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प्रस्िाविा 
 

प्रािायय श्री. गो. रा. पराजंपे यानंी हा “वैज्ञाचनक पाचरभाचिक संज्ञा कोश” ियार केला 
असून ह्याि गचणि, वास्िव व रसायन या िीन मौचलक चवज्ञानाचं्या संज्ञाचं्या व्याख्या समाचवष्ट 
केल्या आहेि. मराठी वैज्ञाचनक साचहत्याि ह्या कोशाने महत्त्वािी भर टाकली आहे. 

 
सवय भारिीय चवद्वान व चवशिेिः मराठी भाचिक चवद्वान यानंा वैज्ञाचनक चवियावंर 

चलचहिाना चनरुत्साचहि करणारी मुख्य अडिण म्हणजे आवश्यक अशा वैज्ञाचनक संज्ञािंी उणीव ही 
होय. िागंल्या िागंल्या िज्ज्ञानंा वैज्ञाचनक संज्ञाचं्या उणीवमुेळे देशी भािामंध्ये चलचहण्यािी इच्छा 
असूनही लेखणी उिलण्यास उत्साह वाटि नाही. त्याकचरिा अलीकडे ३०–३५ विांमध्ये िंत्र व 
चवज्ञान चवियासं आवश्यक अशा पचरभािा व संज्ञा कोशाचं्या चनर्ममिीिे अनेक प्रयत्न करण्याि आले 
आहेि व त्या चदशनेे प्रगिीही पुष्ट्कळ झाली आहे. त्या प्रयत्नािें साित्यही राखण्याि येि आहे. कें द्र 
सरकार, प्रादेचशक सरकारे, चवद्यापीठे व खाजगी व्यक्िी व संस्था यािें प्रयत्न सुरू आहेि. परंिु 
ह्या प्रयत्नामंध्ये अजून एकसूत्रिा येि नाही. 

 
चनरचनराळ्या चवद्वानानंी चनरचनराळ्या प्रकारच्या संज्ञा एकाि कल्पनेच्या अचभव्यक्िी-

कचरिा सुिचवल्या आहेि. संज्ञा चनर्ममिीच्या धोरणाच्या बाबिीिही मिभेद वा चदशाभेद चदसिाि. 
उदाहरणाथय, पचहला व सवाि जुना चवद्वत पक्ष असे म्हणिो की, संज्ञा वा पचरभािा यािंी चनर्ममिी 
त्या भािेच्या प्रकृिीशी सुसंगि पाचहजे. आंिरराष्ट्रीय पचिमी संज्ञा व पचरभािा या लॅचटन व ग्रीक 
भािाचं्या छायेखाली ियार झाल्या आहेि व पचिमी भािाचं्या प्रकृिीशी त्यािें सुसंवाचदत्व त्यामुळे 
अबाचधि राहिे. भारिीय भािाचं्या प्रकृिीशी त्या चवसदृश आहेि. म्हणून आंिरराष्ट्रीय संज्ञािंा वा 
पचरभािािंा स्वीकार न करिा भारिीय भािाचं्या प्रकृिीशी जुळिील अशा नव्या सजं्ञा व पचरभािा 
ियार करणे योग्य होय. या पक्षाि एक आत्यंचिक भािाशुचिवादी पंथ आहे. ह्या पथंाने भारिीय 
भािामंध्ये गेली ६ श ेवि ेरूढ होि गेलेले फारसी अरबी शब्दही काढून टाकण्यािा खटाटोप गेली 
५० विे िालचवला आहे. कै. डॉ. रघुवीर इत्याचद मंडळीनी याि धोरणाने प्रिंड पचरभािा कोश 
संस्कृि भािेच्या आधारे चनर्ममले आहेि. त्यासि अनुसरून प्रथमिः महाराष्ट्र राज्याच्या भािा 
संिालनालयाने प्रशासचनक काययवाही कचरिा “पदनाम कोशा” सारखे संस्कृिचनष्ठ कोश चनमाण 
केले. 

 
परंिु अलीकडे या भािाशुचिवादी पक्षाला मागे टाकून दुसरा पक्ष पुढे आला आहे. त्या 

पक्षािे म्हणणे असे की, िंत्र व चवज्ञान यासंबधंी संज्ञा व पचरभािा ियार करिाना एक महत्त्वािी 
गोष्ट ध्यानाि ठेचवली पाचहजे िी ही की, आपल्या भािा व साचहत्य हे अजून परावलंबी व 
अनुकरणात्मक अवस्थेि आहे. त्याि िंत्र व चवज्ञान यािंी माडंणी कधीि न झाल्यामुळे आपल्या 
चशक्षकानंा व चवद्यार्थ्यांना नजीकच्याि नव्हे िर दूरच्या काळापययि पचिमी भािामंधील िंत्र व 
चवज्ञान याचं्यावरि अवलंबनू रहाव ेलागणार आहे. अशा स्स्थिीि आंिरराष्ट्रीय पचिमी संज्ञा व 
पचरभािा यािंा त्याग करून नवीन संस्कृिचनष्ठ संज्ञा व पचरभािा रूढ करू लागल्याने चवद्यार्थ्यांिा 
व चशक्षकािंा िंत्र व चवज्ञान याचं्या मूलस्थानाशी, उगमाशी व ज्ञानभाडंागाराशी संबंधि िुटेल व 
त्यामुळे िंत्र व चवज्ञान यािंी देशी भािामंध्ये अचभव्यक्िी होण्यािी आशाि दुरावले. अचधक 
प्रयत्नशील चवद्याथी व चशक्षक यानंा दुबार श्रम पडिील. कारण त्यानंा देशी व पचिमी अशा भािावंर 
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सारखेि पचरश्रम करण्यािी पाळी येईल. िसे होऊ नये म्हणून पचिमी संज्ञा व पचरभािा यािंा त्याग 
करू नये; परंिु सामान्य कल्पनािें वािक असे नवीन संस्कृिचनष्ठ शब्द स्वीकाराव.े रसायन 
शास्त्रािील १०३ मुलद्रव्याचं्या मूळ संज्ञाि ठेवणे जरूर आहे. कारण त्या मूलद्रव्यािंी हजारो 
प्रकारिी संयुगे रसायनशास्त्राि येिाि. उदाहरणाथय, ऑस्क्सजन हे मूलद्रव्य धरले िर त्या 
मूलद्रव्यािी चवदु्यत संयोगाने ककवा इिर मूलद्रव्याचं्या संयोगाने पािं पंिवीस प्रकारिी संयुगे ियार 
होिाि. िसेि त्या मूलद्रव्यािेही रूपािंर होिे. या सवांना रघुवीर पििीिे नवीन संस्करण लाग ू
केले िर मराठी ककवा देशी भािेिून चशकणाऱ्या चवद्यार्थ्यांिे ककवा चशकचवणाऱ्या चशक्षकािे 
अध्ययनािे काम दुबार वाढिे. त्यापेक्षा मूलद्रव्याचं्या संज्ञा जशाच्या िशा पचिमी स्वरूपािि ठेवनू 
स्वीकारणे सध्याच्या अचवकचसि अवस्थेि व्यवहारदृष्ट्या योग्य ठरिे. परंिु हे करिानंा संस्कृि व 
मराठी पयायशब्द देऊन स्पष्टीकरण केल्याने देशी भािािंीही वैज्ञाचनक व िाचंत्रक प्रगिी िालू ठेवणे 
शक्य असिे. मूलद्रव्यामंधील अनेक द्रव्ये गसॅ या स्वरूपाि असिाि. त्यािें सामान्यरूप ‘गसॅ’ 
होय. गसॅला ‘वायु’ हा पयाय प्रस्िुि कोशाि चदला आहे. संस्कृिमधील ‘वायु’ शब्दािा अथय व 
रसायनशास्त्राच्या ‘वायु’ शब्दािा अथय याचं्याि फरक असला िरी दोन्ही अथय काहीं अंशी 
चमळिेजुळिे आहेि. प्रस्िुि कोश हा मध्यममागीकोश आहे. उदा॰ ‘इलेक्रान’ हा शब्द िसाि 
ठेवला आहे. परंिु व्याख्या करिानंा ‘ऋणचवदु्यत उच्चयी कण’ असा संस्कृि पयाय सुिचवला आहे. 
संस्कृिच्या आधारे ियार केलेले शब्द हे चवदेशी संज्ञा व पचरभािा याचं्या अथाशी जमणाऱ्या अथािे 
असले िर िेही संग्रचहि करण्यािा प्रयत्न या कोशाि केला आहे. परंिु ज्या संस्कृिवर 
आधारलेल्या शब्दानंा िसा अथय येि नाहीं, आला िर फार ओढािाण करूनि येिो, असे शब्द डॉ. 
रघुवीरसारख्या पचंडिानंी शुिीकरणाच्या आवशेाने ियार करून स्वीकारले आहेि. अशा िऱ्हेिे 
शब्द या कोशाि क्वचित आले िरी त्यानंा महत्त्व चदलेले नाही. ‘पॅरलल्’ याला समािंर, ‘पॅरलल 
कनेक्शन’ याला एकसरी सबंंध, ‘पचॅसव्हेकटग’ याला चनस्ष्ट्िय करणे असे अन्वथयक शब्द या कोशाि 
चदले आहेि. काही चठकाणी नवीन अथािे ससं्कृि शब्दही स्वीकारले आहेि. 

 
शब्द, संज्ञा ककवा पचरभािा यािंी चनर्ममिी ही प्रत्यक्ष व्यवहाराि ककवा शास्त्रीय संशोधनाच्या 

संदभाि जेव्हा होिे िेव्हा त्यानंा खराखुरा अथय प्राप्ि होिो. अशा पििीस अन्वथयक शब्दोत्पिीिी 
नैसर्मगक पििी असे म्हणिा येिे. पचिमी भािामंधील िंत्र व चवज्ञान यािंील शब्दानंा अथयपूणयिा या 
नैसर्मगक पििीने चनमाण झाली आहे. वाक्याने चविार व्यक्ि करण्याकचरिा जेव्हा जेव्हा नवीन 
शब्दािी गरज लागिे िेव्हा जो शब्द उत्पन्न होिो िोि अथयपूणय ठरिो. अनुभव, प्रयोग, चविार व 
चविारचवचनमय करीि असिा माणसाला चविार व्यक्ि करण्याकचरिा, वस्िुस्स्थिीिे चनदशयन 
करण्याकचरिा, काही एक चवधान करावसेे वाटिे व िो जे चवधान करिो त्यास वाक्य म्हणिाि. 
संदभावािून शब्दाला अथय नसिो. म्हणून असे एक सवयसाधारण चवधान केले जािे की, अलीकडे 
भारिीय वा देशी भािामंध्ये चवज्ञान व िंत्रचवियक प्रचिपादन करण्याच्या संदभाि कधीही न 
वापरलेले जे हजारो शब्द भारिीय सचमत्या अथवा भािा-संिालनालये चनमाण करीि आहेि िे 
शब्द नैसर्मगक पििीच्या चवरुि, कृचत्रम पििीने चनमाण केलेले असल्यामुळे िे कोशबि 
स्स्थिीमध्ये अथयवान् नसिाि. असे कृचत्रम कोश केवळ चनरथयक शब्दानंा अथयवान बनचवण्यािी सधंी 
प्राप्ि करून देिाि एवढेि म्हणिा येईल. जगािील सवय जुन्या साक्षर भािामंध्ये त्यािें व्याकरण व 
त्यािें कोश ियार झाले आहेि. व्याकरण ज्याप्रमाणे प्रिचलि भािेिे चनयम व अपवाद यािें 
संकलन करिे त्यािप्रमाणे सवय कोश भािेिील प्रिचलि अथययुक्ि शब्दािें सकंलन करिो. परंिु 
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अलीकडे देशी भािामंध्ये ियार केलेले व केले जाणारे कोश हे खरे वाच्याथाने कोशि नव्हेि. 
त्यानंा कोश अशी संज्ञा लाक्षचणक अथानेि देिा येिे. 

 
अगोदर कोश व नंिर भािा असा उलटा िम भारिीयानंा स्वीकारावा लागि आहे. कारण 

भारिीय भािामंध्ये िंत्र व चवज्ञान याचं्या वाढीला अवसर देणे प्राप्ि व अपचरहायय झाले आहे. हे कोश 
चनमाण करिाना शुिीकरणािा व ससं्कृिीकरणािा जो अट्टाहास चदसिो िो मात्र अशास्त्रीय होय 
असे म्हणाव ेलागिे. कारण जगािील कोणिीही समिृ भािा अन्य परकीय भािेिील शब्दािंा प्रिंड 
संग्रह करूनि समिृ बनली आहे असा जगािील सवय भािािंा इचिहास चनणयय देिो. जे पदाथय 
आचण ज्या कल्पना आपल्यापाशी नाहीि िे पदाथय व त्या कल्पना स्वीकारिाना त्या पदाथांिे व 
कल्पनािें वािक शब्दही नैसर्मगकपणे व्यावहाचरक जग आत्मसाि करीि असिे. म्हणूनि त्या 
व्यावहाचरक जगािी भािा व संस्कृिी समिृ होि जािे. म्हणून भािाशुिीकरणािा प्रयोग हा 
अनैसर्मगक, दुराग्रही व भाचिक व सासं्कृचिक प्रगिीला प्रिंड अडिणी चनमाण करणारा ठरिो. 

 
परंिु चवज्ञान व िंत्रचवियक देशी साचहत्य चनमाण करीि असिा परदेशी शब्दािंी गदी 

होऊन देशी भािािंी प्रकृिी चबघडिे म्हणून देशी भािाचं्या चवकासास प्रकृिीशी जमणारी 
शब्दसमृिीि नव्या रीिीने केली पाचहजे असा एक समजंसपणािा आके्षप घेिला जािो. यावरही 
असे उिर देिा येिे की, भािािंी प्रकृिी ही एक प्रवाही स्स्थिी आहे, स्स्थर व सािेबंद स्स्थिी नाही. 
म्हणून अगचणि परकीय शब्द आत्मसाि करणाऱ्या महत्त्वाच्या जागचिक भािािंी प्रकृिी अचधक 
सशक्ि व अथयवैचित्र्याने उज्ज्वल व समिृ झाली आहे. त्यािंी प्रकृिी अशा उच्चस्िरावरील 
आदान-प्रदानाने चवकास पावली आहे. अनुकरणामुळे नव्या शलैी समाचवष्ट झाल्या, शब्दािें 
अनेकचवध पयाय उपलब्ध झाले. गेल्या दोनश े विांि अचधक समृि साचहत्याचं्या व भािाचं्या 
साचन्नध्याि आलेल्या भारिीय देशी भािा यािंी गद्यपद्यपििी अनेक प्रकारानंी बदलली व त्या 
उच्चिर चविाराचं्या अचभव्यक्िीस समथय बनल्या अशी आधुचनक भारिीय भािािंा इचिहास साक्ष देि 
आहे. भारिीय अचिप्रािीन संस्कृि भािा हीसुिा भारिाबाहेरून आलेली असली िरी िी येथे 
स्स्थरावि असिाना चिनेही ऑस्स्रक, द्रचवड इत्यादी जुन्या भारिीय भािापंासून फार मोठे ऋण 
स्वीकारले आहे. यािी दखल जैचमनीच्या पूवयमीमासेंमध्ये आययम्लें च्छ अचधकरणाि मोकळ्या मनाने 
घेिली आहे. या अचधकरणािे चववरण करीि असिा कुमाचरल भट्टाने या ऋणािा िपशीलवार 
पचरिय देऊन असे म्हटले आहे की, हे परकीय शब्द ससं्कृि व्याकरणाच्या व्युत्पिीिे चनयम लावनू 
चसि करू नये. िे ज्या अथी असिील त्याि अथी धार्ममक चवधीमध्ये सुिा वापरणे युक्ि आहे, 
दोिावह नाही. 

 
िात्पयय असे की, पचिमी चवज्ञान व िंत्र याचं्या संज्ञा व पचरभािा स्वभािेि उिलून घेऊन 

आत्मसाि करण्याि अवमान करू नये. त्याबरोबर देशी भािा ककवा ससं्कृिमधील पयायही 
अन्वथयक रूपाने घेिा आल्यास त्याचं्या बरोबरीने वापराव.े आंिरराष्ट्रीय ककवा इंग्रजी संज्ञा वा 
पचरभािा िशाि ठेवल्याने चवज्ञान व िंत्र यािें अजयन करणे अचधक सुलभ होईल. चवज्ञान व िंत्र 
यािंा दैनंचदन अचिवगेशाली चवकास पचिमी भािामंध्ये िालू आहे. असा वगे व चवकास 
साधण्याइिकी गिी भारिीय साचहत्याला अजून यावयािी आहे. त्यास अजून अवधी आहे. आपण 
सध्या मंद अशा अनुकरणावस्थेि आहोि. अशा स्स्थिीि आपल्या ज्ञानाजयनािा साधंा मजबूि व 
कायम ठेवण्याकचरिा शब्दािंी उिल िालू ठेवणे अत्यिं चहिावह आहे. नव्या सजं्ञा व पचरभािा 
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चनमाण करण्यािे प्रयत्नही जरूर कराविे पण त्याि शुद्घीकरणािा अशुि हेिू असू नये. अशा 
प्रयत्नाच्या मुळाशी दोन उचिष्टे आहेि. एक चनरचनराळ्या ज्ञानके्षत्रािील व्यक्िींना देशी भािामध्ये 
चविय प्रचिपादन करण्याच्या वळेी अन्वथयक शब्दािंी वारंवार अडिण भासिे. कारण वैज्ञाचनक व 
िंत्रज्ञ पचंडि स्वभािाचभज्ञ असिािि असे नाही. दुसरे असे की, संज्ञा व पचरभािा याचं्याि सुसूत्रिा 
व मेळ साधावा. त्याि कल्पनािें व पदाथांिे वािक चवचवध पयाय वापरल्यास चविारािा व अथािा 
जो गोंधळ होिो िो त्यामुळे टाळिा येईल. 

 
प्रा. गो. रा. पराजंपे हे प्रख्याि चवज्ञानचशक्षक आहेि. त्याचं्यासारख्या पचरणि प्रज्ञाच्या 

लेखणीिून उिरलेला हा व्याख्याकोश मराठी भािेि अत्यंि मोलािा ठरेल याि शकंा नाही. 
कल्पनािंी व चविारािंी माडंणी करणे म्हणजे व्याख्याकोश करणे ककवा स्विंत्र चनबंध ियार करणे 
होय. त्यामुळेि नव्या पचरभािा–कोशामंध्ये चनसगयिः अथयशून्य असलेल्या शब्दानंा वाक्याि 
गोवल्यामुळे आपोआप अथय प्राप्ि होिो. त्या दृष्टीने शब्दानंा अथय प्राप्ि करून देणारी व्याख्याकोश 
ही अचधक प्रशस्ि व उच्चिर पायरी आहे. म्हणनू महाराष्ट्र राज्य साचहत्य व संस्कृचि मंडळाने हा 
व्याख्याकोश प्रचसि करून मराठी भािेमध्ये एक उत्कृष्ट चविारसाधन चनमाण केले व िे करण्याि 
प्रािायय पराजंपे यानंी िागंले पचरश्रम घेिले याबिल मी महाराष्ट्र राज्य साचहत्य व संस्कृचि 
मंडळाच्या विीने त्यािें हार्मदक आभार मानिो. 
 
वाई. लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
चद. २२ मे १९६९ अध्यक्ष 
 महाराष्ट्र राज्य साचहत्य व ससं्कृचि मंडळ. 
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प्रास्िानवक निवेदि 
 

सध्या जरी बहुिेक चवियािंील चशक्षण मराठी भािेंिून िालि असले िरी लवकरि 
मराठीिा पूणयपणे वापर करणे आवश्यक होईल अशी पुणे चवद्यापीठािी धारणा आहे. या दृष्टीने 
१९५७ साली पुणे चवद्यापीठाने चभन्न चभन्न ज्ञानशाखािंील िज्ज्ञािंी एक मराठी पचरभािा सचमिी 
नेमून अथयपूणय असे पाऊल टाकले. साधारणपणे पदवी–परीके्षपयंिच्या अभ्यासासाठी काही 
चवज्ञान–शाखािंील पचरभािा चनचिि करून चिला चवद्यापीठाने मान्यिा चदली. त्यानंिर 
ज्योचिःशास्त्र, गचणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, वास्िवशास्त्र, मानसशास्त्र, प्राचणशास्त्र आचण भशूास्त्र या 
ज्ञानशाखािंील मान्य पचरभािेच्या इंग्रजी-मराठी आचण मराठी-इंग्रजी अशा चवियवार स्विंत्र 
पुस्स्िका १९६० िे १९६५ या कालावधीि चवद्यापीठाने प्रचसि केल्या. 
 

वरील पुस्स्िकािंील शब्दास प्रचिशब्द ही योजना ठीक आहे. परंिु अभ्यासकािे िेवढ्याने 
समाधान होि नाही. प्रत्येक पाचरभाचिक शब्दाला संकेिाने काही चवचशष्ट अथय प्राप्ि करून चदलेला 
असिो. हे संकेि काय असिाि िे नुसत्या शब्दावरून सहसा ध्यानािं येण्यासारखे नसिे. म्हणनू, 
पाचरभाचिक शब्दािें चवस्िृि स्पष्टीकरण अवश्य असिे. चभन्न चभन्न चवियावंरील पाठ्यपुस्िकािं 
ककवा स्विंत्रपणे चलचहलेल्या गं्रथािं अवश्य िे स्पष्टीकरण चमळू शकिे. िरी सामान्य वािकाला 
ककवा हौशी अभ्यासकाला असे स्विंत्र गं्रथ सहजासहजी उपलब्ध नसिाि ककवा 
समजण्यासारखीही पचरस्स्थिी नसिे. पाचरभाचिक संज्ञािें स्पष्टीकरण ज्यामध्ये चदलेले असिे असे 
उत्कृष्ट कोश पाचिमात्य भािािं चवियवार उपलब्ध आहेि. एवढेि नव्हे िर चकत्येकदा एकाि 
गं्रथाि प्रत्येक पाचरभाचिक संजे्ञिे स्पष्टीकरण इंग्रजी, फ्रें ि, जमयन, रचशयन, स्पॅचनश अशा चभन्न 
भािािूंन चदलेले आढळिे. आपल्या मराठी भाचिकासंाठी अशी काहीिरी सोय असणे अवश्य वाटिे. 
अचखल भारिािंील वैज्ञाचनक प्रगिीच्या दृष्टीने काही प्रमुख भारिीय भािांमध्ये अशा प्रकारिे 
पाचरभाचिक संज्ञािें व्याख्याकोश ियार व्हाविे ही चनकडीिी बाब वाटिे. भारि सरकारने चनयुक्ि 
केलेल्या वैज्ञाचनक आचण िाचंत्रक पचरभािा आयोगाला हे कायय करणे जमण्यासारखे आहे. 
 

पुणे चवद्यापीठािंील शब्दकोशािे, केवळ मराठी भाचिकासंाठी होि असलेले, महान् कायय 
प्रगिीच्या वाटेवर असिानंा वरील प्रकारिा एखादा व्याख्याकोश उपलब्ध नसल्यािी जाणीव 
प्रकिाने भासू लागली. सचमिीच्या काही सभासदानंी या दृष्टीने प्रयत्न करण्यािे ठरचवले, काहींनी 
साहाय्य करण्यािे आश्वासन चदले आचण अखेरीस १९६२ साली चवद्यापीठानेही या प्रयत्नाला 
ित्त्विः मान्यिा चदली. 
 

प्रस्िुि पाचरभाचिक संज्ञाचं्या व्याख्याकोशािी रिना फक्ि िीनि चवियापंुरिी मयाचदि 
आहे, परंिु एवढा िरी उपिम आज प्रकाशनाच्या मागावर आहे हीि मोठी स्फूर्मिदायक आचण 
आनंदािी गोष्ट आहे. कारण वैज्ञाचनक ज्ञानशाखाचं्या बाबिीि असा एखादा प्रयत्न आिापयंि िरी 
मराठी भाचिकासंाठी झाल्यािे पहाण्याि ककवा ऐचकवाि नाही. पुणे चवद्यापीठािी मराठी पचरभािा 
सचमचि १९६५ साली चवसर्मजि झाली आचण त्या कारणाने चनयोचजि व्याख्याकोशािे प्रकाशन 
चवद्यापीठािफे होऊ शकले नाही. 
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पुणे चवद्यापीठाने ज्या ित्त्वावंर आपली शास्त्रीय पचरभािा ियार केली िीि ित्त्व ेसंज्ञाचं्या 
व्याख्याकोशाच्या संदभाि सभंाळण्यािा कसोशीने प्रयत्न केलेला आहे. यापकैी प्रमुख ित्त्व ेअशी 
आहेि:— 
 

सवय शास्त्रामंध्ये लागणाऱ्या सवय पाचरभाचिक संज्ञा शक्यिोंवर संस्कृिोद्भव असाव्या. 
 
आंिरराष्ट्रीय चिहे्न, खुणा आचण सूते्र ही सवय सध्या वापराि आहेि िशीि आपल्याकडे 

वापरण्यासाठी ठेवावी. 
 
आंिरराष्ट्रीय शास्त्रीय संज्ञा आचण वाक्प्रिार यािें भारिीय भािामंध्ये योग्य पयाय देिा येि 

नसिील िर सध्या िे परकीयाचं्या वापराि आहेि िसेि आपल्या वापरासाठी ठेवाव.े 
 
शास्त्रीय आचण िाचंत्रक संज्ञा, शक्यिोवर, अचखल भारिामध्ये एकरूप असाव्या. 
 
रासायचनक द्रव्यािंी नाव ेआचण त्याचं्या नावामंध्ये वळेोवळेी येणारी महत्त्वपूणय पदे, उपपदे 

इत्याचद आचण वास्िवशास्त्रामध्ये परकीयानंी नव्यानेि योचजलेली चकत्येक वस्िंूिी, साधनािंी आचण 
चियािंी परभािेंिील नाव,े संस्कृि भािेच्या सहाय्याने रूपािंचरि करणे जरी अशक्य नसले िरी 
िी, इंग्रजीि आचण आिंरराष्ट्रीय व्यवहाराि वापरिाि िशीि ठेवावी. 

 
उपयुक्ििेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे या व्याख्याकोिाच्या शवेटी 

मराठी वणानुिमे शब्दसूिी घालण्याि आली आहे. असे करण्यािा हेिू उघड आहे आचण िो 
म्हणजे आपली संिमणावस्था आपणाला सुसह्य व्हावी हा होय. िालू पचरस्स्थिीि इंग्रजी 
पाचरभाचिक संज्ञा वापराि असल्याने काहीशा पचरियाच्या वाटि असल्या िरी त्याचं्यापुढे 
दशयचवलेले मराठीिील प्रचिशब्द, पुणे चवद्यापीठाव्यचिचरक्ि, कोणत्याही प्राचिचनचधक अथवा 
अचधकारी संस्थेने एकमुखी मान्य केलेले नाहीि. पचरणामिः, एकाि इंग्रजी पाचरभाचिक संजे्ञला 
मराठीि अनेक पयायी प्रचिशब्द वापराि आहेि. त्याचशवाय, सध्या आणखी एक मोठा फरक पडि 
िालल्यािे दृष्टीस पडिे. पूवी वािकानंा फक्ि इगं्रजी पचरभािाि अवगि होिी व संस्कृििेही ज्ञान 
पुरेसे होिे. सध्या मराठी भािेिा जास्ि वापर होि आहे. अंशिः इंग्रजी नीट समजेनासे झाले आहे. 
आचण संस्कृि भािेिील व्याकरणािे बारकाव ेध्यानाि येऊ शकि नाहीि. भचवष्ट्यकालाि इंग्रजीिे 
आचण संस्कृििे ज्ञान चकिपि चशल्लक राहील, आचण त्यावळेी वापरणाराला पाचरभाचिक संज्ञािूंन 
चकिपि बोध होईल या सवयि गोष्टींिा अंदाज करणे महाकठीण होऊन बसले आहे. अथाि या व 
इिर कारणामुंळे मराठी वणानुिमे शब्दसूिी घालणे चहिावह आचण अपचरहायय वाटले. वणानुिम 
ठरचविाना कोशकार श.ं गं. दािे यानंी मराठीसाठी जो उत्कृष्ट चनयम वापरला त्यािि काही भर 
घालून िो प्रस्िुि शब्दसूिीिी रिना करिाना वापरला आहे. या सूिीिा वािकानंा बराि उपयोग 
होईल अशी आशा आहे. 

 
या संदभाि आणखी एका घटनेिा उल्लेख करणे अवश्य आहे. व्याख्याकोशािे मुद्रण िालू 

असिानाि महाराष्ट्र शासनाने राज्यािील सवय चवद्यापीठे आचण काही नामविं संस्था याचं्या 
सहकायाने एकरूप पनिभािा चनचिि करण्यािा प्रारंभ केला असून िे महान् कायय प्रगिीच्या 
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वाटेवर आहे. या प्रयत्नामुळे नव्याने सुिचवलेले ककवा बदलण्याि आलेले चकत्येक पाचरभाचिक 
शब्द चनचिि आचण संमि होण्याच्या मागावर आहेि. शब्दसूिीमध्ये आिापयंि मान्य झालेल्या 
शब्दािंा िे कंसाि घालून चनदेश करण्यािा प्रयत्न केला आहे. कंसािील शब्दासंमोर चदलेल्या 
पृष्ठाकंावरून त्यािें इगं्रजी पयाय शोधणे सुलभ होईल. 

 
कोशरिनेच्या वळेी चकत्येक इंग्रजी व्याख्याकोशािंा भरपूर वापर करण्याि आला. 

त्यापैकी काहींिा संदभय गं्रथाचं्या यादीि (पचरचशष्ट१) उल्लखे केलेला आहे. असे गं्रथ उपलब्ध 
असल्याने सकंलन कायय फार मोठ्या प्रमाणाि सुलभ झाले व या कोशकारािें आचण त्याचं्या 
प्रकाशन-संस्थािें ऋण मान्य कराव ेलागिे. 

 
अगदी आरंभी साचंगिल्याप्रमाणे व्याख्याकोश-संकलनािे काम करण्यािे अंगावर 

घेिल्यापासून त्यािं चकत्येक चमत्रािें व सहकाऱ्यािें चवशिे साहाय्य आचण मागयदशयन चमळाले. प्रा. 
रा. ना. जोशी, सागंली, (वास्िवशास्त्र); प्रा. मो. ल. िदं्राते्रय, पुणे, (गचणिशास्त्र); डॉ. गो. रा. 
केळकर, पुणे, (रसायनशास्त्र); प्रा. ना. ह. फडके, मंुबई, (गचणिशास्त्र); प्रा. प. म. बवे, मंुबई, 
(रसायनशास्त्र) यािंा प्रामुख्याने आचण आदरपूवयक उल्लेख करणे हे आद्य कियव्य आहे. प्रत्यक्ष 
लेखनकायाि ज्यानंी उत्साहाने सचिय मदि केली त्यामध्ये प्रामुख्याने िरुण चमत्र श्री. मो. ना. 
गोखले (वास्िवशास्त्र); श्री. मो. ग. िापेकर (गचणिशास्त्र); श्री. अ. भा. काळे (रसायनशास्त्र); 
यािंाही गौरवाने नामचनदेश करणे अवश्य आहे. अशा उत्स्फूिय सहाय्याचवना संकलनािे चवस्िृि 
कायय आटोक्याि आले नसिे. 
 
