
     A 

1. A few      ಕೄಲವು 

2. Abate      ತಗಿ್ಗ ಸು        

3. Abnormal    ಅಸಾಮಾನಮ  , ಅತಿರೇಕ, ವಿರೀತ , ಅಸಾಧಾಯಣ 

4. Abnormal rains   ಅಸಾಧಾಯಣ (ವಿರೀತ ) ಭಳೆ 

5. Above ground level    ನೆಲದ ಭಟ್ಟ ಕ್ಕ ಿಂತ ಮೇಲೆ 

6. Above mean sea level    ಷರಾಷರ ಷಮುದಯ  ಭಟ್ಟ ದ ಮೇಲೆ/ ಷರಾಷರ ಷಮುದಯ ದ ಮೇಲಭ ಟ್ಟ  

7. Above normal    ಸಾಮಾನಮ ಕ್ಕ ಿಂತ ಅಧಿಕ (ಹೆಚ್ಚು ) 

8. Abrupt           ಸಠಾತ್  

9. Absorb     ಹೀರುವಿಕೄ 

10. Absorber     ಹೀರಕೊಳ್ಳು  

11. Absorption     ಹೀರಕೊಳ್ಳು ವಿಕೄ 

12. Absorption coefficient    ಹೀರಕೊಳ್ಳು ವಿಕೄ ಗುಣಿಂಕ 

13. Abstract     ಅಮೂತತ, ಸಾಯ 

14. Acceleration     ವೇಗೀತಕ ಶತ 

15. Access      ಯ ವೇವ    

16. Acid ran    ಆಭಲ  ಭಳೆ 

17. Across     ಅಡ್ಡ ವಾಗ್ಗ, ಆಚೆಕಡೆ 

18. Active monsoon   ಚ್ಚರುಕಾದ ಮುಿಂಗಾರು 

19. Actual      ವಾಷತ ವಿಕ 

20. Adiabatic process   ಸ್ಥಥ ರೀಶಣ  ಕ್ಯ ಯೆ 

21. Adjoining    ಕಕ ದಲ್ಲಲ ರು, ನೆರೆಮಲ್ಲಲ ರು 

22. Advance of monsoon etc.  ಮುಿಂದುರದ ಮುಿಂಗಾರು / ಮುಿಂಗಾರನ ಮುನನ ಡೆ 

23. Advection fog    ವಾಯುಮಂಡ್ಲದಲ್ಲಲ  ಗಾಳಿಮ ಅಡ್ಡ ಚಲನೆಯಿಂದಾದ ಮಂಜು, 

      ಭಬ್ಬಫ   ಗಾಳಿಮ ಅಡ್ಡ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಿಂಟಾದ ಮಂಜು 

24. Advection    ವಾಯುಮಂಡ್ಲದಲ್ಲಲ  ಗಾಳಿಮ ಅಡ್ಡ ಚಲನೆ 

25. Adiabatic     ಸ್ಥಥ ರೀಶಣ    

26. Aerial/antenna    ವಾರ್ತತಗಾಯ ಸಕ, ವಾರ್ತತಯ ಸಾಯಕ ತಂತಿ 

27. Aerodrome     ವಿಮಾನನಿಲ್ದದ ಣ 

28. Aerodrome warning       ವಿಮಾನನಿಲ್ದದ ಣ ಎಚು ರಕೄ 

29. Aeronautical Fixed    ವೈಮಾನಿಕ ಸ್ಥಥ ಯ ದೂಯಸಂಸನ ಜಾಲ 

 Telecommunication Network 

30. Aeronautical Meteorological Office   ವೈಮಾನಿಕ ಸವಾಮಾನ ಕಚೇರ 



31. Aerosols    ವಾಯು ದಯ  

32. Affecting    ಯ ಭಾ ಬೀರು 

33. Afternoon    ಭದಾಮ ಸನ  , ಅರಾಸನ  

34. Again     ಪುನಃ , ಭತ್ತತ  

35. Agricultural Advisory   ಕೃಷಿ ಷಲಹೆ 

36. Agricultural Officers   ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ಳ 

37. Agromet Advisory  Services  ಕೃಷಿ ಸವಾಮಾನ ಷಲಹಾ ಸೇವೆಗಳ್ಳ               

38. Agrometeorology    ಕೃಷಿನಶಾಷತ ರ 

39. Agromet  Observatories   ಕೃಷಿ ಸವಾಮಾನ   ವಿೀಕ್ಷಣಲಮಗಳ್ಳ 

40. Ahead      ಮುಿಂದಾಗ್ಗ ,  ಮುಿಂದೄ 

41. Air     ವಾಯು , ಗಾಳಿ  

42. Airborne     ವಾಯುಗಾಮಿ 

43. Air column     ವಾಯುಷತ ೦ಬ 

44. Air, continental   ಭೂಖಂಡ್ದಿಂದ ಫರು ಗಾಳಿ  / ಬೀಸು ಗಾಳಿ 

45. Air, dry     ಶುಶಕ  ಗಾಳಿ      

46. Air, equatorial    ಭೂ ಭಧಮ  ರೇಖೆಯಿಂದ ಫರು ಗಾಳಿ/ ಬೀಸು ಗಾಳಿ 

47. Air maritime    ಷಮುದಯ ದ ಗಾಳಿ/ ಷಮುದಯ ದಿಂದ  ಬೀಸು ಗಾಳಿ  

48. Air moist    ತೇವಾಿಂವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಾಳಿ 

49. Airmass     ವಾಯು ದಯ ಮ ರಾಶಿ 

50. Air navigation    ವಾಯು ಸಂಚಯಣೆ   

51. Air pocket     ವಾಯುಕುಸಯ /ವಾಯು ಗುಿಂಪು 

52. Air pollution    ಭಲ್ಲನ ಗಾಳಿ , ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಮ  

53. Air route     ವಿಮಾನ ಮಾಗತ 

54. Air  sea interaction    ವಾಯು-ಷಮುದಯ ದ  ನಡುವಿನ   ಯಷ ಯ ಕ್ಯ ಯೆ 

55. Air Traffic Control Unit  ವಾಯು ವೈಮಾನಿಕ  ಸಂಚಾಯ ನಿಯಂತಯ ಣ ಘಟ್ಕ   

56. Air, tropical    ಉಶಣ ಲಮದ ಗಾಳಿ 

57. Airport     ವಿಮಾನನಿಲ್ದದ ಣ 

58. Alarm      ಎಚು ರಕೄ ಧನಿ , ಎಚು ರಕೄ ಘಂಟೆ 

59. Albedo     ಯ ತಿಪಲನಿಂಕ 

60. Alert     ಎಚು ರಕೄ       

61. Aloft     ಎತತ ಯವಾಗ್ಗ, ಮೇಲಿಡೆಗೆ 

62. Along and off (coast)   ಉದದ ಕೂಕ  ಭತ್ತತ  ಆಚೆಗೂ 

63. Along     ಉದದ ಕೂಕ   



64. Almanac     ಪಂಚಾಿಂಗ       

65. Altimeter     ಎತತ ಯನ್ನನ  ಅಳೆಯು ಮಾಕ, ಉನನ ತಿ ಮಾಕ 

66. Altitude     ಎತತ ಯ,  ಉನನ ತ ಯ ದವ 

67. Altocumulus     ಭಧಮ  ಗುಭಭ ಟ್ ಮೇಘ 

68. Altostratus     ಭಧಮ  ಮೇಘಟ್ಲ 

69. Ambient air     ಸುತ್ತತ ರದ ವಾಯು , ಸುತತ ಲ್ಲನ ಗಾಳಿ 

70. Amplitude     ವೈಶಾಲಮ  ,  ಸರವು , ವಿಸಾತ ಯ 

71. Anabatic    ಊಧ್ ತಗಾಮಿ, ಮೇಲೆಕೄಕ ೀರು 

72. Analog      ಅನ್ನರೂ 

73. Analysis     ವಿಬಜನೆ, ವಿಶ್ಲ ೀಶಣೆ 

74. Analysis centre    (ವಿಬಜನ ) ವಿಶ್ಲ ೀಶಣ ಕಿಂದಯ  

75. Analysis, weather    ಸವಾಮಾನ ವಿಶ್ಲ ೀಶಣೆ 

76. Anamoly     ಕೊೀಣೆಕಾಿಂತ  / ಅಷಮಂಜಷ 

77. Anemogram     ವಾಯುಗತಿ ಚಿತಿಯ ಸು ಹಾಳೆ  

78. Anemograph                                ಗಾಳಿ ಬೀಸು  ದಕುಕ  ಭತ್ತತ  ವೇಗನ್ನನ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ            

                                                                                        /ಗುರುತಿಸು/ದಾಖಲ್ಲಸು  ಷಲಕಯಣೆ 

79. Anemometer     ವಾಯುಗತಿ ಮಾಕ 

80. Aneroid Barometer    ನಿದಯ ತ ವಾಯುಭಾಯ ಮಾಕ 

81. Angular velocity   ಕೊೀನಿೀಮ ವೇಗ 

82. Annual range temperature   ವಾಷಿತಕ ರ್ತಮಾನ ಮಿತಿ (ವಾಮ ನಆತ ) 

83. Anti-clockwise     ಅಯ ದಕಿ್ ಣೆ, ಅಬಯ ಭಣ ಮಾರುತ 

84. Anti-cyclone     ಅಬಯ ಭಣ ಮಾರುತ , ಫಹಮುತಖ ಬಯ ಭಣ ಮಾರುತ   

                                            ವಾಯುಮಂಡ್ಲದಲ್ಲಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಒತತ ಡ್ವಿರು ಯ ದವದಿಂದ ವಾಯು / 

      ಹೊಯಕೄಕ  ನ್ನಗಿ್ಗ  ಸುತ್ತತ ರ್ತತ  ಹೊೀಗು ವಾಯುಸ್ಥಥ ತಿ      

85. Anti-cyclone, sub-tropical  ಉಷ್ಣ ೀಶಣ ಲಮದ ಅಬಯ ಭಣದ ಮಾರುತ 

86. Aphelion     ಅಯವಿ 

87. Apparently    ಕಣ್ಣಣ ಗೆ ಕಾಣು, ತೀರಕೄಮ 

88. Appeared     ಉಿಂಟಾಗು 

89. Appreciably (colder/warmer, etc.)  ಗಭನಸತ, ಗಣನಸತ (ತಣಣ ಗೆ, ಬೆಚು ಗೆ)  

90. Arabian sea     ಅಯಬಫ ೀ  ಷಮುದಯ  

91. Archieves     ದಾಖಲೆಗಳ್ಳ 

92. Area of coverage    ವಾಮ ನಆತ ಮ ಯ ದವ 

93. Area cyclonic warning centre   ಯ ದವ ಚಂಡ್ಮಾರುತ ಎಚು ರಕೄ ಕಿಂದಯ  



94. ARFOR     ನಅಯ ದಶಿಕ ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

95. Arid climate     ಒಣಗ್ಗದ, ಶುಶಕ  ವಾಯುಗುಣ 

96. Aridity      ಶುಶಕ ತ್ತ 

97. Around     ಸುತತ ಲೂ,  ಎಲ್ದಲ ಕಡೆ 

98. Associated     ಸಂಬಂಧವಾಗ್ಗ, ತತೂ ಿಂಬಂಧಿತ 

99. Associated (with a storm or monsoon) ಚಂಡ್ಮಾರುತ ಅಥವಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಬಂಧಿತ 

100. Astronomy     ಖಗೀಳ ಶಾಷತ ರ 

101. At a few places (scattered)   ಕೄಲಡೆಗಳಲ್ಲಲ  

102. At many places (fairly widespread) ಸಲಡೆಗಳಲ್ಲಲ  

103. At most places (widespread)   ಹೆಚಿು ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ , ಫಹುತೇಕ ಎಲೆಲ ಡೆಗಳಲ್ಲಲ  

104. At one or two places (isolated)  ಒಿಂದೄಯಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ  

105. At times     ಒಮಭ ಮ್ಮಭ  

106. Atmosphere     ವಾಯುಮಂಡ್ಲ 

107. Atmosphere, free    ಯ ತಿಬಂಧಕವಿಲಲ ದ, ವಾಯುಮಂಡ್ಲ 

108. Atmosphere, standard    ವಾರ್ತಯಣ ಯ ಮಾಣ್ಣತ ಭಟ್ಟ  

109. Atmospheric  electricity  ವಾಯುಮಂಡ್ಲದ ವಿದುಮ ಚಛ ಕ್ತ  

110. Atmospheric green house effect  ವಾಯುಮಂಡ್ಲದ ಸಸ್ಥರುಭನೆ ಯ ಭಾ 

111. Atmospheric models    ವಾಯುಮಂಡ್ಲ ಮಾದರಗಳ್ಳ 

112. Atmospheric window    ವಾಯುಮಂಡ್ಲ ಕ್ಟ್ಕ್ 

113. Atmospheric pressure    ವಾಯುಮಂಡ್ಲದ ವಾಯುಭಾಯ 

114. Augmentation     ಧತನೆ 

115. Aurora      ಅರುಣಶೀಭೆ, ಅರುಣೀದಮ 

116. Autographic chart    ಷ್ಯಂಲೇಖನದ ನಕಿೄ / ಟ್ 

117. Automatic Rain Guages   ಷ್ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಭಳೆ ಮಾಕಗಳ್ಳ  

118. Automatic Weather Station   ಷ್ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಸವಾಮಾನ ಕಿಂದಯ  

119. Autumnal equinox    ವಯರ್ತಕ ಲದ ವಿಷುತ್ ಸಂಕಾಯ ಿಂತಿ 

120. Avalanche wind    ಹಭನಅತ 

121. Average     ಷರಾಷರ 

122. Aviation     ಆಕಾವಯಾನ , ವಾಯುಯಾನ 

123. Away (Moving)    ದೂಯ (ಹೊೀಗು) 

124. Axis (of the monsoon trough)  ಅಕ್ಷರೇಖೆ (ಮುಿಂಗಾರನ ಕನಿಶಟ ನಅತ) 

125. Azimuth     ದಗಂತವೃತತ  , ದಗಂವ 

 



                                                B 

126. Band width     ವಿಸಾತ ಯ ಟ್ಟಟ , ತರಂಗ ವಾಮ ನಆತ  

127. Barogram     ವಾಯುಭಾಯ ದಾಖಲ್ಲಸು ಹಾಳೆ (ಕಾಗದ) 

128. Base line     ಆಧಾಯ ರೇಖೆ 

129. Barometer     ವಾಯುಭಾಯ ಮಾಕ 

130. Base of cloud     ಮೀಡ್ದ ತಳ 

131. Basin      ಜಲ್ದನಮನ ಯ ದವ 

132. Bathymetry     ಷಮುದಯ ದ ಆಳನನ ಳೆಯು ವಿದೄಮ  

133. Bay of Bengal     ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಲ  

134. Bay of Bengal , central    ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಲ  - ಭಧಮ ಲಮ 

135. Bay of Bengal, East central   ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಲ  -ಭಧಮ  ಪೂತಲಮ 

136. Bay of Bengal, Head    ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಲ  –ಮೂಲ 

137. Bay of Bengal, Northeast   ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಲ  -ಈಶಾನಮ  

138. Bay of Bengal, Northwest   ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಲ  -ವಾಯುಮ  

139. Bay of Bengal , South    ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಲ  -ದಕಿ್ಣ 

140. Bay of Bengal Southeast  ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಲ  -ಆಗೆನ ೀಮ 

141. Bay of Bengal , Southwest   ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಲ  -ನೈಋತಮ  

142. Bay of Bengal, West central  ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಲ  -ಭಧಮ  ಶಿು ಭ 

143. Beaufort Scale     ಬ ಫೀರ್ಟತ ಅಳತ್ತಗೀಲು 

144. Below normal     ಸಾಮಾನಮ ಕ್ಕ ಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ 

145. Belt (rainfall …)   ಲಮ (ಭಳೆ) 

146. Bias      ಪ್ಯ ೀಯಣೆ ಪೂತಗಯ ಹಕೄ , ಒಲವು 

147. Blizzard     ಹಭನಅತ / ಹಭದ ಬರುಗಾಳಿ 

148. Branch (of the monsoon)   ಶಾಖೆ (ಮುಿಂಗಾರನ)/ ಮುಿಂಗಾರನ ಕಲು 

149. Break in monsoon    ಮುಿಂಗಾರನಲ್ಲಲ  ವಿರಾಭ 

150. Break-up of depression  ವಾಯುಭಾಯ ಕುಸ್ಥತ  ಶಿಥಿಲವಾಗುವಿಕೄ 

151. Breeze      ನಸುಗಾಳಿ, ತಂಗಾಳಿ 

152. Broadcast     ಯ ಸಾಯಮಾಡು  

153. Broken     ಷಭವಿಲಲ ದ,  ಬಗನ ಗಿಂಡ್ 

154. Bulletin special   ವಿಶೇಶ ಯ ಕಟ್ಣೆ 

155. Boundary layer    ಗಡಿ ದಯ 

156. Buoyance     ತೇಲುವಿಕೄ 

 



