದ್ಕ ಮ ಉಕುು 
Closed die सॊवतृ रूऩदा ಭುಚ್ುಲಗಿದ  
Cloud burst treatment वसृ््टरक्मपोटउऩचाय ಲೀಘ ಷ ೊಪೀಟ್ ಚಿಕ್ತತ ಸ 
Coal blending कोमरासस्म्भश्रण ಕಲಲದದಲ್ು ಱಶಿರ್ 
Coal fired furnace कोमराज्वाभरतबट्टी ವಖ ೊೀತ್ನನ ಕಲಲದದಲ್ು ಕುಲ್ುಲ 
Coal pulverizor कोमराचक्की,कोमराचिूणथत्र ಕಲಲದದಲ್ು ುಲ್ವಜಣರ್ 
Coercive force ननग्रहफर ನಿಫಣಂಧಕ ಫಲ್ 
Cohesive force सॊसॊजक फर ಗೊೂಡ್ರಸುವ ಶಕ್ತತ 
Coil breaks कुॊ डरफभर ಸುಯುಳಿ ವಿಯಭ 
Coke fines कोकसकू्ष्भक ಕ ೊೀಕ್ ದಂಡಗಳ್ಳ 
Coke oven battery कोक ओवेन फटैयी ಕ ೊೀಕ್ ಒ ನ್ ಫಾಟ್ರಿ 
Coke regenerator कोक ऩनुजथननत्र ಕ ೊೀಕ್ ುನಃಷಿಕ 
Coke screening कोक चारन ಕ ೊೀಕ್ ರಿಶಿೀಲ್ನ  
Coking coal कोकन कोमरा ಕ ೊೀಕ್ತಂಗ್ ಕಲಲದದಲ್ು 
Cold galvanizing अतप्तमशदन ಶಿೀತ್ಲ್ ವಿದುಾತ್ ಿಹದ 
Cold (solid) period ऩवूथगरन कार ಶಿೀತ್ಲ್  (ಘನ) ಄ವರ್ಧ 
Column मतॊब ಄ಂಕರ್ 
Combustible दहनशीर ದಹನಶಿೀಲ್ 
Compact सॊ हत, सॊहत ತ ೊತತತದ 
Comparator तरुननत्र ಸ ೊೀಲಕ ಗಯ 
Compensated रक्नतकारयत ರಿಸಯ 
Composition सॊघटन ಸಂಯೀಜನ  
Compressed air सॊऩीडडत वाम ु ಸಂಕುಚಿತ್ ಮು 
Compressor सॊऩीडडत्र  ಸಂಕುಚ್ನ 
Conditioning अनकूुरन ಕಂಡ್ರೀಷನಿಂಗ್ 
Consumable electrode उऩबोज्मइरकै्रोड ಉಬ ೊೀಗಾ ವಿದುಾದವಯ 
Contact material सॊऩकथ ऩदाथथ ಸಂಕಣ ವಸುತ 



Continuous billet mill सतत त्रफरेट भभर ನಿಯಂತ್ಯ ಯಲ ಲಲ ಟ್ ಗಿಯಣಿ 
Continuous precipitation सतत अवऺेऩण ನಿಯಂತ್ಯ ಡಲಕ  
Controlling mechanism ननमॊत्रक क्ररमाषवधध ಕಮಣವಿಧನವನುನ ನಿಮಂತ್ತಿಸುವುದು 
Conventional nozzle ऩयॊऩयागत तुॊड ಷಂಿದಯಿಕ ಕ ೊಳ್  
Converter ऩरयवनत थत्र, कन्वटथय ರಿವತ್ಣಕ 
Convex top उत्तरशीषथ ಉಯಫದ ಭುಚ್ುಳ್ 
Conveyor वा हत्र ಕನ ವೀಮರ್ 
Cooling fan शीतरन ऩॊखा ತ್ಂುಗ ೊೀಳಿಸುವ ಪಾನ್ 
Core compound रोड मौधगक ಕ ೊೀರ್ ಸಂಮುಕತ 
Core oven रोड अवन ಕ ೊೀರ್ ಒ ನ್ 
Corrosion सॊऺ ायण ತ್ುಕುು 
Counter flow षरक्तरक्वाह ಭುಂಗಟ ್ ಹರಿವು 
Counter pressure casting षरक्तदाफ सॊचकन ಕೌಂಟ್ರ್ ತ್ತಡ ಎಯಕ 
Coupler मनुभक ಸಂಯೀಜಕ 
Coupling मनुभन ಜ ೊೀಡ್ರಕ  
Crack दयाय ಯಯುಕು 
Crane rail रेन येर ಕ ಿೀನ್ ಯ ೈಲ್ು 
Creep resisting steel षवसऩथण योधी इमऩात ಕ್ತಿೀಪ್ ನಿಯ ೊೀಧಕ ಉಕುು 
Critical constant राॊनतक स्मथयाॊक ಕ್ತಿಟ್ಕಲ್ ಸಿಿಯ 
Cross over ऩायगभन ದಟ್ಲ್ು 
Cross rolling रास फे्रन ಕಿಸ್ಟ ಯ ೊೀಲಂಗ್ 
Crowbar सब्फर ಕೌಿಫರ್ 
Crude ore अऩरय्कृत अममक ಕಚು ಄ದ್ಯು 
Crusher सॊ दरत्र ಕಿಷರ್, ಸದ  
Crushing सॊदरन ುಡ್ರ 
Cryogenic ननम्नताऩ ಕಡುತ್ಂು 
Cubic crystal घन क्ररमटर ಘನ ಸಪಟ್ಕ 
Cut off अॊतक ಕತ್ತರಿಸಿ 
 

 

 

 

 

Damp अवभॊदन ದ ದಮದ 
Danger  सॊकट ಄ಮ 
Dangerous  सॊकटभम ಄ಮಕರಿ 
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Dark deposit  कृ्णननऺेऩ ಕು ಠ ೀವಣಿ 
Dark field अदीप्तऺेत्र ಕು ಕ್ಷ ೀತ್ಿ 
Deactivation ननस््रमण ನಿಷ್ಕ್ುಯಮಗ ೊಳಿಸುವುದು 
Dead steel  ऩणूथहनइमऩात ನಿಜಿೀಣವದ ಉಕುು 
Dead soft steel  ऩणूथभदृुइमऩात ನಿಜಿೀಣವದ ಭೃದು ಉಕುು 
Decantation ननमतायण ವಿಚಿಿನನತ  
Decomposed ore  अऩघ टतअममक ವಿಬಜನ ಮದಗ ಄ದ್ಯು 
Decomposition  अऩघटन ವಿಬಜನ  
Decontamination षव ॊसॊदषूण ಄ಶುದಧತ  
Defeet दोष ದ ೊೀಷ 
De fect structure  सदोषसॊयचना ದ ೊೀಷದ ಯಚ್ನ  
Deflecting shield ऩरयऺेऩी कवच ಫಗಿಯುವ ಗುಯಣಿ 
Deformation षवरूऩण ವಿಯೊಗ ೊಂಡು 
Degradation ननम्नीकयण ಄ವನತ್ತ 
Degreaser षवग्रीजक ಡ್ರಗ ಿಸರ್ 
Dehydrating ननजथरन ನಿಜಣಲೀಕಯರ್ 
Delayed yield षवरॊत्रफत ऩयाबव ತ್ಡಗಿ ಆಳ್ಳವರಿ 
Delivery ननगथभ ವಿತ್ಯಣ  
Densitometer घनत्वभाऩी ಷಂದಿತಭಕ 
Density  घनत्व ಷಂದಿತ  
Deoxidation  षवऑक्सीकयण ಉತ್ುಷಣರ್ 
Deposit ननऺेऩ ಠ ೀವಣಿ 
Deposition sequence ननऺेऩ-अनरुभ ಠ ೀವಣಿ ಄ನುಕಿಭ 
Design अभबक्ऩ, 

डडजाइन 
ವಿನಾಸ 

Detachment षवमोजन ಿತ ಾೀಕ್ತಸುವುದು 
Detonation अभबमपोटन ಅಷ ೊಪೀಟ್ನ 
Dew point ओसाॊक ಡೊಾ ಯಿಂಟ್ 
Die carbon steel रूऩदा काफथन 

इमऩात 
ಡ ೈ ಆಂಗಲ್ದ ಉಕುು 

Die steel रूऩदा इमऩात ಡ ೈ ಸಿ್ೀಲ್ 
Differential षवबेदी ವಿರನನತ  
Differential gear षवबेदी धगमय ವಿರನನದ ಗ ೀರ್ 
Differential thermal analysis षवबेदी ताऩीम 

षवश्रषेण 
ವಿರನನದ ಉಷಿ ವಿವ ಲೀಷಣ  



Diffusion bonding षवसयण फन्धन ಿಸಯರ್ ಫಂಧದ 
Digestion  ऩाचन ಄ಯಗುವುದು 
Dimension  षवभा ಅಮಭ 
Direct casting  रक्त्मऺसॊचकन ನ ೀಯ ಎಯಕಸ ೊಮದ 
Direct fired furnace  रक्त्मऺज्वाभरत

बट्टी 
ಸುಡುವ ನ ೀಯ ಕುಲ್ುಲ 

Direct image  रक्त्मऺरक्नतत्रफम्फ ನ ೀಯ ಚಿತ್ಿ 
Direct process  रक्त्मऺरक्रभ ನ ೀಯ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Direct reduction  रक्त्मऺअऩचमन ನ ೀಯ ಕಡ್ರತ್ 
Discharge षवसजथन ವಿಸಜಣನ  
Distillation  आसवन ಶುದ್ಧೀಕಯರ್ 
Distortion षवरूऩण ವಿಯೊಗ ೊಳಿಸುವಿಕ  
Disintegration षवघटन ವಿಬಜನ  
Dissolve षवरीन होना ಕಯಗಿಸಿ 
Divergence  अऩसयण ವಿಬಜನ  
Double action  द्षवक्ररम ಡಫಲ್ ಅಕ್ಷನ್ 
Double acting hammer द्षवक्ररमघन ಡಫಲ್ ನಟ್ನ ಸುತ್ತತಗ  
Double layer pellet द्षवऩयतग ुटका ಡಫಲ್ ಲ ೀಮರ್  ಲ ಟ್ 
Down pipe अधोगाभीऩाइऩ ಕ ಳ್  ೈಪ್ 
Down time व्मवयोध कार ನಿಲೂಲ್ 
Drainage  अऩवाहतॊत्र ಳ್ಚ್ಯಂಡ್ರ 
Draining  अऩवाहन ರ್ಗಿಸುವಿಕ  
Draught fan motor रक्वात ऩॊख भोटय ಡಿಫ್ಟ್ ಪಾನ್ ಮೀಟರ್ 
Drawing कषथण ಚಿತ್ಿ 
Drawability कषथणीमता ಡಿಯಲಟ್ 
Dressed roll  रक्साधधतयीर ಡ ಿಸ್ಟಿ ಯ ೊೀಲ್ 
Drier श्ुकक, शसु््कत्र ರ್ಗಿದ 
Drift velocity अऩवाह वेग ದ್ಕುುಾತ್ತ  ೀಗ 
Drill bit रक्वेधनी अनी ಡ್ರಿಲ್ ಯಟ್ 
Drill steel  रक्वेधनइमऩात ಡ್ರಿಲ್ ಉಕುು 
Drip feed system  नन्ऩातरक्बयण

ऩद्धनत 
ಹನಿ ಫೀಡ್ ವಾವಷ ಿಮ 

Drive pipe रक्चारनऩाइऩ ಕಮಣಕರಿತ್ವ ಕ ೊಳ್  
Driven roller षऩयचाभरत वेरन ಚಲತ್ ಯ ೊೀಲ್ರ್ 
Driving force  ऩरयचारनफर ಚಲ್ನ ಶಕ್ತತ 



Dry basis  श्ुकआधाय ರ್ ಅಧಯ 
Dry blow श्ुकधभन ಶುಷು ಸ ೊಡ ತ್ 
Dry corrosion  श्ुकसॊऺ ायण ರ್ಗಿದ ತ್ುಕುು 
Dry slag pit श्ुकधातभुर गतथ ರ್ಗಿದ ಷಲಾಗ್ ಪಟ್ 
Drying  श्ुकन ರ್ಗಿಸುವುದು 
Duct वा हनी ನಳ್ 
Ductile deposit  तन्मननऺेऩ ದುಫಣಲ್ದ ಠ ೀವಣಿ 
Ductility तन्मता ಭೃದುತ್ವ 
Dull deposit  नन्ऩऺननऺेऩ ಭಂದ ಠ ೀವಣಿ 
Dull plating नन्ऩऺरेऩन ಭಂದ ಲ ೀನ 
Dummy block डभी ब्रॉक ನಕಲ ಫಲಕ್ 
Dumping  डम्ऩन ಡಂಪಂಗ್ 
Durability धचयमथानमत्व,

 टकाऊऩन 
ಫಳಿಕ  

Dust  धूभर ಧೊಳ್ಳ 
Dusting धूरीमन, झाड़ना ಧೊಳ್ಳದುರಿಸುವುದು 
Dynamic control गनतक ननमॊत्रण ಕ್ತಿಮತ್ಮಕ ನಿಮಂತ್ಿರ್ 
Dynamic region गनतऺते्र ಕ್ತಿಮತ್ಮಕ ಿದ ೀಶ 
Dynamic loading  गनतकबायण ಕ್ತಿಮತ್ಮಕ ಲ ೊೀಡ್ರಂಗ್ 
Dynamic strength गनतकसाभर्थमथ ಕ್ತಿಮತ್ಮಕ ಶಕ್ತತ 
 

 

 

 

   
Earthing  ब-ूसॊऩकथ न ಸಂಕಣ 
Easy glide  सयरअभबसवथण ಸುಲ್ಬ ಜಯು 
Economiser भभतोऩमोस्जत्र ಄ರ್ಥಣವಸರಜ್ಞ 
Edger  कोयक ತ್ುದ್ 
Edging  कोयकतथन ಄ಯುಗು 
Effective mass  रक्बावीद्रव्मभान ರಿಣಭಕರಿ ದಿವಾಯಶಿ 
Efficiency  दऺता ದಕ್ಷತ  
Effluent  फ हस्राथव ನಿಷುಯಱಸುವ 
Elkonometer  आइकोनोभीटय ಎಲ ೊುೀನಱೀಟ್ರ್ 
Ejection  उत्ऺ ेऩण ಉಚುಟ್ನ  
Elastic रक्त्मामथ ಸಿಿತ್ತಷಿಕ 