पुणे, गो. िा. पिाजंपे 
१३ मे १९६९.  
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वैज्ञानिक पानिभानिक सजं्ञा 
 

(गनणिशास्त्र, वास्िवशास्त्र, िसायिशास्त्र) 
 

A 
 
(१) आगोन मुलद्रव्यािे चिह्न 
(२) िरंगलाबंी मोजण्याच्या एंगष्ट्रोम मापािे चिह्न. Å 
 

ab 
 
इंग्रजीिील absolute शब्दािे संचक्षप्ि रूप; उपपदाप्रमाणे वापरण्याि येिे. उदा. ab–volt, ab–
ampere. 
 

aberration नवचलि 
 
प्रकाशीय प्रचिमेमधील दोि. 
एका ककवा अनेक कभगािंी अथवा आरशािंी कशीही योजना केली िरी अगदी पूणयपणे चनदोि अशी 
प्रचिमा ियार होि नाही. या कारणाने जो दोि चनमाण होिो िो चविलनािा. यािे काही मुख्य 
प्रकार, वणीय चविलन, गोलीय चविलन वगैरे. 
 

abhenry नििपेक्ष हेन्री 
 

(पाहा henry) 
 

abmho नििपेक्ष म्हो 
 
(पाहा mho) 
 

abohm नििपेक्ष ओहम 
 

(पाहा ohm) 
 

abrasion घिषण 
 
घन पदाथाशी घासल्यामुळे एखाद्या पदाथाच्या पृष्ठभागावर होणारी चझजण्यािी चिया. 
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abrasive घिषक 
 
(नाम). 
 
घनपदाथाच्या पृष्ठभागािा खडबडीिपणा घालचवण्याकचरिा, अथवा पृष्ठभाग चझजचवण्यासाठी, 

ककवा त्याला िकाकी आणण्यासाठी उपयोगी पडणारा पदाथय. 
 
नैसर्मगक–हीरा, कोरंडम्, एमरी. 
 
कृचत्रम–टंग्स्टन ककवा बोरान काबाइड, िोचमक ककवा फेचरक आक्साइड इ. 
 

abrasive घिषक 
 

)चवशिेण(  
घियणाने दुसरा पदाथय चझजचवण्यािी पात्रिा ज्याि आहे असा पदाथय. 
 

abrasive hardness घिषणासंबंधी कठीणपणा 
 
घियणाने ककवा ओरखडा ओढल्याने होणाऱ्या पृष्ठभागाच्या चझजेला घडणारा चवरोध. 
 

abscissa भुज (गनणि) 
 
अवकाशािील एखादा कबदु नेमका कोठे आहे हे सागंण्यासाठीं म्हणजेि त्यािे स्थान चनचिि 
करण्यासाठी जे अंक वापरिाि त्यानंा चनबधंने म्हणिाि. आलेख ियार करण्यासाठी जेव्हा 
परस्पराशंी काटकोनािं असलेल्या दोन सरळ रेिािंी योजना करिाि िेव्हा त्यानंा निबंधिाचें अक्ष 
म्हणिाि. आडव्या रेिेला X अक्ष आचण उभ्या रेिेला Y अक्ष अशी नाव े देण्यािा प्रघाि आहे. 
आलेखावरील कोणत्याही कबदूिे Y अक्षापासूनिे (काटकोनािं मोजलेल्या आडव्या) अंिराला भजु 
म्हणिाि.  
 

absolute केवल, नििपेक्ष 
 
स्विंत्र. कशावर अवलंबून नसणारे. 
 

absolute constant नििपेक्ष स्स्ििाकं, नििपेक्ष नित्याकं 
 
ज्या अंकािे मूल्य कोणत्याही संदभाि अथवा पचरस्स्थिीि कायम राहिे िो स्स्थराकं ककवा चनत्याकं 
होय. (उदा. १०, √७, π, ९ इ.). याच्या उलट काही अंक स्वच्छंदपणे ठरचवलेले असून त्यािें 
मूल्य फक्ि ठराचवक पचरस्स्थिीिि स्स्थर राहिे. यानंा यादृस्च्छक ककवा कस्ल्पि स्स्थराकं 
म्हणिाि. (उदा. g, c इ.) 
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absolute convergent series नििपेक्ष अनभमुखश्रेणी 
 
(पाहा convergent series) 
 

absolute density नििपेक्ष घििा 
 
दर एकक आकारमानामध्ये जेवढी वस्िु सामावलेली असिे चििे वस्िुमान. दशमान पििीनुसार, 
एक घनसेंचटमीटर आकाराच्या वस्िंूिे ग्राम मापाने भरणारे वस्िुमान. 
 

absolute error नििपेक्ष चूक (तु्रनि) 
 
 मोजमापाि ककवा गचणिकृत्याि, रीि बरोबर असिानाही, आलेली िूक. जेव्हा वस्िुिः x येवढी 
संख्या िुकीने m इिक्या मापाने लहान ककवा मोठी आढळिे िेव्हा चििे माप x±m असे दशयचविाि. 
यावरून अशा वळेी आढळणारी िूक m चनरपेक्ष समजिाि. 
 

absolute humidity नििपेक्ष आर्द्षिा 
 
हवामानशास्त्रामध्ये, (१) एक एकक आकारमानाि असलेल्या जलबाष्ट्पािे वस्िुमान अथवा 
जलबाष्ट्पािी घनिा. ही घनिा ग्राम∕घनसेंचटमीटर या मापाने दशयचविाि. (२) जलबाष्ट्पािा दर 
एकक के्षत्रफळावर पडणारा दाब. हा वायुभारमापनाच्या पििीने दशयचवला जािो. 
(दोन्ही व्याख्या अथाि सममूल्य आहेि.) 
 

absolute index of refraction नििपेक्ष प्रणमिाकं 
 
चनवाि प्रदेशािून प्रकाश जेव्हा वस्िुमय प्रदेशाि (माध्यमाि) प्रवशे करिो िेव्हा घडणाऱ्या 
प्रणमनािा अंक. 
 

absolute inequality नििपेक्ष असमा 
 
दोन राशींिील नीिोच्चभाव दशयचविाना अव्यक्िाच्या सवय मूल्यानंा लागू पडणारी असमा. उदा॰ जर 
क्ष एकापेक्षा मोठा असेल िर क्ष²>क्ष ही चनरपेक्ष अथवा सावयमौचलक असमा झाली. 
 

absolute magnitude नििपेक्ष महत्ता प्रि 
(ज्यो.) 

 
१० पासेक (३२∙६ प्रकाशवि)े अंिरावरून पाचहले असिा िारा ज्या प्रिीिा चदसिो िी चनरपेक्ष प्रि 
मानिाि. अशा वळेी त्यािा पराशर ०∙१ सेकंद येवढा भरिो. 
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absolute number नििपेक्ष संख्या 
 
२ ककवा ५ ककवा √३ या सारखी संख्या. π ककवा e यासारख्या चिह्नानंी दशयचवलेल्या संख्या चनरपेक्ष 
समजि नाहीि. कोणिेही माप दशयचवण्यासाठी जेव्हा संख्या वापरिाि त्या वळेीही िी चनरपेक्ष 
असिे. उदा॰ ५ सेंचटमीटर. 
 

absolute potential नििपेक्ष स्स्िनिवचषस् 
 
एक एकक धन (चवदु्यत) उच्चय अनंि अंिरावरून एखाद्या स्थानापयंि आणिाना जें कायय कराव े
लागिे त्याला त्या स्थानािे चनरपेक्ष स्स्थचिवियस् म्हणिाि. 
 

absolute system of units नििपेक्ष एकक प्रणानल 
 
या प्रकारच्या प्रणालीि फक्ि काही थोडीशीि एकके मलूभिू अशी मानिाि. नंिर त्या मलूभिू 
एककापंासून इिर एकके साधणे शक्य असिे. 
 

absolute temperature नििपेक्ष िपमाि 
 
या िपमानश्रणेीि अचि नीि िपमान म्हणजे चनरपेक्ष शून्य येवढे मानिाि. सेंचटगे्रट िपमानांच्या 
आकड्यामध्ये २७३∙१ ककवा फारेन्हाइट िपमानाचं्या आकड्यामध्ये ४५९∙८ चमळचवले असिा 
चनरपेक्ष िपमानािा आकडा उपलब्ध होिो. 
 

absolute term नििपेक्ष पद 
 
बैचजक पदावलीमध्ये ज्या पदाि िल समाचवष्ट झालेले नसिे िे पद. उदा: lx+my+n=0 यामध्ये 
n हे चनरपेक्ष पद आहे. त्याला स्स्थराकं असेही म्हणिाि. 
 

absolute unit नििपेक्ष एकक 
 
मूलभिू एककावर आधारलेले आचण त्यािून साधलेले एकक. 
 

absolute value नििपेक्ष मूल्य 
 
मूल्यािे मागील अचधक ककवा उणे चिह्न चविाराि न घेिा होणारी मूल्यािी ककमि. कोणत्याही 
संख्येिी जी अंकगचणिीय म्हणजे चिह्नचवरचहि ककमि असिे चिला चनरपेक्ष मूल्य म्हणिाि. उदा॰ 
५ या संख्येिे चनरपेक्ष मूल्य ।५। आहे. −५ या संख्येिेही चनरपेक्ष मूल्य ।५। हेि आहे. ±५ या संख्येिे 
चनरपेक्ष मूल्य दोन उभ्या रेिािं ५ ही संख्या चलहून दाखचविाि. 
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absolute value of a complex number सदसत् संख्येचे नििपेक्ष मूल्य 
 
x+iy अशा सदसत संख्येमध्ये x आचण y या संख्या सत आहेि. संपूणय सदसत संख्येिे मूल्य 
+√x2+y2 येवढे असिे. यालाि modulus अथवा गुणाकं असेही म्हणिाि. उदा: 4+3i या सदसत 
संख्येिे चनरपेक्ष मूल्य √16+9=5 येवढे येिे. 
 

absolute volt नििपेक्ष व्होल्ि 
 
चवदु्यत पे्ररणा शक्िीिे चवदु्यत–किुयकीय (प्रणालीिले) एकक. जेव्हा एक सेंचटमीटर लाबंीिा 
वाहक, दर सेकंदास एक सेंचटमीटर या वगेाने, एक स्त्रोि घनिेच्या (१ गाऊस) एकचवध 
किुयकके्षत्राशंी काटकोनाि चफरचवला जािो िेव्हा जी चवदु्यत–पे्ररणा शस्क्िप्रवर्मिि होिे चिला 
चनरपेक्ष व्होल्ट म्हणिाि. 
(१०⁸ चनरपेक्ष व्होल्ट = १ व्होल्ट) 
 

absolutely convergent series नििपेक्षपद पनिमेय श्रेणी (ग.) 
 
अनंि श्रेणीिील सवय पदे चनरपेक्ष करून जर त्या श्रेणीिी बेरीज पचरचमि होि असेल िर अशा 
श्रेणीला चनरपेक्षपद पचरमेय श्रेणी म्हणिाि. 
 

absorbent शोिक 
 
दुसरा पदाथय शोिनू घेण्यािी कुवि असणारा पदाथय. 
 

absorption शोिण 
 
रसायनशास्त्राि, एखाद्या द्रवािे अथवा स्थायूिे (घट्ट पदाथािे) दुसऱ्या द्रवाि अथवा स्थायिू 
घडणारे पारगमन. शोचिले जाणारे कण रेणु–आकारािे असिाि. 
 

absorption band शोिण पट्ट 
 
प्राचरि शक्िीच्या वणयलेखािील काळे पटे्ट. प्रारण जेव्हा एखाद्या माध्यमािून जाि असिे िेव्हा 
प्रारणािले काही िरंग माध्यमाि शोचिले जािाि, व त्या कारणाने (लुप्ि झाल्यामुळे) िे िरंग 
वणयलेखाि आढळि नाहीि. शोिण पट्टािंा उगम या घटनेमध्ये झालेला असिो. 
 

absorption of light प्रकाश–शोिण 
 
एखाद्या वस्िूवर आयाि होणाऱ्या शुभ्र प्रकाशािले फक्ि काही िरंग जेव्हा परावर्मिि होिाि ककवा 
आरपार जािाि, िेव्हा बाकीिे िरंग शोचिले जािाि असे म्हणिाि. या प्रकाश-शोिणािला एक 
प्रकार नववचेिात्मक शोिण या नावाने ओळखला जािो. (पाहा selective absorption) 
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absorption of radiation प्रािणाचे शोिण 
 
या प्रचियेमध्ये चवदु्यत–किुयकीय अथवा कचणकामय प्रारण नाहीसे होिे. प्रारणाच्या मागाि 
आलेल्या पदाथामध्ये त्यािे शोिण झाल्याकारणाने असे घडिे. अथात या वळेी, वस्िुिः नाहीसे न 
होिा, प्रारणािे फक्ि चभन्न प्रकारच्या शक्िीि रूपािंर झालेले असिे येवढेि. या प्रचियेिे प्रकाश-
शोिणाशी सादृश्य आहे. 
 

absorption spectrum शोिण–वणषलेख 
 
चवविेनात्मक शोिण करण्यािा गुण असलेल्या एखाद्या पदाथामधून प्रारण गेल्यानंिर घेिलेल्या 
त्याच्या वणयलेखाि काही काळ्या रेिा ककवा मोकळ्या जागा आढळिाि. त्या पदाथाने िेवढे िेवढे 
िरंग शोिनू घेिले असा त्यािा अथय होिो. 
 

 
लंबाच्या चदशनेे प्रारणशस्क्ि पदाथावर आयाि झाली असिाना त्या पदाथाि चिच्यािली चकिी 
शस्क्ि शोचिली जािे त्यावरून शोिणप्रभावािे मोजमाप होिे. शोचिल्या गेलेल्या प्रारणशक्िीिे 
मूळच्या आयाि शक्िीशी आढळणारे गुणोिर म्हणजे शोिणप्रभाव. 
 

abvolt 
 
चनरपेक्ष व्होल्टिे व्यवहारािील संचक्षप्ि रूप. 
 

abwatt 
 
चनरपेक्ष वॉटिे व्यवहारािील संचक्षप्ि रूप. 
 

A.C.;  alternating current, ए. सी.;  यािायािी  प्रवाह 
 
यािायािी म्हणजे ठराचवक कालानंिर उलट चदशनेे जाणारा चवदु्यत–उच्चयािा प्रवाह. एकदा एका 
चदशनेे व नंिर लगेि उलट चदशनेे जाण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीला त्या प्रवाहािा पयययकाल 
म्हणिाि. कोणत्याही एका पूणय पयययकालावधीि चवदु्यत-उच्चयािी सरासरी वाहिूक शून्य असिे. 
 

Ac 
 
(१) ॲस्क्टचनअम मूलद्रव्यािे चिह्न 
(२) रसायनशास्त्रीय साकेंचिक पचरभािेि ॲसेचटक, ॲसेचटल, ॲचसल या संज्ञािें संचक्षप्ि रूप. 
 

absorptivity } शोिण-प्रभाव 
 

Absorptive power  
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AcA,  AcB, AcC, AcC',  AcD, AcU, AcX 
 
खाली चदलेल्या मलूद्रव्यािंी अनुिमानुसारचिहे्न: ॲस्क्टचनअम ए, ॲस्क्टचनअम बी, ॲस्क्टचनअम 
सी, ॲस्क्टचनअम सी',   ॲस्क्टचनअम डी, ॲस्क्टचनअम य,ू ॲस्क्टचनअम एक्स. 
 

accelerated motion प्रवेनगि गनि 
 
गचिमान पदाथाच्या अथवा व्यूहाच्या वगेामध्ये बदल होिो िेव्हा त्या गिीस प्रवचेगि गचि म्हणिाि. 
(वगेाि होणारा बदल जेव्हा कायम स्वरूपािा, म्हणजेि ठराचवक मूल्यािा, असिो िेव्हा त्या 
गिीला सम प्रवचेगि गचि म्हणिाि.) 
 

acceleration प्रवेग 
 
सरळ रिेिील वगेाि ककवा कोणीय वगेाि दर सेकंदास होणारा बदल. प्रवगेािे मूल्य, दर सेकंदास 
दर सेकंदाि अमुक सेंचटमीटर, असे म्हणण्यािा प्रघाि आहे. प्रवगे = सें.मी.∕सेकंद². 
 

acceleration of gravity, standard gravity गुरुत्वाकिषणजन्य प्रवेग, प्रमानणि गुरुत्वाकिषण 
 
‘इंटरनॅशनल ब्यूरो ऑफ वटेस् अँड मेजसय’ या ससं्थेने ठरचवल्याप्रमाणे, ४५° अक्षाशंावर आचण 
समुद्रसपाटीवर असलेल्या चठकाणी, गुरुत्वाकियणामुळे चनमाण होणाऱ्या प्रवगेािे मूल्य ९८०·६६५ 
सेंचटमीटर दर सेकंद दर सेकंद येवढे असिे. गुरुत्वाकियणजन्य प्रवगे पृर्थ्वीवर चभन्न चठकाणी चभन्न 
असिो. 
 

accelerator प्रवेगक 
 
रसायनशास्त्राि, रासायचनक चवचियेिा वगे वाढचवणारा. वास्िवशास्त्राि, चवशिेिः अणुघटकािंा 
वगे वाढचवण्यािे साधन, सायक्लोरोन वगैरे. 
 

accessory elements 
 
(पाहा trace elements) 
 

accommodation समायोजि, जुळवणूक 
 
दोन्ही डोळ्यानंी पाहाि असिाना एखाद्या पदाथािी फक्ि एकि प्रचिमा चदसण्याकचरिा होणारी 
नेत्रइंचद्रयािील चविेश चिया. 
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accord ऐक्य; संवाद(सं.) 
 
दोन (ककवा अचधक) स्वरािंी सुसंगचि अथवा त्यािंा अनुनाद. 
 

accumulator (storagebattery) संचायक नवजेिी, नवदु्यत् संचायक 
 
यामध्ये बहुधा दोन ककवा जास्ि चवदु्यत्घट एकत्र बसचवलेले असिाि. व्यवहाराि एका घटालाही 
चवदु्यत संिायक म्हणिाि परंिु िो िशा प्रकारिा मुिाम बनचवलेला असला पाचहजे. सिंायक 
चवजेरीमध्ये वीज साठवनू ठेवण्यािी, जरूर िेव्हा वापरिा येण्यािी, आचण साठा कमी झाल्यास 
िीि पुन्हा पुन्हा पाचहजे चििकी भर घालिा येण्यािी योजना असिे. या प्रकाराला दुय्यम घट 
अथवा सेकंडरी बटॅरी म्हणिाि. 
 

accuracy अचूकिा 
 
प्रयोगागि ककवा गचणिागि फलािी मान्य अथवा प्रमाचणि फलाशी िुलना करिाना आढळणारा 
फरक. फलािा दजा कशा प्रकारिा आहे िे अिूकिा या शब्दावरून स्पष्ट होिे. अनेक वळेा 
पचरस्च्छन्निा असाही शब्द वापरिाि. परंिु त्यावरून फलामध्ये चबनिकूपणा चकिपि येऊ शकिो 
िे चदसून येिे. याला इगं्रजीि precision म्हणिाि. 
 

acetate ॲनसिेि 
 
ॲचसचटक अम्लापासून चमळणारे लवण अथवा एस्टर. 
 

acetic असेनिक 
 
CH3CO—हा घटक असणारा पदाथय. चिह्न: Ac. याि घटकाला ॲसेचटल,् ॲचसटो असेही 
म्हणिाि. 
 

acetic acid (CH3COOH) असेनिक अम्ल 
 
रंगहीन, उग्रवासािे एक द्रवरूप अम्ल. आल्कोहोलिे ऑस्क्सडेशन करून ककवा लाकडाच्या 
ऊध्वयपािनापासून ककवा ॲचसचटलीनवर चवचिया करून हे अम्ल चमळू शकिे. आल्कोहोल असणारे 
पदाथय चवरजून चमळणारे ॲचसचटक अम्लािे चवरल चवद्रव ‘चशरका’ (स्व्हनेगार) या नावाने 
ओळखिाि. 
 

acetyl अनसनिल 
 
एक एकसंयुजी ॲचसल मलूक (CH3CO–). 
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acetylation असेनिलेशि 
 
अचसचटल गण (CH3CO—) काबयनी सयुंगाि समाचवष्ट करण्यािी चवचिया. 
 

acetylene असेनिलीि 
 
एक रंगचवरचहि, चविारी आचण अचिशय िटकन पेट घेणारा वायु. पाणी आचण कॅल्शम् काबाइड 
ह्याचं्या चवचियेिून हा वायु ियार होिो. HC≡CH. 
 

acetylene welding ॲसेनिलीि वापरूि धािुजोड 
 
ऑस्क्सजन आचण ॲचसचटलीन वापरून चविलजोड करण्यािी पििी. 
 

achromaticlens निवषणीभभग 
 
सामान्य कभगािून जी प्रचिमा पडिे िी चबनिूक नसून चिच्यामध्ये वणीय चविलनािा दोि आढळिो. 
शुभ्रप्रकाशािील चभन्न वणय कभगािून गेल्यावर सवयच्या सवय फक्ि एकाि कबदूि कें चद्रि न झाल्यामुळे 
हा दोि उद भविो. चनवयणी चभगािं कें द्रलाबंी वणाच्या िंरगलाबंीवर अवलंबनू नसिे. अशा कभगानंा 
achromat अथवा चनवयणी असेही थोडक्याि म्हणण्यािा प्रघाि आहे. 
 

acid अम्ल 
 
(१) चवचियेला योग्य असा हैड्रोजन घटनेि असलेला रासायचनक सयुंग. ह्या हैड्रोजनिी जागा 
धािु ककवा धािुसदृश पदाथय घेऊ शकिाि. ॲचसड चवद्रव स्वरूपाि, हायड्रोजन आयन देिे. धारक 
पदाथांना उदासीन करिे व त्या उदाचसनीकरणािून लवण ियार होिे. सामान्यिः, आंबट िव व 
चनळा चलटमस् िाबंडा करणे हे आम्लािे गुण असिाि. 
(२) धारकाला प्रोटान (H⁺) पुरचवणारा कोणिाही पदाथय. (ब्रोनस्टेड–लौरी उपपचि) 
 

acid anydride 
 
(१) पाण्याच्या संयोगाने अम्ल (ॲचसड) करू शकणारे अधािंूिे आक्साईड. 
(२) काबयनी ॲचसडच्या दोन ककवा जास्ि रेणूि चवचिया होऊन ज्या वळेी पाण्यािा एक ककवा 
जास्ि रेणु गमावला जािो त्या वळेी ियार होणारा पदाथय. 
 

acid ash value 
 
खचनज आयनािंा अचिरेक दशयचवणारे मूल्य. 
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acid hydrogen 
 
एखाद्या सयुंगािून धारकाला प्रोटान (H⁺) म्हणून चदला जाणारा हैंड्रोजन. 
 

acid number अम्ल संख्या 
 
फॅट, िेल, मेण इत्यादी पदाथांि स्विंत्र स्स्थिीि असणारे अम्ल (ॲचसड) दशयचवणारी संख्या. एक 
ग्राम फॅट, िेल ककवा मेण यामधील ॲचसड उदासीन करण्यासाठी जेवढे पोयाशम हैड्रॉक्साइड 
लागिे िेवढे चमचलग्राममध्ये दाखचवले म्हणजे ह्या अम्लसखं्येिे मूल्य चमळिे. 

acid oxide 
 
जे आक्साइड पाण्याबरोबर संयुग झाल्यावर ॲचसड देिे िे. सामान्यिः अधािु व ऑस्क्सजन ह्यािें 
संयुग. 
 

acid rock 
 
भरपूर चसचलका (SiO2) असणारा अस्ग्नज खडक. 
 

acid value ॲनसड मूल्य 
 
(पाहा acid number) 
 

acidic oxide 
 
(पाहा acid oxide) 
 

acidimetry अम्लनमनि 
 
इयदीक्षण करून एखाद्या चवद्रवाि चकिी ॲचसड आहे िे ठरचवणे. 
 

acnode नवभक्ि भबदु (ग.) 
 
विावरील चवचशष्ट कबदु. अशा प्रकारिा की त्याच्या साचन्नध्याि विावरिा दुसरा कोणिाही कबदु 
आढळि नाही. या कबदूला चवरक्ि ककवा प्रचियोगी अशी नाव ेआहेि. 
 

acoustic ध्वनि–संबंधी 
 
  (१) ध्वनीिी चनर्ममचि ककवा संिमण, (२) ध्वनीिून चनमाण झालेले, (३) ध्वनीिे गुण ककवा 

वैचशष्ट्ये असलेले. 
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acousticgrating ध्वनि–जालक 
 
सारख्या लाबंीच्या आचण सारख्या अिंरावर माडंलेल्या काडंािंी जाळी. या जालकािी ध्वनीच्या 
बाबिीिील वागणकू प्रकाशीय चववियन–जालकाप्रमाणे असिे. 
 
acoustic shadow ध्वनिजन्य छाया (आडोसा) 
 
ध्वचनिरंगाचं्या वाटेि अडथळा आला असिा काही चठकाणी ध्वचनिरंग न पोहोिल्या कारणाने 
घडणारा पचरणाम. प्रकाशिरंगाचं्या वाटेिील अडथळ्यामुंळे जी सावली (छाया) पडिे चिच्याशी या 
ध्वचनजन्य छायेिे साम्य आहे. 
 

acoustical ध्वनिसंबंधी 
 

acoustics ध्वनिशास्त्र 
 
ध्वचनसंबधंीिे आचण श्रवणासबंंधीिे शास्त्र. ध्वनीिी उत्पचि, पे्रिण, संिमण या सवांिा आचण ज्या 
पे्ररकािंा आचण चवचवध कारणािंा ध्वचनिरंगावंर, त्याचं्या कंपनावंर आचण त्यािंी जाणीव होण्यावर 
पचरणाम होिो त्या सवय बाबींिा या शास्त्राि समावशे होिो. 
 

acting force नियाशील पे्रिक 
 
जेव्हा एक पदाथय दुसऱ्या पदाथावर पे्ररकािी चिया करिो, म्हणजेि न्यटूनच्या चिसऱ्या 
गचिचनयमानुसार दुसऱ्या पदाथाि िेवढ्याि मूल्यािी प्रचिचिया चनमाण करिो, िेव्हा पचहला पे्ररक 
चियाशील आहे असे म्हणिाि. 
 

actinic radiation िासायनिक प्रािण 
 
प्रारणाच्या या प्रकारािी मानवी नेत्राला जाणीव होि नसली िरी िे प्रारण जेव्हा पदाथावर पडिे 
िेव्हा त्याि रासायचनक बदल घडवनू आणण्यािे सामर्थ्यय त्या प्रारणाि असिे. 
 

actinides ॲस्क्ििाइडस् 
 
८८ पेक्षा जास्ि आणव िमाकं असलेली मलूद्रव्ये. वाढचवलेल्या आवर्मि कोष्टकाि, काहींच्या मिे, 
ही सवय मलूद्रव्ये एकाि स्थानावर असिाि आचण त्या सवांिा चमळून एक दुर्ममळ मलूद्रव्यािंा गट 
मानण्याि येिो. 
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actinium ॲस्क्िनियम 
 
दुर्ममळ चकरणोत्सारी मूलद्रव्य. वाढचवलेल्या आवर्मि कोष्टकािले प्रारंभीिे मूलद्रव्य. आणव 
िमाकं:८९, आणव भार : २२७, डेचबएनय याने १८९९ मध्ये शोधून काढले. चिह्न:Ac 
 

actinium A (AcA) 
 
पोलोचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय 84Po215 
 

actinium B (AcB) 
 
चशशािा चकरणोत्सारी समस्थानीय 82Pb211 

 
actinium C (AcC) 

 
चबस्मथिा चकरणोत्सारी समस्थानीय 83Bi211 

 

actiniumC’(AcC’) 
 
पोलोचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय 84Po211 

 

actinium C” (AcC”) 
 
थचॅलअमिा चकरणोत्सारी समस्थानी 81Te207 
 

actinium D (AcD) 
 
चशशािा स्स्थर समस्थानीय 82Pb207 युरेचनअम–ॲस्क्टचनअम श्रेणीिले शवेटिे फल. 
 

actinium emanation 
 
(पाहा action) 
 

actinium group 
 
(पाहा actinides) 
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actinium K (AcK) 
 
फ्रास्न्सअम (87Fr233) ह्या मूलद्रव्यािा एक चकरणोत्सारी समस्थानीय. 
 

actinium series 
 
(पाहा युरेचनअम–ॲस्क्टचनयम श्रेणी) 
 

actinium uranium(AcU) 
 
युरेचनअमिा चनसगयजन्य चकरणोत्सारी समस्थानीय (92U2235). युरेचनअम–ॲस्क्टचनअम श्रेणीिा 
जनक. 

 
actinon(An)ॲस्क्ििोि 

 
रेडानिा वायुरूप चकरणोत्सारी समस्थानीय (86Rn219) आणव िमाकं : ८६, आणवभार: २१९. 
यालाि ॲस्क्टचनअम इमेनेशन (उत्सगय) असेही म्हणिाि. 
 

activation कायंप्रवण किणे 
 
चवचिया ककवा वास्िवीय बदल ह्यानंा िालना देण्यािी चिया. 
 

activation energy कायषप्रवणशील शस्क्ि 
 
रसायनशास्त्राि आचण वास्िवशास्त्राि कोणिीही चवचिया सुरू करण्यासाठी ककवा िालू 
ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या शक्िीिी आवश्यकिा असिे. 
 

activator नियाचालक 
 
चियाशीलिेला सुरुवाि होण्यासाठी, (उदा॰ चविंिक चवचियेि) ज्यािी जरूर असिे असा पदाथय. 
 

activity कायषप्रवणिा 
 
रसायनशास्त्राि, (१) एखादे मूलद्रव्य ककवा संयुग ककवा कारक याचं्या द्वारे ककवा याचं्यावर 
घडणाऱ्या चवचियेिा सापेक्ष वगे ककवा चििे प्रमाण ककवा चििी ित्परिा. (२) आयनीभवनामुळे 
वायुरूप पदाथांि आढळणारी क्षोभावस्था. (३) मुक्ि आयनािें सापेक्ष संहनन; आयनािंी 
परस्परामंधील काययप्रवणिा. अणुगभीय वास्िवशास्त्राि, (४) चकरणोत्सारी उत्सजयनाचं्या 
चवघटनािा वगे ककवा दजा. अथाlत दृश्य पचरणामाशी यािा संबधं असिो. (५) चकरणोत्सार अथवा 
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रदचिया याही अथाने काययप्रवणिा हा शब्द वापरण्यािा प्रघाि आहे. (६) प्रकाशीय काययप्रवणिा 
असाही शब्दप्रयोग केला जािो. 
 

activity series of metals धािंूची कायषप्रवणिा श्रेणी 
 
रासायचनक काययप्रवणिेच्या संदभाि उिरत्या िमाने केलेली धािंूिी कोष्टक-रूपािली माडंणी. 
 