                                                 C 

157. Calibration     ಕಯ ಮಾಿಂಕನ , ಮಾನಿಂಕ ನಿಣತಮ 

158. Call sign     ಕರೆ ಸಂಜೆ್ಞ  

159. Camera     ಬಿಂಫಗಾಯ ಸಕ 

160. Catchment are            ಜಲ್ದನಮನ ಯ ದವ 

161. Ceiling (cloud)    ಎತತ ಯದ ಯಮಾದ (ಮೀಡ್ದ) 

162. Ceilometers             ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೀಡ್ದ ತಳದ ಎತತ ಯ ಅಳೆಯು ಸಾಧನ 

163. Centigrade scale     ವರ್ತಿಂವಮಾನ 

164. Central Flood Forecasting Division  ಕಿಂದಯ  ಯ ವಾಸ ಮುನ್ಸೂ ಚನ ವಿಭಾಗ  

165. Central parts of the country   ದವದ ಭಧಮ  ನಅಯ ಿಂತಮ  

166. Central region     ಭಧಮ ಲಮ 

167. Central     ಭಧಮ ಲಮ 

168. Central Water Commission  ಕಿಂದಯ ೀಮ ಜಲ ಆಯೀಗ 

169. Centre      ಕಿಂದಯ  

170. Centered     ಕಿಂದಯ ತ 

171. Cessation     ನಿಲುಗಡೆ, ಅಿಂತಮ , ಷಮಾನಆತ  

172. Chance     ಸಂಬನಿೀಮ ,ಸಂಬವಿಸು 

173. Changed a little   ಷ್ ಲ  ಮ ರ್ತಮ ಷ, ಅಲ   ಫದಲ್ದಣೆ 

174. Chaos      ಅಮ ಕತ  , ಅಮ ಸ್ಥಥ  

175. Chart      ನಕಿೄ  

176. Chief     ಮುಖಮ ಷಥ , ಯ ಧಾನ 

177. Chromosphere    ಣತಮಂಡ್ಲ 

178. Circuit       ರಥ 

179. Circulation       ರಚಲನೆ 

180. Clear      ಶುಬಯ , ಮೀಡ್ವಿಲಲ ದ 

181. Clear (skies)     ಶುಬಯ  ಆಕಾವ , ಮೀಡ್ವಿಲಲ ದ ಆಕಾವ 

182. Climate     ವಾಯುಗುಣ, ಸವಾಗುಣ 

183. Climate, agricultural    ಕೃಷಿಗಾಗ್ಗ, ಸವಾಗುಣ 

184. Climate, artificial    ಕೃತಕ ಸವಾಗುಣ (ವಾಯುಗುಣ) 

185. Climate, extra-tropical    ಉಶಣ ಲಮ ಆಚೆಮ ವಾರ್ತಯಣ 

186. Climate, macro    ವಾಯುಗುಣ, ಭಾರ ವಾಯುಗುಣ 

187. Climate, monsoon    ಮುಿಂಗಾರನ ವಾಯುಗುಣ 



188. Climate, mountain    ತತಯ ದವದ (ಬೆಟ್ಟ ) ವಾಯುಗುಣ 

189. Climate, Atlas     ವಾಯುಗುಣದ ಭೂಟ್ 

190. Climate change    ವಾಯುಗುಣ ಫದಲ್ದಣೆ 

191. Climate, region    ವಾಯುಗುಣ ಯ ದವ 

192. Climatic zone     ಸವಾಮಾನ ಲಮ 

193. Climatology     ವಾಯುಶಾಷತ ರ, ನಶಾಷತ ರ 

194. Clockwise     ಯ ದಕಿ್ ಣೆ 

195. Cloud amount     ಮೀಡ್ದ ಯ ಮಾಣ (ರಮಾಣ) 

196. Cloud Atlas     ಮೀಡ್ದ ಚಿತಯ ಟ್ 

197. Cloud burst     ಮೀಡ್ದ ಸ್ಥಡಿತ, ಮೇಘ ಸಪ ೀಟ್ 

198. Cloud seeding     ಮೀಡ್ದ ಬತತ ನೆ 

199. Cloud type     ಮೀಡ್ದಮಾದರ 

200. Cloud classification    ಮೀಡ್ದ ವಿಿಂಗಡ್ಣೆ 

201. Clouded     ಮೀಡ್ ತ್ತಿಂಬದ(ಕವಿದ) 

202. Clouded, generally    ಸಾಮಾನಮ ವಾಗ್ಗ ಮೀಡ್ಮುಸುಕ್ದ 

203. Clouded, partly    ಭಾಗಶಃ ಮೀಡ್ಕವಿದ 

204. Cloudiness    ಮೀಡ್ವಿರುವುದು , ಮೀಡ್ದಿಂದ ಕೂಡಿದ 

205. Clouds      ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ 

206. Clouds  , Altocumulus    ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ,ಭಧಮ  ಗುಭಭ ಟ್ ಮೇಘ 

207.  Clouds, Altostratus    ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ,ಭಧಮ  ಮೇಘಟ್ಲ 

208. Clouds, Cirrus     ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ,ಕುಿಂತಲ ಮೇಘ 

209. Clouds, Cirrostratus    ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ,ಕುಿಂತಲ ಮೇಘಟ್ಲ 

210. Clouds, Cirrocumulus    ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ,ಕುಿಂತಲ ಗುಭಭ ಟ್ ಮೇಘ 

211. Clouds, Cumulus    ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ, ಗುಭಭ ಟ್ ಮೇಘ, ಒಡುಡ  ಮೇಘ 

212. Clouds,Cumulonimbus   ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ, ಗುಡುಗು, ಸ್ಥಡಿಲು, ಭಳೆ  ಆಲ್ಲಕಲುಲ , ಬರುಗಾಳಿ  

                                               ` ಉಿಂಟು ಮಾಡು ಮೀಡ್ 

213. Clouds, high     ಮೇಲಭ ಟ್ಟ ದ ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ 

214. Clouds, low     ಕೄಳಭಟ್ಟ ಟ ದ ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ 

215. Clouds, medium    ಭಧಮ ಭಭಟ್ಟ ದ ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ 

216. Clouds, nimbus       ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ, ಭಳೆ ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ, 

217. Clouds, overcast with    ಸಂಪೂಣತ ಮೀಡ್ಗಳಿಿಂದ ಕವಿದದೄ 

218. Clouds, stratus     ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ,ಮೇಘಟ್ಲ, ಷತ ಯ ಮೇಘ, ದಯ ಮೇಘ 

219. Clouds, Stratocumulus    ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ,ಷತ ಯ ಪುಿಂಜ ಮೇಘ 



220. Clouds, thunder    ಮಿಿಂಚ್ಚ, ಗುಡ್ಗುಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೀಡ್ 

221. Clouds, traces of cloudy day   ಅಲ ,ಷ್ ಲ  ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ ಕವಿದ ದನಗಳ್ಳ 

222. Cloudy     ಮೀಡ್ವಿರು 

223. Cloudy day     ಮೀಡ್ವಿರು ದನ 

224. Cloudy weather    ಮೀಡ್ದ ವಾರ್ತಯಣ 

225. Coast      ತಿೀಯ 

226. Coastal area     ಕರಾಳಿ ಯ ದವ 

227. Coastal Bulletin    ಕರಾಳಿ ಯ ಕಟ್ಣೆ 

228. Coastal district    ಕರಾಳಿ ಜಿಲೆಲ ಗಳ್ಳ 

229. Cockpit     ಚಾಲಕ ಕೊೀವ   

230. Cold days     ಶಿೀತ ದನಗಳ್ಳ 

231. Cold spell     ಶಿೀತ ವಾರ್ತಯಣ ಕಾಲ ಕ್ಷಣ 

232. Cold wave conditions    ಚಳಿಗಾಳಿ ಸ್ಥಥ ತಿ  

233. Cold wave     ಚಳಿಗಾಳಿ, ಶಿೀತತರಂಗ (ಅಲೆ) 

234. Cold wave, severe    ಅತಿಯಾದ ಶಿೀತಗಾಳಿ (ಶಿೀತತರಂಗ, ಅಲೆ) 

235. Cold wind     ಶಿೀತಗಾಳಿ (ಚಳಿಗಾಳಿ) 

236. Cold      ಶಿೀತ, ಚಳಿ 

237. Collision     ಢಿಕ್ಕ  

238. Comet      ಧೂಭಕತ್ತ 

239. Commission     ನಿಯೀಗ, ಆದವ 

240. Communication    ಸುದಧ  ಷಮಾಚಾಯ, ಸಂಷಗತ, ಸಂಸನ 

241. Communication, satellite   ಸಂಕತ ಉಗಯ ಸ 

242. Community Project Officials   ಷಮುದಾಮ ಯೀಜನೆ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ಳ 

243. Comorin area     ಕಮರನ಄ ಯ ದವ 

244. Compass     ಎಲೆಲ , ರಧಿ, ಉತತ ಯಮುಖಿ, ಹೊೀಕಯಂತಯ  ನವಿಕಯ ದಕೂೂ ಚಿ 

245. Complex     ಸಂಕ್ೀಣತ 

246. Component (radial, tangential)  ಅಿಂಗ, ಘಟ್ಕ, ನಅಲು 

247. Compression     ಸಂಕೊೀಚನೆ,ಸಂನಆೀಡ್ನೆ,ಅಡ್ಕ 

248. Computer      ಗಣಕಯಂತಯ  

249. Concentrate     ಕಿಂದಯ ೀಕರಸು , ಫಲಧಿತಸು 

250. Concentrated into a depression ವಾಯುಭಾಯ ಕುಸ್ಥತ ವಾಗ್ಗ ಕoದಯ ೀಕರಸ್ಥದೄ 

251. Condensation     ಘನಿೀಕಯಣ 

252. Condensation convection level  ಸಾಿಂದಯ ೀಕಯಣ ಸಂಸನ ಭಟ್ಟ  



253. Condensation temperature   ಘನಿೀಕಯಣ ರ್ತನ 

254. Conditions     ನಿಮಭ, ಸ್ಥಥ ತಿ , ಅಸ್ಥಥ  , ಗುಣ 

255. Conditions, dry    ಶುಶಕ  (ಒಣ) ಗುಣ 

256. Conditions, favourable   ಷಹಾಮಕ ಸ್ಥಥ ತಿ (ಅಸ್ಥಥ , ಗುಣ) ಅನ್ನಕೂಲವಾದ 

257. Conditions unfavourable   ಅನನ್ನಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಥ ತಿ (ಗುಣ) 

258. Conditions, unsettled    ಫಗೆಸರಮದ ಸ್ಥಥ ತಿ 

259. Conditions, wet    ತೇವಾದ, ಆದಯ ತ 

260. Conductivity , Thermal   ಉಶಣ  ವಾಸಕತ್  

261. Conductor, bad    ಅಲ್ ೀಶಣ ವಾಸಕ, ಮಂದೇೀಶಣ ವಾಸಕ 

262. Conductor , good    ಅಧಿಕೊೀಶಣ ವಾಸಕ    

263. Configuration (coastal)   ವಿನಮ ಷ (ಕರಾಳಿಮ) 

264. Conservation     ಸಂಯಕ್ಷಣೆ 

265. Constant     ಭೇದಯಹತ ಸಂಖೆಮ  , ಸ್ಥಥ ಯ 

266. Constant pressure surface   ನಿರಂತಯ ಒತತ ಡ್ದ ಮೇಲೆಭ ೈ 

267. Continental air    ಭೂಖಂಡ್ದ ಗಾಳಿ 

268. Continue    ಮುಿಂದುರೆ 

269. Continuity     ನಿರಂತಯತ್ತ 

270. Continuous     ಮುಿಂದುರದ (ಒಿಂದ ಷಭನೆ) 

271. Contour     ಬಾಸಮ ರೇಖೆ 

272. Convection    ಸಂಸನೆ 

273. Convective     ಸಂಸನ  

274. Convergence     ಏಕಾಗಯ ಮುಖತ್ತ , ರಚಿಛ ನನ ತ್ತ, ಅಭಿಮುಖತ್  

275. Cooling     ತ೦ನಅಗು 

276. Core      ಭಧಮ ಭಾಗ 

277. Coriolis force    ಕೊೀರಯೀಲ್ಲಸ್ ಫಲ  

278. Corona     ಯ ಭಾಲಮ 

279. Correction     ತಿದುದ ವುದು 

280. Crest of wave     ಅಲೆಮ ಶಿಖಯ 

281. Cross      ದಾಟು, ಅಡ್ಡ ಹಾಯು 

282. Crossed coast     ಕರಾಳಿಮನ್ನನ  ದಾಟ್ಟದೄ  

283. Current weather observatory  ಯ ಚಲ್ಲತ ಸವಾಮಾನ ವಿೀಕ್ಷಣಲಮ 

284. Current     ತತಮಾನದ, ಫಳಕೄಮಲ್ಲಲ ರು 

285. Cyclic      ಆತತ 



286. Cyclogenesis     ಚಂಡ್ಮಾರುತದ ಯಚನಕಯ ಭ (ಮೂಲ,ಉತ ತಿತ ) 

287. Cyclone     ಚಂಡ್ಮಾರುತ 

288. Cyclone alert     ಚಂಡ್ಮಾರುತ ಅನಅಮ ಸೂಚನೆ 

289. Cyclone climatology    ಚಂಡ್ಮಾರುತ ವಾಯುಶಾಷತ ರ 

290. Cyclone shelter    ಚಂಡ್ಮಾರುತದಿಂದ ಆವಯ ಮ 

291. Cyclone Warning Dissemination Systemಚಂಡ್ಮಾರುತ ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ ಯ ಸಾಯ ಮಾಡು ಮ ಸ್ಥಥ  

292. Cyclonic circulation    ಆತತಮಾರುತ ಸುತ್ತತ ವಿಕೄ, ರಚಲನೆ 

293. Cyclonic Disturbance    ಆತತಮಾರುತದ ಕಿೊೀಭೆ , ಗಿಂದಲ 

294. Cyclonic rotation    ಆತತಮಾರುತದ ಸುತ್ತತ ವಿಕೄ 

295. Cyclonic Storm    ಚಂಡ್ಮಾರುತ 

296. Cyclonic Storm of Moderate Intensity  ಸಾಧಾಯಣ ತಿೀಯ ತ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡ್ಮಾರುತ 

297. Cyclonic Storm of severe Intensity  ವಿರೀತ ತಿೀಯ ತ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡ್ಮಾರುತ 

298. Cyclonic Storm of small extent  ಕಡಿಮ್ಮ ವಿಸಾತ ಯವಿರು ಚಂಡ್ಮಾರುತ 

 