      E  



Elasticity  रक्त्मामथता ಸಿಿತ್ತಷಿಕತ್ವ 
Elastic limit  रक्त्मामथसीभा ಸಿಿತ್ತಷಿಕ ಱತ್ತ 
Elcometer  ऐ्कोभीटय ಎಲ ೊುೀಱೀಟ್ರ್ 
Electrical resister  वदै्मतुसनतयोधक ವಿದುಾತ್ ಿತ್ತಯ ೊೀಧಕ 
Electrical steel वदै्मतुइमऩात ವಿದುಾತ್ ಉಕುು 
Electric breakdown षवद्मतुबॊग ವಿದುಾತ್ ಸಿಗಿತ್ 
Electric furnace  षवद्मतुबट्टी ವಿದುಾತ್ ಕುಲ್ುಲ 
Electric steel  षवद्मतुइमऩात ವಿದುಾತ್ ಉಕುು 
Electric analysis वदै्मतुषवश्रषेण ವಿದುಾತ್ ವಿವ ಲೀಷಣ  
Electrode breakage इरेक्रोडबॊजन ವಿದುಾದವಯ ವಿಘಟ್ನ  
Electrode column इरेक्रोडमतॊब ವಿದುಾದುಧಯವ ಸತ೦ಬ 
Electro filter वदै्मतुक्रप्टय ವಿದುಾದುಧಯವ ವ  ೀಧಕ 
Electro extraction वदै्मतुअभबरूऩण ವಿದುಾದುಧಯವ ತ ಗ ಮುವಿಕ  
Electrogrinding  वदै्मतूऩेषण ಎಲ ಕ ೊರೀ ಯುಫುಫವ 
Electrolysis  षवद्मतुअऩघटन ವಿದುಾದ್ವಬಜನ  
Electrolyzer  वदै्मतुअऩघ टत्र ಎಲ ಕ ೊರೀಲ ೈಜರ್ 
Electro mechanical  वदै्मतुमाॊत्रत्रक ವಿದುಾತ್ ಮಂತ್ತಿಕ 
Electro motive force षवद्मतुवाहकफर ಎಲ ಕ ೊರೀ  ಿೀಯಕ ಶಕ್ತತ 
Electron  इरेक्रोन ಎಲ ಕರನ್ 
Electro osmosis  वदै्मतुऩयासयण ವಿದುಾತ್ಯಸಯರ್ 
Electro plating  वदै्मतुरेऩन ವಿದುಾಲ ಲೀಪಸುವಿಕ  
Elevation  उन्नमन ಉನನತ್ಸಿಿತ್ತ 
Emergency  आऩात ತ್ುತ್ುಣ 
Emission  उत्सजथन ಉತ್ಸಜಣನ 
Energy  ऊजाथ ಶಕ್ತತ 
Energy balance  ऊजाथसॊतरुन ಶಕ್ತತ ಸಭತ ೊೀಲ್ನ 
Energy efficiency  ऊजाथदऺता ಆಂಧನ ದಕ್ಷತ  
Enhancement  सॊवदृ्धध ವಧಣಕ 
Enlargement  षववधथन ಹಗುೂವಿಕ  
Enriched ore  सभदृ्धअममक ಸಭೃದಧ ಄ದ್ಯು 
Enrichment  सभदृ्धधकयण ುಷ್ಕ್್ೀಕಯರ್ 
Entrainment  सॊयोहण ಭನ ಯಂಜನ  
Equalizer  सभकायक ಸಭನಕರಿ 
Equation  सभीकयण ಸಱೀಕಯರ್ 
Equilibrium  साम्म ಸಭತ ೊೀಲ್ನ 



Equipoint  सभत्रफन्दु ಸಜುಿಗ ೊಳಿಸು 
Equivalence point  तु् मतात्रफ ॊदु ಸಭನತ ಮ ಯಂದು 
Equivalent position  तु् मस्मथनत ಸಭನ ಷಿನ 
Equivalent weight  तु् मबाय ಸಭನ ತ್ೊಕ 
Erection  मथाऩन ನಿಭಣರ್ 
Erosion  अऩयदन ಸ ತ್ 
Evaluation  भू् माॊकन ಭೌಲ್ಾಭನ 
Excavated  उत्खननत ಸ೦ವ  ೀರ್ಧಸು 
Excavation  उत्खनन ಉತ್ಖನನ 
Excavator  उत्खननत्र ಉತ್ಖನನ 

Excess आधधक्म ಄ರ್ಧಕ 

Exchange energy  षवननभमऊजाथ ವಿನಿಭಮ ಶಕ್ತತ 

Exchange interaction  षवननभम
अन्मोन्मक्ररमा 

ಯಸಯ ವಿನಿಭಮ 

Excitation  उत्तजेन ಉತಸಹ 

Executive  कामथऩारक ಕಮಣನಿಣಹಕ 

Existance  अस्मतत्व ಄ಸಿತತ್ವ 

Experience  अनबुव ಄ನುಬವ 

Expansion  रक्साय,रक्सयण ವಿಸತಯಣ  

Explosion  षवमपोट ಷ ೊಪೀಟ್ 

Express laboratory  द्रतुरक्मोगशारा ಎಕ ಸರಯಸ್ಟ ಿಯೀಗಲ್ಮ 

Extension  षवमताय ವಿಸತಯಣ  

Extension pipe षवमतायऩाइऩ ವಿಸತಯಣ   ೈಪ್ 

Extent of reaction अभबक्ररमासीभा ಿತ್ತಕ್ತಿಯೆಮ ಾಪತ 

Extinction  षवरोऩ ಄ಳಿವಿನ 

Extinguisher  शाभक ಅರಿಸುವಿಕ  

Extraction  नन्कषथण ಫ ೀಣಡ್ರಸುವಿಕ  

Extractor  नन्कषषथत्र/
नन्कषथक 

ತ ಗ ಮುವ ಷಧನ 

Extra latten’s  अनतरयक्तरदैन ಸ ಚ್ುುವರಿ ಲಾಟ ನೂಳ್ಳ 

Extra polation  फ हवेशन ಫಹಗಣರ್ನ ಮಗಿದ  
Extruder  उत्सारयत्र ಎಕುಸರಯಡರ್ 
Extrusion  उत्सायण ಸ ೊಯತ ಗ ಮುವಿಕ  
Extrusion billet  उत्सायणत्रफरटे ಎಕುಸರಯಶನ್ ಯಲ ಟ್ 
Extrusion metal  उत्सायणधातु ಸ ೊಯಸ ೊೀಗುವ ಲ ೊೀಹ 
Eye-piece  नेत्रत्रका ನ ೀತ್ಿಕ 



 

 

 

 

 

 

Fabrication  सॊषवयचन ತ್ಮರಿಕ  
Facing  परक ಄ರಭುಖ 
Fatigue  श्राॊनत ಫಳ್ಲಕ  
Feed  रक्बयक ಉಣಿಸು 
Feeder  रक्बयण ಪೀಷಕ 
Feed head  ऩत्रशीषथ ಫೀಡ್ ಸ ಡ್ 
Feed rod  रक्बयणिड़ ಫೀಡ್ ಯಡ್ 
Feed lines  रक्बयणवा हकाएॉ ಫೀಡ್ ಷಲ್ುಗಳ್ಳ 
Feed pipe  रक्बयणऩाइऩ ಸಯಫಯಯಿನಳ್ 
Ferriferous  रोहभम ಕಯಫರ್ೂರಿತ್ 
Ferritic  steel  पैयाइटीइमऩात ಪ ರಿಕ್ ಸಿ್ೀಲ್ 
Ferro alloy  रौहभभश्रातु ಪ ಯ ೊೀ ಱಶಿಲ ೊೀಹ 
Ferrobet  पैयोफटै ಪ ಯ ೊೀಫ ಟ್ 
Ferro chrome  रौहरोभ ಪ ಯ ೊೀ ಕ ೊಿೀಮ್ 
Ferro scope  रौहदशॉ ಪ ಯ ೊೀ ಾಪತ 
Ferrous metallurgy  रौहधातकुभभथकी ಪ ಯಸ್ಟ ಲಟ್ಲ್ಜಿಣ 
Fibre   तॊत ु ನಯು 
Fibre optics  तॊतुरक्काभशकी ನಯು ದುಾತ್ತವಹನ 
Field emission  ऺेत्रीमउत्सजथन ಕ್ಷ ೀತ್ಿ ಸ ೊಯಸೊಸುವಿಕ  
Filament क्रपराभेंट ತ್ಂತ್ು 
Filling  येतन ತ್ುಂಯಸುವ 
Filler  बयक ಫಲ್ಲರ್ 
Fillet  क्रपरटै ತ್ಲ ಗಟ್ು್ 
Filter  ननममॊदक ವ  ೀಧಕ 
Final  अॊनतभ ಄ಂತ್ತಭ 
Fineness सदु्धता/सूऺ भता ಭೃದುತ್ವ 
Fines  सकू्ष्भक ದಂಡಗಳ್ಳ 
Fineness modulus  सकू्ष्भताभाऩाॊक ಉತ್ತಭತ  ಭಡುಾಲ್ಸ್ಟ 
Finish  ऩरयसज्जा ಭುಗಿಸಲ್ು 
Finished steel  ऩरयसस्ज्जतइमऩात ೂರ್ಣಗ ೊಂಡ ಉಕುು 

F 



Finishing  ऩरयसज्जन ೂರ್ಣಗ ೊಳಿಸುವಿಕ  
Finishing temperature  ऩरयसज्जनताऩ ೂರ್ಣಗ ೊಂಡ ತಭನ  
Fire assay  अस्ननआभाऩन ಫ ಂಕ್ತ ವಿವ ಲೀಷಣ  
Fire coat अस्ननषवरेऩ ಫ ಂಕ್ತ ಕ ೊೀಟ್ 
Fired  ज्वाभरत ವಖ ೊೀತ್ನನ 
Fire extinguisher  अस्ननशाभक ಫ ಂಕ್ತ ಅರಿಸುವಿಕ  
Fire fighting  अस्ननशभन ಄ಗಿನವಭಕ 
Fire hazard  अस्ननसॊकट ಫ ಂಕ್ತಮ ಄ಮ 
Fire point  ज्वरनाॊक ಄ಗಿನವಭಕ ಕ ೀಂದಿ 
Fire waste  ऊ्भाअऩभश्ट ಫ ಂಕ್ತ ತಾಜಾ 
Firing system  ज्वारनतॊत्र ಪ ೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಮ್ 
Fission षवखॊडन ವಿದಳ್ನ 
Fixed carbon  स्मथयकाफथन ಸಿಿಯ ಕಫಣನ್ 
Fixture अनफुॊध ಂದಾವು 
Flake  ऩत्रक ಕಲ್ಟ್್ 
Flaking ऩत्रण ಹದಗ ೊಳಿಸುವ 
Flame  ज्वारा ಜವಲ  
Flame cleaning  ज्वाराननभथरन ಜವಲ ಮ ಸವಚ್ಿಗ ೊಳಿಸುವಿಕ  
Flame control  ज्वाराननमॊत्रण ಜವಲ ಮ ನಿಮಂತ್ಿರ್ 
Flame cutting  ज्वाराकतथन ಜವಲ ಮ ಕತ್ತರಿಸುವುದು 
Flame plating  ज्वारारेऩन ಜವಲ ಮ ಲ ೊೀಹಲ ೀ 
Flame test  ज्वाराऩयीऺण ಜವಲ ಮ ರಿೀಕ್ಷ  
Flare up  सॊमपुयण ಬಗೂನ  
Flash  मपुय,उस्त्ऺप्त ಫ ಳ್ಕುಯೀಯು 
Flash welding मपुयवेस््डॊग ಪಲಾಶ್  ಲಂಿಗ್ 
Flat  सऩाट/सभतर ಸಟ್ದ 
Flatness  सभतरता ಚ್ಟ ತ್ನ 
Flat top  सभाटशीषथ ಸಭತ್ಳ್ದ ಲೀಲ  
Flexible cable  नम्मकेफर ಸ ೊಂದ್ಕ ೊಳ್ಳುವ ಕ ೀಫಲ್ 
Flexible coupling  नम्ममनुभन ಸ ೊಂದ್ಕ ೊಳ್ಳುವ ಜ ೊೀಡಣ  
Float  प्रव ತ ೀಲ್ು 
Floating  प्रवन ತ ೀಲ್ುವುದು 
Flooding  आप्रवन ಿಹ 
Flow meter  रक्वाहभाऩी ಿವಹಸು ಭಕ 
Flow off  अधधवाह ಮಲೀ ಅಫ್ಟ 



Flow stress  रक्वाहरक्नतफर ಹರಿವು ತ್ತಡ 
Flue  फ्रू ಭಲ 
Fluorescence  रक्नतदीस्प्त ಿತ್ತದ್ೀಪತ 
Fluidity  तयरता ದಿವತ  
Fluidised  तयभरत ದಿವಿೀಕರಿಸಿದ 
Fluoroscopy  रक्नतदीस्प्तदभशथकी ಮಲೀಯ ೊೀಷ ೊುೀಪ 
Flush out  रक्धावन ಸ ೊೀಕ ಸಕು 
Fluting  सॊवरन ಭಲಟ್ಂಗ್ 
Foaming  पेभन ಮೀಱಂಗ್ 
Foamy  पेननर ನ ೊಯ  
Fogging  कुहासन ಮೀಗಿಂಗ್ 
Fold  फभर ದಯ 
Foot roll  ऩादवेरन ಬಟ್ ಯ ೊೀಲ್ 
Forbidden band  वस्जथतफैंड ನಿಶ ೀರ್ಧತ್ ಫಾಂಡ್ 
Forbidden energy  वस्जथतऊजाथ ನಿಶ ೀರ್ಧತ್ ಶಕ್ತತ 
Fracture strength  षवबॊगसाभर्थमथ ಭುರಿತ್ ಷಭರ್ಥಾಣ 
Fragmentation  खॊडन ವಿಘಟ್ನ  
Free volume  theory  भकु्तआमतभ

भसद्धाॊत 
ಉಚಿತ್ ರಿಭರ್ ಸಿದಧಂತ್ 

Frequency  आवषृि ಅವತ್ಣನ 
Friction  घषथण ಘಷಣಣ  
Fuel  ईंधन ಆಂಧನ 
Fuel gas  ईंधनगसै ಆಂಧನ ಄ನಿಲ್ 
Full fillment  ऩणूथता ನ ೀಯ ೀರಿಕ  
Fume  धूभ ಸ ೊಗ ಮು 
Furnace  बट्टी ಕುಲ್ುಲ 
Furnace refining  बट्टीऩरय्कयण ಪನ ೀಣಸ್ಟ ರಿಪ ೈನಿಂಗ್ 
Fuse  फ्मजू ಭಾಸ್ಟ 
Fused  सॊरीन,सॊगभरत ಸಂಯೀಜಿಸಲಗಿದ  
Fusion  सॊगरन ಭಾಷನ್ 
Fusion zone सॊगरनअॊचर ಭಾಷನ್ ವಲ್ಮ 
 

 

 

 

 