(१) हे कोष्टक बव्हंशी मूलद्रव्याचं्या चवदु्यत  रासायचनक श्रणेीसारखेि आहे. यािं अधािु मूलद्रव्यािंा 
समावशे केलेला नाही. 
 
(२)  धािूमधील एक ककवा अनेक इलेक्रान बाहेर चनसटून गेल्यामुळे धनायन बनण्यािी सहजिा 
या श्रणेीमध्ये दृष्टीस पडिे. 
 
धनायन बनण्यािी सहजिा या श्रणेीमध्ये दृष्टीस पडिे. (कोष्टक पृष्ठ ७ पाहा.) 

actual mechanical advantage प्रत्यक्ष यानंत्रक सौकयष 
 
यंत्रशास्त्राि, कोणत्याही यंत्रािी उपयुक्ििा ठरचवण्यािे माप. यंत्राने वजनावर, ककवा ओझ्यावर, 
लावलेल्या पे्ररकािे कामगाराने यंत्रावर लावलेल्या पे्ररकाशी गुणोिर. 
प्रदान पे्ररक∕आदान पे्ररक = याचंत्रक सौकयय. 
 

acuteangle लघुकोि 
 
दोन रेिामंधील ९० अंशापेक्षा म्हणजेि काटकोनापेक्षा लहान असणारा कोन. 
 

acute–angled triangle लघुकोिीय नत्रकोण 
 
या प्रकारच्या चत्रकोणािा प्रत्येक कोन लघुकोन असिो. 
 

acyclic एकचिीय (ग.) 
 
एकाि विुयळावर ककवा विुयळखंडावर असलेले (कबदू). एकाि रेिेि नसलेल्या ३ कबदंूिून केव्हाही 
विुयळ काढिा येिे. यानाि concyclic अथवा एकवृिीय ककवा समवृिीय असेही म्हणिाि. 
 

acyclic अवलयाकृनि (िसा.) 
 
वलय ककवा वलयािी प्रणाचल नसलेले, म्हणजेि अवलयाकृचि (रासायचनक संयुग). 
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acyl ॲनसल 
 
एखाद्या काबयनी ॲचसडमधून हायड्रोस्क्सल गण (OH) काढून टाकल्यावर बाकी राहणारा मूलक. 
उदा॰ CH3–CO; CH3–CH2–CO इ. 
 

धािंूिी काययप्रवणिा श्रेणी (पषृ्ठ ६ वरून) 

हे धािू 
चनसगाि 
कधीि 
सुटे आढळि 
नाहीि. 

 

पोयाशम 

 

हे धािू 
पाण्यािल्या 
ककवा अम्लािल्या 
हायड्रोजनिी 
जागा 
घेिाि. 

 

K 

 

या धािंूिी स्स्थर 

सोचडअम Na 
मगॅ्नेचशअम Hg 
अल्युचमनम Al 
मगँानीज Mn 
जस्ि Zn 
िोचमअम Cr 

        हे धािू 
चनसगाि 
क्वचिि सुटे 
आढळिाि. 

 

लोखंड Fe 
चनकेल Ni 
कथील Sn 
चशसे Pb 

              

  हायड्रोजन    H 
       
       हे धािू 
पुष्ट्कळदा 
चनसगाि 
सुटे 
आढळिाि. 

 

िाबं े

 

या धािूवर 
अस्क्स- 
डीकारक अम्लािंी 
चियाहोिे. 

 

Cu 
चबस्मथ Bi 
अँचटमनी Sb 
पारा Hg   िादंी Ag 

 

या धािंूिी आक्साइडे 
बनिाि. उष्ट्णिेने िी 
ढासळिाि. या 
कारणाने या धािंूना 
“उमदेधािू” म्हणिाि. 

       
       हे धािू 
चनसगाि 
बहुिेक सुटेि 
आढळिाि. 

 

प्लाचटनम 

 

या धािूवर 
सामान्य अम्लािी 
काही एक चिया 
होि नाही. 

 

Pt 

सोने Au 

          
 

acylation ॲनसलेशि, ॲनसलीकिण 
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ॲचसल् (acyl) गण एखाद्या काबयनी सयुंगाि समाचवष्ट करण्यािी चवचिया. 
 

addition बेिीज (ग.); समावेशि (िसा.) 
 
गचणिाि, दोन ककवा अचधक संख्या एकमेकींि चमळचवल्यास होणारी एकूण संख्या म्हणजेि 
संख्यािंी बेरीज होय. रसायनाि, समावशेन; संयुगािं अणु ककवा अणुगट चमळचवणे. 
 

addition compound समावशेक संयुग 
 
एखाद्या सयुंगाच्या रेणिू एखादा अणु ककवा अणुगट फक्ि चमळचवल्यामुळे जो संयुग होिा िो. 
 

additive property समावेशक गुण 
 
एक चवशिे प्रकारिा वास्िवीय ककवा रासायचनक गुण. पदाथय केवढ्या मापाने उपलब्ध असिो, 
म्हणजेि त्यािील अणसुंख्या चकिी असिे, यावर हा गुण अवलंबून असिो. 
 

adhesion आसंग 
 
दोन चभन्न परंिु अगदी सलंग्न, म्हणजेि एकमेकाशंजेारी असलेल्या, पदाथांच्या रेणूमधील 
आंिरचिया. आसंग हा एक प्रकारिा पे्ररक असून त्यािी चनर्ममचि चभन्न प्रकारच्या रेणूंमधील 
आकियणाि आढळिे. 
 

adiabatic असंिमी 
 
उष्ट्णिेच्या देवघेवीच्या बाबिीि चनरोचधि अथवा स्वयपूंणय. ऊष्ट्म–गचिकामध्ये उष्ट्णिेिी आयाि 

ककवा चनयाि होि नसिाना वायुरूपी पदाथाच्या आकारमानाि व िपमानाि घडून येणारा फरक असंिमी 
प्रकारिा असिो. 

 
adiabatic change असंिमी फिक 

 
(पाहा adiabatic) 
 

adiabatic curve असंिमी वि 
 
उष्ट्णिेिी आयाि–चनयाि होण्याला प्रचिबंध आहे अशा, म्हणजेि असंिमी, अवस्थेि पदाथावरील 
दाबाि व त्याचं्या आकारमानाि घडून येणारे प्रसरण, आकंुिन यासारखे बदल दशयचवणारा आलेख 
ककवा त्यासंबधंीिी वि रेिा. 

adiabatic process असंिमी प्रनिया 
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अशा प्रकारिी असंिमी प्रचिया िालू असिाना, ज्यावर िी घडिे त्या पदाथामधील उष्ट्णिा त्यािून 
बाहेर जाऊ चदली जाि नाही ककवा बाहेरिी उष्ट्णिा त्या पदाथाि चशरू चदली जाि नाही. 
 

adjacent संलग्ि(ग.) 
 
शजेारिे, एकमेकालंगििे. 
 

adjacent angles संलग्ि कोि 
 
एकमेकींस चिकटून ककवा लागनू असल्यास त्या आकृिींना संलग्न आकृचि म्हणिाि. जेव्हा दोन 
कोनािंा कोनकबदु एकि असून एक भजुा समान असिे िेव्हा त्या कोनानंा संलग्न कोन म्हणिाि. 
हे कोन समान भजेुच्या चवरुि अंगास असाव ेलागिाि. 
 

adsorbate पृष्ठशोनिि 
 
पृष्ठशोिणाच्या चियेि जो पदाथय घन पदाथाच्या पृष्ठभागावर शोचिला जािो िो. 
 

adsorption पृष्ठशोिण 
 
पृष्ठाशी घडणारा हा एक आचवष्ट्कार आहे. दोन चभन्न जािींिे स्थायू (घन) पदाथय परस्पराचं्या 
साचन्नध्याि आले असिाना आंिरपृष्ठाजवळील रेणूंच्या संहनन अवस्थेि (घनिेि) होणारा बदल. 
आरपार जाऊ न शकल्या कारणाने अपायय पटलाजवळ परक्या पदाथािे रेणू जमून राहिाि व द्रव 
अथवा स्थायू पदाथाच्या पृष्ठावर त्यािंा एक थर ियार होिो. 
 

aerial एनिअल, आकाशीय 
 
चवदु्यत –किुयकीय िरंगािें पे्रिणासाठी ककवा ग्रहणासाठी (आकाशाि) उंि स्थानापयंि िढचवलेला 
चवदु्यत-वाहक. अशा वाहक-व्यूहाला अँचटना म्हणिाि, िरी व्यवहाराि एचरअल हाि शब्द रूढ 
आहे. 
 

aerodynamics वायुगनिशास्त्र 
 
वास्िव शास्त्रािील हा एक चवभाग असून त्याि हवा आचण इिर वायू याचं्यामधील गचिसबंंधीच्या 
चनयमािंा समावशे होिो. 

 
 
 
aeropause 

 



 अनुक्रमणिका 

वािावरणािील उंिावरिे एक चवचशष्ट स्थान. येथून पढेु जास्ि उंिीवरून, मनुष्ट्यासकट ककवा 
मनुष्ट्याचशवाय होणाऱ्या चवमानोड डाणाला, वािावरणािे अस्स्ित्व ककवा त्यािें पचरणाम क्षुल्लक 
असिाि ककवा मुळीि जाणवि नाहीि असेि मानण्याि येिे. 
 

aerosol 
 
वायुरूपप दाथाि द्रव ककवा घनरूपी पदाथय फैलावनू चदल्याने बनणारा पदाथय. 
 

affinity आकिषण (िासायनिक) 
 
रासायचनक सयंोगाकचरिा अनेक मूलद्रव्यािूंन नेमके हव ेिेि चनवडण्यािी पात्रिा. 
 

Ag 
 
िादंी मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 

aggregate समूह 
 
वृदं, िचि, गट, समवाय असेही प्रचिशब्द आढळिाि. पुष्ट्कळशा वस्िू ककवा संख्या यािंा 
साकल्याने चविार केला असिा त्या सवांिा जो गट होिो त्यास वृदं ककवा समूह म्हणिाि. Set या 
अथी समूह; group या अथी वृदं; ordered set या अथी अनुिचमि समहू आचण sequence या 
अथी समवाय हे शब्द योजिाि. 
 

aggregation एकत्रीभवि 
 
पदाथय रिनेि समान अणूंिे ककवा रेणूंिे एकत्र येणे. 
 

A1 
 
अल्युचमनम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

albedo प्रनिके्षप (ज्यो.) 
 
गुळगुळीि (िकिकीि) नसलेल्या पृष्ठभागावरून परावर्मिि होणाऱ्या प्रकाशािे त्यावर आयाि 
होणाऱ्या (पडणाऱ्या) प्रकाशाशी असणारे गुणोिर. (हा शब्द चवशिेिः भगोलीय पदाथावरून 
होणाऱ्या प्रकाश-परावियनाच्या संदभाि उपयोगाि आणिाि.) 
 

albumen आल्बुमेि 
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अंड्यािील पाढंरा बलक ककवा ित्सम प्रकारच्या एका चवचशष्ट वगािील प्रोटीन द्रव्य. 
 

alcohol आल्कोहोल 
 
हायड्रोस्क्सल (OH) गण असणारा काबयनी पदाथांिा एक वगय. काबयन आचण हायड्रोजन असणाऱ्या 
मूलकाबरोबर संयोग झाल्यामुळे ह्या हायड्रोस्क्सल गणाि ॲचसडिे गुण नसिाि (ककवा अचि अल्प 
असिाि). हायड्रोकाबयनमधील एकेका हायड्रोजनच्या अणूबिल हायड्रोस्क्सल गण (OH) घालून 
वगेवगेळे आल्कोहोल चमळिाि. आल्कोहोल हे नाव सामान्यिः एचथल आल्कोहोल ककवा एचथनोल 
(C2H5OH) ह्या चवचशष्ट आल्कोहोल प्रकारासाठी वापरिाि. िवकीरमय ककवा शकय रायुक्ि 
पदाथांपासून यीस्टच्या रासायचनक चवचियानंी आल्कोहोल ियार होिे. 
 

alcohol lamp आल्कोहोल बत्ती. 
 
बुन्सेन ज्वालकासाठी इधंनवायु जेथे चमळि नाही िेथे वापरिा येण्याजोगा चदवा. आल्कोहोलमध्ये 
चभजि असलेल्या वािीिील आल्कोहोल चदव्याच्या वरच्या (बाहेरच्या) अंगाला जळि राहून ज्योि 
ियार होिे. अशी ज्योि चवझचवण्यासाठी चदव्यावर एक टोपी बसचवण्यािी योजना असिे. 
 

alcoholysis आल्कोहोल–नवच्छेदि 
 
आल्कोहोलबरोबर चवचिया होऊन एखादा पदाथय त्यािील काबयन-काबयन पाशािून मोकळा होणे. 
 

aldehyde आस्ल्डहाइड 
 
आल्कोहोलिे आस्क्सडेशन करून शवेटी ॲचसड चमळिे. ह्या चवियाचं्या साखळीि मध्यंिरी 
आस्ल्डहाइड ियार होिे. ह्यामध्ये CHO – हा मूलक असिो. 
 

algebra बीजगनणि 
 
अंकगचणिािे व्यापक रूप. चवचशष्ट अंक न वापरिा अक्षरे ककवा चिहे्न वापरण्यािा प्रघाि आहे. 
चनरचनराळ्या प्रसंगी त्या अक्षरानंा ककवा चिह्नानंा ठराचवक मूल्ये देण्याि येिाि. 
(आलचजब्रा हा मूळ आरबी शब्द आहे.) 
 

algebraic बैनजक (नवशेिण) 
 
बीजगचणिासंबधंी ककवा बीजगचणिाि धारण केलेले. (रूप). 
 
 

algebraic curve बैनजक वििेिा 
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ज्या विरेिासंाठी बैचजक भचूमिीि बैचजक समीकरण असिे त्या रेिा. उदा॰ क्ष²+य²=२५ हे 
विुयळािे समीकरण आहे. क्ष²∕२५+य²∕१६=१ हे लंबवृिािे समीकरण आहे. 
 

algebraic equivalent बैनजक सममूल्य 
 
दोन मूल्यामंधील नािे जर बैचजक फलाने ककवा सबंंधाने व्यक्ि होि असेल िर िी दोन मूल्ये 
बैचजक सममूल्ये होि. 
 
algebraic expression बैनजक पदावनल, बीजवाक्य 
 
या प्रकारच्या पदावलीिील पदािं बचैजक अक्षरे व त्यािे पूणय, अपूणय घाि अनुस्यूि असिाि. उदा॰ 
 

३क्ष³−४क्ष²+५क्ष−६, २क्ष²+६क्ष+७  
३क्ष−४  

 
क्ष³/₂+क्ष½+४ या बैचजक पदावली आहेि. 

 
algebraic plane curve बैनजक प्रिलीय वििेिा 

 
एकाि पािळीि असलेली बचैजक विरेिा. 
उदा॰ य²=१६क्ष ही अन्वस्िाकृचि रेिा प्रिलीय आहे. 
 

algebraic space curve बैनजक अवकाशीय वििेिा 
 
बैचजक रेिा जेव्हा एकाि पािळीि असि नाही, परंिु अवकाशाि राहिे, िेव्हा चिला वरील नाव 
देिाि. 
 

algebraic sum बैनजक संयोग 
 
दोन ककवा अचधक संख्यािंी बेरीज करिाना त्याचं्या चिह्नयुक्ि ककमिी चविाराि घेऊन केलेली 
बेरीज. उदा॰ ५ व −४ यािंा बैचजक संयोग १ होिो, परंिु ५ व +४ यािंी बेरीज ९ असिे. 
 

alignment एकसूत्रणा 
 
प्रयोगाच्या सोयीसाठी साधनािी केलेली सुयोग्य माडंणी ककवा कोणत्याही घटकािंी ठराचवक 
पििीने केलेली माडंणी. 
 

alignment chart (nomogram) नििेिालेख 
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दोन राशींिील परस्पर संबधं दशयचवण्यासाठी दोन समािंर रेिावंर आधारलेला आलेख. 
 

aliphatic ॲनलफॅनिक 
 
बेंझेनॉइड सयुंगाप्रमाणे वलय नसणाऱ्या आचण काबयनच्या सशाखमाला, अशाखमाला आचण 
आवियनीयमाला असणाऱ्या काबयनी सयुंगािे चवशिेणात्मक नाव. 
 

aliquot parts नमिाशं(ग.) 
कोणत्याही संख्येिे भाग ककवा अंश जर असे असिील की त्या भागािी पूणांकी पट मूळ 
संख्येबरोबर होइल िर त्या भागास संख्येिा चमिाशं म्हणिाि. 
 

alkali अल्क 
 
आक्साइड ककवा हायड्राक्साइड असलेल्या अल्कली धािंूच्या गटािे नाव. अल्क हे अचिशय 
काययप्रवणधारक असिाि. 
 

alkali compounds अल्क संयुग 
 
भ-ूशास्त्रािील एक पाचरभाचिक शब्द. सामान्यिः, पोयाशम ककवा सोचडअम असणारा कोणिाही 
संयुग. 
 

alkali metals अल्क धािू 
 
आविी कोष्टकाच्या पचहल्या गटाि असणारी चलचथअम, सोचडअम, पोयाशम, रुबीचडअम, 
सीचशअम आचण (फ्रास्न्सअम) ही एकसंयुगी, धनचवदु्यत भारी आचण धािुरूपी मूलद्रव्ये. 
 

alkalimetry अल्कनमनि 
 
इयदीक्षण करून एखाद्या चवद्रवाि चकिी अल्क आहे िे ठरचवणे. 
 

alkaline अल्कधमी 
 
पाण्याबरोबर चवद्रव स्वरूपाि हायड्रोस्क्सल (OH) आयन ियार करण्यािे गुण असणारे. 
 

alkaline earth 
 
कोणत्याही एका अल्कधमी धािूिे आक्साइड. 

alikaline earth metals 
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आविी कोष्टकाच्या दुसऱ्या गटाि असणारी कॅल्शम, स्राँशम, बचेरअम ही चद्वसयुंजी, धनचवदु्यत भारी 
व धािुरूप मलूद्रव्ये. मगॅ्नेशम आचण रेचडअम (क्वचिि बेचरचलअम सुिा) काही वळेा ह्या गटाि 
समाचवष्ट करण्याि येिाि. 
 

alkaloid अल्कालॉइड 
 
आवियनीय प्रणालीि भाग घेणारा, कमीि कमी एक नायरोजन अण ु असणारा काबयनी धारक 
(अल्कसम). अल्कलाइड द्रव्याचं्या नावाच्या शवेटी (–ine) –आईन असे पद आढळिे. 
 
(–आईन यावरून अमाइन गणािी उपस्स्थचि चदसून येिे). 
 

alkane अल्केि 
 
या प्रकारच्या काबयनी संयुगािें सवयसाधारण सूत्र CnH2n+2 असे असिे. संिृप्ि ॲचलफॅचटक 
हायड्रोकाबयनाचं्या श्रणेीि अल्केनािंा अंिभाव होिो. ह्या द्रव्याचं्या नावाच्या शवेटी (–ane) –एन 
असे पद आढळिे. 
 

alkene अस्क्लि 
 
अिृप्ि ॲचलफॅचटक हायड्रोकाबयनाच्या श्रेणीि अंिभाव होणारा काबयनी संयुगािंा एक गट. ह्या 
संयुगाि दुहेरी पाश असिाि. सवयसाधारण सूत्र CnH2n असिे आचण ह्या द्रव्याचं्या नावाच्या शवेटी 
(–ene) – ईन असे पद आढळिे. 
 

alkyl अस्ल्कल 
 
ॲचलफॅचटक हायड्रोकाबयनमधून हायड्रोजन अणु काढून टाकल्यावर चशल्लक राहणारा एकसयुंजी 
मूलक. 
 

alkyl halide अस्ल्कल हॅलाइड 
 
अस्ल्कल गण आचण एक हॅलोजन अणु असणारा काबयनी संयुग. 
 

alkylene अस्ल्कलीि 
 
अिृप्ि ॲचलफॅचटक हायड्रोकाबयनपासून दोन हायड्रोजन अणू दूर करून चमळचवलेला काबयनी 
मूलक. 
 

alkyne (alkine) अल्काइि 
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अिृप्ि ॲचलफॅचटक हायड्रोकाबयनाचं्या श्रेणीि अंिभाव होणारा काबयनी संयुगािंा एक गट. ह्या 
संयुगािं दुहेरी पाश असिाि आचण त्यािें सवयसाधारण सूत्र CnH2n−2 असे असिे. 
 

allo– ॲलो– 
 
दोन संयुगामंध्ये जवळिे नािे आहे हे दशयचवणारे उपपद. हे उपपद भौचमिीय (चजआमेचरकल) 
समघटकी सयुंगानंा लाविाि. जो सयुंग जास्ि स्स्थर असेल त्याला हे उपपद लावले जािे. 
उदाहरणाथय: 

 
C6H5–CH  C6H5–CH   

∥  ∥   
CH–COOH  HOOC–CH   
चसनॅचमक अम्ल  ॲलो-चसनॅचमक अम्ल   

 
allomerism समस्फनिकरूपिा 

 
स्फचटकरूपाि साम्य आचण रासायचनक घटनेि चभन्न असणे. 
 

allomers समस्फनिक रूपी 
 
समस्फचटकरूपिा दशयचवणारे पदाथय. अशा पदाथांच्या स्फचटकाकृिीि साम्य परंिु त्याचं्या 
रासायचनक घटना चभन्न असिाि. उदा॰ KClO4 आचण KMnO4. 
 

allomorphism समघिकिा 
 
रासायचनक घटनेि साम्य आचण स्फचटकाकृिीि चभन्निा असणे. 
 

allomorphs समघिकी 
 
अलोमॉर्मफझम (समघटकिा) दशयचवणारे पदाथय म्हणजेि स्फचटकाकृिीि चभन्निा पंरिु रासायचनक 

घटनेि साम्य असणारे पदाथय. 
 

allotriomorphic crystal अपरूपक स्फनिक 
 
आजूबाजूच्या पचरस्स्थिीप्रमाणे आकृिी घेणारा स्फचटक, म्हणजेि ज्यािी नैसर्मगक वाढ खंुटली 
आहे असा उदा॰ परस्पराचं्या पृष्ठभागानंी एकमेकािंी वाढ खंुटचवली आहे असे धािंूमध्ये सापडणारे 
स्फचटक. 

allotrope अिेकरूप, अन्यरूप 
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एकाि मूलद्रव्याच्या दोन ककवा अचधक समघटकी रूपािंील एक रूप. (उदा॰ चहरा, ग्राफाइट 
आचण अस्फचटकी काबयन ही काबयन ह्या मलूद्रव्यािी िीन समघटकी परंिु अन्यरूपे आहेि. 
 

allotropism, allotropy अिेकरूपिा, अन्यरूपिा 
 
जेव्हा एखादे (रासायचनक) मूलद्रव्य दोन ककवा अचधक चभन्न रूपािं अस्स्ित्वाि असल्यािे 
आढळिे, ककवा त्याप्रमाणे िे अस्स्ित्वाि असण्यािी शक्यिा असिे, िेव्हा त्या प्रत्येकाला अनेकरूप 
म्हणिाि. अनेकरूपािंली चभन्निा फक्ि वास्िवीय गुणावर आधारलेली असिे. उदाहरणाथय : 
आणव–जालकाच्या रिनेिील चभन्निा. (काबयनिे चहरा, ग्राफाइट, अशी अनेकरूपे आहेि.) अनेक 
रूपे धारण करण्याच्या गुणाला अनेकरूपिा म्हणिाि. 
 

alloy संनमश्रण 
 
दोन ककवा अचधक धािंूिे चमश्रण झाल्याने, अथवा धािू आचण अधािू यािें चमश्रण झाल्याने, 
संचमश्रण ियार होिे. संचमश्रणाि धािंूिे गुण आढळिाि. संचमश्रण होिाना घटकािें संपूणयपणे 
चमश्रण व्हाव ेलागिे आचण त्यासाठी जरी त्यािें प्रथमिः चवलयन होि असेल िरी चनवल्यानंिर, 
म्हणजे घट्ट झाल्यावर सुिा, िे परस्परापंासून अलग होि नाहीि ककवा त्यािें स्विंत्र थरही बनि 
नाहीि. 
 

alloy steel संनमनश्रि पोलाद 
 
काही चवचशष्ट गुण अंगी याविे म्हणून एका ककवा जास्ि मूलद्रव्याबंरोबर मुिाम संचमश्रण (अथवा 
ॲलॉय) केलेले पोलाद. 
 

alpha (α), beta (β), gamma (γ) liues 
 
क्षचकरण वणयलेखाि वाढत्या कंप्रिेनुसार आढळणाऱ्या वणयरेिा 
 

alpha-decay (αdecay) आल्फा-ह्रास 
 
आल्फाकणाच्या उत्सजयनामुळे होणारा चकरणोत्सारी बदल. आल्फाकणािे वस्िुमान ४ a.m.u. 
आचण धनचवदु्यिउच्चय २ इलेक्रानाचं्या उच्चयायेवढा असल्याकारणाने प्रत्येक आल्फा–कणाच्या 
उत्सगानंिर जे चवघटन–मूलद्रव्य चनमाण होिे त्यािा आणवभार जनक मूलद्रव्याच्या 
आणवभारापेक्षा ४नी कमी असिो व आणविमाकं २नी उिरिो. 
 
 
 

alpha emitter आल्फा उत्सजषक 
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चकरणोत्सारी मलूद्रव्यािा एक प्रकार. हे मलूद्रव्य कृचत्रम अथवा नैसर्मगक असू शकिे. त्यामध्ये 
आल्फा–ह्रास होऊन नव ेमूलद्रव्य ियार होिे. 

alpha iron 
 
ज्यािे अणू शरीर–मध्य चत्रमात्र (घन) जालकाि गोवलेले आहेि असे अन्यरूपी लोह. 
(body–centered cubic space lattice शरीर-मध्य घन-जालक) 
 

alpha particle आल्फाकण (α, He, 2He4) 
 
रदरफडय यानंी १९०४ साली शोधून काढलेला अणरुिनेिील मूलभिू घटक. भोविालच्या 
कक्षामंधील दोन इलेक्रान गमावल्या कारणाने चशल्लक राचहलेल्या हेचलअम अणुगभाशी 
आल्फाकणािे िादात्म्य असिे. प्रत्येक आल्फाकण दोन प्रोटान आचण दोन न्यूरॉन यापंासून ियार 
झालेला असून त्यािे वस्िुमान ६·६४४×१०−²⁴ ग्राम असिे. यावर घनचवदु्यिेिा उच्चय असून त्यािे 
मूल्य दोन इलेक्रॉनावंरील उच्चयाएवढे असिे. हा उच्चय ९·६०५०×१०−¹⁰ e.s.u. येवढा भरिो. 
काही चवचशष्ट चकरणोत्सारी द्रव्यािूंन रदनशीलिेमुळे आल्फाकण बाहेर फेकले जािाि. 
 

alpha radiator 
 
(पाहा alpha emitter) 
 

alpha radioactivity 
 
(पाहा alpha decay, alpha emitter) 
 

alpha ray आल्फानकिण 
 
आल्फाकणािंा प्रवाह; चवदु्यिके्षत्रािून ककवा किुयकीय के्षत्रािून जािाना या चकरणािंा प्रवाहमागय 
चविचलि होिो. आल्फाकणािंा फोटो–कािेवर पचरणाम होिो; त्यािप्रमाणे त्याचं्या मागावरील 
वायूमध्ये मोठ्या प्रमाणाि आयनीभवन (चवदलन) घडून येिे. 
 

alternate angles व्युत्िम कोि (ग.) 
 
दोन समािंर रेिानंा एका रेिेने छेदले असिा छेदकरेिेच्या चवरुि बाजूंस असणारे व समािंर 
रेिापंैकी चनरचनराळ्या रेिाशंी छेदक रेिेने केलेले कोन. 
 
 
 

alternate exterior angles बनहव्युषत्िम कोि 
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(पाहा alternate interior angles) 
 

alternate interior angles अिंव्युषत्िम कोि 
 
दोन सरल रेिा एका चिययक सरल रेिेने छेचदल्या जािाि िेव्हा चिययक रेिेच्या चवरुि बाजंूस परंिु 
दोन रेिाचं्या आिल्या भागािं असणारे कोन म्हणजे अिंव्युयत्िम कोन होि. दोन रेिाचं्या बाहेरच्या 
भागािंील कोनानंा बचहव्युयत्िम कोन म्हणिाि. 
 

alternate segments of a circle एकािंि वृत्तखंड 
 
विुयळाला दोन जीवा काढल्यास त्या विुयळािे िार खंड पडिाि. त्यािंील एका आड एक असे खंड. 
ककवा विुयळाि एक जीवा काढली असिा जे दोन खंड होिाि त्यािील एकािा चविार करिाना, जो 
खंड जीवचे्या चवरुि चदशसे राहिो त्याला शिेखंड म्हणिाि. 
 

alternating series नवकल्प योग श्रेणी 
 
ज्या अनंि श्रणेीिी बेरीज करिाना दोन ककवा अचधक उिर संभविाि अशी श्रणेी. 
 

altitude of a cone शंकूचा आलंब, शंकूची उंची 
 
शकूंच्या चशरोकबदूपासून पायावर टाकलेल्या लंब रेिेस शकूंिी उंिी ककवा शकूंिा आलंब म्हणिाि. 
 

altitude of a cylinder नचनिलंब 
 
चििीच्या वरील पािळींिील कोठल्याही कबदूपासून पायाच्या पािळीवर टाकलेला लंब. 
 

altitude of a frustum of a cone or pyramid समािंि पृष्ठ शंकुखंड 
 
शकूंच्या पायाशी समािंर अशा पािळीने छेदल्यास दोन्ही पािळ्यािं शकूंिा जो भाग सापडिो 
त्यास समािंर पृष्ठ शकुंखंड म्हणिाि. शकुं–खंडाच्या दोन पािळ्यािंील अंिरास शकुंखंडािा लंब 
म्हणिाि. 
 

altitude of a polygon बहुभुजाकृिीचा लंब 
 
(१) बहुभजुाकृिी समभजु, समकोण असून जर भजुािंी संख्या चविम असेल, िर कोठल्याही 
कोनकबदूपासून समोरील बाजूवर टाकलेला लंब. 
 