     D 

299. Daily Range of temperature   ದನದ ಉಷ್ಣ ಿಂವದ ಮಿತಿ (ಅಿಂತಯ, ವಾಮ ನಆತ , ಸಯವು) 

300. Damage     ನವ 

301. Data      ದರ್ತತ ಿಂವ, ಆಧಾರಾಿಂವ 

302. Date      ದನಿಂಕ 

303. Day temperature    ದನದ ಉಷ್ಣ ಿಂವ 

304. Day      ದನ, ದಷ 

305. Decrease     ಕಡಿಮ್ಮ ತಗಿು , ಇಳಿತ 

306. Deep depression    ಆಳವಾದ , ತಿೀಯ ವಾದ ವಾಯುಭಾಯ ಕುಸ್ಥತ 

307. Deep      ಆಳ 

308. Deepen     ಆಳವಾಗು ತಿೀಯ ವಾಗು 

309. Deficient     ಕೊಯತ್ತಯದೄ, ಅಪೂಣತ 

310. Deflecting force    ವಿಚಲನ ಫಲ  

311. Degree      ಶಾಖಿಂವ 

312. Degree, Farenheit    ಶಾಖಿಂವ ಫಾನ್ೆ ೀತಇರ್ಟ 

313. Degree, Celsius    ಶಾಖಿಂವ ಸ್ಥಲಿ್ಲಮಸ್ 

314. Degree Latitude   ಅಕಿಾಿಂವ 

315. Degree, Longitude    ರೇಖಿಂವ 

316. Delta      ನದ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ, ಕುದುರು 



317. Density     ಸಾಿಂದಯ ತ್ತ 

318. Depression     ಇಳಿತ, ಕುಸ್ಥತ  

319. Deltaic region    ನದ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಾಗ್ಗ ಏತಟ್ಟ  ಯ ದವ 

320. Departure from normal   ಷಸಜಸ್ಥಥ ತಿಯಿಂದ ಅಗಭನ , ಮ ರ್ತಮ ಷ 

321. Depression may form    ವಾಯುಭಾಯ ಕುಸ್ಥತ (ಇಳಿತ)ವು ಉಿಂಟಾಗಫಹುದು 

322. Dense     ದಟ್ಟ ವಾದ, ಸಾಿಂದಯ  

323. Deteriorate     ಕಿ್ ೀಣವಾಗು , ಕ್ಷಯಸು ಕೄಡು 

324. Devastation, devastate   ದ್ ಿಂಷಮಾಡು ನವಗಳಿಸು 

325. Develop     ಮ ಕತ ಮಾಡು, ಯ ಕಟ್ಮಾಡು, ಹೊಮುಭ  , ಬೆಳೆಯುರ್ತತ ಹೊೀಗು,  

      ವೃದದ ಸು 

326. Development    ಬೆಳಣ್ಣಗೆ, ವೃದಧ , ವಿಕಾಷ, ಅಭಿವೃದಧ ಗಳಿಸುವುದು 

327. Deviation    ದಕ ಲಲ ಟ್,  ವಿಚಲನ 

328. Dew      ಇಫಫ ನಿ  

329. Dew point temperature   ಇಫಫ ನಿ ಬಿಂದು ಉಷ್ಣ ಿಂವ (ರ್ತಮಾನ) 

330. Diagnostic     ವಿಶ್ಲ ೀಶಣತಭ ಕ 

331. Diameter     ವಾಮ ಷ , ಋಜುರೇಖೆ 

332. Discharge    ನಿಗತಭನ 

333. Diffused light     ಸಯಡಿದ(ವಿಷತ ರಸ್ಥದ,ಚೆದುರದ) ಬೆಳಕು 

334. Direction     ದಕುಕ  

335. Direction, Northerly    ಉತತ ಯ ದಕುಕ  

336. Direction, Easterly    ಪೂತ ದಕುಕ  

337. Direction, Northeasterly   ಈಶಾನಮ  ದಕುಕ  

338. Direction, Southeasterly   ಆಗೆನ ೀಮ ದಕುಕ  

339. Direction, Southerly    ದಕಿ್ಣ ದಕುಕ  

340. Direction, Southwesterly   ನೈರುತಮ  ದಕುಕ  

341. Direction, Westerly    ಶಿು ಭ ದಕುಕ  

342. Direction, Northwesterly  ವಾಯುಮ  ದಕುಕ  

343. Disappear     ಮಾಮವಾಗು , ಅಳಿದುಹೊೀಗು 

344. Disaster     ವಿತ್ತತ , ಆತ್ತತ , ಅನಥತ 

345. Disaster management   ವಿತ್ತತ  ನಿತಸಣೆ 

346. Discontinuity      ಬಡುವು, ಅಿಂತಯ , ಅಕಾವ , ಎಲೆಲ , ಅಿಂಚ್ಚ, ಷಥ ಗ್ಗತತ್ತ 

347. Discontinuity, wind    ಗಾಳಿಮ ಅಿಂಚ್ಚ, ಗಾಳಿಮ ಎಲೆಲ  , ಗಾಳಿಮ ಷಥ ಗ್ಗತತ್ತ 

348. Dispersion     ಯ ಸಾಯ ವಿಕ್ಯಣ, ಸಯಡಿಕೄ, ಚದುರಕೄ 



349. Displacement     ಸಾಥ ನಲಲ ಟ್ 

350. Dissemination     ಯ ಸಾಯಮಾಡುವಿಕೄ 

351. Dissipate     ಚದುರಸು. ಚದುರು, ಕಯಗು 

352. Dissipating stage    ಕಯಗು ಹಂತ,ಸ್ಥಥ ತಿ .. 

353. Distant     ದೂಯದ 

354. Distribution     ಹಂಚಿಕೄ, ವಿಭಾಗ್ಗಸ್ಥವುದು, ವಿತಯಣೆ    

355. Disturbance     ಕದಡಿದ , ಕಲಕು, ಕಿೊೀಭೆ , ಶಾಿಂತಿಭಂಗ 

356. Disturbed weather    ಕದಡಿದ ಸವಾಮಾನ,  ಕಿೊೀಭೆಗಳಗಾದ ಸವಾಮಾನ 

357. Disturbed    ಕಿೊೀಭೆಗಳಗಾದ, ಕದಡಿದ 

358. Diurnal range    ದೆನಿಕ ಕಯ ಭ ದೆನಂದಕ ವಾಮ ನಆತ   

359. Diurnal variation   ದೆನಿಕ ಫದಲ್ದಣೆ,  ದೆನಂದಕ ಫದಲ್ದಣೆ 

360. Divergence     ಅಷಯಣ,ದೂಯದೂಯ ಹೊೀಗುವುದು , ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಕುಕ ಗಳಲ್ಲಲ                                                                              

                                                                                          ಹೊೀಗುವುದು, ವಿಮುಖತ್  ,ವಿಯೀಜನ 

361. Documentation    ದಾಖಲೆ , ದಾಖಲ್ಲೀಕಯಣ 

362. Doldrums     ಶಾಿಂತತ್ತ, ಷತ ಫದ ತ್ತ, ಖಿನನ ತ್ತ, ಮಂಕು 

363. Doppler radar    ಡಾಪ್ ಲ ರ್ ರೇಡಾರ್ 

364. Doppler velocity    ಡಾಪ್ ಲ ರ್ ವಾಯುವೇಗ 

365. Downburst    ಇಳಿಜಾರು 

366. Downdraft     ಮೇಲ್ಲನಿಿಂದ ಕೄಳಗೆ ನ್ನಗಿು ಗಾಳಿ 

367. Downpour     ಕುಿಂಬದೇಯ ೀಣಶತ, ಸುರಭಳೆ, ಬರುಭಳೆ 

368. Down welling     ಕೄಳಗ್ಗಳಿಯುವುದು 

369. Drift      ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೊಚಿು ಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗು, ಹೊಡೆದುಕೊಿಂಡುಹೊೀಗು 

370. Drizzle     ತ್ತಿಂತ್ತರು ಭಳೆ 

371. Drought    ತೇವಿಲಲ ದ, ಒಣಗ್ಗರು, ನಿೀಯಷ , ನಿದಯ ತ ಶುಶಕ ತ್ತ, ಫಯ, ಕಿಾಭ 

372. Dry bulb temperature    ಒಣಬ್ಬರುಡೆಮ ಶಾಖ 

373. Dry climate     ಒಣಸವೆ ,ಶುಶಕ ಸವೆ 

374. Dry spell     ಶುಶಕ ಅಧಿ 

375. Dry      ಶುಶಕ ತ್ತ 

376. Duration     ಅಧಿ, ಕಾಲ್ದಧಿ 

377. Dusk      ಮುತೂ ಿಂಜ್ಞ, ಭಬ್ಬಫ , ಭಸುಕು 

378. Dust devils     ಧೂಳ್ಳಸುಳಿ , ಭೂತಗಾಳಿ 

379. Dust haze    ಧೂಳ್ಳಭಬ್ಬಫ  

380. Dust, meteoric    ಉಲ್ದಕ ನಅತದ   ಧೂಳ್ಳ, ವಾಯುಮಂಡ್ಲದ ಧೂಳ್ಳ 



381. Dust raising wind    ಧೂಳೆಬಫ ಸು ಗಾಳಿ 

382. Dust storm     ಧೂಳ್ಳ ಸುಳಿಗಾಳಿ, ಬರುಗಾಳಿ 

383. Dust, volcanic     ಅಗ್ಗನ ತತದ ಧೂಳ್ಳ 

384. Dynamic     ಅಸಾಥ ಯ, ಫಲವಿಜೆಾ ನ 

385. Dynamics     ಗತಿವಿಜೆಾ ನ 

         E 

386. Early morning     ಮುಿಂಜಾನೆ  

387. Earthquake      ಭೂಕಂ  

388. Earthquake shock    ಭೂಕಂ ಆಘಾತ, ದಕೄಕ , ಹೊಡೆತ 

389. Earthquake tremor    ಭೂಕಂ, ಕಂನ, ನಡುಕ 

390. Earth radiation    ಭೂಮಿಮ ವಿಕ್ಯಣ 

391. Easterly     ಪೂತದಕ್ಕ ನ, ಪೂತದಕ್ಕ ಗೆ 

392. Easterly waves    ಪೂತದಕ್ಕ ನ ಅಲೆಗಳ್ಳ 

393. East northeasterly    ಪೂತ ಈಶಾನಮ   

394. East southeasterly    ಪೂತ ಆಗೆನ ೀಮ 

395.  Eclipse     ಗಯ ಸಣ 

396. Echo      ಯ ತಿಛಾಯೆ ಯ ತಿಧ್ ನಿ 

397. Ecliptic     ಗಯ ಸಣದ ಸೂಮತನ ಅನಅತಥ, ಕಾಯ ಿಂತಿವೃತತ    

398. Eddy      ಜಲ್ದತತ, ಸುಳಿಯಾಗ್ಗ ಸುತ್ತತ  ಗಾಳಿ, 

399. Eddy current     ಸುಳಿಯ ವಾಸ   

400. El Nino     ಎಲ್ಲನ ನೀ 

401. Elevation     ಷಮುದಯ ಭಟ್ಟ ದ ಮೇಲ್ಲರು ಎತತ ಯ, ಕಿ್ತಿಜದೇಡ್ನೆ ಮಾಡು ಕೊೀನ 

402. Elevation angle    ಊಧ್ ತಕೊೀನ 

403. Embedded     ಆರಸ್ಥದ 

404. Emit      ಹೊಯಸೂಸು, ವಿಷಜಿತಸು 

405. Energy      ಸಾಭಥಮ ತ 

406. Enthalpy     ಶಾಖಯ ಮಾಣವು 

407. Entropy    ಜಡೀಶಣ , ನಿಷಿಕ ರಮ ಸ್ಥಥ ತಿ , ಜಡ್ಸ್ಥಥ ತಿ 

408. Environmental change   ವಾರ್ತಯಣ(ರಸ್ಥಥ ತಿಮ) ಮ ರ್ತಮ ಷ 

409. Environmental degradation   ವಾರ್ತಯಣ ಅನತಿ, ಕ್ೀಳ್ಳಮಾಡುವಿಕೄ 

410. Environmental lapse rate   ವಾರ್ತಯಣದಲ್ಲಲ  ಉಶಣ ದ ಇಳಿಕೄಮ ದಯ  

411. Epicenter     ಭೂಕಂಕಿಂದಯ  , ಭೂಕಂ ಹುಟುಟ  ಸಾಥ ನ 

412. Epidemic     ಸಾಿಂಕಾಯ ಮಿಕ 



413. Equator     ಷಭಭಾಜಕ ವೃತತ  , ಭೂಭಧಮ ರೇಖೆ 

414. Equilibrium     ಷಭಭಾಯ ಷಭತೀಲತ್  

415. Equinox     ವಿಷುತ್ತತ , ವಿಷುತ್ ಸಂಕಾಯ ಿಂತಿ 

416. Equinox , Autumnal                     ವಯರ್ತಕ ಲದ ವಿಷುತ್ತತ   

417. Equinox ,Summer                   ಗ್ಗಯ ೀಶಭ ದ ವಿಷುತ್ತತ  

418. Elasticity     ಸ್ಥಥ ತಿಸಾಥ ಕತ್  

419. Ellipse     ಧಿೀಘತ ವೃತತ , ಅಿಂಡಾಕಾಯ 

420. E-mail     ವಿದುಮ ನಭ ನ ಅಿಂಚೆ 

421. Emissive power    ಫಹಕಿೄೀತಕ ವಕ್ತ  

422. Ensemble Forecast   ಷಭಗಯ  ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

423. Escape velocity   ವಿಮೀಚನ ವೇಗ   

424. Established monsoon    ಸ್ಥಥ ಯವಾದ   ಮುಿಂಗಾರು 

425. Estuary     ದೇಡ್ಡ ನದಮ ಆಳಿವೆ 

426. Evacuate     ಫರದುಮಾಡು, ಶೂನಮ ಷಥ ಳನ್ನನ ಿಂಟುಮಾಡು    

427. Evaporation     ಆವಿಯಾಗು, ಇಿಂಗು, ಬಾಷಿಟ ೀಕಯಣ 

428. Evaporimeter     ಬಾಷಿಟ ೀಕಯಣ ಮಾಕ 

429. Evapo-transpiration    ಆವಿರೂದಲ್ಲಲ  ಹೊಯಹಾಕುವಿಕೄ 

430. Exceptionally heavy rain   ಅಸಾಧಾಯಣ ಭಾರ ಭಳೆ 

431. Exceptionally     ಅಸಾಧಾಯಣ 

432. Exchange centre    ವಿನಿಭಮ ಕಿಂದಯ  

433. Exosphere     ಫಹಗೀತಲ 

434. Expansion     ವಿಷತ ಯಣ,ಯ ಷಯಣ, ವಿಕಷನ 

435. Extend (cloudiness will)   ಬೆಳೆ,ವಿಷತ ಯಣ(ಮೀಡ್ದ)  

436. Extend/extension    ವಿಷತ ರಸು,ಯ ಷರಸು/ವಿಷತ ಯಣ,ಯ ಷಯಣ,ವಾಮ ನಆತ  

437. Extensive area     ವಾಮ ಕವಾದ ಯ ದವ (ವಿಶಾಲವಾದ ಯ ದವ) 

438. Extensive damage    ವಾಮ ಕವಾದ ನಶಟ  (ಹಾನಿ,ಅನಅಮ) 

439. Extensive rain     ವಾಮ ಕವಾದ ಭಳೆ 

440. Extensive     ವಾಮ ಕ, ವಿಶಾಲ 

441. Extent      ವಿಸಾತ ಯ , ವಿಸ್ಥತ ೀಣತ , ಸಯವು, ವೈಶಾಲಮ  

442. Extreme South of the country   ದವದ ದಕಿ್ಣದ ತ್ತತತ ತ್ತದ 

443. Extreme weather conditions   ಸವಾಮಾನ ವೈರೀತಮ  ಸ್ಥಥ ತಿಗಳ್ಳ 

444. Extreme     ವಿರೀತ 

445. Eye of storm     ಚಂಡ್ಮಾರುತದ ಕಣುಣ  



446. Eye wall     ಚಂಡ್ಮಾರುತ  ಕಣ್ಣಣ ನ ಸುತತ  ಇರು ಮೀಡ್ಗಳ ಗೀಡೆ 
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447. Fair to cloudy weather   ನಿಭತಲವಾದ ವಾರ್ತಯಣದಿಂದ ಮೀಡ್ದ ವಾರ್ತಯಣ 

448. Fair weather     ನಿಭತಲವಾದ ವಾರ್ತಯಣ    

449. Fair      ನಿಭತಲ, ಶುದಧ  , ಸಗಸಾದ 

450. Fall      ಬೀಳ್ಳ, ತನ 

451. Fall, of snow     ಹಭನಅತ, ಹಭತನ 

452. Fallout     ಸಂಬವಿಸು , ರಣಭವಾಗು 

453. Falls of rain     ಭಳೆಮ ತನ 

454. Famine     ಫಯ, ಕಿಾಭ 

455. Farmers Weather Bulletin  ರೈತಯ ಸವಾಮಾನ ಯದ 

456. Favourable     ಅನ್ನಕೂಲವಾದ 

457. Feeble conditions    ದುಫತಲವಾದ ಸ್ಥಥ ತಿ 

458. Feeble      ದುಫತಲ, ಅಷ ಶಟ ವಾದ 

459. Fill up      ಮುಚಿು ಹೊೀಗು 

460. Fine weather     ಸಗಸಾದ ಸವಾಮಾನ 

461. Fishermen warning    ಮಿೀನ್ನಗಾಯರಗೆ ಎಚು ರಕೄ 

462. Floating bodies    ತೇಲು ದಾಥತಗಳ್ಳ    

463. Floods      ಯ ವಾಸಗಳ್ಳ 

464. Flood affected area    ಯ ವಾಸ ನಆೀಡಿತ ಯ ದವ 

465. Flood alert     ಯ ವಾಸ ಎಚು ರಕೄ 

466. Flood Meteorological Office   ಯ ವಾಸ ಸವಾಮಾನ ಕಚೇರ 

467. Flood report     ಯ ವಾಸ ಯದ  

468. Flow diagram     ನಿತಸಣ ಚಿತಯ  

469. Flucation     ಏರಳಿತ 

470. Fluidity     ಸರದಾಡು ಗುಣಧಭತ ಷಯ ಷ್ ಭಾ 

471. Fog     ಭಬ್ಬಫ , ಮಂಜು, ಕಾಳ 

472. Fog, moderate     ಸಾಧಾಯಣವಾದ, ಸುಮಾರಾದ ಮಂಜು 

473. Fog, shallow     ಆಳವಿಲಲ ದ ಭಬ್ಬಫ  (ಮಂಜು) 

474. Fog, thick     ದಟ್ಟ ವಾದ ಭಬ್ಬಫ , ಮಂಜು 

475. Fogbow     ಮಂಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಸ್ಥಲು ಬದುದ  ಹುಟ್ಟಟ ದ ಕಾಭನಬಲುಲ  

476. Force      ಫಲ  

477. Force of wind    ಗಾಳಿಮ (ವಾಯುವಿನ) ಫಲ 



478. Forecast     ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

479. Forecast area     ಮುನ್ಸೂ ಚನೆಮ ಕಿೄೀತಯ , ಯ ದವ 

480. Forecast bulletin    ಮುನ್ಸೂ ಚನೆಮ ಯ ಕಟ್ಣೆ 

481. Forecast, general    ಸಾಧಾಯಣವಾದ, ಸಾಮಾನಮ ವಾದ  ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

482. Forecast, local     ಷಥ ಳಿೀಮ (ಒಿಂದು ಷಥ ಳಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ) ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