G 



Gallery गेरयी ಗಾಲ್ರಿ 
Gagging गगन ಗಗಿೂಂಗ್ 
Gantry गनै्री ಗಾಂಟ್ಿ 
Gap अॊतयार ಄ಂತ್ಯ 
Gas गसै ಄ನಿಲ್ 
Gas burner गसैज्वारक ಄ನಿಲ್ ಫನಣರ್ 
Gas cylinder गसैभसभरॊडय ಄ನಿಲ್ ಸಿಲಂಡರ್ 
Gas discharge गसैषवबजन ಄ನಿಲ್ ವಿಸಜಣನ 
Gas fired गसैज्वाभरत ಗಾಸ್ಟ ತ ಗ ದ್ದ  
Gas hole गसैनिढथ ಄ನಿಲ್ ಯಂಧಿ 
Gas pipe गसैऩाइऩ ಄ನಿಲ್ ನಳ್ 
Gas pressure गसैदावा ಄ನಿಲ್ ತ್ತಡ 
Gas recovery system गसैउऩरस्ब्धतॊत्र ಄ನಿಲ್ ಚ ೀತ್ರಿಕ  ವಾವಷ  ಿ
Gas valve गसैवा्व ಄ನಿಲ್ ಕಟ್ 
Gas volume गसैआमतन ಄ನಿಲ್ ರಿಭರ್ 
Gate द्वाय ದವಯ 
Gauge रक्भाऩी ಗ ೀಜು 
Gauge length गसैरॊफाई ಗ ೀಜ್ ಉದದ 
Gas pressure गसैदाफ ಗಾಸ್ಟ ತ್ತಡ 
Gear box धगमयवाॉक्स ತ್ಡ ಷಧನ  ಟ್್ಗ  
Generator जननत्र ಉತದನ  ಮ೦ತ್ಿ 
Ghost रक्ित्रदोष ಄ತ್ತಭನುಷ ಶಕ್ತತ 
Gland नरेंड ಗಿಂಥಿ 
Glide अभबसऩथण ಜರಿಸ ೊೀಗು 
Gold  मवणथ ಚಿನನ 
Gold alloy मवणथभभश्रात ु ಗ ೊೀಲ್ಿ ಱಶಿಲ ೊೀಹ 
Gold number मवणाांक ಚಿನನದ ಸಂಖ ಾ 
Grain येण ु ಧನಾ 
Grating ग्रे ढ ಗ ಿೀಟ್ಂಗ್ 
Grease ग्रीज ಗಿಿೀಸ್ಟ 
Green नभ ಹಸಿಯು 
Green ball नभगभुरका ಹಸಿಯು ಚ ಂಡು 
Green roof नभित ಹಸಿಯು ಛವಣಿ 
Green sand नभफार ू ಹಸಿಯು ಭಯಳ್ಳ 
Grid जार,धग्रड ಗಿಿಡ್ 



Grinding ऩेषण ುಡ್ರಭಡು 
Grip ऩकड़ ಹಡ್ರತ್ 
Ground level ब-ूतर ನ ಲ್ಭಟ್್ 
Growth वदृधध ಫ ಳ್ವಣಿಗ  
Gunite गनाईट ಗುಾನ ೈಟ್ 
Gunny bag फोयी,फोया ಗ ೊೀಣಿ ಚಿೀಲ್ 
Gutter गटय ಗಟಯ 
Gypsum स्जप्सभ ಜಿಸಮ್ 
Gyration ऩरयभ्रभण ರಿಬಿಭಣ  

     
 

 

 

Halation ऩरयवेषण ಸಾಲ ೀಷನ್ 
Hall effect हाररक्बाव ಸಲ್ ರಿಣಭ 
Hall process हाररक्रभ ಸಲ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Handle दमता,रक्हमतन ನಿವಣಹಸು 
Handling रक्हमतन ನಿವಣಹಣ  
Hard कठोय ಕಠಿರ್ 
Hard chromium कठोयरोभभमभ ಸಡ್ಣ ಕ ೊಿೀಱಮಂ 
Hardener कठोयक ಗಡಸುಕರಿ 
Hardening कठोयण ಗಟ್್ಮಗುವುದು 
Hardening pellet कठोयणग ुटका ಗಟ್್ಮಗುವುದು ಉಂಡ ಗಳ್ನುನ 
Hard face कठोयपरक ಕಠಿನ ಪಲ್ಕ 
Hard facing कठोयपरकन ಕಷ್ ಎದುರಿಸುತ್ತತದ  
Hard head कठोयशीषथ ಗಡಸು ತ್ಲ  
Hard iron कठोयरोह ಗಡಸು ಕಯಫರ್ 
Hardness कठोयता ಗಡಸುತ್ನ 
Hard water कठोयजर ಗಡಸು ನಿೀಯು 
Harness साज ಸಯಂಜಭು 
Harrow हैयो ಕುಂಚ  
Hazards सॊकट ಄ಮಗಳ್ಳ 
Hazardous सॊकटभम,ऩरयसॊकट

भम 

಄ಮಕರಿ 

Head metal शीषथधात ु ಸ ಡ್ ಲಟ್ಲ್ 
Heat ऊ्भा ವಖ 

H 



Heat drop ऊ्भाह्रास ಹೀಟ್ ಡಿಪ್ 
Heater ताऩक ತಕ 
Heating coil ताऩनकुॊ डरी ತನ ಸುಯುಳಿ 
Heating defect ताऩनदोष ತನ ದ ೊೀಷ 
Heating stand ताऩनआधाय ಯಸಿ ನಿಲದರ್ 
Heating temperature ताऩाॊक ಯಸಿ ತಭನ 
Heating time ताऩनअवधध ತನ ಸಭಮ 
Heating value ताऩनभान ತನ ಭೌಲ್ಾ 
Heating zone तऩानअॊचर ತನ ವಲ್ಮ 
Heat treatment ताऩनउऩचाय ವಖ ಚಿಕ್ತತ ಸ 
Heat waste उ्भाअऩभश्ट ವಖ ತಾಜಾ 
Heat alloy बायीभभश्रात ु ವಖ ಱಶಿಲ ೊೀಹ 
Heavy metal बायीधात ु ಬಯದ ಲ ೊೀಹ 
Heavy reaction उग्रअभबक्ररमा ಬರಿೀ ಿತ್ತಕ್ತಿಯೆ 
Heavy section बायीस्र्केऩ ಬರಿ ವಿಬಗ 
Heavy suspension बायीननरॊफन ಬರಿ ಄ಭನತ್ು 
Height ऊॉ चाई ಎತ್ತಯ 
High उच्च,अधध ಸ ಚ್ುು 
High alloy steel उच्चभभश्रातु

इमऩात 
ಅರ್ಧಕ ಱಶಿಲ ೊೀಹ ಉಕುು 

High carbon अधधकाफथन ಅರ್ಧಕ ಆಂಗಲ್ 
High carbon steel अधधकाफथनइमऩात  ಅರ್ಧಕ ಕಫಣನ್ ಉಕುು 
High grade iron ore उच्चकोटीरोह

अममक 
ಉನನತ್ ದಜ ಣಮ ಕಯಫರ್ದ ಄ದ್ಯು 

High heat release उच्चताऩषवभोचन ಅರ್ಧಕ ವಖ ಯಡುಗಡ  
High melt उच्चगभरत ಸ ಚ್ುು ಕಯಗಿ 
High pressure pump उच्चदाफऩॊऩ ಸ ಚ್ುು ತ್ತಡದ ಂಪ್ 
High speed process उच्चचररक्रभ ಸ ಚಿುನ  ೀಗ ಿಕ್ತಿಯೆ 
High temperature alloy उच्चताऩभभश्रातु ಄ರ್ಧಕ ತಭನ ಱಶಿಲ ೊೀಹ 
Hole निद्र ಯಂಧಿ 
Hollow खोखरा ಟ ೊಳ್ಳು 
Homomorphus सभरूऩी ಸ ೊೀಮಭಪಣಸ್ಟ 
Horizontal machine ऺैनतजभशीन ಄ಡಿ ಮಂತ್ಿ 
Horizontal stand ऺीमतीजमटैंड ಄ಡಿ ನಿಲದರ್ 
Hot  तप्त ಯಸಿ 



Hot charge तप्तद्मान ಸಟ್ ಚಜ್ಣ 
Hot cracks तप्तषवदय ಯಸಿಮದ ಯಯುಕುಗಳ್ಳ 
Hot dipp तप्तननभज्जन ಯಸಿ ಡ್ರಪ್ 
Hot extrusion तप्तउत्सायण ಉಷಿ ಸ ೊಯತ ಗ ಮುವಿಕ  
Hot face तप्तपरक ಸಟ್ ಪ ೀಸ್ಟ 
Hot finished तप्तऩरयसस्ज्जत ಯಸಿ ಭುಗಿದ್ದ  
Hot gas तप्तगॅस ಯಸಿ ಄ನಿಲ್ 
Hot junction तप्तसॊधध ಯಸಿಮದ ಜಂಕ್ಷನ್ 
Hot melt तप्तगभरत ಯಸಿ ಕಯಗಿ 
Hot ore briquetting तप्तअममक

ईस्मटकयण 

ಯಸಿ ಄ದ್ಯು ಯಿಕ ವಟ್ಂಗ್ 

Hot pressure welding तप्तदाफवसै््डॊग ಯಸಿ ತ್ತಡದ ಫ ಸುಗ  
Hot repair तप्तभयभि ಸಟ್ ದುಯಸಿತ 
Hot rolling तप्तवे्रन ಸಟ್ ಯ ೊೀಲಂಗ್ 
Hot screen तप्तचारनी ಸಟ್ ಸಿುಯೀನ್ 
Hot spot तप्तमथर ಸಟ್ ಷಟ್ 
Hot tear तप्तत्रफदय ಯಸಿ ಕಣಿಿೀಯು 
Humidity test आदथताऩयीऺण ತ ೀಂಶ ರಿೀಕ್ಷ  
Hybrid state सॊकयअवमथा ಸ ೈಯಿಡ್ ಯಜಾ 
Hydraulic द्रवाचभरत ಜಲ್ಚಲತ್ 
Hydraulic test द्रवचभरतऩयीऺण ಸ ೈಡಿಲಕ್ ರಿೀಕ್ಷ  
Hydro blast जररक्ऺेऩण ಸ ೈಡ ೊಿೀ ಫಲಸ್ಟ್ 
Hydro carbon हाईड्रोकाफथन ಸ ೈಡ ೊಿೀಕಫಣನ್ 
Hydrophilic जरमनेही ಸ ೈಡ ೊಿೀಫಲಕ್ 
Hydrophobic जरषवयोधी ಸ ೈಡ ೊಿೀಮೀಯಕ್ 
Hydrostatic test द्रवमथनैतक

ऩयीऺण 

ಸ ೈಡ ೊಿೀಷ್ಟ್ಕ್ ರಿೀಕ್ಷ  

Hydro thermal जरऊ्भीम ಸ ೈಡ ೊಿೀ ರ್ಥಭಣಲ್ 
Hyperfine अनतसकू्ष्भ ಸ ೈಪ ೈಣನ್ 
                          
 
 

 

 

Ideal mixing आदशथभभश्रण ಸಭತ ೊೀಲ್ನ 
Ideal solution आदशथषवरमन ಸೊಕತ ರಿಸಯ 
Ignition रक्ज्ज्वरन ದಹನ 

I 

 



Ignitor रक्ज्ज्वरक ಆಗಿನಟ್ರ್ 
Immersion cleaning ननभज्जीननभथरन ಆಭಮಶಣನ್ ಶುದ್ಧೀಕಯರ್ 
Impacting रक्नतधातन ರಿಣಭ ಯೀಯುತ್ತದ  
Impact pressure रक्नतघातदाफ ಆಂಾಕ್್ ತ್ತಡ 
Imperfection अऩणूथता ಄ೂರ್ಣತ  
Imprest process इॊरक्ेमटरक्रभ ಆಂಾಸ್ಟ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Impulse आवेग ಿಚ ೊೀದನ  
Incidental element आऩातीतत्व ಿಸಂಗಿಕ ಄ಂಶ 
Inclusion सभावेशन ಷ ೀಣಡ  
Incoherent असॊफद्ध ಄ಸಂಫದಧ 
Indexing सचूीकयण ಸೊಚ್ಾಂಕ 
Indicator सचूक ಸೊಚ್ಕ 
Induction process रक्ेयणरक्रभ ಆಂಡಕ್ಷನ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Induration दृढ़ण ಄ವಾವಷ  ಿ
Inert अक्ररम ಜಡ 
Infinite अऩरयभभत ಄ನಂತ್ 
Infra red अवयक्त ಄ವಯ ೊೀಹತ್ 
Inspection ननयीऺण ತ್ಸಣ  
Insulation ऊ्भायोधन ನಿಯ ೊೀಧನ 
Inter cooler भध्मवतॉशीतरक ಆಂಟ್ರ್ ತ್ಂದ 
Interface अॊतयापरक ಆಂಟ್ಪ ೀಣಸ್ಟ 
Intermittent अन्तयानमक ಭಯುಕಳಿಸುವ 
Internal energy आॊतरयकऊजाथ ಅಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತತ 
Internal quality आॊतरयकगणुता ಅಂತ್ರಿಕ ಗುರ್ಭಟ್್ 
Internal stress आॊतरयकरक्नतफर ಅಂತ್ರಿಕ ತ್ತಡ 
Interpolation अॊतवेशन ಆಂಟ್ಪೀಣಲ ೀಷನ್ 
Intra crystalline fracture आॊतयक्ररमटरीम

षवबॊग 

ಳ್ ಸಪಟ್ಕದ ಭುರಿತ್ 

Introductory column रक्ायस्म्बकमतम्ब ರಿಚ್ಮತ್ಮಕ ಄ಂಕರ್ 
Investment सॊननवेश ಹೊಡ್ರಕ  
Ionic conductivity आमनीचारकता ಄ಮನಿಕ್ ಹಕತ  
Ionic ratio आमनीअनऩुात ಄ಮನಿಕ್ ಄ನುತ್ 
Ionizations आमनन ಄ಮನಿೀಕಯರ್ಗಳ್ಳ 
Iron arc process रोहआकथ रक्रभ ಐಯನ್ ಅಕ್ಣ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Iron bearing material रोहमकु्तऩदाथथ ಕಯಫರ್ಮುಕತ ವಸುತ 



Iron foundry रोहसॊमकनी ಕಯಫರ್ದ ಕುಲ್ುಲ 

Iron ore रोहअममक ಕಯಫರ್ದ ಄ದ್ಯು 
Iron ore cement रोहअममक

भसभेंट 
ಕಯಫರ್ದ ಄ದ್ರಿನ ಸಿಲಂಟ್ 

Iron ore fines रोहअममक
सकू्ष्भक 

ಕಯಫರ್ದ ಄ದ್ರಿನ ದಂಡಗಳ್ಳ 

Iron ore lump रोहअममकषऩ ॊडक ಕಯಫರ್ದ ಄ದ್ಯು ಬರಿೀ 
Iron oxide boil रोहआॉक्साइड

क्वथन 
ಐಯನ್ ಅಕ ಸೈಡ್ ಕುದ್ಮುತ್ತ  

Iron stone रोहऩत्थय ಕಯಫರ್ದ ಕಲ್ುಲ 
Irradiation क्रकयणन ವಿಕ್ತಯರ್ 
Irregular stream अननमभभतधाया ಄ನಿಮಱತ್ ಸಿರೀಮ್ 
Is forming सभअभबरुऩण ಯೊಪಸುತ್ತತದ  
Isolation ननरगन ಿತ ಾೀಕತ  
Iso structural सभसॊयचनात्भक ಐಷ ೊ ಯಚ್ನತ್ಮಕ 
Isotypic सभरक्रुऩी ಐಷ ೊಟ ೈಪಕ್ 
Izod test आईजोडऩयीऺण ಆಝೀಡ್ ರಿೀಕ್ಷ  
                         
 
 

 

Jack  जैक ಬಯ ಎತ್ುತವ ಮಂತ್ಿ 
Jacket जैकेट ಄೦ಗಿ 
 Jam जाभ ಜಮ್ 
Jamb जम्फ ಜಾಂಬ್ 
Jam removal जाभननवायण ಜಮ್ ತ ಗ ದುಸಕುವಿಕ  
Jagger test कॊ टकऩयीऺण ಜಗರ್ ರಿೀಕ್ಷ  
Jeric झटका ಜ ರಿಕ್ 
Jog जाॉग ಜಯುಗಿಸು 
Joint सॊधध ಜ ೊೀಡಣ  
Joint efficiency सॊधधदऺता ಜಂಟ್ ಷಭರ್ಥಾಣ 
Joint penetration सॊधधअॊतवधैन ಜಂಟ್ ನುಗುೂವಿಕ  
Jolting machine षवकॊ ऩीभशीन ಜ ೊೀಲ್ಂಗ್ ಮಂತ್ಿ 
Journal जनथर ಜನಣಲ್ 
Jumping झम्ऩन ಸಯುವ 
Junction box सॊधधऩेटी ಜ ೊೀಡಣ   ಟ್್ಗ  
  