(२) भजुािंी संख्या सम असल्यास दोन समािंर भजुामंधील अंिर. 
 



 अनुक्रमणिका 

altitude of a prism समपृष्ठनचनिलंब 
 
समपृष्ठचििीच्या समािंर पृष्ठामंधील लंबािंर. 
 

altitude of a pyramid सूनचलंब 
 
चशरोकबदूपासून पायावर टाकलेला लंब. 
 

altitude of a rhombus समभुज चिुष्ट्कोण लंब 
 
समभजु िौकोनाच्या समािंर भजुामंधील अंिर. 
 

altitude of a star (िाऱ्याचा) उन्निाशं (ज्यो.) 
 
िाऱ्यािे चक्षचिजापासून खस्वस्स्िकीय रेखावृिावर मोजलेले अंशात्मक अिंर. 
 

altitude of a trapezium समािंि-निभुज लंब 
 
समािंरचद्वभजु िौकोनाच्या समािंर बाजंूमधील अंिर (लंबािंर). 
 

altitude of a triangle नत्रकोणाचा नशिोलंब 
 
चत्रकोणाच्या कोठल्याही कोनकबदूपासून समोरील बाजूवर काढलेला लंब. 
 

altitude of a zone कनिबंधाची उंची  
 
अघन गोलास दोन समािंर पािळ्यानंी छेदले असिा त्यािं जो गोलािा भाग सापडिो त्यास 
कचटबंध ककवा मेखला म्हणिाि. कचटबधंाच्या छेदक पािळ्यािंील लंबािंरास कटीबंधािी उंिी 
म्हणिाि. कचटबधंाच्या समािंर पािळ्यासं लंब असे गोलािे बहृत वृि जर त्या पािळ्यासं दोन 
कबदूि छेदील िर त्या दोन कबदंूनी गोलमध्याशी केलेला संमुख कोन ही त्या कचटबधंािी कोनीय 
उंिी होय. 
 

alum (ॲलम) िुििी 
 
चद्वचवध लवणाचं्या गटािे नाव. उदा॰ काही ठराचवक प्रमाणाि स्फचटक–जल असणारे एका 
एकसयुंजी आचण चत्रसयुंजी धािंूिे चद्वचवध सल्फेट. 
 

aluminium अल्युनमिम 
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िादंीप्रमाणे शुभ्र चत्रसंयुजी मूलित्त्व; आविी कोष्टकामध्ये चिसऱ्या गणाि; वोहलर यानंी १८२८ 
मध्ये शोधून काढले. िन्यिा उच्च प्रकारिी असलेले, न गंजणारे, चवदु्यिवाहक. आणविमाकं :१३; 
आणवभार: २६·९८; घनिा:२·७० (२०°सें.); चवलयकबदु. ६५·८७°सें; उत्क्वथन कबदु:१८००° सें: 
चिह्न: Al. 

aluminothermic process 
 
काही घािंूच्या आक्साइडािें क्षपण करिाना अल्युचमचनअम अचि चियाशील असल्यािे आढळिे. 
चविळ जोड करिाना यािा चवशिे उपयोग होिो. (ही चवचिया गोल्डचश्मड प्रोसेस या नावाने 
ओळखिाि.) 
 

Am 
 
(१) अमेचरचसअम मलूद्रव्यािे चिह्न 
(२) रसायन शास्त्रािील आमोचनअम मूलक आचण ॲचमल यािें साकेंचिक चिह्न. 
 

amalgam पािदमेल 
 
अनेक धािंूच्या चमश्रणासं अलॉय अथवा संचमश्रण म्हणिाि, परंिु ज्या वळेी चमश्रणािला एक घटक 
पारा असिो त्या वळेी त्या सचंमश्रणाला पारदमेल म्हणिाि. 
 

amalgamation पािदमेल 
 
खऱ्या अथाने पाऱ्यािे दुसऱ्या धािूबरोबर केलेले सचंमश्रण. परंिु इिर संचमश्रणासाठीही हा शब्द 
अनेक वळेा िुकीने वापरला जािो. 
 

ambient temperatures 
 
सभोविालच्या वायुरूप अथवा द्रवरूप माध्यमािे िपमान. ज्या वळेी माध्यम आचण िापचवलेला 
पदाथय एकमेकाशंी सलंग्न (संपर्मकि) असिाि िेव्हािंी िपमान–पचरस्स्थचि. 
 

ambiguous संनदग्ध 
 
एकाहून अचधक अथय असणे. गचणि शास्त्रािील कूट प्रश्राला एकापेक्षा अचधक चसिी चनमाण होणे. 
 

ambiguous case संनदग्ध प्रकाि. 
 
चत्रकोण रिनेिील अनेकोिरीय (सचंदग्ध) प्रकार. चत्रकोणाच्या दोन बाजू व एकीसमोरील कोन 
चदले असिा संचदग्ध रिना होिाि िो प्रकार. (गोलीय चत्रकोणािही हा प्रकार संभविो.) 
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americium अमेनिनसअम 
 
कृचत्रम रीिीने चनमाण केलेले, युरेचनयमच्या पलीकडिे व चनसगाि न आढळणारे मूलद्रव्य. 
आणविमाकं:९५; सवांि जास्ि स्स्थर अशा समस्थानीयािा आणवभार:२४३; संयुजा ३, ४, ५ 
आचण ६; जी.टी.सीबोगय आचण सहाध्यायी आर.ए.जेम्स व एल.ओ.मॉगयन यानंी 92U238 वर ४० Mev 
आल्फाकणािंा भचडमार करून बनचवले. चिह्न : Am 
 

amicron अमायिोि 
 
ज्या कणािा आकार ५ mμ पेक्षा लहान असिो आचण जो अिीि सूक्ष्मदशयकािून सुिा चदसू शकि 
नाही िो. 
 

amide अमाईड 
 
अमोचनआमधल्या एक, दोन ककवा सवयच्या सवय िीन हायड्रोजन अणूंिी जागा इिर मूलकानंी 
घेिल्यावर ियार होणाऱ्या काबयनी सयुंग गटािें नाव. 
 

amido–ॲनमडो– 
 
ॲचसड गणाि आढळणारा एकसंयुजी – NH2 मूलक. 
 

amine अमाइि 
 
काबयनी सयुंगाचं्या एका गटािे नाव. हायड्रोकाबयनमधील हायड्रोजन अणूिंी जागा, एकसंयुजी, 
अल्कधमी अमाइन गणाने घेिल्याने ियार होणारे हायड्रोकाबयनिे अनुजाि. ककवा आमोचनआमधील 
एक ककवा जास्ि हायड्रोजन अणूंिी जागा अस्ल्कल गणाने घेिल्याने ियार होणारे अमोचनआिे 
अनुजाि. अस्ल्कल मलूकाच्या नावापढेु अमाइन हे पद लावनू संयुगािे नाव ियार होिे. उदा॰ 
डाय–मेचथल–अमाइन. 
 

amino अनमिो 
 
एकसयुंजी अल्कधमी – NH2 गण 
 

amino acid अनमिो अम्ल 
 
कारबोस्क्सल गण आचण अचमनो गण ह्यािंा संयुग. 

ammeter आमीिि, नवदु्यत् प्रवाहमापक 
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चवजेिा प्रवाह मोजण्यािे आचण चवशिेिः आंपेअर मापाि मोजणी करिा येण्यासाठी इयिीकृि असे 
साधन. (जेव्हा चमचल–आंपेअर ककवा मायिोआंपेअर, येवढा सूक्ष्म प्रवाह दशयचवण्याजोगे 
इयिीकरण केलेले असिे िेव्हा त्या साधनाला चमचलआमीटर आचण मायिोआमीटर अशी नाव े
देिाि.) 

ammonia अमोनिआ 
 
रंगहीन, िीव्र वासािा, पाण्याि अचिशय चवरणारा वायु. NH3 

 
ammonium अमोनिअम 

 
एक प्रकारिा एकसंयुजी मलूक–NH4. अल्कधमी गुण असून अल्कली धािंूच्या मलूकासारखी 
वागणूक. चिह्न:Am 
 

ammono–lysis अमोनिआ–नवच्छेदि 
 
अमोचनआच्या रेणूंिून हायड्रोजनिा एक अणु काढणे. 
 

amorphous अस्फनिकी, अिवकी 
 
ज्या पदाथाला चवचशष्ट प्रकारिा चनयचमि आकार नसिो िो; अथाि ज्या पदाथािी बाधंणी 
कोणत्याही चनयचमि स्वरूपाच्या स्फचटकासारखी (रव्यासारखी) नसिे िो. 
 

amount िानश (ग.), िास 
 
गचणि शास्त्राि, रक्कम व्याजी लावली असिा व्याज व मुिल चमळून होणारी एकंदर राचश. 
 

amp आंप 
 
आंपेअर या चवदु्यत प्रवाहमापािे संचक्षप्ि रूप. 
 

ampere आंपेअि 
 
चवदु्यिप्रवाहािे व्यवहारािील एकक. 
१ आंपेअर = १ ओहम इिका रोध असणाऱ्या वाहकािून १ व्होल्ट विोभेदामुळे जाणारा प्रवाह. (१ 
आंपेअर = दर सेकंदास १ कूलोम). 
 
 

ampere–hour आंपेअि–िास 
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चवदु्यत शक्िीच्या मापािे एकक. १ आंपेअर–िास म्हणजे १ िासाि १ आपेंअर प्रवाहािून वापरली 
गेलेली चवजेिी राचश. 
 

ampere–hourmeter आंपेअि–िासमापक 
 
आंपेअर–िास या मापाने वीज–शक्िीिा वापर नोंदून ठेवण्यािे साधन. आंपेअर–िास 
मापकामध्ये चवदु्यत सरणीिील पूवयचनयोचजि विोभेदानुसार चकलोवॉट–िास नोंदले जाण्यािी 
अवश्य िी जमवणूक करिा येिे व साधनामध्ये िी बहुिेक वळेा िशी केलेलीही असिे. 
 

ampere's–rule आंपेअिचा नियम 
 
िारेिून चवदु्यत्प्रवाह जाि असिाना चिच्याभोविी चनमाण झालेल्या किुयकीय के्षत्रािी चदशा, 
प्रवाहाच्या चदशनेे के्षत्राकडे पाचहले असिाना, सव्य म्हणजे घड्याळाच्या कायाचं्या गिीप्रमाणे 
असिे. 
 

ampere–turn आंपेअि–वेढा 
 
किुयकीय पे्ररणाशक्िीिे माप. वटेोळ्याच्या एका वढे्यामधून एक आंपेअर चवदु्यत प्रवाह जािो त्याला 
१ आंपेअर वढेा म्हणिाि. अथाि एखाद्या वटेोळ्यािून चवदु्यत प्रवाह िालू असिो, िेव्हा त्यािे सवय 
वढेे आचण त्यािून वाहणाऱ्या चवदु्यत प्रवाहािे आंपेअर यािंा गुणाकार म्हणजे त्या व्यूहािली एकंदर 
किुयकीय पे्ररणाशस्क्ि होय. 
 

amphoteric उभयधमी 
 
अल्कधमी व अम्लधमी गण असणारे संयुग. ह्यामंध्ये अम्ल व धारक अशा दोन्ही प्रकारे आयनीभवन 
होण्यािी पात्रिा असिे. 
 

amphotericion उभयधमी आयि 
 
(पाहा zwitterion) 
 

amphoteric oxide उभयधमी ऑक्साइड 
 
जड धािंूिा आस्क्सजनबरोबर झालेला संयुग. 
 
 
 

amplitude पिमप्रसि 
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वास्िवशास्त्राि, आविी  अथवा िरंगरूप गिीमध्ये होणारे जास्िीि जास्ि स्थलािंर (अपसरण). 
 

amplitude of a complex number सदसत् प्रसिकोि 
 
ज्या वळेी सदसद संख्या क्ष+i य ही र (कोभजुα+भजुα) अशा पििीने चलचहिाि, िेव्हा α या 
कोनास सदसद संख्येिा कोन ककवा प्रसरकोन म्हणिाि. 
 

amyl ॲमाइल 
 
एकसयुंजी–C5H11मूलक. चिह्न : Am. 
 

amylaceous िवकीि सदृश 
 

analysis पृिक्किण, नवश्लेिण, संगनिकिण (ग.) 
 
कलन शास्त्रािील मूलगामी प्रश्नािंा सागंोपागं चविार ज्याि माडंला जािो िे शास्त्र. 
 

analytical chemistry नवश्लिेण–िसायिशास्त्र 
 
पदाथय आचण त्यािें घटक यासंबंधी अभ्यास करण्यािे शास्त्र. याि घटक ओळखणे व त्यािें प्रमाण 
ठरचवणे इत्यादींिा समावशे होिो. 
 

analytical geometry बैनजक भूनमनि 
 
भचूमिीिील चसिािं, प्रमेये व उपचसिािं हे बैचजक समीकरणानंी सोडचवण्यािे शास्त्र. 
 

analytical trigonometry (वैश्लेनिक) बैनजक नत्रकोणनमनि 
 
चत्रकोणचमिीिील मलूभिू गुणोिराचं्या बैचजक व्याख्या करून त्याचं्या आधारे चत्रकोणचमिीिे 
चसिािं सोडचवण्यािी शास्त्रशाखा. 
 

analyzer नवश्लेिक 
 
प्रकाशशास्त्राि, चदशादेशकािील ककवा चदशादेशनमापकािील दुसरा चनकोल. पचहल्या 
चनकोलमधून (म्हणजेि चदशादेशकािून) आचण नंिर मागाि ठेवलेल्या रवकीय पदाथांिून आरपार 
गेलेल्या प्रकाशािे दुसऱ्या चनकोलच्या साहाय्याने परीक्षण करिा येिे म्हणनू त्याला चवश्लेिक असे 
नाव देिाि. (पाहा nicol) 
anaphoresis 
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द्रवामध्ये टागंून राचहलेल्या (सधंाचरि) कणािंी धनप्रस्थाकडे जाण्यािी गचि. ही गचि 
चवदु्यत वियस्वामुळे चनमाण होिे. 
 

anastigmatic lens एकाग्र भभग 
 
ज्या कभगामधून अनैकाग्रिेिा दोि दूर केलेला असिो िे, ककवा िो कभगव्यहू. 

anastigmatism एकाग्रिा 
 
प्रकाशशास्त्राि, कभगव्यूहािून चनमाण होणाऱ्या प्रचिमेिी त्या पािळीिील अनैकाग्रिा आचण 
के्षत्रािील वििा मोठ्या प्रमाणाि नाहीशी करण्यािी रीचि. 
 

anelastic strain नििःस्वाग्रही िाण 
 
पदाथािील स्स्थचिस्थापकिेच्या अथवा स्वाग्रही गुणामुळे हा िाण चनमाण झालेला असिो. या 
िाणाला हूक यािंा चनयम लागू पडि नाही. हा िाण आकायय अथवा प्लास्स्टक प्रकारािाही नसिो 
कारण त्यामुळे पदाथाच्या आकाराि होणारा बदल कायम स्वरूपािा ककवा चटकाऊ नसिो. 
 

Aneroid barometer निर्द्षव वायुदमिमापक 
 
द्रव पदाथािा वापर न करिा चसि केलेले वायूिा दाब मोजण्यािे साधन. यािील मुख्य भाग 
म्हणजे एक अचजबाि बंद केलेली धािूिी िपटी डबी. डबीिील हवा अंशिः काढून टाकलेली 
असिे. डबीिी खालिी बाजू पेटीशी घट्ट बसचवलेली असिे, आचण पन्हळी पत्र्यािी बनचवलेली 
वरिी बाजू मध्याशी स्स्प्रगंने िाणनू धरलेली असिे. हवचे्या दाबाि फेरफार झाला म्हणजे त्यािा 
पचरणाम डबीच्या वरच्या बाजूवर होिो. दाब वाढला िर िी बाजू जरा दबिे, दाब कमी झाला िर 
जरा वर येिे. स्स्प्रगंला जोडलेल्या दशयक कायाने दाबािले फेरफार चदसू शकिाि. 
समुद्रसपाटीपासून एखाद्या स्थळािी चकिी उंिी आहे त्यािा या साधनाने अंदाज घेिा येिो. 
 

anesthetic गंुगी आणणािे 
 
दुःखनाश करण्यासाठी, चनदान दुःख कमी करण्यासाठी, गंुगी यावी म्हणून जे एक प्रकारिे औिध 
देिाि िे. काही औिधािंा उपयोग केल्याने शरीराच्या इष्ट त्या भागासि बचधरिा आणिा येिे. 
 

angle कोि, कोण 
 
(१) दोन रेिानंी एकमेकींस छेदले असिा कोन ियार होिो. 
(२) एखादी रेिा एका स्थानापासून चफरून दुसऱ्या स्थळी जाईपयंि चफरलेले आचण विुयळाच्या 
चदशनेे मोजलेले अिंर. 

angle in a semicircle वृत्ताधषकोि 
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अधयवृिाच्या व्यासाग्रानंी पचरघावरील कोणत्याही कबदूशी केलेला संमुख कोन. 
 

angle of a lune वप्रकोण 
 
गोलाच्या दोन बहृत वृिाचं्या मध्ये सापडलेल्या गोलखंडास वप्र म्हणिाि (भास्करािायय). वप्रािा 
वि पृष्ठभाग सोडल्यास इिर दोन पृष्ठे विुयळाधे असिाि. वप्राच्या अधयवृिात्मक पािळ्यािं होणारा 
प्रिललघुकोन (acute dihedral angle) हा वप्र–कोन होय. 
 

angle of convergence अनभगमि कोि 
 
दोन्ही डोळ्यापंासून चनघणाऱ्या दृचष्टरेिा, पदाथाच्या रेिेवर, पृष्ठावर ककवा कबदूवर एकचत्रि होिाि 
िेव्हा त्यामंधील कोन. 
 

angle of depression ििकोि 
 
अवलोकनकबदूपासून काढलेली चक्षचिजसमािंर रेिा आचण त्या कबदूपासून (नेत्रापासून) खालच्या 
पािळीवर असलेल्या दृश्याच्या कबदूला जोडणारी रेिा यामंधील कोन. 
 

angle of depression िनिकोि 
 
जास्ि उंिीच्या स्थलाकडून कमी उंिीच्या स्थलाकडे पाहाि असिाना स्थलरेिेने उंि स्थलािून 
जाणाऱ्या चक्षचिज समािंर रेिेशी केलेला लघुकोन. 
 

angle of deviation अपगमि कोि 
 
प्रणमन घडवनू आणणाऱ्या पृष्ठाशी, त्यािून बाहेर पडणाऱ्या चकरणािा मूळच्या (आयाि) 
चकरणाच्या चदशशेी होणारा कोन. अथाि, आयाि चकरण आचण प्रणचमि चकरण याचं्यामधला कोन. 
 

angle of  diffraction नवविषि कोि 
 
प्रारणािा आयाि मागय आचण चववर्मिि चकरणािा मागय यामंधील कोन. 
 

angle of dip िनिकोण 
 
पृर्थ्वीच्या किुयकीय के्षत्रािी चदशा आचण चक्षचिज समािंर चदशा यामंधील कोन. 
 
 

angle of elevation उन्ननिकोि 
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कमी उंिीच्या स्थलाकडून जास्ि उंिीच्या स्थलाकडे पाहाि असिाना स्थलरेिेने कमी उंिीच्या 
स्थलािून जाणाऱ्या चक्षचिजसमािंर रेिेशी केलेला लघुकोन. 
 

angle of elevationउन्नि कोण 
 
अवलोकन कबदूपासून काढलेली चक्षचिजसमािंर रेिा आचण त्या कबदूपासून (नेत्रापासून) वरच्या 
पािळीवर असलेल्या दृश्यकबदूला जोडणारी रेिा यामंधील कोन. 
 

angle of incidence आयाि कोि 
 
परावियन घडवनू आणणाऱ्या पृष्ठावर आयाि होणाऱ्या चकरणािी चदशा आचण पृष्ठावर आयाि कबदूशी 
काढलेली लंबरेिा यामंधील कोन. 
 

angle of inter–section छेदकोि 
 
दोन रेिानंी ककवा प्रिलानंी एकमेकासं छेदले असिा त्यािं होणारा कोन. 
 

angle of polarization नदशादेशि कोि 
 
प्रकाशािे जास्िीि जास्ि चदशादेशन होि आहे अशा पचरस्स्थिीिील पदाथावर पडणाऱ्या 
प्रकाशचकरणािा आयाि कोन. 
 

angle ratio कोण गुणोत्ति 
 
(पाहा trigonometric ratio) 
 

angles in the segment of a circle कंस कोि 
 
विुयळाच्या जीविेी दोन्ही अगे्र विुयळखंडावरील कोठल्याही कबदूशी जोडली असिा होणारा 
संमुखकोन. 
 

angle–sum theorem कोि–योग सूत्र 
 
चत्रकोणाच्या कोनाचं्या बेरजेसंबंधी चसिािं. 
 
 
 

Angstrom unit (A, A", A. U., angstrom) एंगष्ट्रोम एकक 
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प्रकाश िरंगलाबंी मोजण्यािे एकक. प्रारणाच्या इिर सवय प्रकारािंील िरंगलाबंी एगंष्ट्रोम मापाने 
मोजिाि. स्वीडन देशािील वास्िवशास्त्रज्ञ योनास एंगष्ट्रोम याच्या गौरवाथय हे नाव देण्याि आले 
आहे. 
१ एंगष्ट्रोम = ०·१ चमचलमािोयन 
= १०₋⁸  सेंचटमीटर 
 

angular कोणीय, कोिीय 
 
कोनासबंंधी, कोनािी बनलेली, अथवा एका ककवा अनेक कोनानंी मोजलेली. 
 

angular acceleration कोिीय प्रवेग 
 
पदाथाच्या ककवा वस्िूच्या कोनीय वगेािील होणाऱ्या बदलािी त्वरा. 
 

angular displacement कोिीय अपसिण 
 
कोनीय स्थानावस्थेि होणारा बदल दशयचवणारे सचदश पचरमाण. 
 

angular distance कोिीय अिंि 
 
विुयळािील िापाच्या लाबंीिे चत्रज्येच्या लाबंीशी गुणोिर. कोनीय अिंर रेचडअन मापाने मोजिाि. 
(पाहा radian) 
 

angular length कोिीय लाबंी 
 
िरंगाचं्या संदभाि, रेचडअनमध्ये अथवा सममूल्य कोनीय मापाने दशयचवलेली िरंग–लाबंी. 
 

angular magnitude कोिाचे माप. कोिाशं 
 

angular momentum कोिीय संवेग 
 
कोणत्याही वलनाक्षाच्या सदंभाने मोजलेले वलनात्मक पदाथािे अथवा व्यूहािे चनरूचढ–पचरबल 
आचण संबंचधि अक्षाभोविालिा कोनीय वगे यािंा गुणाकार. वलन होि असिाना एका काल–
एककाि अरा जेवढे के्षत्रफळ व्यापिो त्यािा आचण पदाथाच्या वस्िुमानािा गुणाकार कोनीय 
संवगेायेवढा भरिो. 
 
 

angular motion कोिीय गनि. 
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स्स्थर अक्षाभोविालिी पदाथािी गचि. ठराचवक रेिेपासून मोजलेल्या कोनाि कसकसा बदल 
होिो त्यावरून ही कोनीय गचि चनचिि करण्याि येिे. 
 

angular speed कोिीय जव 
 
वलनात्मक पदाथाच्या संदभाि, पदाथापासून वलनाक्षापयंि काढलेली रेिा एका काल–एककाि 
चफरण्यािा सरासरी जव. जव हे माप अचदश असिे. 
 

anhydrous निजषल 
 
ज्यामध्ये जलािा पूणयपणे अभाव असिो असा पदाथय. जेव्हा एखाद्या रासायचनक सयुंगािले जल 
त्यािून संपूणयपणे दूर केलेले असिे िेव्हा िे सयुंग चनजयल झाले असे म्हणिाि. 
 

anion धिायि. ऋणदल 
 
चवदु्यत–चवच्छेद्य द्रावामधील ऋणचवदु्यत धारण करणारा आयन (दल). हा धनाग्राकडे म्हणजेि 
धनप्रस्थाकडे आकर्मिला जािो. 
 

anisotropic असमरूप 
 
चभन्न चदशामंध्ये चभन्न वास्िवीय गुण असणारा (पदाथय). 
 

anisotropic crystal असमरूप स्फनिक 
 
अशा स्फचटकािले अक्ष सारख्या लाबंीिे नसिाि, त्याप्रमाणे अक्षाचं्या चदशानंी आढळणारे गुणही 
एकसारखे नसिाि. 
 

angular velocity कोिीय वेग 
 
आविी राशीिा कोनीय वगे म्हणजे कंप्रिा गुचणले 2π. कोनीय वगे ω या साकेंचिक चिह्नाने 
दशयचविाि. यालाि सचदश कोनीय जव असे म्हणिा येईल. 
 

anharmonic ratio अश्रुनि (संवादी) गुणोत्ति 
 
कोठल्याही सरळ रेिेवर अ, ब, क, ड हे िार कबदू िमाने ककवा अिम रीिीने घेिले असिा 
 
 
अब×कड या गुणोिरास अश्रचुि (संवादी) गुणोिर म्हणिाि.  
अड×कब  
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anhydride अन हायड्राइड 

 
(१) पाण्याबरोबर सयंोग झाला असिा अम्ल ियार करण्यािी पात्रिा असणारा पदाथय. अधािु 
मूलद्रव्यें ककवा काबयनी मूलक ह्यािें ऑक्साइड, ककवा अशा अम्लािूंन पाणी काढून टाकल्यावर 
होणारे ऑक्साइड. (२) इिर संयुगािून पाणी काढून टाकल्यावर होणारे संयुग. 
 

annealing सावकाश निवनवणे 
 
ही एक चवशिे प्रकारिी प्रचिया आहे. प्रथमिः पोलाद िापचविाि व योग्य िपमानाि काही काल 
राहू चदल्यानंिर पूवयचनयोचजि वगेाने चनवचविाि. असे केल्याने पोलादािील काही गुण वृकिगि 
होिाि. उदाहरणाथय, त्यािा मऊपणा आचण थंड अवस्थेि त्यावर केलेली याचंत्रक चिया सहन 
करण्यािा गुण. सावकाश चनवचवल्याने आरंभीिे िाण नाहीसे होिाि. 
 

annuity विासि 
 
पैशािी काही ठेव ठेवनू ककवा दुसऱ्या काही योजनेनुसार दर विास जी रक्कम (प्रत्येक विी 
सारखी) एखाद्या व्यक्िीस चमळिे चिला विासन म्हणिाि. 
 

anode धिाग्र, धिप्रस्ि 
 
वस्िुिः हे धनचवदु्यत –अग्र असिे. अधािुमय वाहकामध्ये चवदु्यत प्रवाह या अग्रािून प्रवशे कचरिो. 
चवदु्यत-चवच्छेदनाच्या संदभाि ऋणदल हे धनाग्राशी येऊन पोहोिल्यावर साहचजकपणे चवसजयन 
पाविाि, ककवा या अग्राशी धनदल ियार होिाि ककवा आस्क्सडीकरणाच्या चिया घडिाि. 
 

anode effect धिाग्र पनिणाम 
 
चवदु्यत–चवच्छेदनाच्या प्रचियेि धनाग्रावर वायूिे एक आवरण ियार होिे व त्याकारणाने 
चवदु्यत्प्रवाहाि कमिरिा उद भविे. 
 

anode ray धिाग्रनकिण 
 
धनचवजेिा उच्चय असलेल्या कणािंा प्रवाह. चनवाि नचलकेमध्ये अशा धनाग्र चकरणाचं्या प्रवाहािा 
प्रारंभ घनप्रस्थापासून होिो. 
 
 
 

anodic धिाग्रासंबंधी 
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(१) धनाग्रासंबधंी ककवा धनाग्रािा ज्याि समावशे होिो िे, (२) चवदु्यत–रासायचनक घटामध्ये कमी 
चवदु्यत वियस्व असलेला धािु ककवा संचमश्रण. 
 

anomalous नवनचत्र, नवके्षपी 
 
अपवादात्मक; नेहेमीपेक्षा, प्रमाणापेक्षा ककवा सरासरीपेक्षा चनराळे. ज्योचिःशास्त्राि, सूयाभोविी ग्रह 
चफरि असिा ग्रहािे सचदश उपसूयय कबदूशी जो कोन करील त्यासबंंधी. 
 

antecedent पूवषपद, पूवषगामी 
 
गुणोिराि येणाऱ्या दोन पदामंधील प्रथमपद. जसे : अ:ब यािं अ हे पूवयपद मानिाि. 

 
antenna ॲिीिा 

 
रेचडओ–िरंगािें पे्रिण ककवा ग्रहण करण्यासाठी उभारलेला (चवदु्यत) वाहक ककवा (चवदु्यत) 
वाहकािंा व्यूह (पाहा aerial) 
 

anti–cathode प्रनिऋणाग्र 
 
क्ष–चकरण नचलकेमध्ये ऋणाग्रासमोर बसचवलेले धनाग्र. ऋणाग्रापासून चनघणाऱ्या इलेक्रॉन–
प्रवाहाला, िो या लक्ष्याशीं (प्रचिऋणाग्राशी) आल्यावर, अटकाव होिो व त्यािून क्ष–चकरण 
उत्सगय चनमाण होिो. 
 

anti–clockwise अपसव्य 
 
घड्याळािील कायाचं्या गिीच्या चवरुि चदशनेे. 
 

anti–cosecant (arc–cosecant) कंस–कोच्छेद 
 
ज्या कोनािे कोच्छेद–गुणोिर ‘क्ष’ ककमिीिे असिे िो कोन करणारा कंस. यालाि कंस–व्यु 
कोज्या म्हणिाि. (arc sin याला ज्या–दि कोन म्हणिा येिे.) 
 

anti–cosine कंस–कोभुज, कंस–कोज्या 
 
कोज्यादि कोन. ज्या कोनािे कोभजु–गुणोिर ‘क्ष’ ककमिीिे असिे िो कोन करणारा कंस. 
 