483. Forecast, long range    ದೀಘಾತಧಿಮ ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

484. Forecast, medium range   ಭಧಮ ಮಾಧಿಮ  ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

485. Forecast, regional    ನಅಯ ದಶಿಕ ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

486. Forecast, short range    ಅಲ್ದ ಧಿಮ  ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

487. Forecast, weather    ಸವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

488. Forecasting centre    ಸವಾಮಾನ  ಮುನ್ಸೂ ಚನ ಕಿಂದಯ  

489. Forecasting office    ಸವಾಮಾನ  ಮುನ್ಸೂ ಚನ ಕಛೇರ 

490. Forenoon     ಪೂವಾತಸನ , ಬೆಳಗಿೆ  

491. Formation     ಯಚನೆ 

492. Formed     ಹುಟ್ಟಟ ದೄ, ಉಿಂಟಾಗ್ಗದೄ 

493. Freezing point     ಹಭಬಿಂದು 

494. Frequency     ಸಂಬ ಯ ಮಾಣ, ತರಂಗಗಳ್ಳ , ಕಂನ, ಷ ಿಂದನ 

495. Frequent     ಅಡಿಗಡಿಗೆ, ದ ದ , ಮೇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ 

496. Fresh      ಹೊಷ, ನವಿೀನ 

497. Freezing point     ಹೆಪು ಗಟುಟ  ಬಿಂದು 

498. Friction     ಘಶತಣೆ, ವಿರೀಧ, ಉಜಾಾ ಟ್, ತಿಕಾಕ ಟ್ 

499. Frontier     ಗಡಿನಡು, ಷಯಸದುದ  

500. Frost      ನಿೀರು ಗಡೆಡ ಕಟುಟ ವುದು, ನಿೀಗತಲಲ  ಸ್ಥಥ ತಿ 

501. Frost, ground     ಹಭದ ನೆಲ 

502. Frosty conditions    ಹಭದಿಂದ ಕೊರೆಯು ಸ್ಥಥ ತಿ, ನಿೀಗತಲಲ  ಸ್ಥಥ ತಿ 

503. Funnel clouds     ಲ್ದಳಿಕೄ ಆಕಾಯದ ಮೀಡ್ 

504. Further deepening    ಇನ್ಸನ  ಆಳವಾಗುವಿಕೄ , ಭತ್ತತ  ಆಳವಾಗುವಿಕೄ , ತಿೀಯ ವಾಗು 

505. Further fall     ಭತತ ಷುಟ  ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗುವಿಕೄ 

506. Further rise     ಭತತ ಷುಟ  ಜಾಸ್ಥತ  ಆಗುವಿಕೄ , ಹೆಚಾು ಗು 

507. Further strengthening    ಭತತ ಷುಟ  ಫಲಗಳ್ಳು ವಿಕೄ 
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508. Gale warning     ಬರುಗಾಳಿಮ ಮುನೆನ ಚು ರಕೄ 

509. Gale      ಬರುಗಾಳಿ 



510. Gale, near     ಷಮಿೀದ ಬರುಗಾಳಿ 

511. Geo-potential meter    ಭೌಗೀಳಿಕ ಮಾಕ 

512. Geostationary     ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್ತ ನಿವು ಲವಾಗ್ಗರು, ಭೂ-ಸಾಥ ಯ 

513. Ghats      ಘಟ್ಟ  ಯ ದವಗಳ್ಳ 

514. Global phenomenon    ಭೂಗೀಳದ ಸಂಗತಿ, ವಿಶಮ 

515. Global scale    ಭೂಗೀಳ ಯ ಮಾಣ (ಶ್ಯ ೀಣ್ಣ, ಪಂಕ್ತ , ಭಟ್ಟ ) 

516. Global warming   ಭೂಗೀಳ ಕಾವೇರುವಿಕೄ 

517. Gradually     ಕಯ ಮೇಣ 

518. Graph      ಆಲೇಖ 

519. Gravitational acceleration   ಗುರ್್ತ ಕಶತಣೆಮ ವೇಗಧತಕ 

520. Gravity     ಗುರುತ್  

521. Gravity      ಗುರುರ್್ತ ಕಶತಣ  ಯ ಣತ್ತ  

522. Green house effect    ಕೊೀಭಲ ಷಷಮ ಗಳನ್ನನ  ಬೆಳೆಸು ಗಾಜಿನಭನೆಮ ರಣಭ 

523. Greenwich mean time    ಗ್ಗಯ ೀನ್ಿ ಚ್ ಷರಾಷರ ಷಭಮ 

524. Grid     ಜಾಲರ 

525. Gulf      ಆಳವಾದ ಸಳು  , ದೇಗರು, ಕಭರ, ಕಂದಯ ಕೊಯಕಲು 

526. Gulf stream     ಕಂದಯದಲ್ಲಲ  ಸರಯು ನಿೀರು 

527. Gustiness    ಬರುಸ್ಥನಿಿಂದ ನ್ನಗಿುವಿಕೄ 
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528. Hail stone    ಆಲ್ಲಕಲುಲ    

529. Hail storm     ಆಲ್ಲಕಲ್ಲಲ ನ ಬರುಗಾಳಿ 

530. Halo      ಯ ಭಾಳಿ 

531. Haze      ಮಂಜು,  ಭಬ್ಬಫ  

532. Hazy      ಮಂಜಾದ, ಭಬ್ಬಫ ಕವಿದ 

533. Head Bay    ಕೊಲ್ಲಲ ಮ ಮೂಲ 

534. Heat      ಉಶಣ    

535. Heat stroke     ಉಶಣ  ಹೊಡೆತ  ಉಷ್ಣ ಘಾತ 

536. Heat wave     ಉಶಣ ತರಂಗ 

537. Heat wave, moderate    ಸಾದಾಯಣ ಉಶಣ ತರಂಗ 

538. Heat wave, severe    ಯ ಫಲ ಉಶಣ ತರಂಗ 

539. Heavy      ಭಾರ 

540. Heavy rain     ಭಾರ ಭಳೆ 

541. Hecto Pascal     ಹೆಕೊಟ ೀನಅಮ ಷಕ ಲ್ 



542. Hygrometer     ವಾಯುವಿನ ತೇನನ ಳೆಯು ಷಲಕಯಣೆ, ಆದಯ ತರ್ತ ಮಾಕ 

543. Height      ಎತತ ಯ 

544. High(anti-cyclone)    ಅಬಯ ಭಣ ಮಾರುತ, ಫಹಮುತಖ ಮಾರುತ 

545. High winds     ಹೆಗಿಾಳಿ, ಜೀರಾದ ಗಾಳಿ 

546. High tide     ಎತತ ಯವಾದ ಉಫಫ ಯವಿಳಿತ  

547. Hill ranges     ತತಶ್ಯ ೀಣ್ಣ, ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಸಾಲುಗಳ್ಳ 

548. Hill section     ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಗಳ   ಯ ದವ 

549. Hill station     ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಗಳ  (ಎತತ ಯದ) ಜಾಗ 

550. Hilly terrain     ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಗಳ   ಭೂಯ ದವ 

551. Hills      ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಗಳ್ಳ 

552. Himalayas     ಹಮಾಲಮ ತತ ಶ್ಯ ೀಣ್ಣ 

553. Hoist (signal)     ಹಾರಸು (ಚಿಹೆನ ) 

554. Horizon    ಕಿ್ತಿಜ,ದಗಂತ,ಬಾನಂಚ್ಚ 

555. Horizontal structure ( of a cyclone) ಷಭತಲ ಯಚನೆ (ಚಂಡ್ಮಾರುತದ) 

556. Hot day     ಹೆಚ್ಚು  ಕಾವಿನ ದನ ಸ್ಥಖೆಮ ದನ 

557. Hot day but cold night    ಹೆಚ್ಚು  ಕಾದ ದನ ಸ್ಥಖೆಮ ದನ ಆದರೆ ತಂನಅದ ರಾತಿಯ     

558. Hot spell      ಬಸ್ಥ ಅಧಿ 

559. Hot weather     ಬಸ್ಥ ವಾರ್ತಯಣ 

560. Hot winds     ಬಸ್ಥ ಮಾರುತಗಳ್ಳ, ಬಸ್ಥ ಗಾಳಿ 

561. Hours     ಗಂಟೆಗಳ್ಳ 

562. Humid      ಆದಯ ತ ತೇವುಳು  

563. Humidity     ತೇ,ಆದಯ ತತ್ತ 

564. Humidity, absolute   ಸಂಪೂಣತ ತೇ,ಆದಯ ತತ್ತ 

565. Humidity, relative    ಸಾಪೇಕಿ್ತ, ಸಂಬಂಧಿತ ತೇ,ಆದಯ ತತ್ತ 

566. Humidity, specific    ನಿದತಶಟ  ತೇ,ಆದಯ ತತ್ತ 

567. Hurricane     ಚಂಡ್ಮಾರುತ 

568. Hydro-Carbons    ಜಲ-ಇಿಂಗಾಲಗಳ್ಳ 

569. Hydrological cycle    ಜಲವಿಜೆಾ ನದ ಚಕಯ  

570. Hydromet bulletin    ಜಲ-ನಶಾಷತ ರ ಯ ಕಟ್ಣೆ 

571. Hydrometeorology    ಜಲ-ನಶಾಷತ ರ 

572. Hygroscopic partles    ಆದಯ ತರ್ತ ಕಣಗಳ್ಳ 
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573. Ice      ಹಭ 

574. Ice age      ಹಭಯುಗ 

575. Image formation    ಯ ತಿಬಿಂಬೀತ ತಿತ  

576. Image , real     ಷತಮ  ಯ ತಿಬಿಂಫ   ನೈಜ ಯ ತಿಬಿಂಫ 

577. Image, virtual    ಮಿಥ್ಯಮ  (ಬಾಯ ಭಕ) ಯ ತಿಬಿಂಫ 

578. Impact      ಸಂಘಾತ , ಯ ಭಾ , ರಣಭ 

579. Improvement in weather conditions  ಸವಾಮಾನ ರಸ್ಥಥ ತಿಮಲ್ಲಲ  ಸುಧಾಯಣೆ   

580. Inactive     ನಿಷಿಕ ರಮ 

581. Inundate     ಮುಳ್ಳಗ್ಗಸು ಜಲಯ ವಾಸ ನೆರೆ   

582. Increase      ಹೆಚು ಳ , ಹೆಚಾು ಗು 

583. Incursion     ಆಕಯ ಭಣ, ದಾಳಿ 

584. India Meteorological Department  ಭಾಯತಿೀಮ ಸವಾಮಾನ ಇಲ್ದಖೆ    

585. Indian Meteorological Society   ಭಾಯತಿೀಮ ಸವಾಮಾನ ಸಂಘ 

586. Indian ocean    ಹಿಂದೂ ಭಹಾಸಾಗಯ 

587. Indian seas     ಭಾಯತದ ಷಮುದಯ ಗಳ್ಳ 

588. Indian Standard Time    ಭಾಯತಿೀಮ ಯ ಮಾಣ್ಣತ ಷಭಮ, ಭಾಯತಿೀಮ ಕಾಲಮಾನ 

589. Indefinite     ಅನಿದತಶಟ  

590. Inertia     ಜಡ್ತ್  

591. Infrared radiation         ಅತಿಗೆಿಂಪು ವಿಕ್ಯಣ 

592. Inference                ಊಹೆ, ಅನ್ನಮಾನ, ಅಿಂದಾಜು, ಅನ್ನಮಿತ, ತಕತ 

593. Infiltration     ಒಳನ್ನಸುಳ್ಳವಿಕೄ 

594. Influence     ಯ ಭಾ 

595. Inland      ಒಳನಡು 

596. In relation to     ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್ತ 

597. Insolation     ಸೌಯ ವಿಕ್ಯಣ 

598. Institute     ಸಂಸ್ಥಥ  

599. International Civil Aviation Organisation ಅಿಂತಯರಾಷಿಟ ರೀಮ ನಗರಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥಥ  

600. International Standards Organisation  ಅಿಂತಯರಾಷಿಟ ರೀಮ ಮಾನದಂಡ್ಗಳ ಸಂಸ್ಥಥ  

601. Intense     ತಿೀಯ  

602. Intensity     ತಿೀಯ ತ್ತ 

603. Intensify     ತಿೀಯ ಗಳಿಸು 

604. Interior     ಆಿಂತರಕ 



605. Interior of the country    ದವದ ಒಳಭಾಗ 

606. Insignificant     ಅತಮ ಲ ,  ಭಸತತ ಯಲಲ ದ 

607. Instability     ಅಸ್ಥಥ ಯತ್ತ 

608. Internet     ಅಿಂತಜಾತಲ 

609. Inter Tropical Convergence Zone  ಅಿಂತಯ ಉಶಣ ಲಮದ ಒಗಿೂಡಿವಿಕೄಮ ಲಮ      

610. Intermittent     ಭರುಕಳಿಸು, ಬಟುಟ  ಬಟುಟ  ಫರು 

611. Intermittent rain    ಭರುಕಳಿಸು, ಭಳೆ , ಬಟುಟ  ಬಟುಟ  ಫರು ಭಳೆ  

612. Inversion     ವಿಮತಮ, ತಲೆ ಕೄಳಗೆ ಮಾಡುವುದು 

613. Ionosphere     ಚಯವಿದುಮ ರ್ತದ ವಿಶಟ  ಕಣ (ಅಯಾನ್ನ) ಗೀಲ 

614. Islands     ದ್ ೀಗಳ್ಳ 

615. Islands  Lakshadweep    ದ್ ೀಗಳ್ಳ ಲಕ್ಷದ್ ೀ 

616. Islands, Maldives    ದ್ ೀಗಳ್ಳ, ಮಾಲ್ಲಡ ೀವ್ಸೂ  

617. Islands, Nicobar    ದ್ ೀಗಳ್ಳ, ನಿಕೊೀಬಾರ್ 

618. Isobar      ಷಭ ವಾಯುಭಾಯ ರೇಖೆ 

619. Isobaric surface    ಷಭ ವಾಯುಭಾಯತ್  ಮೇಲೆಭ ೈ 

620. Isogon      ಷಭ ದಕುಕ    ರೇಖೆ 

621. Isohyets     ಷಭಭಳೆ / ಷಭವೃಷಿಟ  ರೇಖೆಗಳ್ಳ 

622. Isohygric     ಷಭಆದಯ ತರ್ತ ರೇಖೆ 

623. Isometric     ಷಭಮಾನ ರೇಖೆ 

624. Isotach     ಷಭ ವಾಯುವೇಗ ರೇಖೆ,  

625. Isotherm     ಷಭಶಾಖ ರೇಖೆ, ಷಮೀಶಣ  ರೇಖೆ, 

626. Isothermal  layer    ಷಭಶಾಖ ದಯ, ಷಮೀಶಣ  ದಯ 

627. Isopleths     ಷಭಯ ಭಾ  ರೇಖೆಗಳ್ಳ 

628. Isolated     ಅಲಲ ಲ್ಲಲ , ಯ ತಮ ಕವಾಗ್ಗ, ಒಿಂದೄಯಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ  

629. Isolated rain     ಅಲಲ ಲ್ಲಲ , ಒಿಂದೄಯಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ   ಭಳೆ 

630. Isolated thunderstorm   ಅಲಲ ಲ್ಲಲ , ಒಿಂದೄಯಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ   ಗುಡುಗುಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಳೆ 

631. Isolated dust-storm    ಅಲಲ ಲ್ಲಲ , ಒಿಂದೄಯಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ   ದೂಳಿನ ಬರುಗಾಳಿ 
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632. Jet stream                  ಧಾರಾಕಾಯ ಮಾರುತ,  

 

     

K 

 

633. Keep hoisted (signal )     ಸಂಕತನ್ನನ  ಹಾರಸ್ಥಡಿ 

634. Kinetic      ಚಲನ 

635. Knot                     ನೌಕಾ ಮೈಲ್ಲ  

636. Kmph                    ಕ್.ಮಿೀ. ಯ ತಿಗಂಟೆಗೆ    

637. Km                        ಕ್.ಮಿೀ. 

                                                