J 

K 



 
 
Kathabar method करावयषवधथ ಕಠಿರ್ ವಿಧನ 
Kelly filter केरीननमऩॊदक/

केरीक्रप्टय 
ಕ ಲಲ ಫಲ್್ರ್ 

Kerosene oil भभट्टीकातरे,
कैयोभसन 

ಸಿೀಲ ಎಣ  ಿ

Kettle केतरी ಕಡಯಿ 
Key कुॊ जी ಯೀಗ 
Kick उद्वेग ಕ್ತಕ್ 
Kish क्रकश ಕ್ತಶ್ 
Koppite कोऩाइट ಕ ೊೀ ೈಟ  
Kroll process काॉररक्रभ ಕ ೊಿಲ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Kyanite कामनाइट ಕ್ತೀನ ಾೈಟ್ 
 
 
 

   

Ladle रडर ಷೌಟ್ು 
Ladle analysis रडैरषवश्रेषण ಷೌಟ್ು ವಿವ ಲೀಷಣ  
Ladle brick रडैरईट ಸಸಿಗ  ಆಟ್್ಗ  
Ladle sample रडैररक्नतदशथ ಕಭಲ  ಭದರಿ 
Lake ore (60 gm iron ore) सयोवयअममक ಲ ೀಕ್ ಄ದ್ಯು (60 ಗಿಂ ಕಯಫರ್ದ 

಄ದ್ಯು) 
Lamellar मतरयत ಲಲಲ್ಲರ್ 
Laminated ऩटभरत ಸ ೊೀದ್ಕ ಮುಳ್ು 
Laminated metal ऩटभरतधात ु ಸ ೊೀದ್ಕ ಮುಳ್ು ಲ ೊೀಹ 
Lance राॊस ಲಾನ್ಸ 
Lance changing राॊसरक्नतमथाऩन ಲಾನ್ಸ ಫದಲಯಿಸುವಿಕ  
Lance platform राॊसप्रटैफ़ाभथ ಲಾನ್ಸ ಲಟಪಮ್ಣ 
Lateral vibration ऩाश्वथकॊ ऩन ಲಾಟ್ಯಲ್ ಕಂನ 
Lattice जारक ಜಲ್ಕ 
Layer ऩयत ದಯ 
Layout अभबन्मास ವಿನಾಸ 
Leaching ननऺारन ಲೀಚಿಂಗ್ 
Leach material ननऺारऩदाथथ ಲೀಚ್ ವಸುತ 
Lead foil सीएभऩत्री ಸಿೀಸತ್ ಸಳ  
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Leveling सभतरन ಸಭತ್ಳ್ 
Leveling agent सभतरक ಸಭತ್ಳ್ ಏಜ ಂಟ್ 
Leveling bar सभतरनशराका ಸಭತ್ಳ್ ಫರ್ 
Leveling machine सभतरनभशीन ಸಭತ್ಳ್ ಮಂತ್ಿ 
Lift ऊत्थाऩक ಲೀಲ ತ್ುತವ 
Lighting रक्दीऩन ಫ ಳ್ಕ್ತನ 
Light metal ह्कीधात ु ಹಗುಯ ಲ ೊೀಹ 
Lignite भरननाईट ಲಗ ನೈಟ್ 
Lime चूना ಸುರ್ ಿ
Lime fusion चूनासॊगरन ಸುರ್ಿ ಸಱಮಳ್ನ 
Lime washing चूनाधावन ಸುರ್ಿ ತ ೊಳ ಮುವುದು 
Limonite भरभोनाईट ಲಮೀನ ೈಟ್ 
Lineage शाखाषवचरन ಲನ ೀಜ್ 
Line pipe राइनऩाइऩ ಲ ೈನ್  ೈಪ್ 
Liner आमतय ಲ ೈನರ್ 
Lining आमतयण ಲ ೈನಿಂಗ್ 
Liquid द्रव ದಿವ 
Liquid fuel भरथोटतरे ದಿವ ಆಂಧನ 
Liquidified petroleum द्रषवतऩेरोभरमभ ದಿವಿೀಕೃತ್  ಟ ೊಿೀಲಮಂ 
Liquid period ऩश्चगरनकार ದಿವ ಄ವರ್ಧ 
Liquor द्रवा ಭದಾ 
Litho oil भरतो तरे ಲಥ ೊ ಎಣ  ಿ
Loading शायण/रदान ಸ ೀರಿಕ  
Load testing शायऩरयऺण ಲ ೊೀಡ್ ರಿೀಕ್ಷ  
Local मथानीम ಸಿಳಿೀಮ 
Local extension मथानीम-षविाय ಸಿಳಿೀಮ ವಿಸತಯಣ  
Locking ऩाशान ಲಕ್ ಭಡಲಗುತ್ತತದ  
Low alloy steel अ्ऩभभश्रातु

इमऩात 
ಕಡ್ರಲ ಱಶಿಲ ೊೀಹ ಉಕುು 

Low carbon अ्ऩभाफथन ಕಡ್ರಲ ಕಫಣನ್ 
Lower column ननम्ननिद्रक ತ್ಳ್ ಬಗ 
Lower punch ननम्नको ट ಕಡ್ರಲ ಂಚ್ 
Low grade ननम्नको टईंधन ಕಡ್ರಲ ದಜ ಣಮ 
Low grade fuel अ्ऩअवधातु

इमऩात 
ಕಡ್ರಲ ದಜ ಣಮ ಆಂಧನ 



Low metalloid steel ननम्नमतॊफबट्टी ಲ ೊೀ ಲಟಲಯ್ಡ ಿಸಿ್ೀಲ್ 
Low temperature coke ननम्नताऩकोक ಕಡ್ರಲ ತಭನ ಕಲಲದದಲ್ು 
Low shaft furnace ननम्नमतॊफबट्टी ಕಡ್ರಲ ವಫ್ಟ್ ಕುಲ್ುಲ 
Lubricant मनेहक ಎಯ  
Lubricating system मनेहकतॊत्र ನಮಗ ೊಳಿಸುವ ವಾವಷ  ಿ
Luminous flame दीऩज्वारा ಸ ೊಳ ಮುವ ಜವಲ ಮು 
Lump षऩ ॊडक ಉಂಡ  
                         
    
 

  

Machine भशीन ಮಂತ್ಿ 
Machine availability भशीनउऩरब्धता ಮಂತ್ಿ ಲ್ಬಾತ  
Machine forging भशीनपोजींग ಲಷ್ಕ್ನ್ ಪಜ ಣಂಗ್ 
Machine steel भशीनइमऩात ಉಕ್ತುನ ಮಂತ್ಿ  
Machine tight भशीनतॊग ಯಗಿಮದ ಮಂತ್ಿ 
Machine stress भसीनरक्नतफर ಮಂತ್ಿ ತ್ತಡ 
Macrotest ऩरयऺण ಭಾಕ ೊಿೀಟ ಸ್ಟ್ 
Magnalite भनैराइट ಭಾಗನಲ ೈಟ್ 
Magnesia भनैनीभशमा ಲಗಿನೀಷ್ಕ್ಮ 
Magnet alloy चुॊफकभभश्रधात ु ಭಾಗ ನಟ್ ಱಶಿಲ ೊೀಹ 
Magnetic core चुॊफकीमकोय ಭಾಗ ನಟ್ಕ್ ಕ ೊೀರ್ 
Magnetic crane चुॊफकीमरेन ಭಾಗ ನಟ್ಕ್ ಕ ಿೀನ್ 
Magnetic flux चुॊफकीमअभबवाह ಭಾಗ ನಟ್ಕ್ ಪಲಕ್ಸ 
Magnetic powder चुॊफकीमचणूथ ಭಾಗ ನಟ್ಕ್ ುಡ್ರ 
Magnetic resonance चुॊफकीमअननुाद ಕಂತ್ತೀಮ ಄ನುಯರ್ನ 
Magnetisation चुॊफकन ಭಾಗ ನಟ ೈಷ ೀಶನ್ 
Magnetizer चुॊफक्रकत्र ಭಾಗ ನಟ ೈಜರ್ 
Main valve भखु्मवा्व ಭುಖಾ ಕಟ್ 
Major cracking भखु्मटूटना ಿಭುಖ ಯಯುಕು 
Manganese steel भैंगनीजइमऩात ಭಾಂಗನಿೀಸ್ಟ ಉಕುು 
Manganese titanium भैंगनीज

टाइटेननमभ 
ಭಾಂಗನಿೀಸ್ಟ ಟ ೈಟನಿಮಂ 

Manhole भनैफोर ಭನುಷಾ ಳ್ಸ ೊೀಗಲ್ು ಭಡ್ರದ ಕಂಡ್ರ 
Manipulator ऩरयचाभरत ತ್ಂತ್ಿಗಯ 
Massive सॊमतरू ಄ರ್ಧಕ ಿಭರ್ದ 
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Material साभग्री ವಸುತ 
Material handling साभग्रीरक्हमतन ವಸುತಗಳ್ ನಿವಣಹಣ  
Maximum अधधकतभ ಗರಿಷಠ 
Maximum demand अधधकतभभाॊग ಗರಿಷಠ ಫ ೀಡ್ರಕ  
Maximum stress अधधकतभरक्नतफर ಗರಿಷಠ ತ್ತಡ 
Mechanical engineering माॊत्रत्रकइॊजीननमयी ಮಂತ್ತಿಕ ಆಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ 
Mechanical failure माॊत्रत्रकषवपरता ಮಂತ್ತಿಕ  ೈಪಲ್ಾ 
Mechanical metallurgy माॊत्रत्रकधातकुभभथकी ಲಕಾನಿಕಲ್ ಲ ೊೀಹವಸರ 
Mechanical strength माॊत्रत्रकसाभर्थमथ ಮಂತ್ತಿಕ ಶಕ್ತತ 
Mechanical tube माॊत्रत्रकनरी ಲಕಾನಿಕಲ್ ಟ್ೊಾಬ್ 
Mechanism क्रकमा

षवधध/मॊत्रावरी 
ಕಮಣವಿಧನ 

Media भाध्मभ ಭಧಾಭ 
Medium carbon steel भध्मभकाफथन

इमऩात 
ಭಧಾಭ ಕಫಣನ್ ಉಕುು 

Melt down ऩणूथगरन ಸಂಪೀರ್ಣ ಕಯಗಿ 
Melting furnace गरनबट्टी ಕಯಗುವ ಕುಲ್ುಲ 
Melting point गरनाॊक ಕಯಗುವ ಯಂದು 
Melting rate गरनदय ಕಯಗುವ ದಯ 
Memory device मभनृतमसु्क्त ಲಮರಿ ಷಧನ 
Metal धात ु ಲ ೊೀಹ 
Metal flow धातुरक्वाह ಲ ೊೀಹದ ಹರಿವು 
Metal leaf धातुऩणॉ ಲ ೊೀಹದ ಎಲ  
Metallic धास्त्वक ಲ ೊೀಹೀಮ 
Metallised धास्त्वकृत ಲಟ್ಲ ೈಸ್ಟ ಿ
Metallised pellet धास्त्वकृतग ुटका ಲಟಲಸ್ಟಿ  ಲ ಟ್ 
Metalloid उऩधात ु ಲಟಲಯ್ಡ ಿ
Metallurgical धातकुभॉम ಲಟ್ಲ್ಜಿಣಕಲ್ 
Metallurgical coke धातकुनॉमाकोक ಲಟ್ಲ್ಜಿಣಕಲ್ ಕಲಲದದಲ್ು 
Metallurgist धातषुवढ् ಲ ೊೀಹವಿಜ್ಞನಿ 
Metal mining धातुखनन ಲ ೊೀಹದ ಗಣಿಗರಿಕ  
Metal sorter धातुसॊवयक ಲ ೊೀಹದ ಷಟ್ಣರ್ 
Metal wood धातुका्ठ ಲ ೊೀಹದ ಭಯ 
Metamorphic कामाॊतरयत ಲಟ್ಭಫಣಕ್ 
Metasomosis अममकरुऩाॊतयण ಲಟಷ ೊಮಸಿಸ್ಟ 



Metastable phase भभतमथामी
रक्ावमथा 

ಱತ್ ಸಿಯಿ ಹಂತ್ದ 

Method षवधध ವಿಧನ 
Micro alloying सकू्ष्भभभश्रात्वन ಲೈಕ ೊಿೀ ಱಶಿಲ ೊೀಹ 
Micro analyser सकू्ष्भषवश्रेषषत्र ಲೈಕ ೊಿೀ ವಿವ ಲೀಷಕ 
Micrograph सकू्ष्भधचत्र ಲೈಕ ೊಿೀ ಛಮಚಿತ್ಿ 
Micro graphy सकू्ष्भधचत्रण ಲೈಕ ೊಿೀ ಗಿಫ 
Micro inspection सकू्ष्भननयीऺण ಲೈಕ ೊಿೀ ತ್ಸಣ  
Microscope सकू्ष्भदशॉ ಸೊಕ್ಷಮದಶಣಕ 
Micro state सकू्ष्भअवमथा ಸೊಕ್ಷಮ ಸಿಿತ್ತ 
Micro structure सकू्ष्भसॊयचना ಸೊಕ್ಷಮ ಯಚ್ನ  
Micro test सकू्ष्भऩयीऺण ಸೊಕ್ಷಮ ರಿೀಕ್ಷ  
Middle भध्म ಭಧಾಭ 
Mild steel भदृुइमऩात ಭೃದು ಉಕುು 
Mild steel inclusion भदृुइमऩात

अॊत दथषट 
ಭೃದು ಉಕ್ತುನ ಷ ೀಣಡ  

Military transformation अनशुाभसत
रुऩाॊतयण 

ಷ ೀನ ಯೊಂತ್ಯ 

Mill availability भभरउऩरब्धता ಱಲ್ ಲ್ಬಾತ  
Mill edge भभरकोय ಱಲ್ ಄ಂಚಿನ 
Mill finish भभरऩरयसज्जा ಗಿಯಣಿ ಭುಕತಮ 
Mill furnace cinder भभरभ्रा्द्रभस ॊडय ಱಲ್ ಕುಲ್ುಲ ಆದ್ದಲ್ು 
Mill head ore भभरशीषथअममक ಱಲ್ ತ್ಲ  ಄ದ್ಯು 
Milling ऩेषण/अभबकतथन ಗಿಯಣಿ 
Mill ore भभरअममक ಗಿಯಣಿ ಄ದ್ಯು 
Mill pack भभरऩकै ಱಲ್ ಾಕ್ 
Mill plate भभरप्रेट ಱಲ್  ಲೀಟ್ 
Mill scale भभरश्क ಱಲ್ ಷ ುೀಲ್ 
Mill utilization भभरउऩमोधगता ಗಿಯಣಿ ಫಳ್ಕ  
Mimic ऩरयदशथक ಄ನುಕಯರ್ದ 
Mineable खननीम ಗಣಿಗರಿಕ  
Mine development खानषवकास ಲೈನ್ ಄ರವೃದ್ಧ 
Mine dust खानधूभर ಗಣಿ ಧೊಳ್ಳ 
Mined खननत ಗಣಿಗರಿಕ  
Mine fire truck खानअस्ननरक ಗಣಿಗರಿಕ ಮ ಅಗಿನ ಹನ 