 

anti–cotangent कंस–कोस्पशष 
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ज्या कोनािे कोस्पशय–गुणोिर ‘क्ष’ ककमिीिे असिे िो कोन करणारा कंस. 
 

anti–logarithm नवलाग 
 

संख्येिा लाग्रिम अथवा चवलाग चदला असिा त्यावरून काढलेला सखं्येिील पचहल्या काही 
(ठराचवक) अकंािंा िम. अकंसंख्या बहुधा िार ककवा साि असिे. 
 

anti–matter पयषस्ि वस्िु 
 
या प्रकारच्या वस्िुकणामध्ये मध्याशी अचँटप्रोटान आचण मध्याभोविी प्रोटान चफरि असिो. 
अँचटप्रोटान प्रोटानसारखाि असिो परंिु त्यावर ऋणचवदु्यत उच्चय असिो. 
 

antimony अनँिमिी 
 
आविी कोष्टकािील पािव्या गणािील धािुरूप मलूद्रव्य. आणव िमाकं: ५१, आणवभार: १२१–
७६, सापेक्षघनिा: ६·६२ (२०° सें.), चवलयकबदु: ६३०° सें., क्वथनकबदु: १३८०° सें., सयुंजा: ३ 
अथवा ५, व्हलेंटाइन यानी १४५० साली शोधून काढले. चनसगाि शुि स्वरूपाि आढळि नाही. 
चिह्न: Sb. 
 

anti–neutrino अनँि–न्यरूीिो 
 
अणुगभािील एक सूक्ष्म घटक. पॉचझरान आचण इलेक्रान यािंा जसा परस्पराशंी संबंध िसाि 
अँचटन्यरूीनोिा न्यरूीनोशी असिो. त्यािे वस्िुमान जवळजवळ शून्य. त्यावर चवदु्यत–उच्चय 
नसिो. यािे पचरवलन न्यरूीनोच्या उलट चदशनेे असिे. 
 

anti–neutron अनँिन्यरूाि 
 
न्यूरान एवढ्या वस्िुमानािा चवदु्यत हीन कण. न्यूरॉनच्या चवरुि चदशनेे किुयकीय पचरबल 
असलेला. 
 

anti–nodal region क्षोभस्िाि प्रदेश 
 
वास्िवशास्त्राि, समान िरंगलाबंीिे व समान परमप्रसारािे दोन िरंग सारख्या जवाने परंिु 
परस्पराचं्या उलट चदशनेे एखाद्या माध्यमािून जािाि, िेव्हा त्यािें पचरणाम नष्ट होिाि. असे प्रदेश 
दर अध्या िरंगलाबंीच्या अंिरावर आढळिाि. (पाहा loop) 
 
 

anti–node क्षोभस्िाि 
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स्स्थर िरंगसमूहामध्ये, ज्या कबदूशी, रेिेशी, ककवा पृष्ठाशी सवांि जास्ि परमप्रसर आढळिो िे 
स्थान. 
 

anti–oxidant 
 
(१) दुसऱ्या पदाथावर होणाऱ्या आस्क्सडेशन चवचियेला प्रचिबंध करण्यािा ककवा ऋणप्रवगे 
करण्यािा गुण असणारा पदाथय. (२) अशा पदाथांच्या गटािे सामान्य नाव. 
 

anti–parallel lines व्युत्िम समािंि िेिा 
 
(१) ज्या रेिा परस्पराशंी समािंर नसिाि त्या. 
(२) चकत्येक वळेा नेहमीप्रमाणे समािंर–रेिानंा व्युत्िम समािंर रेिा म्हणिाि परंिु त्या वळेी 
रेिाचं्या चदशा परस्परचवरोधी असाव्या लागिाि. 
 

anti–particle प्रनिकण 
 
अणुगभीय वास्िव शास्त्राि, जेव्हा दोन परस्परचबरोधी गुणािें कण आढळिाि िेव्हा त्यानंा कण 
आचण प्रचिकण म्हणिाि. अशा कणाि सवय गुणाचं्या बाबिीि समानिा असिे, परंिु चवदु्यत उच्चय, 
पचरवलनािी चदशा आचण किुयकीय पचरबल चभन्न असिाि. (उदा॰ अँचटप्रोटान हा प्रोटानिा 
प्रचिकण आहे.) 
 

anti–proton अनँिप्रोिाि, प्रनिप्रोिाि 
 
अणुगभीय वास्िवशास्त्राि, प्रोटानसारखे सवय गुण असलेला परंिु फक्ि चवदु्यत उच्चय चभन्न असलेला 
कण. याला ऋण–प्रोिाि असेही म्हणिाि. 
 

anti–stokes lines प्रनिस्िोक्स िेिा 
 
पायय पदाथांच्या रेणूवरून चवकीणय झालेल्या प्रकाशाच्या वणयलेखाि चदसून येणाऱ्या जास्ि 
(असाधारण) रेिा. 
 

anti–secant, arc–secant कंस–व्युकोभुज 
 
ज्या कोनािे ‘व्युत्िम–कोभजु’ गुणोिर ‘क्ष’ असिे िो कोन करणारा कंस. 
 
 
 

anti–sine, arc–sine कंस–ज्या 
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ज्या कोनािे ‘ज्या’ गुणोिर ‘क्ष’ असिे िो कोन करणारा कंस. 
 

anti–tangent, arc–tangent कंस–स्पशष 
 
ज्या कोनािे ‘स्पशय’ गुणोिर ‘क्ष’ असिे िो कोन करणारा कंस. 
 

anti–trigonometric functions 
 

(पाहा inverse trigonometric functions) 
 

aperiodic अपयंयी 
 
ज्या घटनेमध्ये पयाचयत्व ककवा आवृििा आढळि नाही िी. अथाि अशी घटना अचनयचमि 
कालावधीने होि राहिे. 
 

aperture नछर्द्, िाि 
प्रकाशासंबधंी कभगाच्या जेवढ्या भागािून प्रकाश जाऊ शकिो त्याला चछद्र म्हणिाि. संख्यात्मक 
दृष्टीने, एखाद्या प्रकाशीय साधनसिंािील प्रवशेद्वारापासून चनयािद्वारापयंि चबनचवरोध जाऊ 
शकणाऱ्या प्रकाशशलाकेिा (चिच्या जाडीिा) जास्िीि जास्ि व्यास. 
 

apex अग्र 
 
चशखर, सवाि उच्चस्थानी असलेला कबदु. 
 

apex नशिोभबदु, नशिस् 
 
गचणिशास्त्राि, दोन ककवा अचधक सरळ रेिा ज्या कबदूि चमळिाि ककवा चमळू पाहिाि िो कबदु. 
ज्योचिःशास्त्राि, सूयािी ककवा पृर्थ्वीिी गचिरेिा भगोलास जेथे छेदिे िो भगोलीय कबदु. गचिचदगग्र. 
 

apochromatic lens सुनिवषणौं 
 
या प्रकारच्या कभगव्यूहाि साधारणपणे िीन घटककभगे असिाि. प्रत्येक घटकािी काि चभन्नचभन्न 
गुणािंी असिे. त्याचशवाय सबंध व्यूह अशा रीिीने योचजलेला असिो की त्यामध्ये दोन ककवा जास्ि 
(पूवयचनयोचजि) वणांच्या (दृश्य प्रकाशािील िरंग लाबंीच्या) बाबिींि वणयदोि चनमाण होऊ नये 
अशी चबनिकू व्यवस्था केलेली असिे. 
 
 

apothem of a regular polygon 
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सुिम बहुकोणामध्ये मध्यापासून कोणत्याही भजेुपयंििे लंबािंर. 
 

applied mathematics प्रयुक्ि गनणिशास्त्र 
 
गचणि शास्त्रािे दोन चवभाग करिाि. एकास शुि गचणि ककवा सैिाचंिक गचणि म्हणिाि. दुसऱ्या 
भागाि यंत्रशास्त्र, गचिशास्त्र, जलस्स्थचिशास्त्र वगैरेि गचणिचसिािंािंा उपयोग करिाि म्हणनू 
त्याला प्रयुक्ि गचणिशास्त्र म्हणिाि. 
 

Appleton layer ॲपलिि िि 
 
आयनाबंरािील हेचवसाइड थराच्या वरिा थर. याि आयनीभवन झालेले असिे, आचण या 
थरावरून ३००० चकलोसायकलपेक्षा उच्चकंप्रिेिे आचण आखूड िरंगलाबंीिे रेचडओिरंग परावर्मिि 
होिाि. या थराला F थर अशीही संज्ञा आहे. 
 

aqua fortis आक्वा फोर्टिस 
 
संहि नायचरक अम्ल. 
 

aqua regia आक्वा िेनजआ 
 
नायरो–हायड्रोक्लोचरक अम्ल. अथाि, एक भाग नायचरक अम्ल आचण िीन भाग हायड्रोक्लोचरक 
अम्ल यािें चमश्रण. सोने, प्लाचटनम इत्यादी (उमद्या) वचरष्ठ धािंूिे चवद्रावक. चनष्ट्कलंक 
(स्टेनलेस) पोलादावर कोरण्यािे काम करण्यासाठी हा द्रव वापरिाि. 
 

aqueous solution जलयुक्ि नवर्द्व 
 
यामध्ये जलािाि चवद्रावक म्हणून उपयोग करिाि. 
 

aqueous vapour जलबाष्ट्प 
 
पाण्यािी बाष्ट्पावस्था. रंगहीन, गधंहीन आचण अदृश्य. 
 

Arabic numerals आिबी संख्यादशषक 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 हे आरबी आकडे आहेि. युरोचपअन लोकानंी िे अरबाकंडून घेिले. 
परंिु मुळाि त्यािंी उत्पचि भारिािील आहे. 
 

arbitrary स्वच्छंद, मिमािे 
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कोणत्याही चनयमािे ककवा प्रमाणािे बधंन नसलेला; मनाला येईल त्याप्रमाणे योचजलेला. 
 

arbitrary constant स्वच्छंद स्स्ििाकं 
 
कोणत्याही चवचशष्ट उदाहरणासाठी ककवा ििेसाठी योचजलेला स्स्थराकं. हा िेवढ्यापरुिाि स्स्थर 
मानावयािा. याच्या उलट चनरपेक्ष स्स्थराकं हा सदोचदि कायम मूल्यािा राहिो. 
 
कलन शास्त्राि, ज्या स्स्थराकंािी ककमि मनाला येईल त्याप्रमाणे ठरचवलेली असिे िो अंक. उदा॰ 
∫x2dx=x3∕3+c या चठकाणी c हा अचनचिि (स्वच्छंद) स्स्थराकं आहे. 
 

arbitrary unit स्वच्छंद एकक 
 
ज्या चठकाणी एककािे एवमंात्र ककवा मूल्य अचनचिि (स्वच्छंद) असिे िे एकक. कोणत्याही 
मूलभिू एककाशी संबधं नसलेले एकक. 
 

arc चाप (ग.), नवदु्यत्–ज्योि (वास्िव.) 
 
गचणिशास्त्राि, विािा खंड. 
 
वास्िव शास्त्राि, परस्परापंासून अलग केलेल्या दोन चवदु्यत–अग्रामंधील जागेिील आयनीभिू 
हवा, वायु ककवा बाष्ट्प यािून चवदु्यत प्रवाह जािाना चनमाण होणारी दीप्ि प्रभा. या प्रकाराि कमी 
चवदु्यत विोभेद आचण जास्ि चवदु्यत–प्रवाह हे चवशिे गुण असिाि. 
 

arc–lamp आकष –दीप, अची–दीप 
 
या साधनामध्ये चवदु्यत–ज्योि वापरण्याि येिे. चििा प्रकाश फार िीव्र आचण िकिकीि असिो. 
 

arc–length चाप–लाबंी, कंस लाबंी 
 
विरेिेवरील खंडािी, चवचशष्ट एककाि मोजलेली, लाबंी. उदा॰ वृिािील विखंडािी लाबंी 
‘चत्रज्या गुचणले कोन’ या रेचडअन मापाने मोजिाि. रेचडअन या मापािी व्याख्या  ‘वृिािील 
विखंडािी लाबंी भाचगले चत्रज्या’ अशी करिाि. 
 

arc–cosecant चाप–कोच्छेद 
 
ज्या कोनािा कोच्छेद चदलेल्या संख्येएवढा असिो िो कोन. csc−1x अथवा arc-co-secx असे 
चलचहले म्हणजे इष्ट कोनािा कोच्छेद x एवढा असिो असा अथय. उदा॰ csc−12=30°, 150° अथवा 
सामान्यिः nπ+(−1)nπ∕6. व्यस्ि कोच्छेद (inverse cosecant,) अथवा चव–कोच्छेद (anti–
cosecant) याचं्याशी समानाथी. 
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arc–cosine चाप कोज्या 

 
ज्या कोनािी कोज्या चदलेल्या संख्येएवढी असिे िो कोन. cos−1x अथवा arc–cosx असे चलचहले 
म्हणजे इष्ट कोनािी कोज्या x एवढी असिे असे समजावयािे. उदा॰ arccos½ हा कोन 60°, 300° 
अथवा सामान्यपणे nπ. ±60° असिो. व्यस्ि कोज्या (inverse cosine) अथवा चव–कोज्या 
(anti–cosine) याचं्याशी समानाथी. 
 

arc–cotangent चाप–कोस्पशष 
 
ज्या कोनािा कोस्पशय चदलेल्या संख्येएवढा असिो िो कोन. cot1x अथवा ctn−1x अथवा arc–cotx 
असे चलचहले म्हणजे इष्ट कोनािा कोस्पशय x येवढा असिो असे समजले जािे. उदा॰ arc–cot1 हा 
कोन 45°, 225° अथवा सामान्यपणे nπ+45° असिो. व्यस्ि-कोस्पशय (inverse cotangent अथवा 
चव–कोस्पशय याचं्याशी समानाथी. 
 

Archimedes' principle आर्टकनमडीजचा नसद्ािं 
 
एखादा पदाथय द्रवामध्ये पूणयपणे ककवा अधयवट बुडचवला िर त्याला उिलून धरणारा एक पे्ररक 
(उत्पे्ररक) चनमाण होिो. या पे्ररकािी चिया पदाथावर ‘खालून वर’ या चदशनेे होिे. पदाथािा 
जेवढा भाग द्रवाि बुडालेला असिो िेवढ्याि आकारमानाच्या द्रवाच्या वजनाच्या मापािा िो 
उत–पे्ररक असिो. 
 

area के्षत्र, के्षत्रफळ, के्षत्रमाि 
 
कोणत्याही बहुभजुाकृिीच्या आि सापडलेल्या जागेिे माप (फल). िसेि, विरेिेने पचरचमि 
झालेल्या बंद आकृिीिे म्हणजे चिच्या के्षत्रािे फल. एखादी घनाकृिी विपृष्ठीय असल्यास त्या 
विपृष्ठािा पचरबि भाग. 
 

Argand diagram आगा याचंा िैबंनधक आलेख 
 
काटेर्मशअन पििीच्या चनबंधनाि क्ष अक्ष यास सदक्ष (सत+अक्ष) म्हणिाि, आचण य–अक्ष यास 
असदक्ष (असत+अक्ष) म्हणिाि. कोणत्याही एका प कबदूिी चनबंधने (क्ष, य) असल्यास क्ष+Iय ही 
सदसद  संख्या प कबदूने दशयचवली जािे. 
 
 
 
 

argon आगोि 
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शून्यसयुंजी, दुर्ममळ वायूंपैकी, आविी कोष्टकािील शून्य गणािले मूलद्रव्य. रेले आचण रॅमसे यानी 
१८९४ साली शोधून काढले. आणव िमाकं: १८, आणवभार: ३९·९४४. वणयहीन, गंधहीन, एक–
आणवी वायु. परृ्थ्वीवरच्या वािावरणाि ०·९५% असिो. चवलयकबदु:− १८९·२° सें., क्वथनकबदु:− 
१८५·७° सें., घनिा: प्रमाचणि िपमानदाबाि १ चलटरिे वजन १·७८३७ ग्राम. चिह्न: A. 
 

argument of a complex number (modulus of a complex number) सदसद्  संख्येची अिा, सदसद्  
संख्येचे कृनियोग मूल 

 
(कृचियोग = वगयबेरीज. कृचियोगमूल = वगयबेरजेिे वगयमूल.) आगां आलेखािील प्रारंभकबदूपासून 
इष्टकबदूिे अिंर. 
 

argument of a function फलचल, फलजिक 
 
कोठलेही फल ज्या अक्षर िलावर संस्कार करून चनमाण होिे िो िल. उदा॰ ज्या (क्ष) या फलाि 
क्ष हा फलजनक मानिाि. याला फलवीज असेही म्हणिाि. 
 

arithmetic अकंगनणि 
 
अंकचिह्नावंर संस्कार करून होणारे गचणि. (भास्करािायानी धनणयिड चवध संस्कार साचंगिले 
आहेि िे असे: बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, घािकरण आचण मूलकरण.) 

arithmetic mean सिासिी, गनणिमध्य 
 
चदलेल्या संख्याचं्या बेरजेस त्या संख्या चजिक्या असिील त्या आकड्याने भागून येणारी सरासरी. 
 

arithmetic progression गनणि श्रेढी 
 
ज्या श्रेढीिील पदे सारख्या फरकाने िढि ककवा उिरि जािाि िी श्रेढी. 
 

arithmetic series गनणि श्रेणी 
 
ज्यािील पदे सारख्या फरकाने िढिाि ककवा उिरिाि अशा श्रेढीिील पदे अचधक चिह्नानंी जोडून 
टाकल्यास गचणि श्रेणी ियार होिे. 
 

arithmetic continuumगनणिीय साित्य िेिा 
 
(पाहा continuum) 
 

arms of an angle कोि बाहू 
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एका कबदूपासून काढलेल्या दोन सरल–रेिा ककवा एकमेकींना छेदणाऱ्या दोन सरल रेिा. त्या 
सरल रेिा ियार होणाऱ्या कोनािे बाहू दशयचविाि. 
 

aromatic acid ॲिोमॅनिक अम्ल 
 
ज्याच्या ॲरोमचॅटक गभािल्या एका ककवा अनेक हायड्रोजन अणूंिी जागा कारबोस्क्सचलक म्हणजे 
एकसयुंजी अम्लधमी (–COOH) गणाने घेिली आहे असा कोणिाही काबयनी संयुग. 
 

aromatic compound ॲिोमॅनिक संयुग 
 
अणूंिे संपूणय वलय असणारे काबयनी संयुग. 
 

array मानलका, सुिनचि वस्िु 
 
काही चवशिे पििीनुसार केलेली माडंणी. 
 

arsenic आसेनिक 
 
आविी कोष्टकािील पािव्या गणािले मूलद्रव्य. श्रोइडर यानंी १६४९ साली शोचधले. आणव 
िमाकं: ३३, आणवभार: ७४·९१, संयुजा: ३ अथवा ५;५००° C िपमानाि संप्लवन, त्यासाठी 
जास्िदाब; क्वथनकबदु: ६१५° C; घनिा ५·७३ (१५° C), चिह्न: As. 
 

artificial gravity कृनत्रम गुरुत्वाकिषण 
 
अपमध्य पे्ररकािा आधार घेऊन गुरुत्वाकियणािे पचरणाम कृचत्रमपणे घडवनू आणणे. पृर्थ्वीच्या 
गुरुत्वाकियणाच्या बाहेरील प्रदेशाि अस्ग्नबाणाचं्या साहाय्याने उड्डाण शक्य व्हाव े म्हणून कृचत्रम 
गुरुत्वाकियणािी पचरस्स्थचि चनमाण करावी लागिे. 
 

artificial radioactivity कृनत्रम नकिणोत्साि 
 
कृचत्रम रेचडओ–आयसोटोप (चकरणोत्सारी समस्थानीय) द्रव्यापासून होणारा चकरणोत्सार. 
यापंकैी बहुिेकािूंन इलेक्रान उत्सगय होिो. फ्रान्स देशािील फे्रडेचरक जोचलओ आचण इरेन 
जोचलओ ंक्युरी यानंी १९३४ साली या प्रकारािा शोध लाचवला. 
 

aryl ॲनिल 
 
ॲरोमचॅटक हायड्रोकाबयनमधून हायड्रोजन अणु काढल्यावर राहणारा काबयनी मूलक. 

asbestos ॲस्बेस्िॉस 
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ज्यामध्ये पुष्ट्कळसे िंिुमय खचनज चसचलकेट असिाि अशा पदाथािे व्यावहाचरक नाव, उदा॰ 
सपेंटाइन, रेमोलाइट इ. हा पदाथय अस्ग्नप्रबधंक असून त्यािी उष्ट्णिावाहकिा अचिशय कमी आहे. 
या गुणामुळे उष्ट्णिाचनरोधक आचण अस्ग्नप्रबधंक (संरक्षक) म्हणून त्यािा वापर करिाि. 
 

aspherical lens अगोलीय भभग 
 
ज्या कभगािी पृष्ठ ेपूणयपणे गोलाकृचि नसिाि िे. 
 

astatine ॲस्िानिि 
 
आविी कोष्टकाि सािव्या गणािले अचि दुर्ममळ चकरणोत्सारी मूलद्रव्य. आणव िमाकं: ८५. 
ॲचलसन आचण मफी यानंी १९२९ साली शोधले व आलाबाचमन या नावाने प्रचसि केले. नंिर या 
मूलद्रव्याला एका–आयोचडन म्हणि. अखेरीस, सेगे्र, मकेॅन्झी आचण कोसोन यानंी At211 हा 
समस्थानीय १९४० मध्ये चबस्मथवर आल्फाकणािंा (३२ mev) भचडमार करून चमळचवला. चिह्न: 
At. 
 

astigmatism अिैकाग्रिा 
 
प्रकाशशास्त्राि, कभगािील चविलनामुळे प्रचिमेि उद्भवणारा दोि. एखाद्या कभगाच्या अक्षा–
व्यचिचरक्ि आचण त्यापासून दूरच्या अंिरावरून प्रकाशचकरण कभगािून गेल्यावर चनरचनराळ्या 
पािळीि कें चद्रि होिाि, त्या कारणाने हा दोि उद्भविो. 
 

associative law संगनि नियम, संनिधाि नियम 
 
बैचजक पदािंा संबधं दृढपणाने दशयचवण्यासाठी िी एकत्र आणण्यािा चनयम. याला law of 
association असेही म्हणिाि. 
 

associative law of multiplication गुणाकािाचे संनिधाि 
 
उदा॰    (१) अब + अक = अ (ब+क) 

(२) अब × क = अ × बक 
 

astronomical latitude भगोलीय अक्षाशं 
 
िाचंिवृिापासून कोठल्याही खस्थ वस्िूिे लंबािंर. कदंब व िारा जोडणारे रेखावृि िाचंिवृिास 
जेथे चमळिे िेथून त्या िाऱ्यापयंि मोजलेले अंशात्मक अंिर. 
 

astronomical (spherical) triangle गोलीय नत्रकोण 
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गोलावरील िीन कबदू जर एकाि बृहत वृिावर नसिील िर िे बृहत वृिीय कंसानंी जोडून होणारा 
चत्रकोण. 
 

astronomy ज्योनििःशास्त्र 
 

astrophysics ज्योनिवास्िव 
 
ज्योचिःशास्त्रािील एक चवभाग. िाऱ्यािंी व इिर ज्योिींिी वास्िवीय रिना, रासायचनक घटना, 
िपमान इत्यादींिा अभ्यास या शास्त्राि केला जािो. यासाठी साहचजकि वास्िवशास्त्राि अंिभूयि 
होणाऱ्या चनयमािंा आचण ित्त्वािंा उपयोग केला जािो. 
 

asymptote अिंिोपगा 
 
ज्या वळेी एखादी विरेिा पािळीच्या अनंि भागापयंि पोहोिि असेल त्या वळेी चिच्या अनंिस्थ 
कबदूपाशी स्पशय करणारी परंिु स्विः सािं भागाि राहणारी रेिा. 
 

asymptotes of a hyperbola पिास्िाच्या अिंिोपगा 
 
क्ष²∕अ²−य²∕ब²=१ या परास्िाच्या अनंिोपगा क्ष²∕अ²−य²∕ब²=० या रेिाद्वयाने चमळिाि. 
 
–ate –एि 
 
खालील गोष्टी दशयचवणारा प्रत्यय: 
(१) ऑस्क्सजनयुक्ि अम्लापासून चमळणारे लवण, 
(२) ज्यामध्ये अधािु आपल्या वरच्या धनसंयुजेि आढळिो. 
 

At 
 
ॲस्टाटाइन मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

athermancy उष्ट्णप्रािण शोिकिा 
 
उष्ट्णिेिे प्रारण शोिनू घेण्यािा गुण. 
 
 
 
 

atmosphere वािाविण 
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पृर्थ्वीच्या सभोविालिे हविेे वषे्टण. भपूृष्ठापासून जसजसे दूर उंि अंिरावर जाव,े िसिशी हवा 
चवरळ होि जािे. अचिशय उंिीवर चवरलिा खूप असिे. िेथे हविेील कणािें परस्परावंर फार 
क्वचिि आघाि होिाि. चवरलावस्थेिील कणावर फक्ि गुरुत्वाकियण िालू असिे आचण म्हणूनि 
िेथील हविेा भपूृष्ठालगिच्या हवशेी संबंध मानावयािा. 
 

atmosphere (atm.) वायुभाि 
 
वायुदमनािे एकक. भपूृष्ठावरील हवचे्या दडपणावरून हे एकक ठरचवण्याि येिे. १ atm=१·०३३ 
चक. ग्राम∕सें.मी²., अथवा दर िौरस इंिावर १४·७ पौंड, अथवा दर िौरस सेंचटमीटरवर १०, १३, 
२४६ डाइन. 
 

atmospheric drag हवेमुळे निमाण होणािे लोढणे 
 
एखादा पदाथय जेव्हा हवमेधून मागयिमण करिो िेव्हा त्याच्या गिीवर, हवचे्या अस्स्ित्वािून 
उद्भवणाऱ्या रोधािे, एक प्रकारिे लोढणे प्रचिकार करीि राहिे. 
 

atmospheric pressure वािाविणाचा दाब 
 
वािावरणाच्या वषे्टणामुळे चनमाण होणारे व दर एकक के्षत्रावर पडणारे दडपण (पडणारा पे्ररक). 
 

atmospheric refraction वािाविणािील प्रणमि 
 
दूरच्या कबदूपासून चनघालेला, आचण वािावरणाच्या थरािून चिरकस चदशनेे येणारा, प्रकाश 
हविेील बदलत्या घनिेच्या थरािून जाि राहिो िेव्हा त्यािे प्रणमन होिो. 
 

atmospheric windows वािाविणािील नखडक्या 
 

पृर्थ्वी सभोविाली असलेल्या वािावरणाि, दृश्यप्रकाश आचण आखूड लाबंीिे रेचडओिरंग 
याचशवाय बहुिेक सवय िरंग शोचिले जािाि. या दोन प्रकारच्या चवदु्यत किुयकीय िरंगसमुच्चयानंा 
वािावरण पायय असिे, याकारणाने ‘वािावरणािील चखडक्या’ चनमाण होिाि. अथाि, एका िरंग 
समुच्चयाला प्रकाशीय नखडकी आचण दुसरीला िेनडओ नखडकी म्हणणे जास्ि योग्य ठरिे. 
 

atmospherics िनडत् के्षप 
 
वािावरणािील अनेक प्रकारच्या नैसर्मगक घटकापंासून चनमाण होणाऱ्या चवदु्यत किुयकीय िरंगािंा 
रेचडओग्रहणाि उपद्रव होिो. त्यानंा िनडत् के्षप म्हणिाि. अमेचरकेमध्ये ‘स्टॅचटक’ हा शब्द 
‘ॲट मोस्फेचरक’ शब्दापेक्षा जास्ि रूढ आहे. 

atom अणु 
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रासायचनक मूलद्रव्यािंा लहानाि लहान घटक. मूळच्या मूलद्रव्यािे गुण कायम ठेवनू, 
रासायचनक साधनानंी यापेक्षा जास्ि लहान घटक, चवभाजन करून ककवा मोडिोड करून, चनमाण 
करणे शक्य नसिे. (ग्रीक भािेि ‘ॲटम’ यािा अथय ‘ज्यािा भगं होऊ शकि नाही िो’ म्हणजे अभंग 
असा आहे.) 
 

atomic आणव 
 
अणूसंबधंी ककवा अणूच्या संदभाि. 
 

atomic diameter आणव व्यास 
 
एका व्यस्क्िगि अणूिा व्यास. आविी कोष्टकािील दर एक आविामधील मूलद्रव्याचं्या आणव 
व्यासाि ०·६×१०−⁸ पासून ५·४×१०−⁸ सें.मी. येवढा फरक आढळिो. प्रत्येक आविामध्ये दुर्ममळ 
वायूंिे अणू सवाि लहान आचण अल्क धािंूंच्या मलूद्रव्यािें अणू सवाि मोठे असिाि. 
 

atomic heat आणव उष्ट्णिा 
 
मूलद्रव्याच्या १ग्राम–अणूिी उष्ट्णिेसंबधंी धारणा, ककवा मूलद्रव्याच्या १ ग्राम–अणूिे िपमान १° 
सें. इिके िढचवण्यास लागणारी उष्ट्णिा. 

atomic mass आणव वस्िुिा 
 
अणूिे वस्िुमान. यासाठी एक स्विंत्र आणव वस्िुिा एकक प्रिाराि आहे. 
(पाहा atomic mass unit) 
 

atomic mass unit आणव वस्िुिा एकक (a. m. u.) 
 
अणुगभीय वास्िवशास्त्राि, आणव वस्िुिेिे एकक म्हणजे आस्क्सजनच्या 8O16 समस्थानीयाच्या 
एका अणूच्या वस्िुमानािा १∕१६ वा भाग. आणव वस्िुिा एकक = १·६६०३×१०−²⁴ ग्राम. शक्िीच्या 
संदभाि, १ a. m. u. = ९३१·८ mev = १.४९×१०−³ अगय. 
 

atomic number आणव िमाकं 
 
आविी कोष्टकाि प्रत्येक मलूद्रव्याला एक चवशिे िमाकं चदला आहे. चब्रचटश शास्त्रज्ञ मोस्ले यानंी 
१९१४ साली सुिचवलेल्या पििीनुसार हायड्रोजनिा आणव िमाकं १ आहे. यूरेचनअमच्या 
पलीकडे असलेल्या (नव्याने बनचवलेल्या) मूलित्त्वानंाही ही पिचि आिा लावण्याि येिे. 
अणुगभािील धनचवदु्यत िा उच्चय, अथवा त्यािील प्रोटानािंी संख्या आणव िमाकंाने दाखचवली 
जािे. अणुगभाबाहेरच्या इलेक्रॉनािंी संख्याही आणव िमाकंायेवढीि असिे. ज्या अणूमध्ये, 
आणवभार चभन्न असूनही, आणविमाकं अथवा प्रोटानसंख्या समान असिे त्यानंा आयसोटोप 
अथवा समस्थानीय म्हणिाि. 
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atomic pile आणव नचनि 

 
सध्या हा शब्द रूढ नाही, िरी चकत्येक प्रसंगी, चजच्याि चियापरंपरा िालू राहिे अशा प्रकारच्या 
अणुभट्टीसाठी हा शब्द वापरिाि. 
 

atomic structure आणव िचिा 
 
सध्या मान्य असलेल्या कल्पनेनुसार, अणूच्या मध्याशी अणुगभय असून त्याच्या सभोविी इलेक्रान 
चनरचनराळ्या कक्षामंधून (सूयाभोविालच्या ग्रहापं्रमाणे) चफरि असिाि. अणूमधील बहुिेक सवय 
वस्िु अणुगभाि समावलेली असिे. गभामधले घनउच्चय असलेले प्रोटान असिाि. (प्रोटानसंख्या 
= आणविमाकं) याचशवाय वीज नसलेले न्यूरॉन असिाि. (न्यरूानसंख्या = आभणवार–
आणविमाकं). इलेक्रान संख्या प्रोटान संख्येयेवढी असिे. अणूवर स्विंत्र असा चवदु्यत–उच्चय 
नसिो. चभन्न मूलद्रव्याि, इलेक्रान कक्षा आचण इलेक्रान संख्या चभन्न असिाि. 
 

atomic volume आणव आकािमाि 
 
घनावस्थेि असिाना, एक ग्राम अणु जेवढी जागा व्यापिो चििी मोजणी चमचलचलटरमध्ये करिाि. 
अणूंिे आकार त्याचं्या आणव आकारमानाशी सम प्रमाणाि असिाि. 
 