L 

638. Lacking     ಅಭಾ, ಕೊಯತ್ತ, ನ್ಸನಮ ತ್ತ   

639. La Nina     ಲ್ದ ನಿನ 

640. Land breeze      ಭೂಮಿ ತಂಗಾಳಿ 

641. Landfall  ¬     ಭೂಭಾಗ ಮುಟುಟ ವುದು,  ಭೂಯ ವೇವ 

642. Landmass     ಭೂ ರಾಶಿ,ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂ ಯ ದವ 

643. Land slide     ಭೂಕುಸ್ಥತ,ನೆಲಕುಸ್ಥತ,ನೆಲಷರತ,ಭೂನಅತ 

644. Lapse rate     ಉಶಣ  ಇಳಿಕೄಮ ದಯ 

645. Large extent     ದೇಡ್ಡ  ಯ ಮಾಣದಲ್ಲಲ  

646. Late at night    ರಾತಿಯ  ,ತಡ್ 

647. Latent heat of fusion    ದಯ  ಗುಪತ ೀಶಣ   

648. Latent heat     ಗುಪತ ೀಶಣ  

649. Latent heat of vapourisation   ಬಾಶ  ಗುಪತ ೀಶಣ  

650. Lateral shift     ನಅವ್ ತ ಲಲ ಟ್   

651. Latitude     ಅಕಿಾಿಂವ 

652.  Latent heat    ಸುತ  ಶಾಖ 

653. Layer (inflow, middle, out flow)  ದಯ (ಒಳಸರವು, ಭಧಮ ಭ, ಹೊಯಸರವು) 

654. Leeward side      ಇಳಿಜಾರನ ಕಡೆ 

655. Level     ಭಟ್ಟ  

656. Lies(center of cyclone  storm depression) ನಿಲುವು, ನೆರೆ, ಸಾಥ ನ (ಚಂಡ್ಮಾರುತದ ಕಿಂದಯ  ) 



657. Lies Centered     ಕಿಂದಯ ತ   ನಿಲುವು, ನೆರೆ, ಸಾಥ ನ 

658. Life cycle (Cyclone, ..)    ಜಿೀ ಚಕಯ  (ಚಂಡ್ಮಾರುತದ…) 

659. Lifting condensation level   ಎತತ ಯದಲ್ಲಲ  (ವಾಯುಮಂಡ್ಲದಲ್ಲಲ ) ಘನಿೀಕಯಣವಾಗು ಭಟ್ಟ  

660. Light (rain, snow )    ಸಗುಯ  (ಭಳೆ, ಹಭ),  

661. Lightning     ಮಿಿಂಚ್ಚ 

662. Likely to continue    ಮುಿಂದುರೆಮಲು ಸಾಧಮ ತ್ತ 

663. Likelihood     ಸಂಬನಿೀಮತ್ತ 

664. Line of discontinuity   ವಿಚಿಛ ನನ ತ್ತಮ ರೇಖೆ 

665. Line squall      ಸಾಲುಸಾಲ್ದದ ಬರುಗಾಳಿ 

666. Liquefaction     ದಯ ವಿೀಕಯಣ   

667. Local        ಷಥ ಳಿೀಮ 

668. Local phenomenon     ಷಥ ಳಿೀಮ ವಿದಮ ಮಾನ 

669. Local weather     ಷಥ ಳಿೀಮ ಸವಾಮಾನ 

670. Locality       ಸಾಥ ನ, ಇರು ಷಥ ಳ ಕಾಮತಸಾಥ ನ 

671. Locally      ಷಥ ಳಿೀಮವಾಗ್ಗ 

672. Located     ಇದೄ 

673. Longitude ¬     ರೇಖಿಂವ  

674. Longitudinal wave    ನಿೀಳಲೆ 

675. Long range     ದೂಯ ವಾಮ ನಆತ ಮ 

676. Low      ಕಡಿಮ್ಮ    

677. Low pressure area    ಕಡಿಮ್ಮ ಒತತ ಡ್ದ ಯ ದವ 

678. Low temperature    ಕಡಿಮ್ಮ ರ್ತಮಾನ 

679. Low  tide    ಕಡಿಮ್ಮ ಉಫಫ ಯವಿಳಿತ 

680. Lower      ಇಳಿಸು, ತಗಿ್ಗ ಸು, ಇಳಿ, ತಗಿು  

681. Lowering (signals )    ಕೄಳಗ್ಗಳಿಸುವುದು  (ಸಂಕತಗಳ್ಳ) 

682. Lull      ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗು ಶಾಿಂತವಾಗು ಅಡ್ಗ್ಗಹೊೀಗು 

683. Lunar       ಚಂದಯ ನಲ್ಲಲ ಮ,  ಚಂದಯ ನ  

684. Lysimeter     ಬಾಷಿ ೀಕಯಣಮಾಕ 

M 

685. Macro burst      ದೇಡ್ಡ  ,ಬೃಸತ್   ಸಪ ೀಟ್ 

686. Mainly dry     ಮುಖಮ ವಾಗ್ಗ ಶುಶಕ  

687. Mainly clear     ಮುಖಮ ವಾಗ್ಗ ನಿಭತಲವಾದ, ಮೀಡ್ವಿಲಲ ದ ಭಬಫ ಲಲ ದ    

688. Marine climate  ¬    ಸಾಗಯ ಸವಾಮಾನ 



689. Maritime air     ಕಡ್ಲ ಗಾಳಿ  

690. Marked     ಷ ಶಟ ವಾದ ಮ ರ್ತಮ ಷ 

691. Marked (less, more)    ಷ ಶಟ ವಾದ ಮ ರ್ತಮ ಷ (ಕಡಿಮ್ಮ ,ಹೆಚ್ಚು ,)   

692. Markedly (low or high temperature )  ಅತಿ ಗಭನಸತವಾದ (ಕಡಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು  ಶಾಖ,)   

693. Meagre (data )     ತಿೀರಾ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಹತಿ  , ಅಲ  ಮಾಹತಿ 

694. Maximum thermometer   ಗರಶಠ  ಉಶಣ ರ್ತಮಾಕ 

695. Maximum temperature    ಗರಶಠ  ರ್ತಮಾನ 

696. Maximum sustained(surface wind speed) ಗರಶಠ  ನಿರಂತಯ (ಮೇಲೆಭ ೈ ಗಾಳಿಮ ವೇಗ)   

697. Mean (average )    ಷರಾಷರ 

698. Mean annual temperature    ಷರಾಷರ ವಾಷಿತಕ ರ್ತಮಾನ 

699. Mean daily temperature    ಷರಾಷರ ದನನಿತಮ ದ ರ್ತಮಾನ 

700. Median     ಭಧಮ ಷಥ  ಷರಾಷರ ಯ ಮಾಣದ ಭಧಮ ದಲ್ಲಲ ರು 

701. Melting     ದಯ ವಿೀಬನ 

702. Meso-cyclone     ಭಧಮ ಭ ಚಂಡ್ಮಾರುತ   

703. Mean deviation                 ಷಯಷರಯಿಂದ ಸವಾಮಾನಶಾಷತ ರ,ಯ ಹೊೀಗು  

                                          ಷರಾಷರ ಅಡ್ಡ  ಷರಯುವಿಕೄ 

704. Meridional wind ¬    ಭಧಾಮ ಸನ  ರೇಖೆಮ ಮಾರುತ 

705. Meso scale     ಭಧಮ ಭ ದಜ್ಞತ (ಯ ಮಾಣ)   

706. Meteorology      ಸವಾಮಾನ ವಿಜೆಾ ನ 

707. Meteorology, aeronautical            ಸವಾಮಾನಶಾಷತ ರ,   ವೈಮಾನಿಕ 

708. Meteorology, agricultural     ಸವಾಮಾನಶಾಷತ ರ, ಕೃಷಿ 

709. Meteorology, maritime    ಸವಾಮಾನಶಾಷತ ರ, ಸಾಗಯ 

710. Meteorology, micro     ಸವಾಮಾನಶಾಷತ ರ, ಸೂಕ್ಷಭ  

711. Meteorology, macro    ಸವಾಮಾನಶಾಷತ ರ, ದೇಡ್ಡ  ,ಬೃಸತ್    

712. Meteorology, hydro     ಸವಾಮಾನಶಾಷತ ರ, ಜಲ 

713. Meteorology, synoptic      ಸವಾಮಾನಶಾಷತ ರ, ಷಭಗಯ ನೀಟ್ದ 

714. Meteorological    ಸವಾಮಾನಶಾಷತ ರದ, 

715. Meteorological office    ಸವಾಮಾನ ಕಚೇರ 

716. Meteorological Centre,   ಸವಾಮಾನ ಕಿಂದಯ  

717. Regional Meteorological watch office      ನಅಯ ದಶಿಕ ಸವಾಮಾನ ವಿೀಕ್ಷಣ  ಕಚೇರ 

718. Meteorologist ¬    ನಶಾಷತ ರಜೆ  

719. Micro burst     ಸೂಕ್ಷಭ  ಸಪ ೀಟ್ 

720. Micro climate     ಸೂಕ್ಷಭ  ವಾರ್ತಯಣ 



721. Microseisms     ಸೂಕ್ಷಭ ಜಿೀವಿಗಳ್ಳ   ¬ 

722. Microwave     ಸೂಕ್ಷಭ  ಅಲೆ 

723. Midnight     ಭಧಮ ರಾತಿಯ   

724. Miles per hour     ಮೈಲ್ಲ ಯ ತಿಗಂಟೆಗೆ 

725. Millibar      ಮಿಲ್ಲಬಾರ್ 

726. Minimum temperature     ಕನಿಶಠ  ರ್ತಮಾನ 

727. Minimum thermometer   ಕನಿಶಠ  ಉಶಣ ರ್ತಮಾಕ 

728. Mirage ¬     ಭರೀಚಿಕೄ 

729. Missing (observations )   ಕಾಣೆಯಾದ / ಲಬಮ ವಿಲಲ ದ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳ್ಳ 

730.  Mode      ಕಯ ಭ, ಮಾಗತ, ರೀತಿ    

731. Moderate intensity    ಭಧಮ ಭ ತಿೀಯ ತ್ತ  

732. Moderating     ತಗಿ್ಗ ಸು, ಕಡಿಮ್ಮಮಾಡು , ನ್ಸಮ ನತಿರೇಕನ್ನನ  ಷರಡಿಸು 

733. Mixing ratio     ಮಿವಯ ಣ ಅನ್ನನಅತ 

734. Modification     ಮಾನಅತಡು 

735. Moist      ತೇವಾಿಂವ 

736. Monitor     ರಶಿೀಲನೆ 

737. Monsoon      ಮುಿಂಗಾರು 

738. Monsoon, active    ಮುಿಂಗಾರು, ಷಕ್ಯ ಮ 

739. Monsoon, activity    ಮುಿಂಗಾರು, ಚಟುಟ್ಟಕೄ   

740. Monsoon, advance of     ಮುಿಂಗಾರು  ಮುನನ ಡೆ 

741. Monsoon, break in      ಮುಿಂಗಾರನಲ್ಲಲ  ವಿರಾಭ 

742. Monsoon, burst of     ಮುಿಂಗಾರು, ಥಟ್ಟ ನೆ ಹೊಯಹೊಮುಭ   

743.  Monsoon, current    ಮುಿಂಗಾರು, ಯ ಸುತ ತ 

744. Monsoon, extended    ಮುಿಂಗಾರು, ವಿಷತ ರಸ್ಥದೄ 

745.  Monsoon, low     ಮುಿಂಗಾರು, ಕಡಿಮ್ಮ 

746.  Monsoon, moderate    ಮುಿಂಗಾರು, ಭಧಮ ಭ 

747. Monsoon, northeast    ಮುಿಂಗಾರು, ಈಶಾನಮ  

748. Monsoon, sets in      ಮುಿಂಗಾರು,ನಅಯ ರಂಬ 

749. Monsoon, Southwest     ಮುಿಂಗಾರು, ನೈಋತಮ  

750. Monsoon, strong    ಮುಿಂಗಾರು, ಫಲವಾದ 

751. Monsoon temporary   advance of             ಮುಿಂಗಾರು, ರ್ತರ್ತಕ ಲ್ಲಕ ಮುನನ ಡೆ 

752. Monsoon temporary  withdrawal of  ಮುಿಂಗಾರು ,ರ್ತರ್ತಕ ಲ್ಲಕ ವಾಸಾತಿ 

753. Monsoon, trough      ಮುಿಂಗಾರು ತಟ್ಟಟ   



754. Monsoon trough, axis of    ಮುಿಂಗಾರು ತಟ್ಟಟ  , ಅಕ್ಷದ 

755.  Monsoon vigorous     ಮುಿಂಗಾರು ಅತಿ ಚ್ಚರುಕಾದ 

756. Monsoon weak    ಮುಿಂಗಾರು ದುಫತಲ 

757. Monsoon winds    ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳ್ಳ 

758. Monsoon withdrawn      ಮುಿಂಗಾರು ಹಿಂದರುಗ್ಗತ್ತ 

759. Most       ಹೆಚ್ಚು  

760. Mostly      ಹೆಚಾು ಗ್ಗ 

761. Mountain wave    ತತ ಅಲೆ 

762. Move      ಚಲ್ಲಸು 

763. Movement     ಚಲನೆ  

N 

764. National Aeronautics &   ರಾಷಿಟ ರೀಮ ವೈಮಾನಿಕ ಭತ್ತತ  ಬಾಹಾಮ ಕಾವ ಆಡ್ಳಿತ 

                Space Administration  

765. National Oceanic &    ರಾಷಿಟ ರೀಮ ಸಾಗಯ ಭತ್ತತ   ವಾಯುಮಂಡ್ಲದ ಆಡ್ಳಿತ 

 Atmospheric  Administration 

766. Nautical mile     ನವಿಕಯ, ಷಮುದಯ ಯಾನದ ಮೈಲ್ಲ 

767. Naval fleet     ನೌಕಾ ಡೆ 

768. Near        ಸತಿತ ಯ 

769. Nearly (normal )    ಸುಮಾರು (ಸಾಮಾನಮ ) 

770. Neighbourhood    ಅಕಕ ಕಕ  ನೆರೆಹೊರೆ ಸಾಮಿಮ  ಸತಿತ ಯದಲ್ಲಲ ರುವಿಕೄ  

771. Next hours     ಮುಿಂದನ ಗಂಟೆಗಳ 

772. Night      ರಾತಿಯ , ಇರುಳ್ಳ, ನಿಶ್ 

773. Nocturnal radiation    ರಾತಿಯ ಮ ವಿಕ್ಯಣ 

774. No large change    ದೇಡ್ಡ  ಫದಲ್ದಣೆ ಇಲಲ   

775. No modification    ಯಾವುದ ಫದಲ್ದಣೆ ಇಲಲ   

776. No significant change    ಯಾವುದ ಯ ಮುಖ ಫದಲ್ದಣೆ ಇಲಲ   

777. Nodal agency     ಷಸಕಾಯ ಸಂಸ್ಥಥ   

778. Noon      ಭಧಾಮ ಸನ  

779. Normal     ಸಾಧಾಯಣ 

780. Normal temperature    ಸಾಮಾನಮ  ರ್ತಮಾನ   

781. Normal rainfall     ಸಾಧಾಯಣ ಭಳೆ  

782. Normal, departure from   ಸಾಮಾನಮ , ನಿಗತಭನ 

783. Northerly     ಉತತ ಯ ದಿಂದ 



784. Northwesterly     ವಾಯುಮ  ದಿಂದ 

785. North northwesterly    ಉತತ ಯ ವಾಯುಮ  ದಿಂದ 

786. North northeasterly     ಉತತ ಯ ಈಶಾನಮ  ದಿಂದ 

787. Northeasterly     ಈಶಾನಮ  ದಿಂದ 

788. Norwesters     ವಾಯುಮ  ಮಾರುತದಿಂದ ಉಿಂಟಾಗು                                                                                

                                                                                     ಗುಡುಗ್ಗನಿಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಳೆ   

789. Noticeable             ಗಭನಸತ  

   (signs of the monsoon are)                          (ಮುಿಂಗಾರು ಚಿಹೆನ ಗಳ್ಳ)                                    

790. Now       ಈಗ 

791. Nowcasting     ಅಲ  ಅಧಿಮ ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

792. Nucleus     ಕಿಂದಯ , ಗುಿಂಫ 

793. Nuclear     ಯಮಾಣು 

794. Numerical weather prediction   ಸಂಖಮ ತಭ ಕ ಸವಾಮಾನ ಬವಿಶಮ   

 