Mine inspector खानननयीऺक ಗಣಿ ರಿಶಿೀಲ್ನರ್ಧಕರಿ 
Mineral खननज ಖನಿಜ 
Mineral beneficiation खानसज्जीकयण ಖನಿಜ ಿತ ಾೀಕ್ತೀಕಯರ್ 
Mineralization खननस्जकयण,

खननजन 
ಖನಿಜಿೀಕಯರ್ 

Mineral matter खननजऩदाथथ ಖನಿಜ ವಸುತ 
Mineralogist खननजषवद ಖನಿಜವಸರಜ್ಞ 
Mineral processing खननजरक्रभण ಖನಿಜ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Mineral resources खननजस्रोत ಖನಿಜ ಸಂನೊಮಲ್ಗಳ್ಳ 
Mineral suite खननजसॊजानत ಖನಿಜ ಸೊಟ್ 
Mine rescue apparatus खननजफचाव

उऩकयण 
ಲೈನ್ ಯುಗಣಿಕ ಉಕಯರ್ 

Mine rescue crew खानफचाव
कभॉदर 

ಗಣಿ ಯುಗಣಿಕ ಸಿಫಫಂದ್ 

Mine rescue lamp खानफचावरैंऩ ಗಣಿ ಯುಗಣಿಕ ದ್ೀ 
Mine resistance खानरक्नतयोध ಲೈನ್ ಿತ್ತಯ ೊೀಧ 
Miner’s friend खनकभभत्र ಲೈನಸ್ಟಣ ಷ ನೀಹತ್ 
Miner’s hammer खनकघन ಲೈನಸ್ಟಣ ಸುತ್ತತಗ  
Miner’s hand lamp खनकहमतरैंऩ ಲೈನಸ್ಟಣ ಕ ೈ ದ್ೀ 
Miner’s horn खनकहानथ ಲೈನಸ್ಟಣ ಸನ್ಣ 
Miner’s inch खनकइॊच ಲೈನಸ್ಟಣ ಆಂಚ್ು 
Miner’s lamp खनकरैंऩ ಗಣಿ ಗರಿಕ ಮ ದ್ೀ 
Mine run अरक्शाधधतअममक ಲೈನ್ ಯನ್ 
Mine signal system खानसॊकेततॊत्र ಲೈನ್ ಸಿಗನಲ್ ಸಿಸ್ಮ್ 
Mine track device खानऩथमसु्क्त ಲೈನ್ ಟಿಾಕ್ ಷಧನ 
Mine tractor खानरेक्टय ಲೈನ್ ಟಿಕ್ರ್ 
Mine valuation खानभानाॊकन ಗಣಿ ಭೌಲ್ಾಭನ 
Mine water खानजर ಲೈನ್ ಟ್ರ್ 
Mining effect खानरक्फाव ಗಣಿಗರಿಕ ಮ ರಿಣಭ 
Mixed gas भभधश्रतगसै ಱಶಿಿತ್ ಄ನಿಲ್ 
Mixer भभश्रक ಱಕಸರ್ 
Mixer metal भभश्रकधात ु ಱಕಸರ್ ಲಟ್ಲ್ 
Mixer practice भभश्रणषवधध ಱಶಿರ್ ಄ಬಾಸ 
Mixing भभश्रण ಱಶಿರ್ 
Mobile crane चररेन ಮಫ ೈಲ್ ಕ ಿೀನ್ 



Mobility गनतशीरता ಚ್ಲ್ನಶಿೀಲ್ತ  
Mode षवधा ರಿೀತ್ತ 
Mode of transfer अतॊयणषवधा ವಗಣವಣ ಮ ರಿೀತ್ತ 
Moderator षवभॊदक ಭಡಯ ೀಟ್ರ್ 
Modernization आधनुनकीकयण ಅಧುನಿೀಕಯರ್ 
Modifier ऩरयवतथक ರಿವತ್ಣಕ 
Modulator भाडुरक ಭಡುಾಲ ೀಟ್ರ್ 
Modulus भाऩाॊक ಭಡುಾಲ್ಸ್ಟ 
Moffat process भापेटरक्रभ ಮೀಪಟ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Moisture नभी ತ ೀಂಶ 
Moisture content नभीअॊश ತ ೀಂಶ 
Moldability सॊचनीमता ಄ಸಿಿಯತ  
Molecule अन ु ಕರ್ 
Mole fraction भोरअॊश ಮೀಲ್ ಬಗ 
Molybdenum steel भोभरब्डनेभइमऩात ಉಕ್ತುನ ಭಲಯಿನಮ್  
Monkey ladder भॊकीसीढी ಭಂಕ್ತ ಏಣಿ 
Monoblock stopper एकखॊडअवयोधक ಮನ ೊಫಲಕ್ ನಿಲ್ುಗಡ  
Monolithic अखॊड ಏಕಶಿಲ ಮ 
Monotron भोनोराॉन ಮನ ೊಟಿನ್ 
Mortar भसारा ಗಯ  
Motor भोटय ಮೀಟರ್ 
Mould car सॊचवाहक ಮೀಲ್ ಿಕರ್ 
Mould cycle सॊचचर ಮೀಲ್ ಿಷ ೈಕಲ್ 
Mould flux सॊचगारक ಮೀಲ್ ಿಪಲಕ್ಸ 
Mould piece सॊचखॊड ಮೀಲ್ ಿತ್ುಂಡು 
Mould speed सॊचगनत ಮೀಲ್ ಿ ೀಗ 
Mould steel सॊचइमऩात ಮೀಲ್ ಿಸಿ್ೀಲ್ 
Mould sticker सॊचसॊरागी ಮೀಲ್ ಿಸಿ್ಕರ್ 
Mould yard सॊचरक्ाॊगण ಮೀಲ್ ಿ಄ಂಗಳ್ 
Moving bed गनतभानसॊमतय ಚ್ಲಸುವ ಸಸಿಗ  
Muck भरवा ಗ ೊೀಫಫಯ 
Mud ऩॊक ಭರ್ು ಿ
Muff भप ಭಫ್ಟ 
Multi component system फहुघटकतॊत्र ಫಹು ಘಟ್ಕ ವಾವಷ  ಿ
Multi method भ्टीषवधध ಫಹು ವಿಧನ 



Multiple charging फहुघानन ಫಹು ಚಜಿಣಂಗ್ 
Multiple deck screen फहुतरीमचारनी ಫಹು ಡ ಕ್ ಯದ ಮ 
Multiple grinding फहुऩदीऩेषण ಫಹು ಯುಫುಫವ 
Multiple openings फहु दवय ಫಹು ತ ಯ ಮುವಿಕ ಗಳ್ಳ 
Multiple slip  फहुसऩथण ಫಹು ಸಿಲಪ್ 
Multiple system फहुतॊत्रऩद्दनत ಫಹು ವಿಧನ 
Multiplicity factor फहुरतागणुक ಗುಣತ್ಮಕ ಄ಂಶ 
Multistage फहुऩदी ಫಹು ಹಂತ್ದ 
Multivalent metal फहुसॊमोजीधात ु ಄ಸಂಖಾ ಲ ೊೀಹ 

Munroe correction भन्रोसॊशोधन ಭುನ ೊಿೀ ತ್ತದುದಡ್ರ 
Mushy zone भशीअॊचर ಭೃದುದ ವಲ್ಮ 
 
 

 

Naphtha नफै्था ನಪತ 
Narrow flange  सॊकीणथफ्रेंज ಕ್ತರಿದದ ಸುಯುಳಿ 
Native metal  रक्ाकृतधातु ಸಿಳಿೀಮ ಲ ೊೀಹ 

Natural draught  रक्ाकृनतकरक्वात ನ ೈಸಗಿಣಕ ಕಯಡು 
Natural ore रक्ाकृनतकअममक ನ ೈಸಗಿಣಕ ಄ದ್ಯು 
Natural pressure cycle  रक्ाकृनतकदाफचर ನ ೈಸಗಿಣಕ ತ್ತಡದ ಚ್ಕಿ 
Natural steel  रक्ाकृनतकइमऩात ನ ೈಸಗಿಣಕ ಉಕುು 
Needled steel  समूीधचतइमऩात ಉಕ್ತುನ ಄ಗತ್ಾವಿದ  
Net work  जार ನಿವವಳ್ ಕ ಲ್ಸ 
Net work structure  जारसॊयचना ನ ಟ್ ವಕ್ಣ ಯಚ್ನ  
Neutral  उदासीन ತ್ಟ್ಸ ಿ
Neutral axis  उदासीनअऺ ತ್ಟ್ಸಿ ಄ಕ್ಷ 
Neutral point  उदासीनत्रफ ॊदु ತ್ಟ್ಸಿ ಯಂದು 
Nickel  ननकैर ನಿಕಲ್ 
Nipping  अभबग्रहण ಷವರ್ಧೀನ 
Nobal metal  उत्कृ्टधातु ವ ಿೀಷಠ ಲ ೊೀಹ 
No branding  िाऩहीन ಫಿಾಂಡ್ರಂಗ್ ಆಲ್ಲ 
Nodular  ग्रॊधथकी ಗುಫುಟದ 
Nominal bore  नाभीमवेध ನಭದ ಫ ೊೀರ್ 
No coking coal  आकोक्रकॊ गकोमरा ಕ ೊೀಕ್ತಂಗ್ ಕಲಲದದಲ್ು ಆಲ್ಲ 
Non crystal  अक्ररमटरीम ನನ್ ಸಪಟ್ಕ 
Non destructive  अषवनाशी ವಿನಶಕರಿ 
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Non ferrous  अरोह ಕಯಫಣ ೀತ್ಯ 
Non metal  अधातु ಲ ೊೀಹದವಲ್ಲದ 
Non return valve अरक्त्मागाभीवा्व ಹಂತ್ತಯುಗಿಸದ ಕಟ್ 
Normal  रक्साभान्म ಷಧಯರ್ 
Normalising  नाभथराइजन ಷಧಯರ್ಗ ೊಳಿಸುವಿಕ  
Normal mode  रक्साभान्मषवधा ಷಧಯರ್ ಮೀಡ್ 
Norms  भानक ಯೊಢಿಗಳ್ಳ 
Notch  खाॊच ದಜ ಣಮ 
Nuclear fuel  नाभबकीमईंधन ಯಭರ್ು ಆಂಧನ 
Nuclens  growth नाभबकवदृ्धध ನೊಾಕ ಲನ್ಸ ಫ ಳ್ವಣಿಗ  
 

 
 
 

 

Objective  अभभदृश्मक ಉದ ದೀಶ 
Off grade  अऩको ट ಅಫ್ಟ ಗ ಿೀಡ್ 
Oil filter  तरेननममॊदक ತ ೈಲ್ ವ  ೀಧಕ 
Oil hardening  तरेकठोयण ಅಯಿಲ್ ಗಟ್್ಮಗುವುದು 
Oiling  तरैन ತ ೈಲ್ಲ ೀನ 
Oil pump  तरैऩम्ऩ ತ ೈಲ್ ಂಪ್ 
Oil scrubber  तरेभाजथक ಅಯಿಲ್ ಸುಯಫಫರ್ 
Omega steel  ओभेगाइमऩात ಲಗ ಉಕ್ತುನ 
Opacity  अऩायदभशथता ಄ಯದಶಣಕತ  
Operating condition  रक्चारनव्मवमथा ಕಮಣಚ್ಯಣ ಸಿಿತ್ತ 
Operating rate  रक्चारनदय ಕಮಣ ದಯ 
Operational maintenance  रक्चारनीम

अनयुऺण 
ಕಮಣಚ್ಯಣ  ನಿವಣಹಣ  

Optical alignment  रक्काभशकसॊयेखण ಅಪ್ಕಲ್ ಜ ೊೀಡಣ  
Optimum  इ्टतभ ಗರಿಷ್ 
Optimum extrusion  इ्टतभउत्सायण ಅಪ್ಭಮ್ ಸ ೊಯತ ಗ ಮುವ 
Order-disorder  रभ-व्मनतरभ ಅದ ೀಶ-಄ಸವಸಿತ  
Ordering  रभण ಅದ ೀಶ 
Ore  अममक ಄ದ್ಯು 
Ore bed  अममकसॊमतय ಄ದ್ರಿನಸಸಿಗ  

Ore beneficication  अममक ಄ದ್ಯು ಿಯೀಜನ 
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सज्जीकयण 
Ore blend  अममकसॊभभऺ ಄ದ್ಯು ಱಶಿರ್ 
Ore blending  अममकसॊभभश्रण ಄ದ್ಯು ಱಶಿರ್ದ 
Ore block  अममकखॊड ಄ದ್ಯು ಫಲಕ್ 
Ore deposit  अममकननऺेऩ ಄ದ್ಯು ಠ ೀವಣಿ 
Ore dressing  अममकरक्साधन ಄ದ್ಯು ಡ ಿಸಿಂಗ್ 
Ore faces अषवकभसतअममक ಄ದ್ರಿನ ಭುಖಗಳ್ಳ 
Ore grader  अममकको टकय ಄ದ್ಯುನ ದಜ ಣ 

Ore haulage  अममकदरुाई ಄ದ್ಯು ಎಳ ಮುವಿಕ  
Ore down  अधधअममकन ಕ ಳ್ ಄ದ್ಯು 
Ore intersection  अममकरक्नतच्िेदन ಄ದ್ಯು ಕತ್ತರಿಸುವುದು 
Ore reduction  अममकअऩचमन ಄ದ್ಯು ಕಡ್ರತ್ 
Ore reserve  अममकननमभ ಄ದ್ಯು ಱೀಸಲ್ು 
Ore treatment  अममकउऩचाय ಄ದ್ಯು ಚಿಕ್ತತ ಸ 
Ore trench  अममकखाई ಄ದ್ರಿನ ಕಂದಕ 
Organic  काफथननक/जषैवक ಷವಮವ 
Organic semi conductor  काफथननक

अधथचारक 
ಷವಮವ ಄ಯ ಹಕ 

Organization  सॊगठन ಸಂಘಟ್ನ  
Orientation  अभबषवन्मास ದೃಷ್ಕ್್ಕ ೊೀನ 
Oval  अॊडाकाय ಄ಂಡಕಯದ 
Oven  अवन/कॊ दु ಲ  
Oven tube अवननरी ಲ  ಕ ೊಳ್  
Over blown  अधधधभभत ಄ತ್ತಮಗಿ ಉಯಫಸಿದ 
Over burden  उऩरयबाय ಄ತ್ತ ಸ ೊಯ   
Over flow  अधधवाह ತ್ುಂಯ ತ್ುಳ್ಳಕು 
Over grinding  अधधऩेषण ಄ತ್ತ ುಡ್ರಭಡ್ರ 
Over heat  अधधतप्त ಄ತ್ತಮಗಿ ಕಯಿಸು 
Over heating  अधधताऩन ಄ತ್ತಮದ ತ  
Over lap  अधधव्माऩन ಄ತ್ತಕಿಱಸು 
Over lapping  zone  अधधव्माऩीअॊचर ಄ತ್ತಕಿಱಸುವ ವಲ್ಮ 
Over potential  अधधषवबव ಸಂಬವನಿೀಮತ  
Over time  सभमोऩरय ಸ ಚ್ುುವರಿ ಸಭಮ 
Oxide  ऑक्साइड ಅಕ ಸೈಡ್ 
Oxide ore  ऑक्साइडअममक ಅಕ ಸೈಡ್ ಄ದ್ಯು 