आणव आकारमान = १ अणूिे ग्राम–मापाने वजन  
त्या अणूिी सापेक्ष घनिा  

 
atomic weight आणवभाि 

 
आस्क्सजनिा आणवभार १६ मानिाि. त्याच्या सोळाव्या चहश्श्याच्या चजिके पट एखाद्या अणूिा 
आणवभार भरेल िी पट म्हणजे त्या अणूिे सापेक्ष वजन (भार) समजाव.े रासायचनक दृष्ट्या 
आस्क्सजनच्या 8O16 यासमस्थानीय अणिेू सरासरी वजन १६·०००० मानिाि. कोणत्याही अणचू्या 
सवय समस्थानीयािें (त्याचं्या अस्स्ित्वानुसार) सरासरी वजन म्हणजे रासायचनक दृष्ट्या मानलेला 
त्या अणूंिा ‘आणवभार’ होय. 
 

atomization अण्वीकिण 
 
द्रवािा फवारा करून त्यािले कण सुटे सुटे करणे 
 
 
 

atom–smasher 
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(पाहा cyclotrone) 
 

atom–smashing 
 
(पाहा bombardment) 
 

attenuation नबिलीकिण, मंदीकिण 
 
हविे ककवा पाण्याि उत्पन्न होणारे िरंग काही अंिर िालून गेल्यावर त्याचं्या परमप्रसारािे मूल्य 
कमी कमी होि जाण्यािी चिया. असे िरंग मंदोजयस्वला होिाि असे म्हणिाि (ध्वचन–शास्त्र). 
 

attraction आकिषण 
 

चवशिेेकरून गुरुत्वाकियण. गुरुत्वाकियणाच्या पे्ररकामुळे एक कण दुसऱ्या कणाला ओढून घेिो. हा 
पे्ररक कणाचं्या वस्िुमानाचं्या गुणाकाराशी समप्रमाणाि आचण त्याचं्या मधल्या अंिराच्या वगाशी 
व्यस्ि प्रमाणाि असिो. 
 

Au 
 
सोने या मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 

A.U., A". U. 
 
प्रकाश िरंग–लाबंीिे (चवदु्यत–किुयकीय िरंग लाबंीिे) जे एंगष्ट्रोम एकक त्यािे संचक्षप्ि रूप. 
 

audibility श्राव्यिा 
 
ध्वनीच्या मोठेपणािे माप. जो ध्वचन थोडा कमी केला असिाना कानानंी ऐकू येि नाही, त्याच्या 
मोठेपणािी दुसऱ्या ध्वनीच्या मोठेपणाशी िुलना केली असिाना आढळणारा फरक. याला श्राव्यिा 
म्हणिाि. व्यवहाराि डेचसबले हे श्राव्यिेिे एकक मानिाि. 
 

audible श्राव्य 
 
मनुष्ट्याच्या श्रवणेंचद्रयाला ज्या ध्वनीिी (ध्वचनकंपनािंी) जाणीव होऊ शकिे िो श्राव्य ध्वचन. ही 
कंपने सेकंदाला २० िे २०,००० आवृिींिी असिाि. बाकीिी अश्राव्य मानिाि. 
 
 

aurora borealis उत्ति उद्योि 
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उिरधु्रव प्रदेशािील आकाशाि दृष्टीस पडणारे प्रकाशािे पटे्ट अथवा झोि. पृर्थ्वीच्या किुयकीय 
के्षत्रािून चवदु्यत कण मागयिमण करीि असिाना हे दृश्य चनमाण होिे. दोन्ही धु्रवप्रदेशािं हा प्रकार 
घडिो, दचक्षण धु्रवप्रदेशािील दृश्याला ‘आिोिा ऑस्रानलस’ दनक्षण उद्योि असे नाव आहे. 
 

austenite ऑस्िेिाइि 
 
‘गमॅा आयनय’ नावािे लोखंडािे अन्यरूप. ह्याला पृष्ठभागामध्ये घनजालक (face–centered 
cube) असिो. या जालकािे िलपचरमाण वाढत्या काबयन समावशेानुसार वाढिे. 
 

auto–catalysis स्वय–ंनिदेशि 
 
ियार होणाऱ्या पदाथांपकैीि एकाच्या अस्स्ित्वामुळे प्रवचेगि होणारी रासायचनक चवचिया. 
 

autoclave ऑिोक्लेव्ह 
 
जाड पोलादी पत्र्यािे बंद करिा येण्याजोगे भाडें. उच्च दाब आचण उच्च िपमान अशा पचरस्स्थिीि 
रासायचनक चवचिया घडवनू आणण्यासाठी अशा साधनािा उपयोग करिाि. 
 

automatic स्वयचंनलि 
 
ठराचवक वळेी ककवा ठराचवक पचरस्स्थंिीि यंत्र सुरू होणे ककवा बंद होणे या चिया ज्या साधनाने 
आपोआप घडून येण्यािी व्यवस्था असिे िे. 

automation स्वयचंलि 
 
फोडय मोटार कंपनीने हा शब्द प्रथमिः प्रिाराि आणला. स्वयंिचलि यंत्रानंा माल पुरचबणे, ियार 
माल पुढच्या चठकाणापयंि नेणे, यासंारख्या अनेक चिया, अनेक लहानमोठ्या स्वयंिचलि 
यंत्रामंाफय ि, घडून येण्यािी योजना. 
 

auxilliary circle of an ellipse नववृत्ताचे साहाय्यक वृत्त 
 
चववृिाि म्हणजेि लंबवृिाि बृहदक्ष हा व्यास कल्पून काढलेले विुयळ. त्यािप्रमाणे लघु–अक्ष 
व्यास कल्पून काढलेल्या विुयळालाही साहाय्यक वृि म्हणिाि. 
 

auxilliary elevation view साहाय्यक प्रके्षप दृश्य 
 
समोरून, उजव्या ककवा डाव्या बाजूकडून, ककवा मागच्या बाजूने न घेिा दुसऱ्याि एका चवचशष्ट 
बाजूने घेिलेले प्रत्यक्ष दृश्य. 

auxochrome िंगधािणावधंक 
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रंगदंड अथवा िोमोफोर असणाऱ्या काबयनी संयुगाि जो गण घािला असिा रंग ियार होिो िो. 
 

average सिासिी, मध्यमाि 
 
अनेक राशींच्या बेरजेला राचशसंख्येने भागून आलेला अकं. 
 

average life सिासिी आयंुमाि 
 
अणुगभीय वास्िवशास्त्राि, चकरणोत्सारी पदाथामधील सवय अणूंिे सरासरी आयुमान. चकरणोत्सार 
०·३६९७ येवढ्यावर उिरण्यास लागणारा कालावचध. चकरणोत्सारािा व्यस्ि क्षयस्स्थराकं; अथवा 
अधायनाला १·४४३ येवढ्यानंी गुणनू आलेला अकं. 
 

average velocity सिासिी वेग 
 
अंिरािे कालाशी गुणोिर. 
 

Avogadro's hypothesis ॲव्होगॅड्रो याचें अभ्युपगम (गृहीिक) 
 
समान िपमानाि आचण समान दाबाि असलेल्या समान आकारमानाच्या कोणत्याही (सवय) 
वायूिील रेणसुंख्या समान असिे. 
 

Avogadro's number अव्होगॅड्रो अकं 
 
१ग्राम–अणुमध्ये समाचवष्ट झालेली अणुसंख्या. ककवा १ ग्रामरेणुभाराि समाचवष्ट झालेली रेणुसखं्या 
= ६·०२३४×१०²³ 
 

avogram अव्होग्राम 
 
एक ग्राम पदाथय भाचगले अव्होगडॅ्रोिा अंक. 
 

axes o fco–ordinates निबंधिाक्ष–युग्म 
 
कबदूिे स्थान चनचिि करिाना ज्या दोन परस्पर लंबरेिापंासून त्यािी अंिरे मोजिाि त्या रेिा. 
यानंा संदभषिेिायुग्म असेही म्हणिाि. 
 
 
 

axial stereo–isomerism 
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(पाहा cis–trans isomerism) 
 

axiom स्वयनंसद्क 
 
सहजासहजी मान्य होण्यासारखा चसिािं. याि ध्वचनि केलेली गोष्ट स्पष्ट असिे. उदाहरणाथय: 
ज्या दोन गोष्टी चिसरीच्या बरोबर असिाि त्या परस्पराशंीही बरोबर असिाि. सारख्या रकमािून 
सारख्या रकमा वजा केल्या िर बाकी राचहलेल्या रकमा सारख्याि असिाि. 
 

axis अक्ष 
 
एकाि पािळीि असणाऱ्या एखाद्या आकृिीमधील सत ककवा असत सरळ रेिा. या रेिेने त्या 
आकृिीिे दोन समान ककवा समात्र भाग पडिाि. 
 

axis of a circular section of a sphere गोलाचा छेदिवृत्ताक्ष 
 
गोलास समिल पािळीने छेचदले असिा जे छेदकवृि ियार होिे त्यािा मध्य आचण गोलमध्य यास 
जोडणारी रेिा. 
 

axis of a crystal स्फनिकाक्ष 
 
स्फचटकाच्या संदभाि, एकाि पािळीि नसलेल्या परंिु एकाि कबदूि चमळणाऱ्या पूवयचनयोचजि 
आचण चवचशष्ट अशा िीन सरळ रेिापंैकी एक. 
 

axis of a parabola अन्वस्िाचा अक्ष 
 
अन्वस्िाच्या चशरोकबदूिून जाणारी आचण अन्वस्िािे दोन भाग करणारी सचंमचिरेिापंैकी एक. 
 

axis of a right–circular cone समवृत्त–शंक्वाक्ष 
 
काटकोन चत्रकोणाच्या एका बाजूभोविालच्या पचरभ्रमणाने जो शकुं ियार होिो त्यास समवृत्तसूनच 
ककवा समवृिशकुं म्हणिाि. त्यािा अक्ष म्हणजे चशर व भौचमक विुयळाच्या मध्यास जोडणारी रेिा. 
 

axis of right circular cylinder समवृत्त नचत्यक्ष 
 
आयिािे त्याच्या एका बाजूभोविी पचरभ्रमण केल्याने समवृिचिचि ियार होिे. अशा चििीच्या 
समािंर विुयळ–छेदािें मध्यकबदू जोडल्यास चित्यक्ष चमळिो. 
 

axis of precession पिाञ्चि–अक्ष 
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स्विःच्या मध्यका–संपािाला चशरोकबदु मानून जेव्हा एखादी समात्र वस्िु आपल्या अक्षाभोविी 
वलन करिे िेव्हा चनमाण होणाऱ्या शकूंिा अक्ष. (centroid = मध्यकासंपाि) 
 

axis of revolution भ्रमणाक्ष 
 
(१) कोठलीही समिल आकृचि चिच्यािील एखाद्या रेिेभोविी चफरचवली म्हणजे पनिभ्रमणजन्य 
घि निमाण होिो िेव्हा ंत्या चवचशष्ट रेिेस भ्रमणाक्ष म्हणिाि. 
(२) पृर्थ्वी, िंद्र, सूयाचद खस्थ गोल प्रत्येक ज्या काल्पचनक रेिेभोविी पचरभ्रमण करिाि िी रेिा. 
चवशिेिः गोलािे उिर व दचक्षण धु्रवकबदू जोडणारी रेिा. 
 

axis of rotation पनि–अक्ष, वलिाक्ष 
 
पदाथािील ककवा व्यूहािील ज्या रेिेभोविी चफरणाऱ्या कोणत्याही कबदंूिा कोनीय वगे समान 
राहिो िी रेिा. 
 

axis of symmetry समात्राक्ष, संनमनििेिा 
 
एखाद्या समिल आकृिीि जर अशी रेिा असेल की चजच्यावर घडी केल्यास आकृिीिा एकीकडिा 
भाग दुसरीकडच्या भागावर बरोबर पडेल िर िी रेिा. उदा॰ िौरसािा कणय, वृिािा व्यास या 
संचमचि रेिा आहेि. 
 

axis of the celestial sphere भगोलाक्ष 
 
भगोल हा पृर्थ्वीभोविी सवयकाल भ्रमण करिो. भगोलािा उिर धु्रवीय कबदु व दचक्षण धु्रवीय कबदु 
साधंणारी रेिा. 
 

axis of the earth पृथ्वीचा अक्ष 
 
पृर्थ्वीिा दचक्षण धु्रव–कबदु आचण उिर धु्रव–कबदु साधंणारी रेिा. 
 

azimuth नक्षत्यशं, नदगंश 
 
शून्याशंापासून सव्य चदशनेे मोजलेला चक्षचिजसमािंर पािळीिील कोन. शनू्य अंश दशयचवणारी 
चदशा किुयकीय उिरेला असिे असा संकेि आहे. 
 
 
 

B 
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Ba 
 
बेचरअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

background पार्श्षभाग 
 
एखाद्या घटनेच्या पाठीमागिा संबचंधि इचिहास. 
 

background count पार्श्षमापि 
 
घटनेच्या पाठीमागे, त्या संदभाि, काय काय व कसे कसे घडले यािे अवलोकन करून त्या सवय 
माचहिीिा योग्य उपयोग करून घेणे. 
 

back electro motive force (e. m. f.) प्रनि नवदु्यत्–पे्रिणाशस्क्ि 
 
चवदु्यत सरणीिून वाहि असलेल्या साधारण प्रवाहाला चवरोध करणारी चवदु्यत–पे्ररणाशस्क्ि. 
 

balance (िाम) िुला, िोलकािा, ििाजू 
 
दोन पदाथांिील वस्िुसिंयािी िुलना करण्यािे उपकरण. 
 

balance (नियापद) समिोल िाखणे/असणे 
 
उदा॰ चिया व प्रचिचिया याचं्या पे्ररकामंध्ये नेहमी समिोल असिो. 
 

Balfour Stewart currents बाल्फि–स्िुअिष (नवदु्यत्) प्रवाह 
 
भपूृष्ठावरील काही चवदु्यत्प्रवाह ज्या शास्त्रज्ञानंी प्रथमिः दाखवनू चदले त्याचं्या गौरवाथय हे नाव 
पडले. 
 

ballistics उत्के्षपनवज्ञाि 
 
िोफेच्या गोळ्यासारख्या कोणत्याही फेकलेल्या पदाथाच्या गचिसंबधंी शास्त्र. 
 
 
 
 

Balmer series बाल्मिश्रेणी 
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वणयलेखाि आढळून येणाऱ्या रेिा काही एका चवचशष्ट िमाने माडंलेल्या असिाि व त्यािंा उगम 
अणुकें द्रािील चवचशष्ट इलेक्रानाचं्या चवचशष्ट प्रकारच्या कक्षािंराि असिो. त्यासंबधंी बाल्मर यानंी 
बसचवलेला चनयम. 
 

band of frequencies कंप्रिाचंा पट्टा 
 
दोन चववचक्षि मयादामंधील कंप्रिािंी पसं्क्ि. 
 

bar बाि 
 
C. G. S. अथवा सें. ग्रा. से. पििीिील दाबािे चनरपेक्ष एकक. 
१ बार = दर िौरस सेंचटमीटरवर १ मेग्याडाइन. १ मेग्याबार = १०⁶ बार = दर िौरस सें.मी. वर 
१०⁶ मेग्याडाइन. एकबार = ०·९८७ प्रमाचणि वािावरणदाब. प्र.वा.दा. = ७५०·०७ चम.चम. 
पाऱ्यािा स्िंभ (६०° सें.). याला barye असेही म्हणिाि. 
 

bar (above, overhead) उरे्द्िा 
 
अक्षराच्या अथवा अंकाच्या मार्थ्यावर काढलेली वैचशष्ट्य दशयचवणारी आडवी रेिा. उदा॰ पे्ररक, 
वगे, प्रवगे यासारख्या सचदश राचश दाखचवण्यासाठी अथवा संख्येच्या लॉगमधील पूणांक ऋण 
असल्यास त्या पूणांकावर उदे्रशा काढिाि. जसे: लॉग ०·०३ = ·४७७१, यािं २ हा लॉगपूणांक 
ऋण आहे. 
 

bar (below, underlined) अविेिा 
 
अक्षराच्या अथवा अकंाच्या खाली काढलेली वैचशष्ट्य दशयचवणारी आडवी रेिा. उदा. अ. 

 
bar–graph दण्ड–आलेख 

 
आलेखािा एक प्रकार. संख्या शास्त्रामध्ये एखाद्या राशीिी बदलिी ककमि अथवा बदलिे मान 
चनरचनराळ्या लाबंीच्या दंडानंी दशयवनू काढलेला आलेख. 

barium बेनिअम 
 
आविी कोष्टकािील दुसऱ्या गणािील आल्कलाइन धािंूपैकी चद्वसयुंजी धािूरूप मलूद्रव्य. शलेे 
यानंी १७७४ मध्ये शोचधले. आणव िमाकं: ५६; आणभार: १३७·३६; सापेक्ष घनिा: ३·७; 
चवलयनिपमान: ८५०° सें; क्वथन िपमान: ११४०° सें. भपूृष्ठावर चवपुल प्रमाणाि सापडिे (अंदाजे 
०·०४७%). चिह्न: Ba 
 

barred उरे्द्नखि, अविेनखि 
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मार्थ्यावर/खाली आडवी रेिा काढलेले अक्षर अथवा काढलेला अंक.  
 

barter वस्िुरूप नवनिमय  
 
वस्िंूच्या अथवा पदाथांच्या अदलाबदलीने (देवघेवीने) केलेला व्यवहार. 
 

barograph वायुदाब लेखक 
 
बदलत्या वायुदाबािी आलेखाच्या रूपाि, स्वयंिचलि पििीने, नोंद करून ठेवण्यािे साधन. 
 

barometer वायुदाबमापक 
 
वायुदाबािे मापन करण्यासाठी योजलेले साधन. 
(१) एका प्रकाराि पाऱ्याच्या स्िंभािी उंिी मोजून वायुदाबािा अंदाज घेिाि. (२) दुसऱ्या 
प्रकाराि, चनद्रयव वायुदाबमापकाि, एका बंद डबीच्या झाकणावर पडणारा दाब, आकंुिन 
प्रसरणाच्या चनरीक्षणावरून, मोजण्यािी सोय केलेली असिे. 
 

baromil बॅिोनमल 
 
सेंचटमीटर–ग्राम–पििीनुसार वायुभारमापकािे अंकन करण्यासाठी वापरले जाणारे एकक. ४५° 
अक्षाशंावर व समुद्रसपाटीवर पाण्याच्या गोठनकबदूयेवढे िपमान असिाना १ बॅरोचमल म्हणजे १ 
चमचलबार. इिर पचरस्स्थिीि बॅरोचमलिे चमचलबार करिाना अवश्य िी दुरुस्िी करावी लागिे. 
 

barye 
 
(पाहा bar) 
 

base भूनम, भूनमका (भूनमनि) 
 
(१) चत्रकोण, िोकोन यासारख्या प्रिलीय आकृिीि आधारभिू घेिलेली बाजू. (२) स्थायु 
आकृिीिे आधारभिू घेिलेले प्रिलीय पृष्ठ. 
 

base (लागनििम) आधािाकं 
 
उदा. १०²=१०० या समीकरणाि २ हा १००िा लॉग आहे व १० हा त्या लॉगिा आधािाकं आहे. 
 
 

base धािक, अम्लानि (िसा.) 
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रसायनशास्त्राि, (१) OH मूलक असणारा व पाण्याि चवरचवल्यानंिर चवगमनाने OH आयन देणारा 
पदाथय. (२) अल्कधमी पदाथय. असा पदाथय अम्लाबरोबर चवचियेि भाग घेऊन त्याला उदासीन 
करून लवण आचण पाणी ियार करिो, हायड्रोजन अणबूरोबर संयोचगि होिो (प्रोटान स्वीकारिो) 
ककवा चलटमस कागद चनळा बनचविो. 
 

base of a cone शंकु–भूनभ, शंकूची आबाधा 
 

base of a cylinder नचनि–भूनम 
 

base of a frustum of a cone समस्च्छन्न शंकूची भूनम 
 

base of a frustum of a cylinder समस्च्छन्न नचिीची भूनम 
 

base of a number–system अकंलेखि पद्िीचा स्िािभेवाकं (पायाकं) 
 
दशमान आचण द्वादशमान अशा दोन अकंलेखन पिचि रूढ आहेि. उदाहरणाथय, दशमान पििीि, 
१२३ या संख्येि १ िी ककमि १००, २ िी ककमि २० व ३ िी ककमि ३ आहे. दशमान पििीिा 
पायाकं १०. द्वादशमान पििीिा पायाकं १२ असून त्या पििीला duodecimal म्हणिाि. 
द्वादशमान पििीि, १२३ = (१×१४४)+(२×१२)+३ = दशमानीय १७१. 
 

base of plane figure बहुभुज प्रिलाकृिीि िळची बाजू 
 
बहुभजुाकृचि सुिम असल्यास कोणिीही बाजू पाया (भचूम) मानिा येिे. 
 

base of a prism नचनिभू, लोलकाचा पाया 
 

base of a pyramid नपिानमडची भूनम (पाया) 
 

base of a spherical segment गोलखंडाची भूनम 
 
उदा॰ गोलािा छेद घेिल्याने चमळणारे वृि हे प्रत्येक गोलखंडािी भचूम होिे. 
 

base of a zone of a sphere गोलाच्या कनिबंधाचा आधाि 
 
गोलािे समािंर छेद घेिल्यास कचटबधं चनमाण होिो. कचटबंधाच्या कोठल्याही छेदक विुयळास 
कचटबंधािा पाया म्हणिाि. 
 

base–line आधाि िेिा, स्िलािंि िेिा 
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खस्थ वस्िूिा दृग्भेदकोन म्हणजे पराशर (पारालाक्स) मोजणे असल्यास ज्या दोन चठकाणावंरून 
त्या वस्िूिे वधे घेिाि त्यामधील अंिर. 
 

base metal हीि धािु 
 
ज्याच्यावर रासायचनक चिया होिे असा. (१) वािावरणाि िापचवला असिा ज्यािे आक्साइड 
ियार होिे असा धािु. उदा॰ िाबंे, चशसे, जस्ि, कचथल. याच्या उलट गुणाच्या धािूना श्रेष्ठ धािू 
म्हणिाि. (२) चवदु्यत रासायचनक श्रणेीच्या खालच्या टोकाला असणारे धािू. (३) धािंूच्या 
संचमश्रणाि ज्यास्ि प्रमाणाि असलेले धािू. (४) चविळजोड करिाना ककवा कापिाना ज्यावर 
चिया करावयािी असिे िो धािु. 
 

base potential आधाि (नवदु्यत्) वचषस्व 
 
मुख्यत्व ेधनप्रस्थापासून प्रमाचणि हायड्रोजन–चवदु्यतअग्रापयंििे चवदु्यत वियस्व. 
 

basic अल्कधमी 
 
रासायचनक पचरभािेि, अल्कधमी गुणदशयक चवशिेण. 
 

basic anhydride 
 
धारकािून पाणी काढून टाकल्यावर बाकी राहणारे धािूिे ऑक्साइड; यामध्ये पाणी घािले असिा 
परि धारक ियार होिो. 
 

basic oxide धािक आक्साइड 
 
धािु आचण ऑस्क्सजन यािें संयुग (संदभय: amphoteric उभयधमी आक्साइड). 
 

basic salt धािक लवण 
 
(१) अशा प्रकारच्या लवणाि सामान्यिः H⁺ पेक्षा OH− जास्ि असिाि. 
(२) या लवणाचं्या पाण्याबरोबर केलेल्या चवद्रवाि OH मूलक असिाि. 
 

battery नवजेिी 
 
चवदु्यत शस्क्ि चनमाण करण्यासाठी (ककवा पुरचवण्यासाठी) परस्पराशंी जोडलेले दोन ककवा जास्ि 
चवदु्यत्घट. व्यवहाराि पुष्ट्कळ वळेा एकएकया चवदु्यत घटालाही चवजेरी म्हणण्यािा प्रघाि आहे. 

Baume' scale बोमे श्रणी 
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द्रवरूप पदाथांिी घनिा मोजण्यािा प्रकार. यामध्ये दोन प्रकारच्या श्रणेी वापरिाि. (१) आकडे 
वरून खाली जाणारी श्रेणी–पाण्यापेक्षा जड द्रवाि. शुि पाण्याि िरकाटा ० अंशापयंि बुडिो 
आचण १५% चमठाच्या द्रावाि १५ अंशापयंि बुडिो. (२) आकडे खालून वर जाणारी श्रेणी–
पाण्यापेक्षा हलक्या द्रवाि. १०% चमठाच्या द्रावाि िरकाटा ० अंशापयंि बुडिो आचण शुि पाण्याि 
१० अंशापयंि बुडिो. 
 

Be 
 
बेचरचलअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

bearing नदशा 
 
द्रष्टा व दृश्यवस्िु यानंा जोडणारी रेिा व द्रष्ट्यामधून जाणारी दुसरी कोणिीही संदभय रेिा 
याचं्यामधील, चक्षचिज–पािळीवर मोजलेले, वचलिात्मक अंिर अथवा कोन. भपू्रदेश मोजणीच्या 
कामाि, दचक्षणोिर रेिेशी एखाद्या रेिेने साधलेला कोन. 
 

bearing of a line होकायतं्राच्या साहाय्यािे नमळालेला कोि 
 

९०° दशयचवणारी रेिा = पूवय 
१८०° दशयचवणारी रेिा = दचक्षण 
२७०° दशयचवणारी रेिा = पचिम 
०° अथवा ३६०° दशयचवणारी रेिा = उिर 
 

bearings 
 
चफरिा दाडंा ज्यावंर टेकून चफरिो िे भाग. बॉलबेअकरग्ज, कोन–बेअकरग्ज, चसकलडर–बेअकरग्ज 
असे चवचवध प्रकार सोयीप्रमाणे वापरिाि. 
 

beam शलाका, काडं 
 
चवदु्यत्किुयकीय ककवा कणमय प्रारणाचं्या सबंंधाि, सवयसाधारणपणे चकरणसमूह. प्रकाशाच्या 
संदभाि, चकरणशलाका अथवा शलाकासंघ. 
 

beat व्यनिकिण, कंप (सं), हादिा (स)ं 
 
िरंगशास्त्राि, एकाि जािीच्या परंिु चभन्न िरंगलाबंीच्या, दोन िरंगािंा समन्वय केला असिा 
चनमाण होणाऱ्या िरंगाचं्या, प्रसरािंील फेरफार. ध्वचनिरंगाचं्या बाबिीि, चमश्रणामुळे आवाज 
वाढल्यािी ककवा कमी झाल्यािी जाणीव होिे. यामध्ये काही चठकाणी ध्वचनिरंग–प्रसरािंा 
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समन्वय होिाना प्रसरमयादा वाढिे ककवा कमी होिे. कधी कधी नाहीशीही होिे. या प्रकाराला 
उत्कंपि असेही म्हणिाि. 
 

beat frequency व्यनिकिणाची ∕ उत्कंपिाची कंप्रिा 
 
दोन कंप्रिाचं्या सुरािें चमश्रण होऊन त्यािून जे उत्कंपन अथवा व्यचिकरण उद्भविे त्यालाही एक 
चवचशष्ट कंप्रिा असल्यास िी. 
 

beating उत्कंपिकािक 
 

Becquerrel effect बेकेिेल पनिणाम 
 
सवयस्वी एकरूप असलेले दोन इलेक्रान चवदु्यत चवच्छेद्यामंध्ये बुडचवले असिाना त्यावर 
चनरचनराळ्या मापािे दीपन झाले िर उद्भवणारी चवदु्यत्पे्ररणा–शस्क्ि (चवदु्यत–वियस्). 
 

Beerʼs law बेअि याचंा नियम 
 
एखाद्या रंगीि थरामधून प्रकाश जाि असिाना त्यािे शोिण थराच्या जाडीवर आचण रंगद्रव्याच्या 
रैणवसंहिीवर अवलंबून असिे. 
 

bel बेल 
 

ध्वनीच्या महिेिे माप. संशोधक ग्राहाम बेल याच्या नावावरून घेिलेला शब्द; दोन ध्वनींच्या 
महिेिे प्रमाण. हे लागचरथम श्रेणीमधील दोन स्थानािंील अंिराएवढे असिे. 
 
बेल संख्या N=log10 (P1 ∕ P2) यामध्ये P1, P2 ध्वनीिी महिा दशयचविाि. 
 

benzoyl बेन्झॉइल 
 
बेन्झॉइल अम्लापासून HO गट दूर केल्याने चसि झालेला एकसयुंजी ॲचसल मलूक C6H5CO; 
चिह्न: Bz 
 

berkelium 
 
आणविमाकं ९७ असलेले मूलद्रव्य. अमेचरचसअम (२४१) वर आल्फाकणािंा भचडमार करून 
ियार करिा येिे. हे मूलद्रव्य चनसगाि आढळि नाही. ए. जी. थामसन, चघओसो आचण सीबोगय 
यानंी १९५० मध्ये शोचधले. स्स्थर समस्थानीयािा वस्िुभार २४५. चिह्न: Bk. 
 

Bernoulli's lemniscate बिूषलीचे निदलवि 
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(क्ष²+य²)=अ²(क्ष²–य²) 
 
या समीकरणाने काटकोनी चनबधंन पििीि चमळणारे चद्वदलवि. मराठी ‘ळ’ या अक्षराप्रमाणे 
असिे. 
 