O 

795. Observed (sky)    ಅಲ್ೀಕ್ತ (ಆಕಾವ) 

796. Observations     ಅಲ್ೀಕನಗಳ್ಳ  

797. Observations, actual time of   ಅಲ್ೀಕನಗಳ್ಳ, ನಿಜವಾದ ಷಭಮ   

798. Observation astronomical   ವಿೀಕ್ಷಣೆ ಖಗೀಳವಿಜೆಾ ನ   

799. Observation climatological   ವಿೀಕ್ಷಣೆ ವಾಯುಗುಣ ಶಾಷತ ರ (ನಶಾಷತ ರ) 

800. Observation, meteorological   ಅಲ್ೀಕನ ಸವಾಮಾನ 

801. Observation, pilot balloon   ವಿೀಕ್ಷಣೆ, ಸವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ ತಿಳಿಮಲು ತೇಲ್ಲಬಟ್ಟ     

                                                             ಫಲೂನ್ನ 

802. Observation, principal synoptic  ವಿೀಕ್ಷಣೆ, ಯ ಧಾನ ಸಾರಾಿಂವ 

803. Observation, radiosonde   ವಿೀಕ್ಷಣೆ, ರೇಡಿಯಸೀOಡೆ 

804. Observation, radio wind   ವಿೀಕ್ಷಣೆ, ರೇಡಿಯೀ ಗಾಳಿ   

805. Observation, seismological   ಅಲ್ೀಕನ, ಭೂಕಂನಶಾಷತ ರ 

806. Observations, ship    ಅಲ್ೀಕನಗಳ್ಳ, ಸಡ್ಗು 

807. Observations, special time of    ಅಲ್ೀಕನಗಳ್ಳ, ವಿಶೇಶ ಷಭಮ 

808. Observatory, pilot balloon   ವಿೀಕ್ಷಣಲಮ, ಪೈಲರ್ಟ ಫಲೂನ಄   

809. Observatory, surface    ವಿೀಕ್ಷಣಲಮ, ಮೇಲೆಭ ೈ  

810. Occasional, rain, drizzle  ಕೄಲವಮ್ಮಭ   ಭಳೆ, ತ್ತಿಂತ್ತರು ಭಳೆ 

811. Occasionally    ಕೄಲವಮ್ಮಭ  



812. Occur, will, may likely    ಸಂಬವಿಷಫಹುದು, ಸಾಧಮ ತ್ತ ಇದೄ 

813. Occurrence     ಘಟ್ನೆ, ಸಂಬ 

814. Off coast     ತಿೀಯದಿಂದ ಆಚೆ 

815. Offshore wind      ಕಡ್ಲ್ದಚೆಮ ಗಾಳಿ 

816. Octa       ಅಷ್ಟ 0ವ 

817. On shore wind     ತಿೀಯ ಗಾಳಿಮಲ್ಲಲ   , ಕಡ್ಲ ತಿೀಯದ ಗಾಳಿ 

818. Onset      ಆರಂಬ 

819. Onset of monsoon      ಮುಿಂಗಾರನ ಆರಂಬ ಮುಿಂಗಾರನ ಆಗಭನ 

820. Onset of rain     ಭಳೆ ಆರಂಬ 

821. Off the coast      ಕರಾಳಿಯಿಂದ 

822. Oppressively hot day      ವಿರೀತ ಬಸ್ಥ ದನ 

823. Origin       ಮೂಲ 

824. Origin, time of      ಮೂಲ, ಷಭಮದ 

825. Originating (from Arabian sea )  ಹುಟುಟ  (ಅಯಬಫ ೀ  ಷಮುದಯ ದಿಂದ) 

826. Orographic  effect    ತತದ ಯ ಭಾ 

827. Orography  ¬     ತತ ವಿಜಾಾ ೆ ನ 

828. Oscillation Outlook    ಆಿಂದೇೀಲನ ದೃಷಿಟ ಕೊೀನ   

829. Overcast (sky)     ಮೀಡ್ ಕವಿದ ವಾರ್ತಯಣ (ಆಕಾವ) 

830. Ozone     ಸಾಿಂಧಿೀಕೃತ ಆಭಲ ಜನಕ ರೂ      

831. Ozone layer    ಓಝೀನ಄ ದಯ 

P 

832. Parabola     ಯಲಮ 

833. Parallax     ಸಾಥ ನಭಾಷ 

834. Parameter     ನಅಯ ಚಲ, ಯ ಷಕತ  ನಿಮರ್ತಿಂಕ 

835. Particularly     ವಿಶೇಶವಾಗ್ಗ  

836. Partly      ಭಾಗಶಃ   

837. Partly cloudy (clouded)   ಭಾಗಶಃ ಮೀಡ್ (ಮೀಡ್ದ) 

838. Parts ((central parts of the country) ಭಾಗಗಳ್ಳ (ದವದ ಕಿಂದಯ  ಭಾಗಗಳ್ಳ) 

839. Pascal      ನಅಷಕ ಲ್ 

840. Passed      ಹಾದುಹೊೀಯತ್ತ 

841. Passed off      ಯವಾನಿಷಲ್ದಗ್ಗದೄ 

842. Past weather      ಕಳೆದ ಸವಾಮಾನ 

843. Patches (of clouds)   ಮೀಡ್ಗಳ ತೇಪ್ಗಳ್ಳ    



844. Peninsula     ಯಾತಮ ದ್ ೀ 

845. Peninsula, Indian    ಯಾತಮ ದ್ ೀ, ಭಾಯತದ 

846. Peninsula, South     ಯಾತಮ ದ್ ೀ, ದಕಿ್ಣ 

847. Peninsula, extreme south   ಯಾತಮ ದ್ ೀ, ದಕಿ್ಣದ ತ್ತದ  

848. Period      ಅಧಿ 

849. Periodic waves    ತರಂಗಾತತ 

850. Period of oscillation    ಆಿಂದೇೀಲನದ ಅಧಿ 

851. Persist (the disturbance persists) ಇರುತತ ದೄ  (ಅಡ್ಚಣೆ ಮುಿಂದುರದದೄ) 

852. Persistence      ನಿರಂತಯತ್ತ 

853. Phenomenal seas     ಅದುಬ ತ ಷಮುದಯ ಗಳ್ಳ 

854. Photometer     ತೇಜೀಮಂಡ್ಲ 

855. Plantimeter       ಷಭತಲ ಕಿೄೀತಯ  ಮಾಕ 

856. Plains      ಫಮಲು 

857. Polarization     ಧ್ರಯ ವಿೀಕಯಣ 

858. Pole      ಧ್ರಯ  

859. Polar region     ಧ್ರಯ  ಯ ದವ 

860. Pollutants     ಮಾಲ್ಲನಮ ಕಾಯಕಗಳ್ಳ 

861. Pollution     ಮಾಲ್ಲನಮ  

862. Positive     ಧನತಭ ಕ 

863. Possible     ಸಂಬನಿೀಮ 

864. Possibility     ಸಾಧಮ ತ್ತ 

865. Potential      ಯ ಚಛ ನನ  ಕರ್ತತತ್    ಸಾಭಥಮ ತದ 

866. Potential  energy    ವಿಬ ವಕ್ತ   ಸಂಭಾಮ  ವಕ್ತ  

867. Port      ಬಂದರು  

868. Port Liaison Officer    ಬಂದರು ಸಂಕತ ಅಧಿಕಾರ 

869. Port Officers     ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಗಳ್ಳ 

870. Port Warning     ಬಂದರು ಎಚು ರಕೄ 

871. Power       ವಕ್ತ  

872. Practically      ನಅಯ ಯೀಗ್ಗಕವಾಗ್ಗ  

873. Practically absent     ನಅಯ ಯೀಗ್ಗಕವಾಗ್ಗ ಇಲಲ ದರುವುದು 

874. Practically stationary     ನಅಯ ಯೀಗ್ಗಕವಾಗ್ಗ ಸಾಥ ಯ   

875. Precipitation     ಭಳೆ 

876. Precipitation, local      ಭಳೆ, ಷಥ ಳಿೀಮ 



877. Precipitation, orographic    ಭಳೆ, ಆತತಕ ಗುಡ್ಡ  ಯ ದವದ  

878. Precipitation, thundery  ಭಳೆ, ಗುಡುಗ್ಗನ 

879. Present weather     ಯ ಸುತ ತ ಸವಾಮಾನ 

880. Press bulletin      ತಿಯ ಕಾ ಯದ 

881. Pressure     ಒತತ ಡ್ 

882. Pressure (estimated central )   ಒತತ ಡ್ (ಅಿಂದಾಜು ಕಿಂದಯ ) 

883. Pressure rise     ಒತತ ಡ್ ಏರಕೄ ¬ 

884. Pressure fall     ಒತತ ಡ್ದ ತನ    

885. Pressure, low    ಒತತ ಡ್, ಕಡಿಮ್ಮ 

886. Pressure, high     ಒತತ ಡ್, ಹೆಚಿು ನದು 

887. Pressure gradient (steep)  ಒತತ ಡ್ದ ಯ ಣತ್ತ, ಓಲು (ಕಡಿದಾದ) 

888. Prevail, dry weather will   ಅಸ್ಥತ ತ್ ದಲ್ಲಲ ದೄ, ಶುಶಕ  ಸವೆ 

889. Prevailing westerlies    ಚಾಲ್ಲತ ಮಲ್ಲಲ ರು ಶಿು ಭ ಮಾರುತಗಳ್ಳ 

890. Prevailing wind    ಚಾಲ್ಲತ ಮಲ್ಲಲ ರು ಗಾಳಿ 

891. Previous   Probability   ಹಿಂದನ ಸಂಬನಿೀಮತ್ತ  

892. Probable     ಸಂಬನಿೀಮ  

893. Prognosis     ಮುನನ ರವು 

894. Prognostic chart –    ಮುನನ ರವಿನ ನಕಿೄ  

895. Propogation     ಯ ಸಾಯ 

896.  Psychrometer     ಸೈಕೊಯ ೀಮಿೀಟ್ರ್ 

897. Public services     ಸಾತಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ್ಳ 

898. Public Works Department     ಲ್ೀಕೊೀಯೀಗ್ಗ ಇಲ್ದಖೆ 

899. Pyrheliometer     ಸೌಯವಿಕ್ಯಣ  ಮಾಕ 

Q 

900. Quadrant       ವೃತತ  ರಧಿಮ ನಲಕ ನೇ ಒಿಂದು ಭಾಗ, ಕೊೀನಮಾಕ 

901. Quantitative Precipitation Forecast  ರಮಾಣತಭ ಕ ಭಳೆ ಮುನ್ಸೂ ಚನೆ 

902. Quake      ಭೂಕಂ, ನಡುಗು, ಕಂನಆಸು 

R 

903. Radar ¬    ರಾಡಾರ್ 

904. Radar, cyclone detection   ರಾಡಾರ್, ಚಂಡ್ಮಾರುತ ತ್ತತ  

905. Radar echoes ¬    ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನಯಣನ 

906. Radar, storm detecting  ¬   ರಾಡಾರ್, ಚಂಡ್ಮಾರುತ ತ್ತತ ಸಚ್ಚು  (ಕಂಡುಹಡಿ) 



907. Radar, wind finding     ರೇಡಾರ್, ಗಾಳಿ ಹುಡುಕು ¬ 

908. Radial velocity ¬    ತಿಯ ಜಮ ದ ದಕ್ಕ ನಲ್ಲಲ ರು  ವೇಗ 

909. Radian      ಕೊೀನಮಾಕ 

910. Radiation     ವಿಕ್ಯಣ  

911. Radiation cooling    ವಿಕ್ಯಣ ತಂಪುಗಳಿಸುವಿಕೄ  

912. Radioactivity     ವಿಕ್ಯಣಶಿೀಲತ್ತ 

913. Radioactivity, natural    ವಿಕ್ಯಣಶಿೀಲತ್ತ, ನೈಷಗ್ಗತಕ  

914. Radioactivity, artificial   ವಿಕ್ಯಣಶಿೀಲತ್ತ, ಕೃತಕ 

915. Radiant energy    ವಿಕ್ಯಣಶಿೀಲ  ವಕ್ತ  

916. Radiation, solar    ವಿಕ್ಯಣ, ಸೌಯ 

917. Radiation, longwave    ವಿಕ್ಯಣ, ದೀಘತ ತರಂಗ 

918. Radiation, short wave    ವಿಕ್ಯಣ, ಅಲ  ತರಂಗ 

919. Radio theodolite     ನಿಷತ ಿಂತ್ತ ದೂಯದವತಕದಿಂದ ಕೊೀನಗಳನ್ನನ  ಅಳೆಯು     

             ಉಕಯಣ   

920. Radio winds      ನಿಷತ ಿಂತ್ತ ಮಾರುತಗಳ್ಳ 

921.  Rain,exceptionally heavy  Rain, isolated  ಭಳೆ, ಅಸಾಧಾಯಣ ಭಾರೀ ಭಳೆ, ಅಲಲ ಲ್ಲಲ  

922.  Rain, scattered     ಭಳೆ, ಚದುರದ 

923.  Rain, fairly widespread     ಭಳೆ, ಸಾಕಷುಟ  ವಾಮ ಕ ವಾದ 

924.     Rain, heavy          ಭಳೆ, ಭಾರ 

925.    Rain, very heavy      ಭಳೆ, ಅತಿ ಭಾರ 

926. Rain, extremely heavy    ಭಳೆ, ಅತಮ ಿಂತ ಭಾರ 

927. Rain, continuous ¬    ಭಳೆ, ನಿರಂತಯ 

928.  Rain, fairly continuous   ಭಳೆ, ಸಾಕಷುಟ  ನಿರಂತಯ 

929.  Rain, intermittent    ಭಳೆ, ಭರುಕಳಿಸು, ಬಟುಟ  ಬಟುಟ  ಫರು  

930. Rain, widespread    ಭಳೆ, ವಾಮ ಕವಾಗ್ಗ  

931. Rainbow     ಭಳೆಬಲುಲ , ಕಾಭನಬಲುಲ  

932. Rarefaction     ವಿಕಾಷಸ್ಥಥ ತಿ, ವಿಯಳತ್ತ 

933. Rainfall     ಭಳೆ 

934. Rainfall data     ಭಳೆ ಮಾಹತಿ   

935. Rainfall records    ಭಳೆ ದಾಖಲೆಗಳ್ಳ 

936. Rangauge     ಭಳೆ (ಜತನಮ ) ಮಾಕ 

937. Rain rate  intensity    ಭಳೆ ಯ ಮಾಣ ತಿೀಯ ತ್ತ 

938. Rain shadow region    ಭಳೆ ನೆಯಳ್ಳ ಯ ದವ 



939.  Rain squall     ಭಳೆ ಬರುಗಾಳಿ 

940.  Rain storm     ಭಳೆ ಚಂಡ್ಮಾರುತ  

941. Rainy      ಭಳೆಮ 

942. Rainy day     ಭಳೆಮ ದನ 

943. Rainy weather     ಭಳೆಮ ಸವಾಮಾನ   

944. Rapidly    ಶಿೀಘಯ ವಾಗ್ಗ 

945. Rear      ಹಿಂಫದ 

946. Recede     ಹಿಂತಿರುಗು 

947. Receiver    ಸ್್ಥ ೀಕರಸುರು 

948. Record     ದಾಖಲೆ 

949. Recorded     ದಾಖಲ್ದಗ್ಗದೄ 

950. Recur      ಪುನಃ  

951. Recurve     ಹಿಂದಕೄಕ  ಬಾಗ್ಗಸು 

952. Recurvature     ಹಿಂದಕೄಕ  ಬಾಗ್ಗರುವಿಕೄ, ಪುನರಾತಿತತ 

953. Reference       ಸೂಚಿತ   

954. Reflection     ಯ ತಿಪಲನ 

955. Refraction     ಕ್ಯ ೀಬನ 

956. Refractive index    ಕ್ಯ ೀಕಾಯಕ ಸೂಚಮ ಿಂಕ 

957. Region      ಯ ದವ 

958. Related to       ಕೄಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ್ತ¬ 

959. Relative humidity    ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದಯ ತತ 

960. Relative velocity    ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೇಗ 

961. Relay      ಭರುಯ ಸಾಯ, ಪುನಃ ಯ ಸಾಯ 

962. Remain     ಉಳಿದ 

963. Remote  sensing    ದೂಯ ನಿಯಂತಿಯ ತ 

964. ¬Report, weather    ಸವಾಮಾನ ಯದ 

965. Report, regional daily weather   ಯದ, ನಅಯ ದಶಿಕ ದೆನಂದನ ಸವಾಮಾನ 

966. Reported     ಯದಯಾಗ್ಗದೄ 

967. Rest      ಉಳಿದ, ವಿಶಾಯ ಿಂತಿ  

968. Revolution     ರಬಯ ಭಣೆ  

969. Ridge (a high pressure )  ಬೆಟ್ಟ  (ಹೆಚಿು ನ ಒತತ ಡ್) 

970. Rising      ಏರುತಿತ ರು 

971. Risk      ಅನಅಮ 



972. River      ನದ 

973. River Basin     ನದ ಜಲ್ದನಮನ 

974. River sub-basin    ನದ ಉ ಜಲ್ದನಮನ 

975. Rocket      ರಾಕೄರ್ಟ  

976. Rotation     ಬಯ ಭಣ ,ಸುತ್ತತ  

977. Rough        ಒಯಟು ಬರುಸಾದ 

978. Rough to very rough sea                    ಒಯಟು ಭತ್ತತ  ಒಯಟ್ಟನಿಿಂದ ಬರುಸು/ ಅತಿ ಬರುಸ್ಥನಿಿಂದ     

                                  ಕೂಡಿದ ಷಮುದಯ  

979. Runway     ವಿಮಾನ ಏರಳಿಯು  ಯಸ್ಥತ  

S 

980. Sand storm       ಭಯಳ ಬರುಗಾಳಿ  

981. Satellite     ಉಗಯ ಸ  

982. Satellite meteorology    ಉಗಯ ಸ ನಶಾಷತ ರ   

983. Satellite observation    ಉಗಯ ಸ ವಿೀಕ್ಷಣೆ 

984. Satellite soundings    ಉಗಯ ಸ ಆಳಮಾನಗಳ್ಳ 

985. Saturated      ಪೂತಿತ ಆಧಯ ತವಾದ 

986. Saturation     ಶುದಧ ತ್ , ಅಧಿಯ ತಕಯಣ 

987. Scalar        ಯ ಮಾಣವುಳು  ಆದರೆ ದಕುಕ  ಇಲಲ ದ 

988. Scale      ಯ ಮಾಣ   

989. Scale, absolute temperature    ಯ ಮಾಣದ, ಸಂಪೂಣತ ರ್ತಮಾನ 

990. Scale, Centigrade temperature  ಯ ಮಾಣದ, ಸ್ಥಿಂಟ್ಟಗೆಯ ೀಡ್ ರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಕ ೀಲ್,  