Oxygen  ऑक्सीजन ಅಭಲಜನಕ 
Oxygen blowing ऑक्सीजनधभन ಅಭಲಜನಕ ಊದುವ 
Oxygen corrosion  ऑक्सीजन

सॊऺ ायण 
ಅಭಲಜನಕ ಕ ೊಯ ತ್ 

Oxygen furnace steel  ऑक्सीजनबट्टी
इमऩात 

ಅಭಲಜನಕದ ಕುಲ್ುಲ ಉಕುು 

Oxygen lance  ऑक्सीजनरॉस ಅಭಲಜನಕ ಲಾನ್ಸ 
Oxygen steel making  ऑक्सीजनइमऩात

ननभाथण 
ಅಭಲಜನಕ ಉಕ್ತುನ ತ್ಮರಿಕ  

Oxyhydrogen welding ऑक्सीहाइड्रोजन
वेस््डॊग 

ಅಭಲಜಲ್ಜನಕ ಫ ಸುಗ  

 
 
 
 

 

Pack  सॊकुर ಕಟ್ು್ 
Package  mill  रधुवे्रनभभर ಾಕ ೀಜ್ ಗಿಯಣಿ 
Packed column  सॊकुभरतमतॊब ಾಕ್ ಭಡ್ರದ ಄ಂಕರ್ 
Packing  सॊकुरन ಕಟ್ು್ವಿಕ  
Pad  ऩडै ಾಡ್ 
Pair  मनुभ ಜ ೊೀಡ್ರ 
Parallel entry  सभाॊतयरक्वेश ಸಭನಂತ್ಯ ಿ ೀಶ 
Parallel system  सभाॊतयतॊत्र ಸಭನಂತ್ಯ ವಾವಷ  ಿ
Para magnetic iron  ऩयाचुॊफकीमरोह ಾಯ ಕಂತ್ತೀಮ ಕಯಫರ್ 
Para magnetic mineral  ऩयाचुॊफकीम

खननज 
ಾಯ ಭಾಗ ನಟ್ಕ್ ಖನಿಜ 

Parent plate  भरूप्रटे ಭೊಲ್  ಲೀಟ್ 

Parkerised steel  ऩाकथ य हतइमऩात ಕಣಸ್ಟಣ ಸಿ್ೀಲ್ 
Parr metal  ऩायधातु ರ್ಿ ಲ ೊೀಹ 
Particle  कण ಕರ್ 
Partition function  षवबाजनपरन ವಿಬಜನ ಕಮಣ 
Partition ratio  षवबाजनअनऩुात ವಿಬಜನ ಄ನುತ್ 
Pass sequence  ऩायणअनरुभ ಸ್ಟ ಄ನುಕಿಭ 
Pattern metal  रक्नतरूऩधातु ಾಟ್ನ್ಣ ಲಟ್ಲ್ 
Peacock  copper  भमयूताम्र ನವಿಲ್ು ತಭಿ 
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Peak भशखय ಶಿಖಯ 
Pebble  योड़ी ಫ ರ್ಚ್ುಕಲ್ುಲ 
Pebbling  ऩेफरन  ಯಲಂಗ್ 
Pellet  ऩरैेट/ग ुटका  ಲ ಟ್/ ಗುಳಿಗ  
Pellet hardening ग ुटकाकठोयण  ಲ ಟ ಲಟ್ ಗಟ್್ಮಗುವುದು 
Pellet quality  ग ुटकागणुता  ಲ ಟ್ ಗುರ್ಭಟ್್ 
Penetration  अन्तवेधन ತ್ತೀಕ್ಷ್ಣ ದೃಷ್ಕ್್ 
Perception limit  रक्नतशत ಗಿಹಕ  ಱತ್ತ 
Performance  नन्ऩादन ಕಮಣ ನಿವಣಹಣ  
Performance factor  नन्ऩादनगणुक ಕಮಣಕ್ಷಭತ  ಄ಂಶ 
Periodic  आवयत्ी/सावधध ನಿಮತ್ಕಲಕ 
Periodicity  आवनतथता ಅವತ್ಣಕ 
Periodic potential  आवतॉषवबव ಅವತ್ಣಕ ಷಭರ್ಥಾಣ 
Peripheral discharge  ऩरयधीमषवसजथन ಫಹಾ ವಿಸಜಣನ  
Peripheral grinding  ऩरयधीमऩेषण ಫಹಾ ಗ ೈಂಡ್ರಂಗ್ 
Permanent  मथामी ವಶವತ್ 
Permanent living  मथामीआमतय ವಶವತ್ ಜಿೀವನ 
Permeability  ऩायगम्मता ಿ ೀಶಷಧಾತ  
Permissible limit  अनभेुमसीभा ಄ನುಭತ್ತಸುವ ಱತ್ತ 
Perspective projection सॊदशथरक्ऺेऩ ದೃಷ್ಕ್್ಕ ೊೀನ ಿಕ್ಷ ೀರ್ 
Phase space  रक्ावयथासभस््ट ಹಂತ್ ಸಿಳ್ 
Photon पोटॉन ಮೀಟನ್ 
Piercing  सॊवेधन ಚ್ುಚ್ುುವುದು 
Pillar  खम्ब,खम्फा ಸತಂಬ 
Pillar burst  खम्बरक्मपोट ಪಲ್ಲರ್ ಫಸ್ಟ್ಣ 
Pillar line  खम्बयेखा ಪಲ್ಲರ್ ಲ ೈನ್ 
Pillar mining  खम्बखनन ಪಲ್ಲರ್ ಗಣಿಗರಿಕ  
Pin  षऩन,सचूी ಪನ್ 
Pinch  अननव्माऩनदोष ಚಿವುಟ್ು 
Pinch pass  सॊकोचीवेरन ಪಂಚ್ ಸ್ಟ 
Pin hole  सचूीनिद्र ಸರ್ಿ ಯಂದಿ 
Pinion  षऩननमन ಪನಿಮನ್ 
Pinning  षऩनीकयण ಪನಿನಂಗ್ 
Piping  ऩाइऩन ಕ ೊಳ್  
Pit  गतथ ಕುಳಿ 



Pit balance  गतथसॊतरुन ಕುಳಿ ಸಭತ ೊೀಲ್ನ 
Pit cover  गतथआवयण ಕುಳಿ ಕವರ್ 
Plain  सभतर ಸಯಳ್ 
Plant layout  सॊमॊत्रअभबन्मास ಸಸಾ ವಿನಾಸ 
Plating  रेऩन ಲ ೀನ 
Plough  हर ನ ೀಗಿಲ್ು 
Plug weld  प्रगवे्ड ಲಗ್ ಬ ಷ  
Point defect  त्रफ ॊदुदोष ಯಿಂಟ್ ದ ೊೀಷ 
Point group  त्रफ ॊदुसभहू ಯಿಂಟ್ ಗುಂು 
Polarisation ध्रवण ಧುಿವಿೀಕಯರ್ 
Pole  ध्रुव ಧುಿವ 
Pollution  रक्दषूण ಭಲನಾ 
Poly morphic  फहुरूऩी ಲಭಫಣಕ್ 
Pond  सयोवय ಸ ೊಂಡ 
Post treatment  ऩश्चोऩचाय ಚಿಕ್ತತ ಸ ನಿೀಡ್ರ 
Potential  षवबव ಷಭರ್ಥಾಣವುಳ್ು 
Potter process  ऩोटयरक्रभ ಟ್ರ್ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Powder  चूणथ ುಡ್ರ 
Powder metal  चूणथधातु ೌಡರ್ ಲ ೊೀಹ 
Powder method  चूणथषवधध ೌಡರ್ ವಿಧನ 
Precious metal  फहुभू् मधातु ಫ ಲ ಫಳ್ಳವ ಲ ೊೀಹ 
Precision  ऩरयशदु्ध ನಿಖಯತ  
Performing  ऩवूथअभबरूऩण ಿದಶಣನ 
Preparatory work  रक्ायॊभबककामथ ಿರ್ಥಱಕ ಕ ಲ್ಸ 
Preservation  ऩरययऺण ಸಂಯಕ್ಷಣ  
Pressure  दाफ ತ್ತಡ 
Pressure loss  दाफरृास ತ್ತಡದ ನಷ್ 
Pressure test  वामुदाफऩयीऺण ತ್ತಡದ ರಿೀಕ್ಷ  
Preventive  ननयोधी ತ್ಡ ಗಟ್ು್ವಿಕ  
Primary  रक्ाथभभक ಿರ್ಥಱಕ 
Primary metal  रक्ाथभभकधातु ಿರ್ಥಱಕ ಲ ೊೀಹ 
Primary washing  रक्ाथभभकधावन ಿರ್ಥಱಕ ತ ೊಳ ಮುವುದು 
Primitive cell  आबाज्मसेर ಿಚಿೀನ ಕ ೊೀಶ 
Printing plate  भदु्रणप्रटे ಭುದಿರ್ ಪಲ್ಕ 
Probe  सॊऩयीऺण ವಿವಯಗಿ ರಿೀಕ್ಷಸು 



Process control  रक्रभननमॊत्रण ಿಕ್ತಿಯೆ ನಿಮಂತ್ಿರ್ 
Processing  रक्रभण ಿಕ್ತಿಯೆಗ ೊಳಿಸಲಗುತ್ತತದ  
Production  उत्ऩादन ಉತದನ  
Production engineering  उत्ऩादनइॊजीननमयी ಉತದನ  ಎಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ 
Production mix  उत्ऩादभभश्र ಉತದನ ಮ ಱಶಿರ್ 
Production purity  उत्ऩादशदु्धत ಉತದನ ಮ ಶುದಧತ  
Profile  ऩरयच्िे दका ಸಂಕ್ಷತ ವಾಕ್ತತಚಿತ್ಿ 
Promoter  वधथक ಿವತ್ಣಕ 
Propellant  नोदकद्रव्म ತ್ತಯುಗಣಿ 
Protection  यऺण ಯಕ್ಷಣ  
Protective  यऺक/यऺी ಯಕ್ಷಕ 
Proton  रक्ोटॉन ಄ರ್ುವಿನಲಲಯುವ ಧನವಿದುಾತ್  ಕರ್ 
Proved reserves  रक्ाभािणकननमम ನಿರಿೀಕ್ಷತ್ ಱೀಸಲ್ು 
Pseudo  िद्भ ನಿಜವಲ್ಲದ 
Pulley  नघयनी ಯಟ  
Pulp  ऩ्ऩ ತ್ತಯುಳ್ಳ 
Pulsation  मऩॊदन ನಡ್ರಫಡ್ರತ್ 
Pulverized  चूिणथत ಲ್ವರ್ ಭಡ್ರದ  
Pump  ऩम्ऩ ಂಪ್ 
Punching  निद्रण ಗುದುದವ 
Purification  शोधन ಶುದ್ಧೀಕಯರ್ 
Purple ore  ऩऩथरअममक ಣಲ್ ಄ದ್ಯು 
Pushing  अऩकषथण ತ್ಳ್ಳುವುದು 
Pyrite  ऩाइयाइट  ೈಯ ೈಟ್ 
Pyrolysis  उत्ताभअऩघटन  ೈಯ ೊೀಲಸಿಸ್ಟ 
 
 
 

 

 

Qualifying  अहथक ಄ಹಣತ  
Qualitative  गणुात्भक ಗುಣತ್ಮಕ 
Qualities  को ट ಗುರ್ಗಳ್ಳ 
Quality  गणुता ಗುರ್ಭಟ್್ 
Quality control  गणुताननमॊत्रण ಗುರ್ಭಟ್್ ನಿಮಂತ್ಿರ್ 
Quality pellet  गणुताग ुटका ಗುರ್ಭಟ್್ದ ಭತ ಿ 
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Quality value  गणुताभान ಗುರ್ಭಟ್್ ಭೌಲ್ಾ 
Quantitative  भात्रात्भक ರಿಭಣತ್ಮಕ 
Quantity  भात्रा ಿಭರ್ 
Quantum energy  क्वाॊयभऊजाथ ಕವಂಟ್ಮ್ ಶಕ್ತತ 
Quantum level  क्वाॊयभमतय ಕವಂಟ್ಮ್ ಭಟ್್ 
Quantum state  क्वाॊयभअवमथा ಕವಂಟ್ಮ್ ಸಿಿತ್ತ 
Quarry  खुरीखान,खुरी

खदान 
ಕಲ್ುಲಗಣಿ 

Quarrying  आखनन ಕಲ್ುಲಗಣಿಗರಿಕ  
Quarrying machine  आखननभशीन ಕಲ್ುಲಗಣಿಗರಿಕ  ಮಂತ್ಿ 
Quench  शभन ತ್ಣಿಸು 
Quencher  शाभभत्र ಕ ಲನಸರ್ 
Quicking  ऩायदऺेऩण ಕ್ತವಕ್ತಸಂಗ್ 
Quick silver  ऩायद ತ್ವರಿತ್ ಫ ಳಿು 
 

 
 
 

 

Rack  रक्चमनी ಯಕ್ 
Radial machine  त्रत्रज्मभशीन ತ್ತಿಜಿಾೀಮ ಮಂತ್ಿ 
Radiation  षवक्रकयण ವಿಕ್ತಯರ್ 
Radiation corrosion  षवक्रकयणसॊऺ ायण ವಿಕ್ತಯರ್ದ ಸ ತ್ 
Radio active  येडडमोऐस्क्टव ವಿಕ್ತಯರ್ಶಿೀಲ್ 
Radio frequency  येडडमोआवषृि ಯ ೀಡ್ರಯೀ ಅವತ್ಣನ 
Ragging  सॊखातन/

अधधमतयण 
ಯಗಿಂಗ್ 

Rail steel  येरइमऩात ಯ ೈಲ್ು ಉಕುು 
Range  ऩयास ಾಪತ 
Rapid steel  क्षऺतइमऩात ಕ್ಷಿ ಉಕುು 
Rapping  ताडन ಯಪಂಗ್ 
Rare meter  दयभाषऩ ಄ಯೊದ ಭಕ 
Ratting  दवणन ಯಟ್ಂಗ್ 
Raw  अऩरय्कृत ಕಚು 
Raw coal  अऩरय्कृतकोमरा ಕಚು ಕಲಲದದಲ್ು 
Raw gas  अऩरय्कृतगसै ಕಚು ಄ನಿಲ್ 
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Raw material  कच्चाभार,कच्ची
साभग्री 