Bernoulli's principle बिूषलीचा नसद्ािं 
 
असंकोच्य द्रव्य चनरचनराळे प्रच्छेद असणाऱ्या नचलकेिून वाहाि असिाना त्याच्यािील कोणत्याही 
सारख्या मापाच्या (अनेक) द्रवािं सारख्याि मापाच्या शक्िीिा समावशे होिो. ज्या नळािी रंुदी 
चठकचठकाणी चनरचनराळी असिे, त्यामधून संथपणे अथवा समवगेी वाहणाऱ्या ठराचवक 
वस्िुमानाच्या असंकोच्य द्रवािी एकूण शस्क्ि (वगेीय शक्िी+वियसीयशक्िी+पे्ररणशक्िी) 
ठराचवकि राहिे. नळ रंुद असेल त्या चठकाणी व त्याकारणाने वगेीय शस्क्ि वाढिे, परंिु पे्ररण–
शस्क्ि चििकीि कमी होिे. 
 

Berthelot principle बिेलो याचा नियम 
 
बाह्य शक्िीिा वापर केल्याचशवाय ज्या ज्या रासायचनक चवचिया होण्यासारख्या असिाि त्यापंैकी 
चजच्यामध्ये कमाल उष्ट्णिा उत्पन्न होिे िीि चवचिया प्रत्यक्षाि घडून येिे. (हा चनयम अचि उच्च 
िपमानाि ककवा ऊष्ट्मग्राही चवचियाि लागू पडि नाही.) 
 

beryllium बेनिनलअम 
 
आविी कोष्टकािील दुसऱ्या गणािील चद्वसंयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. पूवी ग्लुनसनिअम (Gl) या 
नावाने ओळखले जाई. १७९७ साली व्होकलीन यानी शोधून काढले. आणवभार: ९·०१३; 
आणविमाकं: 
४; सापेक्षघनिा: १·८५; चवलयिपमान: १३००−१३५०°सें.; क्वथनिपमान २९७०° सें. (सुमारे). 
भपूृष्ठावर चवपुल प्रमाणाि सापडिे (२,००,००० भागाि १ भाग). ह्यािी फक्ि संयुगेि आढळिाि. 
चठसूळ असून शुि स्स्थिीि आणणे अचि अवघड असिे. चिह्न: Be 

Bessemer process बेसेमि प्रनिया 
 
पोलाद ियार करण्यािी एक रीचि. बेसेमर यानंी शोचधली. या भट्टीिा आकार पेरूसारखा असून 
चििे वरिे िोंड उघडे असिे. भट्टीमध्ये चविळलेले बीड घालून चिच्यामध्ये हविेे झोि सोडिाि. 
हवचे्या झोिािील आस्क्सजनमुळे बीडीिील (चसचलकान, मगेँनीज, काबयन इ.) अशुिींिे 
आस्क्सडेशन होिे. मोकळे झालेले वायु बाहेर पडिाि. त्यावळेी उष्ट्णिाही चनमाण होिे. 
 
 
 

Bessemer steel बेसेमि पोलाद 
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बेसेमर पििीने ियार केलेले पोलाद. 
 

beta decay बीिा ऱ्हास, बीिा कणाचंी निर्टमनि 
 
चकरणोत्सारामध्ये घडून येणाऱ्या बदलाि बीटा कण बाहेर पडिाि. या बीटाकणानंाि इलेक्रान 
म्हणिाि. इलेक्रानिे वजन अत्यिं अल्प असून त्यावर ऋणचवदु्यत िा उच्चय असिो. इलेक्रान 
उत्सजयनामुळे चनमाण झालेल्या मलूद्रव्याला, कन्यारूप अथवा प्र–मूलद्रव्य म्हणिाि. त्यािा 
आणवभार मूळच्या आणवभाराएवढाि असून त्यािा आणव िमाकं मूळच्या (पिृैक) मूलद्रव्याच्या 
आणव िमाकंापेक्षा एकाने कमी असिो. 
 

beta emitter बीिा उत्सजषक 
 
नैसर्मगक ककवा कृचत्रम अशा प्रकारिे चकरणोत्सारी मूलद्रव्य. बीटा–ऱ्हासािून मूलद्रव्यािे रूपािंर 
घडून येिे. 
 

beta ironबीिा लोह 
 
७६८° सें. आचण ९१०° सें. या  िपमानमयादेंि आढळणाऱ्या अकिुयकीय लोहािा एक प्रकार. हे नाव 
सध्या रूढ नाही. 
 

betatron 
 
डी. डब्ल्यु. केस्टय (यू. एस. ए) यानंी १९४१ मध्ये बनचवलेला एक प्रवगेक. याि इलेक्रानािंा 
(बीटा कणािंा) वगे वाढचविा येिो. ५–६ mev येवढ्या वगेािून चनमाण झालेले क्ष चकरण सुमारे 
१०–२० ग्राम रेचडअमपासून चनघणाऱ्या गामाचकरणाइिके िीव्र असिाि. 
 

bev 
 
‘चबल्यन इलेक्रान व्होल्ट’ यािा संके्षप. 
१ bev=१०⁹ इलेक्रान व्होल्ट=१०००mev. 

bevatron 
 
प्रोटान प्रवगेकािा एक प्रकार. धनोच्चयी कणानंा चबल्यन इलेक्रान व्होल्ट (१०⁹ इलेक्रान व्होल्ट) 
या दजािे वगे चमळू शकिाि. 
 
 
 

beta particle बीिा कण 
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ऋणचवदु्यत िा उच्चय असलेला अचि लहान कण म्हणजेि इलेक्रान. चकरणोत्सारािून यािी 
चनर्ममचि झालेली असल्यामुळे अणुगभािील एका न्यूरानािा प्रोटान बनलेला आढळिो. (बीटा–
कण जरी इलेक्रान, सदृश असला िरी िो अणकुक्षाि आढळणारा इलेक्रान नसून गभािील 
असिो असा संकेि आहे.) 
 

beta ray बीिा नकिण 
 
बीटा कणािंा झोि अथवा प्रवाह. चवदु्यत ककवा किुयकीय के्षत्रािून जाि असिाना त्यािी चदशा 
िळिे. आल्फा चकरणापेक्षा बीटा चकरण जास्ि पारगामी असिाि, परंिु फोटोसंवदेी कािेवर त्यािी 
चिया कमी प्रमाणाि होिे. त्यािप्रमाणे बीटाचकरण आल्फाचकरणापेक्षा कमी प्रमाणाि आयनीभवन 
घडवनू आणिाि. 
 

Bi 
 
चबस्मथ मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 

bi 
 
दोन ककवा दुहेरी दशयचवणारे उपपद. 
 

bi axial नि–अक्षी 
 
दोन अक्षाचं्या संदभाि ककवा दोन अक्ष असलेला. काही चवचशष्ट कािािंी कभगे, स्फचटक 
इत्यादींमध्ये दोन प्रकारिे अक्ष आढळिाि. 
 

bill हंुडी, देयपत्र 
 
(१) हंुडी म्हणजे काही कालावधीनंिर देण्याच्या रकमेसबंंधीिे लेखी अचभविन. 
(२) देयपत्र म्हणजे देयदशयक पत्र. चवकि घेिलेल्या पदाथाच्या देय चकमिीिे चनदशयक लेखी 
प्रमाणपत्र. 
 

billion नबल्यि 
युनायटेड स्टेटस आचण फ्रान्समध्ये एक हजार चमल्यन =१,०००,०००,०००=१०⁹=१अब्ज. 
इंग्लंडमध्ये व फ्रान्सखेरीज इिरत्र युरोपाि, चमल्यन चमल्यन =१०००,०००,०००,०००=१०¹² = १ 
महापद्म. 
 
 

bi–metal नि–धािु 
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चभन्न गुण धारण करणारे दोन चभन्न धािू. याि त्यािें चनरचनराळे गुण चविाराि घेिले जािाि. 
उदाहरणाथय: चभन्न ऊष्ट्भप्रसरणगुणक असलेल्या दोन धािुपट्ट्या ककवा िारा एकमेकाशंजेारी घट्ट 
जोडलेल्या (संलग्न केलेल्या) असिाि आचण त्याचं्या जोडलेल्या आकृिीि (जोडून झालेल्या 
आकृिीि) उद्भवलेल्या फरकावरून िपमानाि होणारा फरक मोजिा येिो. 
 

bi–molecular नििेणुकं 
 
(पाहा di·molecular) 
 

binary नििय 
 
साधारणपणे दोन मूलद्रव्यापंासून ककवा घटकापंासून बनलेले. 
 

binary alloy नििय नमश्रधािु 
 
मुख्यिः दोन धािंूपासून बनचवलेला चमश्रधािु. 
 

binary compound नििय संयुग 
 
दोन चभन्न मलूद्रव्यािें ककवा मूलद्रव्यापं्रमाणे वागणाऱ्या दोन मलूकािें, ककवा एक मूलद्रव्य व एक 
मूलक ह्याचं्या एकत्रीकरणापासून बनणारे सयुंग. ह्याच्या प्रत्येक रेणूि दोन वगेळ्या प्रकारिे अण ू
असिाि. 
 

binary stars िैिी िािे 
 
सामाइक गुरुत्वमध्याभोविी चफरणाऱ्या िाऱ्यािंी जोडी. 
 

binary system नििय प्रणानल 
 
रसायनशास्त्राि दोन वगेळे घटक असणारी प्रणाचल. 
 

binary system of numbers ियोघाि पद्नि 
 
२ (दोन) या मूलाकंाच्या घािावर आधारलेली सखं्या माडंण्यािी पिचि. आधुचनक वैचजक गणक 
(इलेक्राचनक काँप्युटर) यतं्रामध्ये ही पिचि वापरिाि. या पििीमध्ये ० िे १ अशा केवळ दोन 
चिह्नानंी सवय सखं्या दाखवचविा येिाि. आपली रूढ संख्यापिचि १०च्या घािावर आधारलेली 
असल्याकारणाने, ११११ या संख्येिा रूढ अथय:–१×१०³+१×१०²+१×१०¹+१ असा होिो. परंिु, 
द्वयोघाि पििीनुसार— ११११ या संख्येिा अथय:–  
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१×२³+१×२²+१×२¹+१=१५ असा होईल. 
 

binomial निपद 
 

binomial expression निपदी (िानश) 
 
केवळ दोनि पदािंी राचश अथवा पदावचल. उदा॰ (४क्ष+२य), (३क्ष²+१) इत्याचद. 
 

binomial theorem निपद–नसद्ािं 
 
प्रत्यक्ष गुणाकार न करिा, चद्वपदाच्या कोणत्याही घािािा बीजगचणिी चवस्िार देणारा चसिािं. 
उदा॰ 

(अ+ब)न = अन+न×अ(न−१)×ब+न  (न−१) अ  (न−२) ×ब²+…  
२   

 
binormal उपप्रलंब 

 
विावरील एखाद्या कबदूिून स्पर्मशका व प्रलंब (विाच्या प्रिलाि स्पर्मशकेला काढलेला लंब) यानंा 
काटकोनाि काढलेली रेिा. स्पर्मशका, प्रलंब व उपप्रलंब या त्रयीिील प्रत्येक सचदशािी चदशा 
चनचिि केलेली असिे. 
 

biochemistry जीविसायि शास्त्र 
 
प्राचण आचण वनस्पचि ह्यामध्ये सामावणाऱ्या वस्िूिी घटना आचण बाधंणी, त्याप्रमाणे चजविं 
प्राचणमात्राि घडणारे (metabolism) संियन, इिर बदल, चवचिया इत्यादींिा अभ्यास करण्यािी 
रसायनशास्त्रािी एक शाखा. 
 

bio–physics जीव–वास्िव–शास्त्र 
 
प्राचणशास्त्राच्या संदभांि अवश्य िे वास्िवशास्त्र. 
 

biosphere जीवाविण 
 
ज्यामध्ये प्राचण आचण वनस्पचि राहू शकिाि असा पृर्थ्वीिा भाग आचण वािावरण. 
 
 
 

bis दोि 
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दोन या अथी उपपद. रसायनशास्त्राि, हे उपपद सामान्यिः दोन सारखे अधे भाग ककवा सयुंगे 
असणारा रेणु दशयचविे. 
 

biquadratic equation चिुिषघािीय समीकिण 
 
उदाहरणाथय, अक्ष⁴+बक्ष³+कक्ष²+डक्ष+ई=०. 
 

biquadratic expression चिुिषघाि (पदावली) 
 
एखाद्या संख्येिा ििुथय घाि; वगािा वगय. उदाहरणाथय, (अ²)²=अ⁴. 
 

birectangular triangle निकािकोि नत्रकोण 
 
गोलीय चत्रकोणाि ज्यािे दोन कोन ९०°िे असिाि असा चत्रकोण. 
 

bisect समनिभाजि किणे. 
 
दोन समान भाग करणे. 
 

bisection समनिभाजि 
 
दोन समान भाग करण्यािी चिया. 
 

bisector समनिभाजक 
 
दोन समान भाग करणारा. 
 

bisector of an angle कोि–निभाजक 
 
कोनािे दोन सारखे भाग करणारी रेिा. 
 

bisector (perpendicular) of a line लंबनिभाजक 
 
एका मयाचदि सरळ रेिेवर चिच्या मध्याशी उभी असणारी लंब रेिा. 
 
 
 

bismuthनबस्मि 
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आविी कोष्टकाच्या पािव्या गणाि येणारे धािुरूप मूलद्रव्य. संशोधक: व्हलेंटाइन, साल १४५०. 
आणविमाकं: ८३; आणवभार: २०९·००; चवलयिपमान: २७१° सें.; क्वथनिपमान: १४५०° सें.; 
सापेक्ष घनिा: ९·८. संयुजा: २, ३ ककवा ५; चत्रसंयुजी चबस्मथिी संयुगे स्स्थर असिाि. आविी 
कोष्टकािील सवाि शवेटिे स्स्थर मूलद्रव्य. चिह्न: Bi. 
 

bituminous coal डाबंिी कोळसा 
 
दगडी कोळशािील चवचवध प्रकारे उपयुक्ि आचण महत्त्वािा प्रकार. िापचवण्यासाठी, कोक ियार 
करण्यासाठी,  दगडी कोळशािा ज्वलन–वायु चमळचवण्यासाठी व डाबंर करण्यासाठी या 
प्रकारािा वापर करिाि. ह्यामध्ये ७०/८०% काबयन असून बाकी हायड्रोकाबयन आचण बाष्ट्पनशील 
वस्िू आढळिाि. याला ‘सॉफ्ट कोल’ असेही नाव आहे. 
 

binding energy बंधिशस्क्ि 
 
अणुगभािी बंधनशस्क्ि म्हणजे न्युरान-प्रोटानाच्या जोडणीिून (बाधंणीिून) अणुगभय ियार होिाना 
मोकळी होऊन बाहेर पडणारी शस्क्ि, अथवा त्याच्या उलट, अणुगभािे चवभाजन घडून येिे त्या 
वळेी अवश्य लागणारी शस्क्ि. अणुगभय ियार होिाना वस्िुिेि जेवढी घट होिे िेवढ्या मापािी ही 
शस्क्ि असिे. (a. m. u. = atomic mass unit.= 931 mev.) बंधनशस्क्ि जेवढी जास्ि िेवढी 
त्या अणुगभािी स्स्थरिा जास्ि. कारण त्या गणुगभािा भगं करण्यासाठी िेवढीि जास्ि प्रमाणाि 
शस्क्ि वापरावी लागिे. 
 

birefringence नि–प्रणमि 
 
(पाहा double refraction) 
 

Bk 
 
बकेचलअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

black body कृष्ट्ण पदािष 
 
ऊष्ट्मगचिकाच्या संदभाि वापरण्याि येणारे एक िाचत्त्वक पृष्ठ. ज्या पृष्ठामध्ये त्यावर आयाि होणारे 
सवयच्या सवय प्रारण शोचिले जािे असा पदाथय. अशा प्रकारच्या पृष्ठावरून कोणत्याही जािीिे प्रारण 
परावर्मिि ककवा पे्रचिि होि नाही. आदशय कृष्ट्णपदाथािी परावियनक्षमिा शनू्य आचण शोिणक्षमिा 
एक मानण्याि येिे. 
 
 
 

black–body radiation कृष्ट्णपदािष प्रािण 
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आदशय कृष्ट्ण पदाथापासून चनघणारे प्रारण. सवय बाजंूनी बंद केलेल्या कोटरािून बाहेर पडणाऱ्या 
प्रारणाि अवश्य िे सवय गुण आढळिाि. 
 

black–body temperature कृष्ट्णपदािष िपमाि 
 
ज्या पदाथािी उत्सजयकिा १ येवढी असिे अथवा ज्या पदाथापासून कृष्ट्णपदाथय प्रारण बाहेर पडि 
असिे त्यािे िपमान. 
 

black light कृष्ट्ण प्रकाश 
 
व्यवहाराि अदृश्य प्रकाशासाठी हा शब्द वापरिाि. त्या प्रकाराि नीलािीि, उपारूण या 
प्रकाशिरंगािंाही समावशे होिो. 
 

body पदािष 
 
वस्िूिा एक ठराचवक भाग दुसऱ्यापासून अलग असिो ककवा त्यािा स्विंत्रपणे चविार करावयािा 
असिो िेव्हा त्या प्रत्येकाला पदाथय म्हणिाि. 
 

body–centered cubic space lattice पदािष मध्यनत्रमात्र (घि) जालक 
 
ज्यामध्ये घनाकृचि अथवा ििुष्ट्कोन–चििीच्या प्रत्येक कोपऱ्यावर एकेक अणु आचण घनाच्या ककवा 
चििीच्या मध्याशी एक अणु आहे असे मानिाि, त्या प्रकारिा जालक. प्रत्येक घट–एककाि दोन 
अणू असिाि, कारण प्रत्येक कोपरा, शजेारच्या साि इिर घनाशंी, समाइक असिो. 
 

boiling point क्विि भबदु 
 
उकळण्यािे िपमान. या िपमानाि द्रवािा िृस्प्िबाष्ट्पदाब त्यावर असलेल्या बाह्य दाबायेवढा असून 
त्यामुळे समिोलावस्था चनमाण झालेली असिे. या कारणाने क्वथनकबदु बाह्यदाबानुसार बदलिो. 
भपूृष्ठापासून जास्ि उंिीवर गेले असिा त्या चठकाणी पाणी कमी िपमानाि उकळिे. प्रमाचणि 
वािावरण-दाबाि, म्हणजे ७६० चम.चम उंिीच्या पाऱ्याच्या स्िंभायेवढ्या दाबाि, पाण्यािा 
क्वथनकबदु १००° सें. ककवा २१२° फा. असिो असा सकेंि आहे. 
 

bolometer बोलोमीिि 
 
ऊष्ट्मप्रारणाच्या संदभाि अचिशय संवदेनशील िपमापक. धािूच्या िारेिील चवदु्यत रोधकिेवर यािी 
रिना आधारलेली असिे. 
 

bombardment भनडमाि 
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वास्िवशास्त्राि, वगेवान कणािंा सिि आघाि. काही इष्ट पचरणाम घडवनू आणण्याच्या उिेशाने 
वगेवान इलेक्रान, न्यूरान ककवा प्रवचेगि केल्यामुळे उच्च शस्क्ि धारण करणारे इिर प्रकारिे 
अणूमधील घटककण ज्या प्रचियेमध्ये दुसऱ्या (लक्ष्य) अणुगभावर ककवा एखाद्या चवदु्यत्प्रस्थावर 
आदळि राहिाि िी चिया भचडमार या शब्दाने वर्मणली जािे. 
 

bond बंध 
 
वसे्ल्डंग म्हणजे चविळजोड घडचवण्याच्या संबंधाि, एका धािूिा (आधार धािू) दुसऱ्या धािूशी 
झालेला साधंा (जोड). 
 

bond पाश 
 
रसायनशास्त्राि, अणु जोडणारे पाश (पाहा: coordinate bond, covalence, dative bond, 
valency, valence bond). 
 

boron बोिाि 
 
आविी कोष्टकाच्या चिसऱ्या गणािील मूलद्रव्य.डेव्ही यानंी १८०८ साली शोचधले. आणविमाकं: 
५; आणवभार: १०·८२; सापेक्ष घनिा २·४५/२·५४; चवलय िपमान: २३००° सें., क्वथन िपमान: 
२५५०° सें. चिह्न: B. 
 

bound, greatest lower अनधकिम (िीच) अवबंध 
 

bound, least upper ऊििम उद्बन्ध 
 

bound, lower अवबंध 
 
bound of a function फलबन्ध 

 
फलािी ककमि बदलि असिा (कोठल्याही अवधीि) फलािी अचधकिम व ऊनिम या ककमिीस 
त्या फलाच्या मयादा म्हणिाि. (पाहा least upper bound आचण greatest lower bound) 
 

bound, the lower प्रावबन्ध 
 

bound, the upper प्रोद्बन्ध 
 

bound, upper उदं्बध 
bound energy बद् शस्क्ि 



 अनुक्रमणिका 

 
एखाद्या पदाथािील ककवा व्यूहािील अंिगयि शक्िीिा जो भाग बचहगयि शक्िीपासून (बाह्य 
कायापासून) वगेळा करिा येि नाही िो. बिशस्क्ि = अिगयिशस्क्ि-मुक्ि शस्क्ि. 
 

boundary conditions सीमेविच्या अिी 
 
चभन्न प्रकारिे चवदु्यत  ककवा किुयकीय गुण असणाऱ्या दोन माध्यमाचं्या सीमापृष्ठाशी ज्या अटी चनमाण 
होिाि (व ज्या पूणयपणे पाळल्या जाव्या लागिाि) त्या. 
 

boundary conditions सीमा–संकेि 
 
प्रयुक्ि गचणिाि, प्रश्नािा चविार करिाना सैिाचंिक उिरास मुरड घालून ज्या वळेी प्रायोचगक 
उिर चमळवाव ेलागिे त्या वळेी घािलेल्या अटी. 
 

boundary layer सीमास्िि 
 
प्रवाहामध्ये ठेवण्याि आलेल्या (आढळणाऱ्या) पदाथाच्या पृष्ठालगििा द्रवािा थर. या चठकाणी 
द्रवाच्या आलगिेमुळे (चवष्ट्यंचदिेमुळे) आघाि दाबािे मान कमी झालेले आढळिे. 
 

bow गज. कोण (सं.) 
 
घियणाने िार वाजचवण्यासाठी केलेले धनुष्ट्याकृचि साधन. घोड्याच्या केसाचं्या जुडीने िारेवर 
घासिाि. यामध्ये केसािंी जुडी िाणून धरावी लागिे म्हणनू त्या उपकरणाला धनुष्ट्य म्हणावयािे. 
 

bowed string कोणाहि िंिु (सं.) 
 
कोणािा अथवा गजािा वापर करून वाजचवलेला िंिु. 
 

Boyle's law बॉईल याचंा नियम 
 
चदलेल्या िपमानाि, वायूिे आकारमान आचण त्यावरिा दाब यािंा गुणाकार (p×v) कायम राहिो. 
या चनयमाला ‘बॉईल आचण माचरओट’ यािंा चनयम असेही म्हणिाि. मध्यम प्रिीच्या दाबाि हा 
चनयम साधारणपणे चबनिकू असल्यािे आढळिे. ठराचवक वस्िुमानाच्या वायूिे आकारमान, त्यािे 
िपमान स्स्थर असिाना, त्यावरील दाबाशी व्यस्ि प्रमाणाि असिे. 
 
 
 
 

brackets कंस 



 अनुक्रमणिका 

 
चिहे्न: (); {}; []; –. सवय उदाहरण सोडचवण्यापूवी, प्रथमिः कंसामधील पदािें, ककवा 
पदावलीिे, बेरीज, वजाबाकी इत्याचद रूपािंर करून घेणे अवश्य असिे. कंसासाठी योचजलेल्या, 
वरच्या अंगाला काढलेल्या, आडव्या रेिेला स्व्हंक्युलम अथवा उदे्रिा म्हणिाि. 

Br ब्रोनमि मूलर्द्व्याचे नचह्न. 
 

braces कंससम नचहे्न 
 
(पाहा brackets) 
 

brachistochronic path 
 
िलनासबंंधीिा कलनशास्त्रािील एक प्रश्न असा आहे की एका कबदूपासून दुसऱ्या कबदूकडे 
पडिाना कण ज्या अत्यंि आखूड मागाने जाईल िो शोधावयािा. ज्या मागावरून हे पिन घडिे 
त्याला ब्राचकस्टोिोन म्हणिाि. हा मागय िलत िचिया(सायक्लॉइड) विावर असिो. 
 

brass नपिळ 
 
िाबं ेआचण जस्ि यािें सचंमश्रण. हे चनरचनराळ्या प्रकारानंी आचण चनरचनराळ्या प्रमाणाि करिाि. 
सामान्यिः ६० भाग िाबंे आचण ४० भाग जस्ि हा नेहमीिा प्रकार. 
 

brazing पक्का डाख 
 
पक्का डाख लावण्याच्या ककवा चविळजोड करण्याच्या सवय प्रकारच्या पििींना साधारणपणे 
सरसकट बे्रकझग म्हणिाि. त्यासाठी पूरक पदाथय म्हणनू बहुधा अलोह धािूिा उपयोग करिाि. 
अशा धािूिे (ककवा चमश्रधािूिे) चविळण्यािे िपमान सुमारे ५४०° सें. अथवा १०००° फा. (अथवा 
ज्यावर डाख करावयािा त्याच्या चविळ–कबदूपेक्षा कमी) ठेवण्याि येिे. 
 

breadth रंुदी, नवस्िाि 
 
लाबंीशी (उंिीशी) काटकोनाि मोजलेले पदाथािे पचरमाण. अथाि हे पदाथाच्या एका बाजूकडून 
दुसऱ्या बाजूपयंि मोजिाि. याि मापाला, संदभानुसार, रंुदी असाही शब्द वापरिाि. 
 

breeder reactor (breeder pile) उत्पनत्तअणुभट्टी 
 
मूलद्रव्य–रूपािंरािी चियापरंपरा साधण्यासाठी योचजलेली अणुभट्टी. अथाि या प्रकारामध्ये, 
चवदलनशील द्रव्यािंी चनर्ममचि, जेवढा खप होि असिो त्यापेक्षा, जास्ि प्रमाणाि असिे. 
 

breeding निर्टमनि, उत्पनत्त 



 अनुक्रमणिका 

 
अणुभट्टीमध्ये चियापरंपरा िालू असिाना, जेव्हा मुळािल्या मूलद्रव्यापेक्षा त्यािून चनमाण झालेल्या 
चकरणोत्सारी मलूद्रव्यािंी उत्पचि जास्ि असिे त्या वळेी हा शब्द वापरिाि. उदाहरणाथय, वगेवान 
न्यूरानािंा भचडमार करून युरेचनअम २३८ मधून, अथवा युरेचनअम २३५ मधून, प्लुटोचनअमिी 
उत्पचि. 
 

bremsstrahlung बे्रम्सष्ट्राहलंुग, घिषण (जन्य) प्रािण 
 
हा शब्द जमयन भािेिील असून त्यािा अथय, घियणािून (अटकावािून) चनमाण होणारे प्रारण, असा 
आहे. वगेवान इलेक्रान, ककवा चवदु्यत उच्चय असलेला इिर प्रकारिा वगेवान कण, वाटेिील 
अणुगभामुळे अटकावला गेला ककवा मागयच्युि करण्याि आला िर त्या वळेी चनमाण होणारे 
चवदु्यत किुयकीय प्रारण. अशा वळेी जी चिया घडिे चििे वणयनासाठीही हा शब्द वापरण्याि येिो. 
 

Brewster's law ब्रूस्िि याचंा नियम 
 
प्रकाशीय चदशादेशनाच्या सदंभाि, चदशादेशनकोनािे स्पशयगुणोिर (tangent) प्रणमनाकंायेवढे 
असिे. जेव्हा एखाद्या पदाथावरील आयािकोन चदशाचदष्ट प्रकाशािा स्स्थचिकोन ९०° नी बदलू 
शकिो, िेव्हा त्या आयाि कोनाला ‘ब्रसू्टर कोन’ म्हणिाि. असे जेव्हा घडिे िेव्हा परावर्मिि 
चकरण व प्रणचमि चकरण एकमेकाशंी काटकोनाि असिाि.  
प्रणमनकोन+परावियनकोन = ९०°. 
 

bridge (सेिु); पनत्रका, घोडी (सं.) 
 
वाद्याच्या िबकडीच्या मध्यावर िाराचं्या आधारासाठी कायम बसचवलेली िपटी पट्टी. जव्हारी, 
सुिी ककवा रेशमी धागा हे घोडीिे प्रकार नव्हेि. यािंी योजना, घोडी ककवा िार याचं्या संबधंाि 
लवचिकपणा आणण्यासाठी करिाि. 
 

bridge, yielding of a घोडीला येणािा बाक 
 

Briggʼs logarithms ‘नब्रग’चे लॉगनििम 
 
आधाराकं १० असलेले लागाचरथम. 
 

brightness (luminiscence) दीपि 
 
उिीपनाला आवश्यक िेवढ्या िपमानापेक्षा कमी िपमानाि घडून येणारा दृश्य प्रकाशािा उत्सगय. 
अथाि या प्रकाशचनर्ममिीिे कारण उच्च िपमानापेक्षा चनराळे असिे. 
 

brilliance चकासि 
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(१) दीपनािा दजा. 
(२) रंगािा एक चवशिे गुण की ज्यामुळे त्यािी चनवयणी रंगपटािील कोणत्यािरी एका रंगाशी 
िुलना करिा येिे. 
 

Brinell hardness नब्रिेल कानठन्य 
 
ठराचवक काचठन्य असलेल्या पदाथावर ठराचवक पििीने आघाि झाला असिा, दुसऱ्या पदाथाि 
उद्भवलेल्या चवकृिीच्या मोजमापावरून, त्यािे काचठन्य अजमाविा येिे. कठीण पोलादािा १० 
चमचम व्यासािा गोळा ३००० चकलोग्राम वजनाच्या एखाद्या पदाथावर ३० सेकंदपयंि दडपण 
टाकिो िेव्हा िो पदाथय साहचजकि थोडाफार दबिो. दबल्यामुळे ियार झालेल्या के्षत्राच्या 
मापावरून त्या पदाथािे काचठन्य अजमाविाि. 
 