991. Scale, Fahrenheit temperature  ಯ ಮಾಣದ, ಫಾಮ ಯನ್ಿ ೀರ್ಟ ರ್ತಮಾನ  

992. Scanty      ಕಡಿಮ್ಮ 

993. Scarcity     ಕೊಯತ್ತ  

994. Scattered     ಚದುರದ 

995. Scattered, light    ಚದುರದ, ಬೆಳಕು 

996. Scintillation     ಕ್ಡಿಹಾರಸುವಿಕೄ, ಮಿನ್ನಮಿನ್ನಗುವಿಕೄ, ಥಳಥಳಿಸುವಿಕೄ 

997. Screen      ಯ ದವತನ ಪಲಕ 

998. Sea      ಷಮುದಯ  

999. Seas, calm      ಷಮುದಯ ಗಳ್ಳ,ಯ ಶಾಿಂತ     

1000. Seas, high      ಷಮುದಯ ಗಳ್ಳ, ಎತತ ಯದ  

1001. Seas, moderate     ಷಮುದಯ ಗಳ್ಳ, ಭಧಮ ಭ 

1002. Seas, rough      ಷಮುದಯ ಗಳ್ಳ, ಒಯಟು 



1003. Seas, smooth      ಷಮುದಯ ಗಳ್ಳ, ನಮವಾದ 

1004. Sea breeze      ಷಮುದಯ  ತಂಗಾಳಿ 

1005. Sea level correction     ಷಮುದಯ  ಭಟ್ಟ ದ ತಿದುದ ಡಿ 

1006. Sea level pressure    ಷಮುದಯ  ಭಟ್ಟ ದ ಒತತ ಡ್   

1007. Sea level rise   ¬    ಷಮುದಯ  ಭಟ್ಟ  ಏರಕೄ 

1008. Sea surface temperature   ಷಮುದಯ  ಮೇಲೆಭ ೈ ರ್ತಮಾನ   

1009. Season      ಋತ್ತ 

1010. Semi arid climate     ಅರೆ ಶುಶಕ  ಸವಾಮಾನ 

1011. Season, cold ¬      ಋತ್ತ, ಶಿೀತ  

1012. Season, hot      ಋತ್ತ, ಬಸ್ಥ 

1013. Season, monsoon      ಋತ್ತ   ಮುಿಂಗಾರು  

1014. Season, pre-monsoon   ಋತ್ತ, ಪೂತ   ಮುಿಂಗಾರು  

1015. Season, post-monsoon    ಋತ್ತ ಈಶಾನಮ   ಮುಿಂಗಾರು  

1016. Season, rainy      ಋತ್ತ, ಭಳೆ 

1017. Season, summer     ಋತ್ತ, ಬೇಸ್ಥಗೆ, 

1018. Season, winter ¬    ಋತ್ತ, ಚಳಿಗಾಲ 

1019. Seasonal changes    ಋತ್ತಮಾನದ ಫದಲ್ದಣೆಗಳ್ಳ 

1020. Seasonal (rainfall  Secondary )  ಕಾಲ್ೀಚಿತ (ಎಯಡ್ನೆಮ, ಅನಂತಯದ, ಅಧಿೀನ  ಭಳೆ) 

1021. Seiche      ಏರಳಿತ,ಮ ರ್ತಮ ಷ 

1022. ¬ Semi permanent    ಅರೆ ಶಾವ್ ತ 

1023. Seismograph    ಭೂಕಂನ ಮಾಕ  

1024. Sensible heat     ಸಂವೇದನಶಿೀಲ ಶಾಖ  

1025. Setting      ಸಾಥ ನೆ ಜೀಡ್ಣೆ 

1026. Several     ಸಲವಾರು 

1027. Severe cyclone    ತಿೀಯ ವಾದ ಚಂಡ್ಮಾರುತ 

1028. Severe cyclonic storm    ತಿೀಯ ವಾದ ಚಂಡ್ಮಾರುತ 

1029. Severe thunderstorm    ತಿೀಯ ವಾದ ಗುಡುಗುಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಳೆ 

1030. Severe weather monitoring   ತಿೀಯ  ಸವಾಮಾನ ಮೇಲ್್ಲಚಾಯಣೆ    

1031.  Shallow (depression)    ಆಳವಿಲಲ ದ (ವಾಯುಭಾಯ ಕುಸ್ಥತ) 

1032. Shimmer     ಮಿನ್ನಗು 

1033. Showers (of rain, snow etc )   ಸುರಭಳೆ (ಭಳೆ, ಹಭ ಇರ್ತಮ ದ) 

1034. Showers, light      ಸುರಭಳೆ, ಸಗುಯ 

1035.  Showers, moderate    ಸುರಭಳೆ, , ಭಧಮ ಭ  



1036. Showers, heavy   Signs (are noticeable ) ಸುರಭಳೆ, ಭಾರ ಚಿನ್ೆ  ಗಳ್ಳ (ಗಭನಸತವಾಗ್ಗವೆ) 

1037. Signals      ಸಂಕತಗಳ್ಳ 

1038. Signals, cyclonic   storm warning ಸಂಕತಗಳ್ಳ, ಚಂಡ್ಮಾರುತದ ಎಚು ರಕೄ 

1039. Signal, distant cautionary   ಸಂಕತಗಳ್ಳ, ದೂಯದ ಎಚು ರಕೄ 

1040. Signals, distant warning   ಸಂಕತಗಳ್ಳ,  ದೂಯದ ಎಚು ರಕೄ 

1041. Signals, local cautionary  ಸಂಕತಗಳ್ಳ, ಷಥ ಳಿೀಮ ಎಚು ರಕೄಮ 

1042. Signals, local warning     ಸಂಕತಗಳ್ಳ, ಷಥ ಳಿೀಮ ಎಚು ರಕೄಮ 

1043. Signals, danger     ಸಂಕತಗಳ್ಳ, ಅನಅಮ 

1044. Signals, great danger      ಸಂಕತಗಳ್ಳ, ದೇಡ್ಡ  ಅನಅಮ 

1045. Significant     ಭಸತ್  

1046. Skies      ಆಕಾವ 

1047. Skies, clear     ಆಕಾವ ,ನಿಭತಲ ಶುಬಯ   

1048. Skies, cloudy     ಆಕಾವ, ಮೀಡ್ದ 

1049. Skies, partly cloudy    ಆಕಾವ, ಭಾಗಶಃ ಮೀಡ್ದ 

1050. Sleet     ಹಭ ವೃಷಿಟ  

1051.  Slight      ಷ್ ಲ   

1052. Slope      ಇಳಿಜಾರು 

1053. Snow      ಹಭ 

1054. Snow fall     ಹಭ ತನ, ಹಭನಅತ 

1055. Snow-flakes     ಹಭ ದಯಗಳ್ಳ 

1056. Soil moisture      ಭಣ್ಣಣ ನ ತೇವಾಿಂವ 

1057. Solar constant     ಸೌಯ ಸ್ಥಥ ಯ 

1058. Solar energy     ಸೌಯ ವಕ್ತ  

1059. Solistice,    ಅಮನ ಸಂಕಾಯ ಿಂತಿ 

1060. Solistice , summer    ಬೇಸ್ಥಗೆ ಅಮನ ಸಂಕಾಯ ಿಂತಿ 

1061. Solistice, winter    ಚಳಿಗಾಲದ ಅಮನ ಸಂಕಾಯ ಿಂತಿ, ಭಕಯ ಸಂಕಾಯ ಿಂತಿ   

1062. Southeasterly     ಆಗೆನ ೀಮವಾಗ್ಗ 

1063. South southeasterly      ದಕಿ್ಣ ಆಗೆನ ೀಮವಾಗ್ಗ 

1064. Southerly     ದಕಿ್ಣದಿಂದ  

1065. South southwesterly    ದಕಿ್ಣ ನೈಋತಮ ವಾಗ್ಗ   

1066. Southwesterly     ನೈಋತಮ ವಾಗ್ಗ 

1067. Specific heat      ನಿದತಶಟ  ಶಾಖ 

1068. Special      ವಿಶೇಶ 



1069.  Special, bulletin     ವಿಶೇಶ, ಯ ಕಟ್ಣೆ 

1070. Special weather warning  ಸಾತಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಶ ಸವಾಮಾನ  

   for public  Services   ಎಚು ರಕೄ   

1071. Spectrum     ಣತಟ್ಲ, ರೀಹತ 

1072. Speed      ವೇಗ 

1073. Speed in kmph    ವೇಗ ಕ್.ಮಿೀ. ಯಲ್ಲಲ  

1074. Speed, reaching     ವೇಗ, ತಲುಪುತಿತ ದೄ 

1075. Speed, exceeding     ವೇಗ, ಮಿೀರದೄ 

1076. Speed reaching a maximum of  ಗರಶಠ  ವೇಗ ತಲುಪುತಿತ ದೄ 

1077. Spell of cold weather  ¬   ಶಿೀತ ವಾರ್ತಯಣದ ಅಧಿ 

1078. Spell of hot weather ¬     ಬಸ್ಥ ವಾರ್ತಯಣದ ಅಧಿ 

1079. Spherics     ಗೀಳಾಕಾಯದ 

1080. Spring tide ¬     ಸಂತ ಋತ್ತ ,ಉಫಫ ಯ 

1081. Squall       ಬರುಗಾಳಿ 

1082. Squall-line       ಸಾಲುಸಾಲ್ದದ ಬರುಗಾಳಿ 

1083. Squally weather    ತಿೀಯ  ಬರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸವಾಮಾನ 

1084. Stability     ಸ್ಥಥ ಯತ್ತ 

1085. Standard     ಯ ಮಾಣ್ಣತ, ನಿಮತ ಆದವತ 

1086. Standard deviation    ಯ ಮಾಣ್ಣತ ವಿಚಲನ  

1087. State of sea      ಷಮುದಯ ದ ಸ್ಥಥ ತಿ   

1088. State of sky     ಆಕಾವದ ಸ್ಥಥ ತಿ 

1089. Stationary     ಸ್ಥಥ ಯ ಸಾಥ ಯ ನಿವು ಲ 

1090. Steered     ಮುನನ ಡೆಸ್ಥದೄ, ತಿರುಗು     

1091. Storm-path, cyclonic     ಚಂಡ್ಮಾರುತ ಮಾಗತ 

1092.  Storm, severe cyclonic   ಚಂಡ್ಮಾರುತ, ತಿೀಯ  ಚಂಡ್ಮಾರುತ  

1093. Storm surge, cyclonic  ¬   ಚಂಡ್ಮಾರುತದ ಉಲಫ ಣ   

1094. Storm warning centre    ಚಂಡ್ಮಾರುತದ ಎಚು ರಕೄ ಕಿಂದಯ  

1095.  Stratopause       ಷತ ಯಸ್ಥೀಮ್ಮ    

1096. Stratosphere     ಷತ ಯಗೀಲ 

1097. Strengthen                ಫಲಗಳಿಸು 

1098. monsoon has strengthened       ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಫಲವಾಗ್ಗದೄ 

1099. Strike coast      ಕರಾಳಿಮನ್ನನ  ತಲುಪು, ರ್ತಗು ಹೊಡೆ ಅ ಳಿಸು 

1100. Skirt coast     ಕರಾಳಿಮ ಅಿಂಚ್ಚ ಕಡ್ಲಂಚಿನಲ್ಲಲ  ಸಂಚರಸು 



1101. Strength of tropical cyclone   ಉಶಣ ಲಮದ ಚಂಡ್ಮಾರುತದ ಫಲ 

1102. Strong      ಯ ಫಲ   

1103. Strong, winds     ಫಲವಾದ, ಗಾಳಿ  

1104. Structures     ಯಚನೆಗಳ್ಳ 

1105.  Subdivisions (of districts etc )  ಉವಿಭಾಗಗಳ್ಳ (ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಇರ್ತಮ ದ) 

1106. Sub division, meteorological   ಉ ವಿಭಾಗ, ಸವಾಮಾನ 

1107. Sublimation    ಉತ ತನ ಸಂಷಕ ಯಣ, ಉರ್ತತ ಯಣ    

1108. Submontane (regions, district )         ಷಬಾಭ ಿಂಟೇನ಄ (ಯ ದವಗಳ್ಳ, ಜಿಲೆಲ ) 

1109. Subnormal         ಸಾಮಾನಮ ಭಟ್ಟ ಕ್ಕ ಿಂತ  ಕೄಳಭಟ್ಟ ದ,ಅಸಾಮಾನಮ , 

1110. Subsidence     ಇಳಿಯುವುದು, ತಗಿುವಿಕೄ 

1111. Sub-tropical area    ಉ-ಉಶಣ ಲಮದ ಯ ದವ 

1112. Sudden     ಸಠಾತ್ ,ಇದದ ಕ್ಕ ದದ ಿಂತ್ತ 

1113. Suddenly     ಇದದ ಕ್ಕ ದದ ಿಂತ್ತ 

1114. Sultry     ತಿೀರಾ ಸ್ಥಕೄಯಾದ, ಭೇಗೆಮ ,ಧಗೆಮ   

1115. Summary     ಸಾರಾಿಂವ 

1116. Summary, weather   ಸಾರಾಿಂವ, ಸವಾಮಾನ 

1117. Summary, Regional Daily Weather ಸಾರಾಿಂವ, ನಅಯ ದಶಿಕ ದನದ ಸವಾಮಾನ     

1118. Sunshine     ಸೂಮತಯ ಕಾವ 

1119. Sunshine Recorder    ಸೂಮತಯ ಕಾವ ದಾಖಲ್ಲಸು ಯಂತಯ  

1120. Sunspot    ಸೌಯಕಲೆ 

1121. Surface      ಮೇಲೆಭ ೈ   

1122. Surface, chart     ಮೇಲೆಭ ೈ, ನಕಿೄ  

1123. Surface observation    ಮೇಲೆಭ ೈ ವಿೀಕ್ಷಣೆ 

1124. Surface Observatories    ಮೇಲೆಭ ೈ ವಿೀಕ್ಷಣಲಮಗಳ್ಳ   

1125. Swell   Synoptic    ಹಗಿ್ಗ ಸು ಸಾರಾಿಂವ 

1126. Synoptic chart     ಸಾರಾಿಂವ ನಕಿೄ  

1127.  Synoptic features  systems    ಸಾರಾಿಂವ ಲಕ್ಷಣದ ಮ ಸ್ಥಥ   

1128. Synoptic observation    ಸಾರಾಿಂವ ವಿೀಕ್ಷಣೆ 

1129. Synoptic scale     ಸಾರಾಿಂವದ ಯ ಮಾಣ 

1130. Synoptic situation    ರಸ್ಥಥ ತಿಮ ಸಾರಾಿಂವ 

 

 



T 

1131. Tangent     ಷ ವತ ರೇಖೆ 

1132. Tangential velocity¬    ಷ ವತನಿೀಮ ವೇಗ 

1133. Telecommunication  ¬    ದೂಯಸಂಕತ 

1134. Telegram, landline    ತಂತಿತತಮಾನ, ಭೂಸಂಕತ 

1135. Telegraph officials    ಟೆಲ್ಲಗಾಯ ಫ್ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ಳ¬ 

1136. Teleprinter     ತಂತಿಮುದಯ ಕ 

1137. Telescope     ದೂಯದವತಕ  

1138. Temperature     ರ್ತಮಾನ 

1139. Temperature, day    ರ್ತಮಾನ, ದನದ  

1140. Temperature, dew point    ರ್ತಮಾನ, ಇಫಫ ನಿ ಬಿಂದು ಉಷ್ಣ ಿಂವ 

1141. Temperature, dry bulb                 ರ್ತಮಾನ, ಶುಶಕ  (ಒಣ)ಬ್ಬರುಡೆಮ 

1142. Temperature, effective                 ರ್ತಮಾನ, ರಣಭಕಾರ 

1143. Temperature fall                  ರ್ತಮಾನ ಕುಸ್ಥತ  

1144. Temperature inversion                 ರ್ತಮಾನ ವಿಮತಮ   

1145. Temperature maximum                 ರ್ತಮಾನ ಗರಶಠ  

1146. Temperature minimum                 ರ್ತಮಾನ ಕನಿಶಠ   

1147. Temperature night                  ರ್ತಮಾನ ರಾತಿಯ    

1148. Temperature rise                  ರ್ತಮಾನ ಏರಕೄ   

1149. Temperature, sea surface   ರ್ತಮಾನ, ಷಮುದಯ  ಮೇಲೆಭ ೈ  

1150. Temperature, wet bulb   ರ್ತಮಾನ, ಆದಯ ತ ಬ್ಬರುಡೆಮ   

1151. Temperature highest  maximum ರ್ತಮಾನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಗರಶಠ  

1152. Temperature, lowest  minimum ರ್ತಮಾನ, ಅತಿ ಕಡಿಮ್ಮ ಕನಿಶಠ  

1153. Temperature, highest minimum  ರ್ತಮಾನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಕನಿಶಠ  

1154. Temperature, lowest maximum  ರ್ತಮಾನ, ಅತಿ ಕಡಿಮ್ಮ ಗರಶಠ  

1155. Temperature, virtual     ರ್ತಮಾನ, ವಾಷತ  

1156. Temporarily     ರ್ತರ್ತಕ ಲ್ಲಕವಾಗ್ಗ 

1157. Temporary     ರ್ತರ್ತಕ ಲ್ಲಕ 

1158. Tend      ಒಲವು 

1159. Tending to move    ಷರಷಲು ಹೊೀಗುತಿತ ರುವುದು ಒಲವಿನತತ  ಮುನನ ಡೆ 

1160. Theodolite    ದೂಯದವತಕದಿಂದ ಕೊೀನಗಳನ್ನನ  ಅಳೆಯು ಉಕಯಣ    

1161. Thermal capacity    ಉಶಣ  ಸಾಭಥಮ ತ 



1162. Thermal conductivity     ಉಶಣ  ವಾಸಕತ್ತ 

1163. Thermal diffusivity    ಉಶಣ  ವಿಭಿನನ ತ್ತ 

1164. Thermal expansion    ಉಶಣ  ವಿಷತ ಯಣೆ  

1165. Thermocline                        ಷಮುದಯ ದಲ್ಲಲ  ಬಸ್ಥಯಾದ ನಿೀರನಿಿಂದ ತಣಣ ನೆಮ ನಿೀಯನ್ನನ    

                                                                                    ಬೇತಡಿಸು ಸ್ಥೀಮ್ಮ 

1166. Thermometer     ಉಶಣ ರ್ತಮಾಕ , ಖಯತ್ಮಾಕ   

1167. Thermograph                                ಉಶಣ ತ್ತಮನ್ನನ  ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸು ಷಲಕಯಣೆ,  