ಕಚು ವಸುತ 

Raw water  अऩरय्कृतजर ಕಚು ನಿೀಯು 
Reactivity  अभबक्ररमाशीरता ಿತ್ತಕ್ತಿಮತ್ಮಕತ  
Recess  रक्खाॊच ಯಡುವು 
Reciprocal  व्मतु्रभ ಯಸಯ 
Re circulation  ऩनु:सॊचयण ಭಯು ಿಸಯರ್ 
Re claimed  ऩनुरुद्दारयत ಭಯುಕಳಿಸು 
Re combination  ऩनु:सॊमोजन ುನಃಸಸಂಯೀಜನ  
Re cord  अभबरेख ದಖಲ  
Recovery  उऩरस्ब्ध ುನಸಸಂದನ  
Rectification  ऩरयशोधन ರಿಷುಯರ್ 
Recuperation  ऩनुमोजन ಚ ೀತ್ರಿಕ  
Red metal यक्ताबधात ु ಕ ಂು ಲ ೊೀಹ 
Reducer अऩमाचक ಕಡ್ರಲ 
Reducing उऩचामी ಕಡ್ರಲಗ ೊಳಿಸುವುದು 
Reduction cell उऩचमनसेर ಕಡ್ರತ್ ಕ ೊೀಶ 
Reduction ration न्मनूतभअनऩुात ಕಡ್ರತ್ ಄ನುತ್ 
Reference सॊदबथ ಉಲ ಲೀಖ 
Refined grade ऩरय्कृतको ट ಸಂಸುರಿಸಿದ ಗ ಿೀಡ್ 
Refinery ऩरय्कयणी/रयपाइनयी ಶುದ್ಧೀಕಯರ್ 
Reflection ऩयावतथन ಿತ್ತಪಲ್ನ 
Reflux ऩश्मफाही ಹಭುಮಖ ಹರಿವು 
Refractory उच्चताऩसह ವಕ್ತಿೀಕಯಕ 
Refractory brick उच्चताऩसहईंट ವಕ್ತಿೀಕಯಕ ಆಟ್್ಗ  
Refrigeration रक्शीतन ವ ೈತ್ತಾೀಕಯರ್ 
Refuse उ टि्ट ನಿಯಕರಿಸು 
Regenerative ऩनुजथननत ುನಯುಜಿಿೀವನ 
Regular stream ननमभभतधाय ನಿಮಱತ್ ಸಿರೀಮ್ 
Regulation षवननमभन ನಿಮಂತ್ಿರ್ 
Reheating ऩनुताथऩन ುನಯವತ್ಣನ  
Reinforcement रक्फरन ಫಲ್ವಧಣನ  
Reject अमवीकृत ತ್ತಯಸುರಿಸು 
Relative density अऩेऺतघनत्व ಷ ೀಕ್ಷ ಷಂದಿತ  
Release षवभोचन ಯಡುಗಡ  



Relief भोचन ಶಭನ 
Reluctance रक्नत्टम्ब ಄ನಿಚ ು 
Replacement रक्नतमथाऩन ಫದಲ 
Reserved mineral नननमतखननज ಕಯಿದರಿಸಿದ ಖನಿಜ 
Residual अवभश्ट ಉಳಿಕ  
Resilience रक्नतस्श्थनतत्व ಸಿಿತ್ತಷಿಕತ್ವ 
Resistance रक्नतयोध ಿತ್ತಯ ೊೀಧ 
Resolution षवबेदन ಯ ಸಲ್ೊಾಶನ್ 
Resource सॊसाधन ಸಂನೊಮಲ್ಗಳ್ಳ 
Responsibility दानमत्व ಜಫದರಿ 
Retained strength रक्नतधारयतरक्ाफ्म ಉಳಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಷಭರ್ಥಾಣ 
Reverse उत्रभ ತ್ತಯುಗಿಸು 
Reversible उत्रभणीम ಹಂತ್ತಯುಗಿಸಲಗುವುದು 
Reversion रक्त्मावतथन ಹಭುಮಖ 
Rich ore सभदृ्धअममक ಸಭೃದಧ ಄ದ್ಯು 
Rig रयग ರಿಗ್ 
Rigger रयगय ರಿಗೂರ್ 
Ring वरम ಸುಯಳಿ 
Rinsing रक्ऺारन ತ ೊಳ ಮುವುದು 
Rising steel उद्गाभीइमऩात ಉಕ್ತುನ ಉಗುಭ 
Rod िड़ ಯಡ್ 
Rod mill िड़भभर ಯಡ್ ಗಿಯಣಿ 
Roll adjustment फेरनसभामोजन ಯ ೊೀಲ್ ಸ ೊಂದಣಿಕ  
Roller फेभरका ಯ ೊೀಲ್ರ್ 
Roll फेरन ಸುಯುಳಿ 
Roof ित्र ಭಳಿಗ  
Roofing िादन ಚವಣಿ 
Rope यमसी ಹಗೂ 
Rotary घणूॉ ಯ ೊೀಟ್ರಿ 
Rotary piercing घणूॉवेधन ಯ ೊೀಟ್ರಿ ಚ್ುಚ್ುುವಿಕ  
Rotation घणूथन ಸುತ್ುತವುದು 
Rubber यफड़ ಯಫಫರ್ 
Runner वाहक ಯನನರ್ 
Run off अऩवाह ಯನ್ ಅಫ್ಟ 
Rust जॊग ತ್ುಕುು 



Rustles iron जॊगहीनरोह ತ್ುಕುುಆಲ್ಲದ ಕಯಫರ್ 
Rust remover जॊगननवायक ತ್ುಕುು ಸ ೊೀಗಲಡ್ರಸು 
Rust shield जॊगरक्नतयऺक ತ್ುಕುು ಗುಯಣಿ 

 
 
  

 

Safety सयुऺा ಸುಯಕ್ಷತ  
Safety Cage सयुऺाडोरी ಸುಯಕ್ಷತ  ಂಜಯ 
Safety door सयुऺाद्वाय ಸುಯಕ್ಷತ  ಫಗಿಲ್ು 
Safety factor सयुऺागणुक ಸುಯಕ್ಷತ್ ಄ಂಶ 
Safety lamp सयुऺादीऩ ಸುಯಕ್ಷತ ದ್ೀ 
Safety port सयुऺामथर ಸುಯಕ್ಷತ ಫಂದಯು 
Salt रवण ಉು 
Salt bath रवणअवगाह ಉು ಷನನ 
Salt bridge रवणसेतु ಉು ಷ ೀತ್ು  
Sample रक्नतदश ಭದರಿ 
Sampling रक्नतचमन ನಭೊನ  
Sand फारू ಭಯಳ್ಳ 
Sand blow फारूगतथ ಭಯಳಿನ ಸ ೊಡ ತ್ 
Sand casting फारूसॊचकन ಭಯಳ್ಳ ಎಯಕಸ ೊಮದ 
Sand control फारूननमॊत्रण ಭಯಳ್ಳ ನಿಮಂತ್ಿರ್ 
Sand crusher फारूसॊदभरत्र ಭಯಳ್ಳ ಕೊಿಷರ್ 
Sandy Ore फारकूाभमअममक ಷಾಂಡ್ರ ಄ದ್ಯು 
Saturated सॊतपृ्त ರಿಷುರಿಸಿದ  
Sawing धचयाई ಕ ೊಳ ತ್ 
Scaling श्कन ಷ ುೀಲಂಗ್ 
Scattering रक्कीणथन ಷುಾಟ್ರಿಂಗ್ 
Schedule अनसुचूी,कामथरभ ಕಮಣಕಿಭ 
Scoop मकूऩ ಸೊುಪ್ 
Scrap मरैऩ ಚಿಂದ್ 
Screen चारनी ಯದ ಮ 
Screening चारन ಸಿುಯೀನಿಂಗ್ 
Screw मरूऩेंच ತ್ತಯುು 
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Screw conveyor  मरूफा हत्र ತ್ತಯುು ಕನ ವೀಮರ್ 
Scrubber मरफय/भाजथक ಉಜುಿಗ 
Seam defect सीवनदोष ಸಿೀಮ್ ನೊಾನತ  
Seeding फीजायोऩण ಮಳ್ಕ ಗಿಡ 
Select वयण ಅಯೆುಭಡ್ರ 
Selective filling वयणात्भकबयण ಅಮದ ಬತ್ತಣ 
Selective growth वयणात्भकवदृ्धध ಅಮದ ಫ ಳ್ವಣಿಗ  
Selective heating वयणात्भकताऩन ಅಮದ ತನ 
Selectivity वयणात्भकता ಅಯೆು 
Self consistent मवसॊगत ಸವತ್ಃ ಸಿಿಯ 
Self diffusion मवषवसयण ಸವಮಂ ಿಸಯರ್ 
Semi conductor अधथचारक ಄ಯ ಹಕ 
Semi finished अॊशऩरयसस्ज्जत ಄ಯ  ಸಿದಧಡ್ರಸಿದ 
Semi metal अधथधात ु ಄ಯ  ಲ ೊೀಹ 
Sensible heat सॊवेद्मऊ्भा ಸಂ ೀದನಶಿೀಲ್ ವಖ 
Sensing element सगु्राहीअवमव ಸಂ ೀದ್ ಄ಂಶ 
Sequence  अनरुभ ಄ನುಕಿಭ 
Sequence of Operation रक्चारनअनरुभ ಕಮಣಚ್ಯಣ ಮ ಄ನುಕಿಭ 
Series system श्रखृॊरातॊत्र ಸಯಣಿ ವಾವಷ  ಿ
Service compartment सेवाकऺ ಷ ೀ ವಿಬಗ 
Shape रूऩ,आकाय ಅಕಯ 
Shaped रूषऩत ಅಕೃತ್ತಮ 
Shaping रूऩण ಯೊಪಸಲಗುತ್ತತದ  
Sheet चादय ಸಳ  
Sheet metal चादयीधातु ಸಳ   ಲ ೊೀಹ 
Shell moulding कवचसॊचन ವ ಲ್ ಮಲಿಂಗ್ 
Shift ऩायी ವಗಣಯಿಸು 
Shipper अभबरक्ेषक ಷಗಣ ದಯಯು 
Shop शारा ಄ಂಗಡ್ರ 
Shovel वेरचा/शावेर ಸಲಕ  
Shrinkage सॊकुचन ಕುಗುೂವಿಕ  
Shut down षवशभ ಸಿಗಿತ್ಗ ೊಳಿಸಿ 
Shut down time षवयाभ ಸಭಮವನುನ ಸಿಗಿತ್ಗ ೊಳಿಸಿ 
Siding ऩारयवथका ಆಳಿಜಯು 
Sieve चाभरका ಜಯಡ್ರ 



Sifting षवचारन ಷ ೊಸು 
Sill भसर ಹಲ್ಗ  
Silt गाद ಹೊಳ್ಳ 
Single एकर ಏಕ ೈಕ 
Single shear steel एकरसभाकथ तनी

इमऩात 
ಂದ ೀ ಫರಿಮ ಉಕ್ತುನ 

Sink ननभज्ज ಭುಳ್ಳಗು 
Sinker ननभज्जक ಕಜಿಮ 
Sinteredsteel भसटरयतइमऩात ಸ ುಗಟ್್ಸಿ ಯೊಪಸಲದ ಉಕುು 
Skill कौशर ಕುಶಲ್ತ  
Skin त्वचा ಚ್ಭಣ 
Slag धातभुर ಗಸಿಮನುನ 
Slagging धातभुरन ಕತ್ತರಿಸುವುದು 
Sluggish भॊद ಜಡ 
Slurry कदथभगाया ತ್ತಳಿ ಕ ಸಯು 
Slurring कदथभन ಸಲರಿಂಗ್ 
Smelting रक्गरन ಕಯಗಿಸುವ 
Solid ठोसषऩ ॊड ಘನ 
Solidification षऩ ॊडनऩयास ಘನಿೀಕಯರ್ 
Solution षवरमन ರಿಸಯ 
Solvent षवरामक ದಿವಕ 
Sorting रक्वयण ವಿಂಗಡಣ  
Spacer अॊतयक ಄ಂತ್ಯ 
Spark मपुभर ॊग ಕ್ತಡ್ರ 
Spark plug मपुभर ॊगप्रग ಷಕ್ಣ ಲಗ್ 
Specification षवननदेश ನಿದ್ಣಷ್ತ  
Specific षवभश्ट ನಿದ್ಣಷ್ 
Specimen रक्ननदशथ ಭದರಿಮ 
Specto meter मऩके्रभभाऩी ನಿದ್ಣಷ್ ಱೀಟ್ರ್ 
Spectrum मऩके्रभ ಷ ಕರಮ್ 
Spill अधधप्राव ಸಿಲ್ 
Spilling अधधप्रावन ಸಿಲಲಂಗ್ 
Spray पुहाय ಸಿಂಯಣ  
Sprayer पुहाया ಸಿಂಡ್ರಸುವವನು 
Spread षवमताय ಹಯಡುವಿಕ  



Spring कभानी ಫುಗ ೂ 
Spring steel स्मऩॊगइमऩात ಸಿರಂಗ್ ಉಕುು 
Squeezed नन्ऩीडडत ಹಸುಕು 
Stabilise मथामीकयण ಸಿಿಯಗಿದ  
Stage चयण ಹಂತ್ 
Standard भानक ಿಭಣಿತ್ 
Standard solution भानकषवरमन ಿಭಣಿತ್ ರಿಸಯ 
Steam बाऩ ಉಗಿ 
Steel इमऩात ಉಕುು 
Steel bronze इमऩातकाॊमम ಕಂಚಿನಉಕುು 

Steel Defect इमऩातदोष ಸಿ್ೀಲ್ ದ ೊೀಷ 
Steel foil इमऩातऩणॉ ಸಿ್ೀಲ್ ಪಯಿಲ್ 
Steel melting shop इमऩातगरन

शारा 
ಉಕುು ಕಯಗಿಸುವ ಄ಂಗಡ್ರ 

Steel scope  इमऩातदशॉ ಉಕುು ಾಪತ 
Steel scrap इमऩातउस्च्ि्ट ಚಿಂದ್ ಉಕುು 
Step सोऩान ಹಂತ್ 
Sticker सॊरागी ಸಿ್ಕರ್ 
Sticking सॊरगन ಄ಂಟ್ದಂತ  
Stiffness सदुृढ़ता ಯಗಿತ್ 
Stock line मकॊ धतर ಷ್ಕ್ ಲ ೈನ್ 
Stone dust रक्मतयधूभर ಷ ೊ್ೀನ್ ಧೊಳ್ಳ 
Storage बॊडायण ವ ೀಖಯಣ  
Stand मटैंड ಷ್ಾಂಡ್ 
Streaking येखण ಟ ್ಟ ್ 
Strength  साभर्थमथ ಶಕ್ತತ 
Stress रक्नतफर ತ್ತಡ 
Stress ratio रक्नतफरअनऩुात ತ್ತಡ ಄ನುತ್ 
Structure सॊयचना ಸಂಯಚ್ನ  
Sub angular उऩकोिणत ಉ ಕ ೊೀನ 
Sub division उऩषवबाजन ಉ ವಿಬಗ 
Substituent रक्नतमथामी ಫದಲ 
Super conductor अनतचारक ಸೊರ್ ಕಂಡಕ್ರ್ 
Super exchange अनतषवननभम ಄ತ್ತಭಹತ್ವದ ವಿನಿಭಮ 
Super heat अनतताऩ ಉನನತ್ ವಖ 



Super system भहातॊत्र ಉನನತ್ ದಧತ್ತ 
Supervisory ऩमथवेऺण ಲೀಲವಚಯಣ  
Surface ऩ्ृठ ಲೀಲ ೈ 
Surface area ऩ्ृठऺेत्र ಲೀಲ ೈ ಿದ ೀಶ 

Surface mining ऩ्ृठखनन ಲೀಲ ೈ ಗಣಿಗರಿಕ  
Suspector अनकु्ररमक ಸಷ ಕ್ರ್ 
Sweating मवदेन ಫ ವಯುವುದು 
Swelling पु्रन ಊತ್ 
Switching स्मवचन ಫದಲಯಿಸುವುದು 
Synthesis सॊश्रषेण ಸಂವ ಲೀಷಣ  
System तॊत्र ದಧತ್ತ 
 
 
 
 

 

Tapping ननकासन ಟಾಪಂಗ್ 
Tar coating तायकोरषवरेऩ ಡ೦ಫಯು ಲ ೀನ 
Tar distillation plant तायकोरआसवन

सॊमॊत्र 
ಡ೦ಫಯು ಶುದ್ಧೀಕಯರ್ ಘಟ್ಕ 

Technical characteristics तकनीकी
अभबरऺण 

ತಂತ್ತಿಕ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳ್ಳ 

Technical  maintenance तकनीकीअनयुऺण ತಂತ್ತಿಕ ನಿವಣಹಣ  
Temper ऩामन,टैंऩय ಹದಱಶಿರ್ 
Tensile test  तननऩयीऺण ಕಷಣಕ ರಿೀಕ್ಷ  
Tension तनाव ತ್ತಡ 
Terminal plant अॊतयथत्रफ ॊदु ಟ್ಱಣನಲ್ ಲಂಟ್ 
Terminal velocity अॊतयथवेग ಟ್ಱಣನಲ್  ೀಗ 
Terraced structure वे दकासॊयचना ಬವಾದ ಯಚ್ನ  
Tertiary grinding ततृीमकऩेषण ತ್ೃತ್ತೀಮ ಗ ೈಂಡ್ರಂಗ್ 
Test cell ऩयीऺणसेर ರಿೀಕ್ಷ ಕ ೊೀಶ 
Test sample ऩयीऺनभनूा ರಿೀಕ್ಷ ಭದರಿ 
Thawing   हभद्वाया ಕಯಗುವಿಕ  
Thermal analysis ताऩीमषवश्रषेण ರ್ಥಭಣಲ್ ವಿವ ಲೀಷಣ  
Thermal expansion ताऩीमरक्साय ಉಷಿತ ಮ ಹಗುೂವಿಕ  
Thermal load ऊ्भीमबाय ಉಷಿ ಲ ೊೀಡ್ 

T  



Thermalstress ताऩीमरक्नतफर ಉಷಿ ತ್ತಡ 
Thermo colour ताऩवण ರ್ಥಮೀಣ ಫರ್ ಿ
Thermo electric effect ताऩवदै्मतुरक्बाव ರ್ಥಮೀಣ ವಿದುಾತ್ ರಿಣಭ 
Thermo electricty ताऩषवद्मतु ಉಷಿ ವಿದುಾತ್ 
Thermo meter ताऩभाऩी ಉಷಿ ಭಕ 
Thermo seal थभोसीर ರ್ಥಮೀಣ ಭುದ ಿ 
Thermo stat ताऩमथामी ರ್ಥಮೀಣಷ್ಟ್ 
Thickener रक्गाढ़क ಭಂದಕರಿ 
Thinning षवयरन ತ ಳ್ಳಗಿಸುವಿಕ  
Thread सतू्र,धागा ದಯ 
Thread rolling चूड़ीवे्रन ಥ ಿಡ್ ಯ ೊೀಲಂಗ್ 
Threshold अवसीभा ಹೊಸಿತಲ್ು 
Throwing  power उत्ऺ ेऩणशस्क्त ಎಷ ಮುವ ಶಕ್ತತ 
Tie line सॊमोजीयेखा ಟ ೈ ಲ ೈನ್ 
Tie rod तानिड़ ಕಟ್್ದ ಸಲಕ  
Time independent कारभकु्त ಸವತ್ಂತ್ಿ ಸಭಮ 
Time keeper सभमऩार ಸಭಮ ಲ್ಕ 
Time lag कारऩश्चता ಸಭಮ ವಿಳ್ಂಫ 
Time office सभमकामाथरम ಸಭಮ ಕಚ ೀರಿ 
Timer  काभरत्र ಟ ೈಭರ್ 
Time schedule सभमअनसुचूी  ೀಳಟ್್ 
Tip अग्र ತ್ುದ್ 
Tipping अग्रमोजन ಟ್ಪಂಗ್ 
Token टोकन ಟ ೊೀಕನ್ 
Top casting शीषथसॊचकन ಉನನತ್ ಎಯಕ 
Top charging शीषथघानन ಉನನತ್ ಚಜಿಣಂಗ್ 
Topography मथराकृनत ಸಿಳಕೃತ್ತ 
Torque फराघणूथ ಬಿಭಕ 
Tor steel टायइमऩात ಗುಡಿದ ಉಕುು 
Torsion steel भयोड़भाऩी ತ್ತಯುಚ್ುವ ಉಕುು 
Total carbon सभग्रकाफथन ಟ್ು್ ಆಂಗಲ್ 

Total pressure सभग्रदाफ ಟ್ು್ ತ್ತಡ 
Track ऩथ ದರಿ 
Traction षवकषथण ಎಳ ತ್ 
Transformation  रूऩाॊतयण ಯೊಂತ್ಯ 



Transformation temperature रूऩाॊतयणताऩ ಯೊಂತ್ಯ ತಭನ 
Transition  सॊरभणतत्व ರಿವತ್ಣನ  
Transition  metal सॊरभणधातु ರಿವತ್ಣನ  ಲ ೊೀಹ 
Transmission सॊचायण/

ऩायगभन/रक्ेषण 
ಿಸಯರ್ 

Transport measurement अभबगभनभाऩ ಷರಿಗ  ಭನ 
Transverse अनरुक्मथ ಄ಡಿದ್ಡ್ರಮಿಗಿ 
Trimming ऩरयकतथन ಚ್ೊಯನುನ 
Trolley रारी ಟಿಲ 
True pressure मथाथथदाफ ನ ೈಜ ತ್ತಡ 
Tube नरी,नभरका ಕ ೊಳ್  
Tube mill नभरकाभभर ಕ ೊಳ್  ಗಿಯಣಿ 
Tube steel नभरकाइमऩात ಕ ೊಳ್  ಉಕುು 
Tumbling सॊरोटन ಭುಗುಳ್ಳವುದು 
Tunnel सयुॊग ಸುಯಂಗ 
Tunneling सयुॊगन ಸುಯಂಗಭಗಣ 
Turbulence रक्ऺोब ಿಕ್ಷುಫಧತ  
Twin band मभरऩट्टी ಄ವಳಿ ಫಾಂಡ್ 
Twist defect व्मावतथदोष ಟ್ವಸ್ಟ್ ದ ೊೀಷ 
Twisting व्मावतथन ತ್ತಯುಚ್ು 
Type number रक्रूऩाॊक ಭದರಿ ಸಂಖ ಾ 
 
 
 
 

 

 

Ultimate analysis तत्वात्भषवश्रषेण ಕಟ್್ಕಡ ಮ ವಿವ ಲೀಷಣ  
Ultimate stress चयभरक्नतफर ಄ಂತ್ತಭ ತ್ತಡ 
Ultrasonic ऩयाश्रव्म ಶಿವಣತ್ತೀತ್ 
Unbalanced असॊतभुरत ಄ಸಭತ ೊೀಲ್ನ 
Unclassified feed अवगॉकृतरक्बयण ವಗಿೀಣಕರಿಸದ ಫೀಡ್ 
Under cooling अवशीतरन ಕೊಲಂಗ್ ಄ಡ್ರಮಲಲ 
Under fill अवबयण ಬತ್ತಣ ಭಡ್ರ 
Under ground milling बभूभगतऩेषण ನ ಲ್ದ ಄ಡ್ರಮಲಲನ ಗಿಯಣಿ 
Unit एकक/भात्रक/

मनूनक/एकर 
ಘಟ್ಕ 

U  



Unit cell एकरसेर ಘಟ್ಕ ಕ ೊೀಶ 
Unit operation एककसॊक्ररमा ಘಟ್ಕ ಕಮಣಚ್ಯಣ  
Unit process एककरक्रभ ಘಟ್ಕ ಿಕ್ತಿಯೆ 
Un loading अबायण ಖಲ ಭಡು 
Un locking अऩाशन ಕ್ತೀಲಯಿಲ್ಲದ 
Un productive अनतु्ऩादी ಄ನುತದಕ 
Un sized feed अवधगथतरक्बयण ಄ಳ್ತ ಗ  ಸರಿಮಗಿಲ್ಲದ ಫೀಡ್ 
Unsteady state अमथामीअवमथा ಄ಸಿಿಯ ಸಿತಿ್ತ 
Untested  अऩयीक्षऺत ಄ರಿೀಕ್ಷತ್ 
Up grade को टवधथन ಏಳಿಗ  
Upper column उध्वथमतॊब ಲೀಲನ ಕಲ್ಮ್ 
Utilization उऩमोधगता ಉಯೀಗ 
 

 
 

 

 

Vacancy रयस्क्तका ಖಲ 
Vacancy disk रयस्क्तकाडडमक ಖಲ ಡ್ರಸ್ಟು 
Vacuum  ननवाथत ನಿಣತ್ 
Vacancy furnaces ननवाथतबट्टी ಖಲ ಕುಲ್ುಲಗಳ್ಳ 
Vacancy pump ननवाथतऩम्ऩ ಖಲ ಂಪ್ 
Valve वा्व ಕಟ್ 
Valve action वा्वक्ररमा ಕಟ್ ಕ್ತಿಯೆ 
Vanadium steel वनेैडडमभइमऩात  ನ ಡ್ರಮಂ ಉಕುು 
Vaporizer वास््ऩत्र ಅವಿಮಗಿ 
Vat वटै ಾಟ್ 
Veining भशयामन ವಿೀನಿಂಗ್ 
Verticalheating  अध्वधधयताऩन ಲ್ಂಫ ತನ 
Vessel ऩात्र ತ ಿ 
Vibratingfeeder  कॊ ऩभानरक्बयक ಕಂಪಸುವ ಫೀಡರ್ 
Vibration कॊ ऩन ಕಂನ 
Virgin metal अऺतधातु ಕಚು ಲ ೊೀಹ 
Viscous शमन ಜಿಗುಟದ 
Void रयस्क्त ಄ನೊಜಿಣತ್ 
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Wagon फगैन ಾಗನ್ 
Wagon loader फगैनबायक ಾಗನ್ ಲ ೊೀಡರ್ 
Wall thickness  भबषिमथूरता ಗ ೊೀಡ ಮ ದ 
Warping षवकुॊ चन ಪಣಂಗ್ 
Washability धावनीमता ತ ೊಳ ಮುವಿಕ  
Waste अऩभश्ट ತಾಜಾ 
Waste fume अऩभश्टधूभ ತಾಜಾ ಸ ೊಗ  
Waste recovery अऩभश्टउऩरस्ब्ध ಚ ೀತ್ರಿಕ ಮ ತಾಜಾ 
Water circulation जरऩरयसॊचयण ನಿೀರಿನ ರಿಚ್ಲ್ನ  
Water column जरमतॊब ನಿೀರಿನ ಸತ೦ಬ 
Watering जरन ನಿೀಯುಣಿಸುವುದು 
Wave तयॊग ಄ಲ  
Wear ऺयण ಧರಿಸು 
Wedge वेज,पन्नी ಫ ಣ  
Weighing तोरन ತ್ೊಕ 
Weld वे्ड ಫ ಸುಗ   
Weld crack वे्डदयाय ಯಯುಕು ಫ ಷ  
Weld decay वे्डऺम ಸ ದ ಫ ಷ  
Welder वे्डय ಫ ಸುಗ  ಗಯ 
Well hole कूऩनिद्र ಸರಿ ಕುಳಿ 
Wet क्रदे ದ ದ 
Wet analysis क्रदेषवश्रषेण  ಟ್ ವಿವ ಲೀಷಣ  
Wet method क्रदेषवधध ನ ನ ಸಿದ ವಿಧನ 
Wharf वापथ  ಸಯಕು ಕಟ ್ 
Wheel चर/ऩ हमा ಚ್ಕಿ 
White fume श्वतेधूभ ಯಳಿ ಸ ೊಗ  
White hot श्वतेतप्त ವ ವೀತ್ ತ 
White iron श्वतेरोहा ಯಳಿ ಕಯಫರ್ 
Wicket  wall षवकेटभबषि ಕ್ತಯುದವಯ ಗ ೊೀಡ  
Wild steel उग्रइमऩात ಕಡ್ರನ ಉಕುು 
Wire ताय ತ್ಂತ್ತ 
Wire drawing तायकषथण ತ್ಂತ್ತ ಚಿತ್ಿ 
Wire rod तायिड़ ತ್ಂತ್ತ ಯಡ್ 
Wobbling रक्दोरन ವೀಯಲಂಗ್ 



Work angle कभथणकोण ಕ ಲ್ಸದ ಕ ೊೀನ 
Work culture कभथसॊमकृनत ಕ ಲ್ಸ ಸಂಸೃತ್ತ 
Work function कामथपरन ಕ ಲ್ಸದ ಕಮಣ ಯೊ 
Working place कामथमथर ಕ ಲ್ಸದ ಸಿಳ್ 
Work piece  कामथवमतु ಕ ಲ್ಸದ ತ್ುರ್ುಕು 
Wrinkling वरीमन ಸುಕುುವುದು 
Wrought alloy षऩटॊवाभभश्रात ु ಲತ್ು ಱಶಿಲ ೊೀಹ 
Wrought iron षऩटॊवारोहा ಲತ್ು ಕಯಫರ್ 
 
  

 
 

 

 

Xantal alloy जैन्टरभभश्रात ु ಕವಂಟಲ್ ಱಶಿಲ ೊೀಹ 
Xanthate जैन्थेट ಕಸಂತ ೀಟ್ 
X-ray एकेसक्रकयण ಕ್ಷ-ಕ್ತಯರ್ 
Xylene जाइरीन ಕ ಸೈಲೀನ್ 
Xylol राइरोर ಕ್ತಸಲ ೊಲ್ 
 
 
 

 

Yield ऩयाबव/रस्ब्ध ಆಳ್ಳವರಿ 
Yield arch ऩयाबवीतोयण ಆಳ್ಳವರಿ ಕಭನು 
Yield point ऩयाबवत्रफ ॊदु ಆಳ್ಳವರಿ ಭಟ್್ 
Yorkshire iron माकथ शामयरोहा ಮಕ್ಷ ೈಣರ್ ಕಯಫರ್ 
 
 

 

 

Zebra roof जेफयाित ಜಿೀಫಿ ಛವಣಿ 
Zeeman effect जीभानरक्बाव ಝೀಭನ್ ರಿಣಭ 
Zero level शनू्ममतय ಶ ನಾ ಭಟ್್ 
Zero point शनू्मत्रफ ॊद ु ಶ ನಾ ಯಂದು 
Zero strength शनू्मसाभर्थमथ ಶ ನಾ ಶಕ್ತತ 
Zig-Zag टेढ़ा–भेढ़ा ಄ಂಕು ಡ ೊಂಕದ 
Zinc स्जन्क ಸತ್ು 
Zinc dust जमतधभूर ಸತ್ು ಧೊಳ್ಳ 
Zone अॊचर ವಲ್ಮ 

Z 
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Zone control अॊचरननमॊत्रण ವಲ್ಮ ನಿಮಂತ್ಿರ್ 
Zone melting अॊचरगरन ವಲ್ಮ ಕಯಗುವಿಕ  
Zone refining अॊचरऩरय्कयण ವಲ್ಮ ಸಂಸುಯರ್ 
Zone theory भसद्धाॊत ವಲ್ಮ ಸಿದಧಂತ್ 
             
             
             
           
    
             
             
       
   
  