                                             ಉಶಣ ರ್ತಮಾನದವತಕ ಅಲೇಖ                                  

1168.  Thermogram                                 ಉಶಣ ತ್ತಮನ್ನನ  ಚಿತಿಯ ಸು ಹಾಳೆ 

1169. Thermostat    ರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಥ ಯತ್    

1170.  Thick fog ¬     ದ  ಮಂಜು ದಟ್ಟ  ಮಂಜು 

1171. Thunder     ಗುಡುಗು 

1172. Thunder clouds        ಗುಡುಗು ಉಿಂಟುಮಾಡು ಮೀಡ್ಗಳ್ಳ 

1173. Thunder rain        ಗುಡುಗುಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಳೆ 

1174. Thunderstorm     ಗುಡುಗು ಸ್ಥಡಿಲು , ಗುಡುಗುಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಳೆ 

1175.  Topography (coastal)    ಷಥ ಳಾಕೃತಿ (ಕರಾಳಿ) 

1176.  Transmitter     ಪ್ಯ ೀಶಕ 

1177. Transmission     ಯ ಷಯಣ 

1178. Traverse wave     ಅಡ್ಡ  ಅಲೆ 

1179. Thermal expansion    ಉಶಣ  ವಿಷತ ಯಣೆ   

1180. Tropical easterly jet   ಉಶಣ ಲಮದ ಪೂತದ ಧಾರಾಕಾಯ ಮಾರುತ(ಈಷಟ ಲ್ಲತ ಜ್ಞರ್ಟ) 

1181. Trough     ತಟ್ಟಟ , ಜಲನಅತ್ತಯ  

1182. Trough of low pressure   ಕಡಿಮ್ಮ ಒತತ ಡ್ದ ತಟ್ಟಟ  

1183. Trough (monsoon )    ತಟ್ಟಟ  (ಮುಿಂಗಾರು) 

1184. Thundershowers    ಗುಡುಗುಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಳೆ 

1185. Thundersquall     ಬರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಡುಗ್ಗನ ಭಳೆ 

1186. Tidal wave     ಉಫಫ ಯವಿಳಿತದ ಅಲೆ 

1187.  Tides      ಅಲೆಗಳ್ಳ, ಉಫಫ ಯವಿಳಿತಗಳ್ಳ 

1188. Time      ಷಭಮ  

1189. Time (GMT )     ಷಭಮ (GMT ) 

1190. Time (IST )     ಷಭಮ (IST) 

1191. Tornado     ಸುಿಂಟ್ಯಗಾಳಿ 

1192. Trace of rainfall     ಭಳೆಬದದ   ಕುರುಹು 



1193. Traces      ಕುರುಹುಗಳ್ಳ 

1194. Trend      ಯ ವೃತಿತ    

1195. Tropics     ಉಶಣ ಲಮಗಳ್ಳ 

1196. Tropical     ಉಶಣ ಲಮದ 

1197. Tropical area ¬    ಉಶಣ ಲಮದ ಯ ದವ 

1198. Tropopause     ಸವಾಸ್ಥೀಮ್ಮ 

1199. Troposphere     ಸವಾಗೀಲ   

1200. Turbulence     ಯ ಕಿುಫಧ ತ್ತ    

1201. Twilight     ಸಂಧಿ ಯ ಕಾವ 

1202. Typhoon    ಚಂಡ್ಮಾರುತ 

1203. Type (of cloud )    ವಿಧ ಮಾದರ (ಮೀಡ್ದ) 

1204. Threatening     ಬೆದರಕೄ ಹೆದರಸು 

U 

1205. Ultra violet     ನೇಯಳಾತಿೀತ, ನಿೀಲಲ್ೀಹರ್ತತಿೀತ  

1206. UTC       UTC 

1207. Umbra      ಪೂಣತ ಛಾಯೆ,  ಪೂಣತ ನೆಯಳ್ಳ 

1208. Under influence   ಯ ಭಾದಡಿಮಲ್ಲಲ     

1209. Unfavourable     ಅನ್ನಕೂಲವಿಲಲ ದ , ಅಹತಕಯ 

1210. Unimportant     ಮುಖಮ ಲಲ ದ 

1211. Unit      ಮೂಲಮಾನ  

1212. Updraft     ಕೄಳಗ್ಗನಿಿಂದ ಮೇಲೆ ನ್ನಗಿು ಗಾಳಿ   

1213. Upper air cyclonic circulation                 ಮೇಲ್ಲನ ವಾಯು ರಚಲನೆ,ಆತತಮಾರುತ ಸುತ್ತತ ವಿಕೄ 

1214. Unsettled     ಷರಡಿಷಲ್ದಗದ 

1215. Upwelling ¬     ಮೇಲಕೄಕ ತಿತ   ಷಮುದಯ ದ ಮೇಲ್ಲು ಲುಮ್ಮ 

V 

 

1216. Vapour pressure    ಬಾಶ  ಷಭಧತ ಬಾಶ  ಒತತ ಡ್ 

1217. Variance  ¬     ಭಿನನ ತ್ತ 

1218. Vector      ಯ ಮಾಣ ಭತ್ತತ  ದಕುಕ  ಇರು 

1219. Valley       ಕಣ್ಣವೆ,ಕಂದಯ, ತಗಿಾದ   ಯ ದವ 

1220. Vapour     ಆವಿ ಸಬೆ 

1221. Vapour pressure    ಆವಿ ಒತತ ಡ್ 



1222. Variable      ಮ ತಮ ಮ ಫದಲ್ದಯಷಫಹುದಾದ     

1223. Variable skies      ಮ ತಮ ಮವಿರು ಆಕಾವ   

1224. Variable winds    ಮ ತಮ ಮವಿರು ಗಾಳಿಗಳ್ಳ 

1225. Vegetation     ಷಷಮ ಗತ  

1226. Velocity ¬     ವೇಗ 

1227. Very heavy     ಅತಿ ಭಾರ 

1228. Very poor     ತ್ತಿಂಬಾ ಕಳಪ್ 

1229. Vibration    ಕಂನ, ಸು ಯಣ   

1230.  Viscosity     ಸ್ಥನ ಗದ ತ್ತ ಅಿಂಟುಗುಣ ಜಿಗುಟು 

1231. Visibility      ಗೀಚಯತ್ತ 

1232. Visible radiation    ಗೀಚಯ ವಿಕ್ಯಣ ¬ 

1233. Visibility, very poor  ¬    ಗೀಚಯತ್ತ, ಅತಮ ಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ  

1234. Visibility, poor     ಗೀಚಯತ್ತ, ಕಡಿಮ್ಮ 

1235. Visibility, moderate    ಗೀಚಯತ್ತ, ಭಧಮ ಭ 

1236. Visibility, good     ಗೀಚಯತ್ತ, ಉತತ ಭ ¬ 

1237. Visibility, very good    ಗೀಚಯತ್ತ, ತ್ತಿಂಬಾ ಉತತ ಭ 

1238. Visibility, excellent    ಗೀಚಯತ್ತ, ಅತ್ತಮ ತತ ಭ ¬ 

1239. Visibility, horizontal    ಗೀಚಯತ್ತ, ಷಭತಲ ಷಭಭಟ್ಟ ದ 

1240. Visibility, slant     ಗೀಚಯತ್ತ, ಓರೆಮ ( ವಾಲ್ಲಸು,ಇಳಿಜಾರು ಮಾಡು) 

1241. Visibility, vertical     ಗೀಚಯತ್ತ, ಲಂಫ ¬ 

1242. Visibility meter    ಗೀಚಯತ್ತ ಮಾಕ 

1243. Visual range     ದೃಷಿಟ ಗೀಚಯ,( ಕಣ್ಣಣ ಗೆ ಕಾಣ್ಣಸು, ಚಾಕಿುಶ) ಶ್ಯ ೀಣ್ಣ 

1244. Vulnerable,     ದುಫತಲ 

1245. Vulnerability    ದುಫತಲತ್ತ 

1246. Visual cyclonic storm signals    ದೃಷಿಟ ಗೀಚಯ ಚಂಡ್ಮಾರುತ ಸಂಕತಗಳ್ಳ 

1247. Vortex      ಸುಳಿ ಆತತ 

1248. Vorticity     ಆತತತ್ತ, ಸುಳಿತನ 

1249. Vorticity,  Absolute    ಆತತತ್ತ,(ಸುಳಿತನ) ಸಂಪೂಣತ 

1250. Vorticity, Relative    ಆತತತ್ತ,(ಸುಳಿತನ) ಸಾಪೇಕಿ್ತ, 

W 

1251. Wall cloud      ಮೀಡ್ದ ಗೀಡೆ 

1252. Warning     ಎಚು ರಕೄ 

1253. Warning, cyclone    ಎಚು ರಕೄ, ಚಂಡ್ಮಾರುತ  



1254. Warning, frost     ಎಚು ರಕೄ, ನಿೀರುಗಡೆಡ  

1255. Warning, gale     ಎಚು ರಕೄ, , ಬರುಗಾಳಿ (ಕಡುಗಾಳಿ) 

1256. Warning, heavy rainfall   ಎಚು ರಕೄ, ಭಾರ ಭಳೆ 

1257. Warning, hurricane    ಎಚು ರಕೄ, ಚಂಡ್ಮಾರುತ 

1258. Water spout ¬      ನಿೀಯಸುಳಿಗಂಫ ¬ 

1259. Water vapour     ನಿೀರನ ಆವಿ 

1260. Wave direction    ಅಲೆಮ ದಕುಕ  

1261. Wave speed      ಅಲೆಮ  ವೇಗ 

1262. Wave period     ಅಲೆಮ ಅಧಿ 

1263. Wave height      ಅಲೆಮ ಎತತ ಯ 

1264. Wave fetch     ಅಲೆಮ,ಕರೆತರು  

1265. Wave spray     ಅಲೆಮ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಸನಿ 

1266. Weaken     ದುಫತಲಗಳಿಸು 

1267. Weather     ಸವಾಮಾನ  

1268. Weather analysis    ಸವಾಮಾನ ವಿಶ್ಲ ೀಶಣೆ 

1269. Weather chart     ಸವಾಮಾನ ನಕಿೄ  

1270. Weather cloudy    ಮೀಡ್ದ ವಾರ್ತಯಣ (ಸವಾಮಾನ ) 

1271. Weather cold ¬    ಶಿೀತದ (ತಂನಅದ) ವಾರ್ತಯಣ (ಸವಾಮಾನ ) 

1272. Weather disturbed     ಕದಡಿದ ವಾರ್ತಯಣ (ಸವಾಮಾನ ) 

1273. Weather dry     ಶುಶಕ  ವಾರ್ತಯಣ (ಸವಾಮಾನ 

1274. Weather elements    ಸವಾಮಾನ ಅಿಂವಗಳ್ಳ 

1275. Weather fair, fine     ನಿಭತಲವಾದ, ಉತತ ಭವಾದ ¬ ವಾರ್ತಯಣ 

1276. Weather hot      ಬಸ್ಥ (ಉಶಣ ದ) ವಾರ್ತಯಣ 

1277. Weather modification    ಸವಾಮಾನ ಫದಲ್ದಣೆ 

1278. Weather rainy     ಭಳೆಮ ವಾರ್ತಯಣ (ಸವಾಮಾನ ) 

1279. Weather regimes    ಸವಾಮಾನದ ಯ ಬತ್  

1280. Weather rough     ಸವಾಮಾನ, ಒಯಟು 

1281. Weather stormy     ಸವಾಮಾನ, ಚಂಡ್ಮಾರುತದಿಂದ ಕೂಡಿದ 

1282. Weather squally    ಸವಾಮಾನ, ಬರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ 

1283. Weather sultry    ಸವಾಮಾನ ,ತಿೀರಾ ಸ್ಥಕೄಯಾದ, ಭೇಗೆಮ ಧಗೆಮ   

1284. Weather report     ಸವಾಮಾನ ಯದ 

1285. Weather reconnaissance flight  ಸವಾಮಾನ ಷಥ ಳಾನ್ೆ ೀಶಣೆಮ ಉಡ್ಡ ಮನ (ಹಾರಾಟ್) 

1286. Weather modification    ಸವಾಮಾನ ಫದಲ್ದಣೆ 



1287. Weather watch    ಸವಾಮಾನ ವಿೀಕ್ಷಣೆ 

1288. Well marked (disturbance)   ಚೆನನ ಗ್ಗ ಗುರುತಿಷಲ್ದಗ್ಗದೄ (ಕಿೊೀಭೆ)  

1289. Well marked Low pressure area ಸುಷ ಶಟ  ಕಡಿಮ್ಮ ಒತತ ಡ್ದ ಯ ದವ 

1290. Westsouthwesterly     ಶಿು ಭದ ನೈಋತಮ ದಿಂದ ಬೀಸು 

1291. Westerly      ಶಿು ಭದಿಂದ ಬೀಸು 

1292. West northwesterly     ಶಿು ಭದ ವಾಯುಮ ದಿಂದ ಬೀಸು 

1293. Western disturbance    ಶಿು ಭದ ಕಿೊೀಭೆ   

1294. Western disturbance affecting   ಶಿು ಭದ ಕಿೊೀಭೆ  ರಣಭ ಬೀರುತತ ದೄ 

1295. Western disturbance approaching  ಶಿು ಭದ ಕಿೊೀಭೆ ಷಮಿೀನಆಸುತಿತ ದೄ 

1296. Western depression    ಶಿು ಭದ ವಾಯುಭಾಯ ಕುಸ್ಥತ 

1297. Westerlies     ಶಿು ಭದಿಂದ ಬೀಸು ಮಾರುತಗಳ್ಳ  

1298. Wet      ಸಸ್ಥಯಾದ. ತಮದ , ಒದೄದಯಾದ 

1299. Wet spell      ಭಳೆಯಿಂದ ಸಸ್ಥಯಾದ ಅಧಿ 

1300. Whirl wind     ಚಕಯ ಮಾರುತ, ಸುಿಂಟ್ಯಗಾಳಿ 

1301. Wind                      ಮಾರುತ, ಗಾಳಿ 

1302. Wind energy                   ಗಾಳಿ ವಕ್ತ  

1303. Wind direction     ಗಾಳಿಮ ದಕುಕ  

1304. Wind profiler                     ಮೀಡ್ದ ನಅವ್ ತ ಚಿತಯ ಗಳನ್ನನ  ತ್ತಗೆಯು 

1305. Wind speed                    ಗಾಳಿಮ ವೇಗ   

1306. Wind pressure                    ಗಾಳಿಮ ಒತತ ಡ್ 

1307. Wind vane                     ಗಾಳಿ ದಕೂೂ ಚಿ , ಗಾಳಿಗ್ಗರುಗಟೆ   

1308. Wind velocity                     ಗಾಳಿಮ ವೇಗ¬ 

1309. Wind calm     ಶಾಿಂತ ಮಾರುತ  

1310. Windward     ಗಾಳಿಮ ದಕ್ಕ ನಲ್ಲಲ ರು    

1311. Wind rose     ಗಾಳಿಮ  ಆತತನ ನಕಿೄ  

1312.  Wind shear     ವಾಯು ರತತನೆ 

1313. Wind, strong     ಗಾಳಿ ,ಫಲ  

1314. Wind, surface     ಗಾಳಿ, ಮೇಲೆಭ ೈ 

1315. Wind, upper     ಗಾಳಿ, ಮೇಲ್ದಬ ಗ  ಮೇಲಭ ಟ್ಟ ದ 

1316. Wind, variable    ಗಾಳಿ, ಛಲರಮಾಣ, ಬೇರೆಯಾಗು, ಮ ತಮ ಮ  ಸಾಧಮ    

1317. Wind backing    ಗಾಳಿ ಹಮುಭ ಖ   

1318. Wind veering     ದಕುಕ  ಫದಲ್ದಯಸು 

1319. Wind discontinuity    ಅಸಂತತ ವಿಚಿಛ ನನ , ಅಿಂತಯ   



1320. Winter solistice    ಭಕಯ ಸಂಕಯ ಭಣ   

1321. With little change    ಷ್ ಲ  ಫದಲ್ದಣೆಯಿಂದಗೆ 

1322. With the advance of the day   ದನ ಮುಿಂದುರದಂತ್ತ 

1323. With the passage of cyclonic storm etc. ಚಂಡ್ಮಾರುತದ ಮಾಗತದೇಿಂದಗೆ 

1324. With occasionally heavy to   ಕೄಲವಮ್ಮಭಭಾರಯಿಂದ ಅತಿ ಭಾರ ಭಳೆಯಿಂದಗೆ 

               Very heavy falls 

1325. Within a degree of    ಒಿಂದು ಅಿಂವದೇಳಗೆ 

1326. Withdraw     ಹಿಂತ್ತಗೆದುಕೊಳಿು  

1327. Withdrwal     ವಾಸಾತಿ, ಹಿಂತ್ತಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವಿಕೄ 

1328. World Meteorological Organisation  ವಿವ್  ಸವಾಮಾನಶಾಷತ ರ ಸಂಘಟ್ನೆ 

1329. Worsen     ಇನ್ಸನ  ಕೄಡಿಸು, ಹಾಳ್ಳ ಮಾಡು 

X 

1330. X-axis      ನಅದಾಕ್ಷ    

1331. X-ray      ಕ್ಷ-ಕ್ಯಣ 

Y 

1332. Y-axis       ಲಂಬಾಕ್ಷ 

1333. Yield          ಇಳ್ಳರ 

Z 

1334. Zenith      ಖಭಧಮ , ತ್ತತತ ತ್ತದ, ಶಿಖಯ 

1335. Zone      ಲಮ 

1336. Zone,arid     ಲಮ, ಶುಶಕ  

1337. Zone, frigid     ಲಮ, ಕೊರೆ ಛಳಿಮ, ಶಿೀತದ 

1338. Zone, temperate    ಲಮ, ಷಭಶಿೀತೀಶಣ  

1339. Zone, torrid     ಲಮ, ಸುಡುಬಸ್ಥಲ್ಲನ 

1340. Zonal wind flow   ಲಮದ ಗಾಳಿ ಸರವು 