चब्रनेल काचठन्य = दडपणािे वजन ∕ चवकृिीिे के्षत्रफळ. 
 

briquet, briquette 
 
(पाहा compact) 
 

British thermal unit (B. t. u.) उष्ट्णिेचे नब्रनिश एकक 
 
१ पौंड पाण्यािे िपमान १° फा वाढचवण्यास लागणारी उष्ट्णिा. अशा वळेी पाणी अत्युच्च घनिेि, 
म्हणजेि ४° सें अथवा ३९·२° फा िपमानाि असाव,े असा संकेि आहे. 
१ B. t. u. = ७७८फूट–पौंडकायय (शस्क्ि) 
 

brittleness भंगुििा, नढसुळपणा 
 
चवकृि करण्यािा ककवा वाकचवण्यािा थोडासाही प्रयत्न केला असिा जो पदाथय मोडिो त्याि 
चढसुळपणािा अथवा भगुंरिेिा गुण आहे असे म्हणिाि. साहचजकि भगुंरिा आचण काचठन्य यािें 
परस्पराशंी दाट साहियय आढळिे. 
 

broadside on पार्श्षस्स्िनि 
 
दोन लोहिुंबक परस्पराशंी काटकोन करून ठेवण्याि येिाि िेव्हा त्या माडंणीला पाश्वयस्स्थचि 
म्हणिाि. उदाहरणाथय, पृर्थ्वीच्या किुयकीय अक्षाशी काटकोनाि धरलेला लहान लोहिुबंक 
पाश्वयस्स्थिीि असिो. 
 
 

brokerage दलाली 
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शअेर वगैरेंच्या खरेदी अथवा चविीच्या वळेी मध्यस्थास द्यावयािी (मेहनिीिी) रक्कम. 
 

bromine ब्रोनमि 
आविी कोष्टकाच्या सािव्या गणािले मूलद्रव्य (हॅलोजेनपैंकी एक). बलाडय याने १८२५ मध्ये 
शोधले. आणव िमाकं: ३५; आणवभार: ७९·९१६; चवलय िपमान:–७·२° सें;  क्वथनिपमान: 
५८·७८° सें; सापेक्षघनिा: ३·१२. संयुजा १, ३, ५ आचण ७. चिह्न: Br 
 

Bronsted–Lowry theory 
 
(पाहा acid) 
 

bronze ब्राँझ 
 
िाबंे आचण कचथल याचं्यापासून चनरचनराळ्या प्रमाणाि बनचवलेला चमश्रधािु. 
 

brown coal (lignite) ब्राऊि कोल, नलग्िाइि 
 
कोळशािा अत्यिं मऊ प्रकार. यालाि व्यवहाराि ‘ब्राऊन कोल’ असे म्हणिाि. 
 

Brownian movement िेणुचलि 
 
द्रवरूप ककवा वायुरूप माध्यमाि, सूक्ष्म कणािंी इिस्ििः होि असलेली अखंड हालिाल. अथाि 
कणािें द्रव ककवा वायुरेणूवर घडणारे आघाि हे या अचनयचमिपणाने होणाऱ्या हालिालीिे कारण 
असिे. 
 

Bu 
 
‘बुटाइल’ दशयचवणारे रासायचनक चिह्न. 
 

buffer, उभयप्रनििोधी 
 
चवद्रव, संयुग ककवा प्रणाचल ह्याि घािला जाणारा कोणिाही पदाथय. हा पदाथय त्याि घािला 
असिाना नंिर अम्ल ककवा अल्क घालूनही त्या चवद्रव, संयुग ककवा प्रणालीिील हायड्रोजन अणूंिी 
संहचि बदलि नाही. काही चवचशष्ट बदलानंा चवरोधक असे काही ‘चवचशष्ट बफर’ असिाि. त्यानंा 
त्या त्या प्रकारावरून नाव देण्याि येिे. (उदा°, आस्क्सडीकारक उभयप्रचिरोधी, क्षपणकारक 
उभयप्रचिरोधी इ∘) 
 

buffer capacity उभय प्रनििोध–क्षमिा 
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एका ठराचवक संहिीच्या अम्ल ककवा अल्कािे पचरमाण. हे पचरमाण चदलेल्या चवद्रवाि घािले 
असिा त्या चवद्रवािील हायड्रोजन अणूंिी संहचि एक pH एककाने बदलिे. 
 

buffer reagent उभय–प्रनििोधी नवनियाकािक 
 

एक प्रकारिा पदाथय ककवा चमश्रण. हा चवद्रवाि घािला असिा त्या चवद्रवािील चवचशष्ट आयनाचं्या 
संहिीि होणाऱ्या बदलाला हा पदाथय चवरोध करिो. 
 

buffer solution उभयप्रनििोधी नवर्द्व 
 
एखादे अप्रभावी अम्ल ककवा अल्क असणारे आचण त्या अम्लािे ककवा अल्कािे लवण ज्याि आहे 
असा चवद्रव. या चवद्रवाि अम्ल ककवा धारक घािला असिा त्यािा pH बदलि नाही. 
 

buffered water उभय प्रनििोधी जल 
 
पाण्याच्या pH बदलाला चवरोध करणारी, त्याि चवरचवलेली ककवा संधाचरि, वस्िु ज्यामध्ये असिे 
असे पाणी. 
 

bulk modulus (volumetric modulus of elasticity) स्वाग्रहिेचा आकाि–गुणाकं 
 
बाहेरून सवय बाजंूनी, एखाद्या पदाथावर, पे्ररकािंी चिया घडि असिे त्या वळेी िो पदाथय थोडासा 
आकंुचिि होिो. (पदाथय द्रवामध्ये पूणयपणे बुडचवला असिाना अगदी अशाि प्रकारिी चिया घडिे) 
स्वाग्रहिेिा आकार गुणाकं = बाहेरील दबाव/िाण अथवा एक एकक मापािे आकंुिन होण्यासाठी 
लावावा लागणारा दबाव. 
 

buoyancy प्लावकिा 
 
एखादा स्थायुपदाथय द्रवामध्ये बुडचवला असिाना, ककवा त्यावर िरंगि ठेचवला असिाना, त्या 
स्थायुपदाथाला वरच्या अंगाला उिलून धरण्यासाठी जो पे्ररक चनमाण होिो िो. पाण्यामध्ये (ककवा 
कोणत्याही द्रवामध्ये) पदाथय पूणयपणे ककवा अंशिः बुडल्यामुळे, जेवढे पाणी (ककवा द्रव) बाजूला 
सारिो, िेवढ्या पाण्याच्या (ककवा द्रवाच्या) वजनायेवढा हा प्लावकिेिा पे्ररक असिो. याला 
उत्पे्ररक असेही नाव आहे. 
 
 
 
 
 

burette ब्युिेि, मोजिळी 



 अनुक्रमणिका 

 
चित्याकृचि कािेिी अंकन केलेली नळी. चहच्या एका टोकाला घासून ियार केलेली िोटी 
बसचवलेली असिे. द्रवािे सूक्ष्म आकारमान मोजणे ककवा िे मोजून घालणे ह्या कामासाठी या 
साधनािा उपयोग होिो. उदा∘, इयदीक्षण. 
 

burning ज्वलि 
 
पदाथािे आस्क्सडेशन. जेव्हा ं हे इिके जलद घडून येिे की िो पदाथय दीप्ि होिो अचण त्यािून 
प्रकाश व उष्ट्णिा बाहेर टाकली जािाि, िेव्हा त्याला ज्वलन म्हणिाि. 
 

burst (cosmic rays) स्फोि (वैर्श् नकिण) 
 
(१) वैश्व चकरणाचं्या संदभाि, चवदलन कोटरामध्ये जेव्हा एकदम आयनीभवन घडवनू आणणाऱ्या 
अनेक चकरणोत्सगी कणािंा उत्सगय होिो, िेव्हा ं त्याला स्फोट म्हणिाि. वैश्व चकरणािंा आघाि 
झाल्यामुळे असे घडिे. 
(२) संवह–ज्योचिःशास्त्राच्या संदभाि, जेव्हा प्रारणाि एकदम (अनपेचक्षिपणे) वाढ झालेली 
उघडकीस येिे िेव्हा स्फोटामुळे िसे झाले असे मानिाि. 
 

butyl ब्युिाइल 
 
एकसयुंजी हायड्रोकाबयन मूलक. C4H9– अथवा CH3(CH2)3 –, चिह्न: Bu 
 

Bz 
 
‘बेन्झॉइल’ संजे्ञिे दशयक चिह्न. 
 

c 
 
चनवाि प्रदेशािील प्रकाशवगे दशयचवणारे चिह्न. c = २·९९९७९६×१०¹⁰ सें.मी./सेकंद. 
 

C 
 
(१) काबयन मूलद्रव्यािे चिह्न. 
(२) सेंचटगे्रड िपमान दशयचवणारे चिह्न. 
 

Ca 
 
कॅल्शम मूलद्रव्यािे चिह्न. 

cadmium कॅड नमअम 



 अनुक्रमणिका 

 
आविी कोष्टकािील दुसऱ्या गणािील धािु मूलद्रव्य. ष्ट्रोमायर यानंी १८१७ साली शोधून काढले. 
आणविमाकं: ४८; आणवभार: ११२·४१; सापेक्ष घनिा: ८·६५ (२०° सें.); चवलयकबदु: ३२१° सें.; 
क्वथन–कबदु: ७६७° सें.; संयुजा: १ अथवा २; चिह्न: Cd 
 

caesium (cesium) सीशीअम 
आविी कोष्टकािील पचहल्या गणािील एकसंयुजी धािु मूलद्रव्य. अल्कली धािंूपकैी. बुन्सेन आचण 
चकशोफ यानंी १८६० साली शोधून काढले. आणविमाकं: ५५; आणवभार: १३२·९१; सापेक्ष 
घनिा: १·८७; चिह्न: Cs 
 

cal 
 
कॅलरी या उष्ट्णिेच्या मापािे संचक्षप्ि रूप. 
 

calcification कॅस्ल्सभवि 
 
अचवद्राव्य कॅल्शम–लवणािंी पदाथाि होणारी साठवणूक. 
 

calcination भस्मीकिण, िाख किणे 
 
हविेा संपकय  न होिा उष्ट्णिा लावनू बाष्ट्पनशील वस्िु काढून लावण्याच्या चियेला कॅस्ल्सनेशन 
म्हणिाि. 
 

calcite कॅल्साइि 
 
कॅस्ल्शअम काबोनेटिा नैसर्मगक स्फचटक. या स्फचटकाि प्रकाशीय चदशादेशनािे गुण आढळिाि. 
 

Calcium कॅल्शम 
 
आविी कोष्टकाच्या दुसऱ्या गणािील ‘अल्कलाइनअथय’. धािूपैकी एक चद्वसंयुजी मलूद्रव्य. 
संशोधक डेव्ही, सन१८०८. आणविमाकं: २०; आणवभार: ४०·०८; सापेक्ष घनिा: ९·५५ (िपमान 
२०° सें). चवलय–िपमान: ८१०° सें. क्वथन िपमान: ११७०° सें. चिह्न: Ca 
 

calculate गणिकिणे 
 
बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार इत्याचद चिया हेिुपूवयक करणे. 
 
 

calculated गनणिागि 



 अनुक्रमणिका 

 
प्रत्यक्ष प्रयोगािून चमळालेल्या माचहिीिा उपयोग न करिा स्विंत्रपणे (िाचत्त्वकरीत्या) उपलब्ध 
झालेल्या आकड्यावरून केलेला अंदाज. 

 
calculation गणिा, गणि; आकडेमोड 
calculus कलि 
 

उच्च गचणि–शास्त्रािा एक प्रकार. या गचणि प्रकाराच्या सूक्ष्मकलन, चवकलन, संकलन अशा 
शाखा आहेि. 

 
calculus, differential नवकलि 
 

कलन या उच्च गचणिािी एक शाखा. चवकलन हा गचणि–प्रकार समजावनू घेण्यासाठी पढुील 
बैचजक समीकरणे चविाराि घ्या : य = ३ क्ष² + ४ झ यामध्ये क्ष व झ बीजािंा आपण काहीही मूल्य 
देऊ शकिो म्हणूि त्यािा ‘स्विल’ म्हणिाि. यिे मूल्य क्ष व झ याचं्या मूल्यावर अवलंबून राहिे, 
म्हणून य ला ‘परिल’ म्हणिाि. स्विलाच्या ककवा स्विलाचं्या सूक्ष्म आचण बदलत्या मूल्यानुसार 
‘परिला’ मध्ये होणाऱ्या सूक्ष्म बदलािंा अभ्यास करण्याच्या गचणि प्रकारास नवकलि असे 
म्हणिाि. (पाहा differential calculus आचण integral calculus) चवकलन पििीने विािा 
‘उिार’ फलािंी (कमाल व चकमान) उच्चिम, नीििम मलू्ये काढिा येिाि. 

 
calculus, infinitesimal सुक्ष्म कलि 
 

सूक्ष्म राशींच्या कलनासंबधंीिी चवकलन–गचणि प्रकारािी एक शाखा. 
 
calculus, integral संकलि 
 

कलन नावाच्या उच्च गचणि प्रकारािी एक शाखा. दोन परस्परावलंबी (स्विल व परिल) 
गोष्टींच्या सूक्ष्म संबधंावरून स्थूल संबधं काढण्यािा गचणि प्रकार. 

 
calibrated इयत्तीकृि; ऋजुकृि (सं.) 
 
calibration प्रमाणानंकि किणे, इयत्तीकिण 
 

उपकरणाच्या खुणािें इयिीकरण अथवा प्रमाणाकंन करणे. उपकरणाच्या खुणानंा लावावयािी 
शोधना (दुरुस्िी) काढणे. (१) वास्िव पचरमाण जेव्हा याचंत्रक साधनािंा उपयोग करून मोजण्याि 
येिे िेव्हा त्या साधनावरील खुणाचं्या नक्की ककमिी ठरचवणे अवश्य असिे. या चियेला इयिीकरण 
म्हणिाि. प्रत्येक खुणेशी केवढी िकू होऊ शकिे िे याि चियेिून कळिे. (२) इयिीकरणािी 
चिया केल्यानंिर होणाऱ्या पचरणामालाही हाि शब्द वापरिाि. 

californium कॅनलफोर्टिअम 



 अनुक्रमणिका 

 
युरेचनअमनंिरच्या िमाकंािे, चनसगाि न आढळणारे, मूलद्रव्य. आणव िमाकं; ९८; सवाि जास्ि 
स्स्थर समस्थानीयािी वस्िुिा–अंक, २४८. जी. टी. सेबोगय, एस. जी. टॉमसन, के. स्रीट 
(ज्यचूनअर) आचण ए चघओसो यानंी सायक्लोरोनमध्ये क्युचरअम (96 Cm 242) वर उच्चशक्िीच्या 
(३५ mev) आल्फाकणािंा भचडमार करून हे मूलद्रव्य चनमाण केले. 

 
calorescence उष्ट्णिा–शोिण 
 

उष्ट्णिा–प्रारणािे शोिण झाल्याकारणाने आयािप्रारणािे उष्ट्णिेि रूपािंर होिे, आचण ज्या 
पदाथाि प्रारण शोचिले जािे त्यािून उष्ट्णिा बाहेर पडिे. 

 
calorie (cal) कॅलिी 
 

C. G. S. (सें. ग्रा. से.) पििीमधील उष्ट्णिेिे एकक. एक ग्राम पाण्यािे िपमान एक अंश 
सेंचटगे्रड वाढचवण्यास ककवा उिरचवण्यास एक कॅलरी उष्ट्णिा लागिे. ३·५° सें िे ४·५° सें पयंिच्या 
उष्ट्णिेस प्रमाचणि कॅलरी म्हणिाि. १४·५° सें. िे १५·५° सें पयंिच्या उष्ट्णिेस साधारण अथवा 
नुसिी कॅलरी म्हणिाि. 

 
calorific intensity उष्ट्णिेची िीव्रिा 
 

योग्य आचण ठराचवक पचरस्स्थिीि एखादे इधंन जाळून जे िपमान चमळिे िे. 
 
calorific power उष्ट्णिेचे सामथ्यष 
 

कोणिाही एक ग्राम वजनािा पदाथय, चवशिेिः इंधन, पूणयपणे जाळला असिाना त्यािून चनमाण 
होणारी उष्ट्णिा. 

 
calorific value उष्ट्णिेच्या सामथ्याचे मूल्य 
 

एखाद्या पदाथािील १ ग्राम पूणयपणे जाळला असिा चनमाण होणारी उष्ट्णिा ककवा कॅलरी संख्या. 
कॅलरी मापानुसार, १ ग्राम इंधन जाळून होणाऱ्या उष्ट्णिेमुळे चकिी ग्राम पाण्यािे िपमान १° सें 
येवढ्याने िढिे िी संख्या हे मूल्य दशयचविे. चब्रचटश मापनपििीनुसार, १ पौंड इंधन जाळून 
होणाऱ्या उष्ट्णिेमुळे चकिी पौंड पाण्यािे िपमान १° फा येवढ्याने िढिे िी संख्या हे मूल्य दशयचविे. 

 
calorimeter कॅलिीमापक 
 

एखाद्या प्रचियेमध्ये चनमाण होणारी ककवा शोचिली जाणारी एकंदर उष्ट्णिा मोजण्यािे साधन. 
 
calorimetry कॅलिीमापि 



 अनुक्रमणिका 

 
प्रचियेमध्ये चनमाण होणाऱ्या ककवा शोचिल्या जाणाऱ्या उष्ट्णिेिे मोजमापन करण्यािी पिचि. 

 
calory 
 

(पाहा calorie) 
 
calutron कालुरोि 
 

युरेचनअमिे समस्थानीय U235 व U238 यािंी परस्परापासून सोडवणूक करण्यािे, लॉरेन्स यानंी 
शोधून ियार केलेले उपकरण. वस्िु–वणयलेखकामधील ित्त्वािा या उपकरणाच्या रिनेि उपयोग 
केला जािो. 

 
canal rays (kanal rays) किाल–नकिण, िानलका–नकिण 
 

काही प्रकारच्या चनवाि (चवदु्यत) नचलकेमध्ये ऋणप्रस्थाच्या मागच्या जागेि आढळणारे प्रारण. हे 
प्रारण िरंगमय नसून धनोच्चयी आयनािें बनलेले असिे. यािंले आयन ककवा चवदु्यत उच्चयी कण 
धनाग्रापासून ऋणाग्राकडे प्रवास करीि िेथपयंि आलेले असिाि. हे वगेवान कण प्रयोगाच्या 
सोयीसाठी सस्च्छद्र पडद्यामधून दवडलेले असिाि आचण त्यािंा मागय कनालाप्रमाणे 
(नाचलकेप्रमाणे) चदसिो. त्यावरून हे नाव पडले. गोल्डष्टाइन यानंी १८८६ साली या चकरणािंा 
शोध लाचवला. या चकरणानंा “पॉचझचटव्ह रेज” अथवा “धनोच्चयी प्रारण” असेही म्हणण्यािा प्रघाि 
आहे. 

 
candle कँडल (प्रमानणि मेणबत्ती) 
 

दीस्प्ि–िीव्रिेिे एकक. प्लाचटनमच्या चवलयन िपमानावस्थेि (२०४६° K) कृष्ट्णकीय पदाथाच्या 
एक िौरस सेंचटमीटरके्षत्राच्या पृष्ठापासून चनघणाऱ्या प्रारणािा १/६० अंश. 
(पाहा international candle) 

 
candle–meter कँडल–मीिि (मीिि=१०० सें. मी.) 
 

दीपनािे एकक. यालाि लक्स (lux) असेही नाव आहे. मेचरक पििीनुसार, प्रमाचणि मेणबिी 
एका कबदूशी जळि ठेचवली असिाना एक मीटर अंिरावरील पृष्ठावर पडलेले दीपन. त्या दीपनाला 
एक लुमेन (lumen) म्हणिाि. एक लुमेन दीपन एक िौरस मीटर के्षत्रावर पडले असिाना त्या 
दीपनाला एक लक्स ककवा एक कँडल–मीटर म्हणिाि. 
(पाहा lumen) 

 
 
candle–power कँडल–पावि, दीस्प्ि 



 अनुक्रमणिका 

 
प्रमाचणि मेणबिीच्या प्रकाशाशी िुलना करून मोजलेली दीस्प्ि–िीव्रिा. 

 
capacitance (नवदु्यत् ) धािकिा 
 

वाहक ककवा चवदु्यत –चवरोधी पदाथांपासून बनचवलेल्या व्यूहामध्ये आढळून येणारा वीज साठवनू 
ठेवण्यािा गुण. अशा व्यूहामधील वाहक–घटकाि चवदु्यत –विोभेद असावा लागिो. 
 
चवदु्यत धारकिा = चवदु्यत उच्चयािे माप/चवदु्यत –विोभेद. चवदु्यत  धारकिा मोजण्याच्या मापाला 
‘फाराड’ असे नाव आहे. 

 
capacitor (condenser) नवदु्यत् धनित्र, वीजधािणी 
 

चवदु्यत–सरणीमध्ये धारणाजन्य चनरोधन ठेविा येण्यािे साधन. याच्याि वीज िात्पुरिी साठचविा 
येिे. या साधनाला कंडेन्सर अथवा धचरत्र म्हणिाि. 

 
capacity क्षमिा 
 

याचंत्रक साधनािी ककवा उपकरणािी क्षमिा. (१) एखाद्या उपकरणािी ठराचवक मयादेपयंि ओझे 
उिलण्यािी कुवि, (२) चदलेल्या पचरस्स्थिीि एखादे साधन जास्िीि जास्ि चकिी ओझे सहन 
करू शकिे िी त्या साधनािी मयादा ककवा त्यािी क्षमिा. 

 
capillarity अिुिगं 
 

चवजािीय रेणूमधील आकियक पे्ररकािंा चनष्ट्पन्न पे्ररक. द्रव–पदाथािील पृष्ठिाण ककवा बारीक 
वजेाच्या नळीमध्ये द्रवािे बऱ्याि उंिीपयंि िढणे हे अनुिंगािे काही दृश्य प्रकार आहेि. 

 
capillary action अिुिगंी निया 
 

लहान वजेािी, दोन्ही टोकाशंी उघडी असलेली, नळी खालिे टोक पाण्याि बुडवनू उभी केली 
असिाना नळीि पाणी वर िढणे ही अनुिंगािी चिया होय. अशा वळेी नळीिील पाण्यािे पषृ्ठ 
बाहेरील पाण्याच्या पृष्ठ–पािळीपेक्षा वरच्या पािळीवर असिे. 

 
capture ग्रास 
 

अणुगभावर भचडमार करणारा कण कधीकधी संसंगाने गभाला चिकटून राहिो ककवा त्याच्या 
आिल्या अंगास शोचिला जािो. या चियेला ग्रास म्हणिाि. आणव चवदलनाि ककवा ित्सम 
रूपािंराि ही चिया घडिे. 

carat कॅिि 



 अनुक्रमणिका 

 
(१) मौल्यवान खडे मोजण्यासाठी प्रमाचणि वजन. १९१३ साली दशमान अथवा मेचरक पििीिा 
कॅरट चनचिि करण्याि आला. त्यािे वजन २०० चमचलग्राम आहे. 
(२) सोन्यािी शुििा ठरचवण्यािे एक प्रमाण. उदाहरणाथय, १००% शुि सोने २४ कॅरट असिे 
असे मानिाि. 

 
carbide काबाइड 
 

काबयन आचण धािु यापासून बनलेले एक दै्विी सयुंग. 
 
carbo–cyclic compound 
 

काबयन अणूंिेि बनलेले वलय ज्याच्या रेणूमध्ये असिे असे कोणिेही काबयनी संयुग 
 
carbo–hydrate काबोहायडे्रि 
 

काबयन, हायड्रोजन आचण ऑस्क्सजन याचं्यापासून बनलेल्या काबयनी संयुगािे एक सामान्य 
जाचिवािक नाम. (हायड्रोजन आचण ऑस्क्सजन ह्यािें एकमेकाबंरोबरिे प्रमाण नेहमी २:१ असिे; 
म्हणजे पाण्याि जे प्रमाण आढळिे िेि.) 

 
carbon काबषि 
 

आविी कोष्टकाच्या िौर्थ्या गणाि असणारे ििुःसंयुजी मूलद्रव्य. आणविमाकं : ६; आणवभार : 
१२·०११. चवलय–िपमान : ३५००° सें; क्वथन–िपमान : ४२००° सें काबयनिी िीन अन्यरूपे 
आढळिाि. उदा॰ चहरा (सापेक्ष घनिा : ३·५२), ग्राफाइट (सापेक्ष घनिा : २·२५) आचण 
अस्फचटकी काबयन (सापेक्ष घनिा : ०·५ िे १·०). चिह्न : C 

 
carbon arc काबषि आकष  
 

एका काबयन चवदु्यदग्राकडून दुसऱ्याकडे चवदु्यत प्रवाह जािाना एक ज्योि ियार होिे. त्या ज्योिीला 
“आकय ” म्हणिाि आचण चिच्यािून मोठ्या िीव्रिेिी उष्ट्णिा उद्भविे. कधी कधी एक अग्र काबयनिे 
व दुसरे धािूिे असेही करिा येिे. 

 
carbon cycle काबषि चि 
 

सूयामध्ये आचण इिर िारकामंध्ये िालू असलेली ऊष्ट्म–अणुगभीय चवचिया काबयनिे रूपािंर 
घडवनू आणिे. यािूंन शस्क्ि चनमाण होिे व बाहेर पडिे. बोथे याचं्या चसिािंानुसार, प्रथमिः 
काबयन– १२ िा नायरोजन–१३ बनिो, मग काबयन–१३, नंिर नायरोजन–१४ आचण त्यािूनि 
ऑस्क्सजन–१५ व नायरोजन–१५ ियार होिाि. अखेरीस नायरोजन–१५ पासून पुनः एकदा, 



 अनुक्रमणिका 

प्रथमिा, काबयन–१२ ियार होिो. अशी रूपािंरे होि असिाना कधी हायड्रोजन अणुगभय शोचिला 
जािो िर कधी एखादा पॉचझरान चवसर्मजि होिो. या सवय प्रकाराि वस्िुिः िार हायड्रोजन 
अणूंपासून एक हेचलअम अण ुियार होिो (बाधंला जािो) व त्या वळेी सपाटून शस्क्ि चनमाण होिे. 
या चियेिील काबयनिे स्थान मध्यस्थािे (चनदेशकािे) असिे. 

 
carbon di–oxide काबषि डायाक्साड CO2 
 

काबयन हवमेध्ये जाळला असिा ियार होणारा जड, रंगचवरचहि, व न जळणारा वायु. िुनखडी व 
मगॅ्नेसाइट ह्यािंी एकत्र राख करून ककवा कॅल्शम काबोनेटवर हायड्रोक्लोचरक अम्लािी चवचिया 
करून हा वायु ियार करिा येिो. 

 
carbon– di–oxide cycle काबषि डायाक्साइड चि 
 

ही एक अखंड िालू राहणारी प्रचिया आहे. काबयन डायाक्साइडिे हविेील प्रकाश संश्लेिणाच्या 
साहाय्याने स्टािय व सेलुलोजमध्ये रूपािंर होऊन िो झाडाच्या ऊिीमध्ये (‘चटश’ू मध्ये) साठचवला 
जािो. ह्या वनस्पचि ककवा वनस्पचि खाणारे प्राणी मेल्यावर त्याचं्या शरीरािे चवघटन होऊन 
काबयनडायाक्साइड ियार होिो व अशा रूपाि िो परि हवमेध्ये चमसळला जािो. 

 
carbon monoxide काबषि मोिॉक्साइड CO 
 

मयाचदि हवचे्या पुरवठ्यामध्ये काबयन जाळला असिा त्याच्या अपूणय ज्वलनाने चनमाण होणारा एक 
रंगचवरचहि, चविारी आचण पाण्याि ककचिि चवरघळणारा वायु. काबयन डायाक्साइड वायु 
काबयनबरोबर िापचवला असिा ककवा काही ठराचवक िप्ि धािंूवरून सोडला असिा हा वायु ियार 
होिो. 

 
carbon steel काबषि स्िील 
 

काबयनिे प्रमाण चकिी आहे ह्यावर ज्यािे गुण अवलंबून आहेि असे पोलाद. लोह आचण काबयन ह्या 
व्यचिचरक्ि अशा पोलादाि असू शकणारे इिर घटक व त्यािें जास्िीि जास्ि प्रमाण पुढीलप्रमाणे 
असिे : मगँानीज १·५%, चसचलकान ०·५%; गंधक व फास्फरस प्रत्येकी ०·१%, चनकेल 
०·४०%. िोचमअम ०·३०%, मोचलब्डेनम ०·१५%, िाबंे ०·२५%; टंग्स्टन, कोबाल्ट, 
अल्युचमनम प्रत्येकी सुमारे ०·१०%; चनओचबअम, टाटंालम, चटटॅचनअम, व्हनेचडअम, चझकोचनअम 
प्रत्येकी सुमारे ०·०५%, ही सवय मूलद्रव्ये पोलादाि साधारणपणे अवशिे स्वरूपािी मानली 
जािाि. परंिु जर ही मलूद्रव्ये त्याि मुिाम घािली िर िे संचमश्रण पोलादाच्या वगाि मोडिे. 

 
carbonyl, carbonyl group काबोनिल, –गण 
 

एक चद्वसयुंजी मूलक, =CO 
carborundum काबोिंडम, कुरंुद 



 अनुक्रमणिका 

 
चसचलकान काबाइडिे व्यावहाचरक नाव. यामध्ये घियणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक पदाथांिा, 
चवशिेिः एमरी वगैरेंिा, समावशे होिो. 

 
carboxyl group काबोस्क्सल गण 
 

एक एकसंयुजी अम्लधमी मलूक, –COOH 
 
carburizing flame 
 

(पाहा reducing flame) 
 
cardinal मुख्य; आधािभूि 
 
cardinal number मुख्य अकं 
 

केवळ संख्यावािक अंक. जसे : एक, दोन, िीन इत्याचद. याउलट ordinal numbers म्हणजे 
िमवािक. जसे : पचहला, दुसरा इत्याचद. 

 
cardinal point प्रनदष्ट भबदू 
 

होकायंत्रािील मुख्य चदशा दशयचवणारे कबदू ककवा स्थाने. 
 
cardioid बदामाकृनि वि 
 

एका स्स्थर विुयळाभोविी, िेवढेि दुसरे विुयळ चफरवले असिा, चफरणाऱ्या विुयळाच्या पचरघावरील 
कोणत्याही कबदूिा उमटणारा अंिःशृगंी पथ. 

 
Carnot cycle कािो चि 
 

आदशय उष्ट्णिा–यंत्राि घडून येणारे चियािि. हे (चिया) िि अव्युत्िमी असून त्यामध्ये 
वापरल्या जाणाऱ्या पदाथावर िमािमाने िार चिया घडवनू आणिाि. (१) पदाथािा असंिमी 
(आचडआबचेटक) सकंोि, (२) समिाप–चवस्िार, (३) असंिमी चवस्िार आचण (४) समिाप–
संकोि. अखेरीस िो पदाथय मूळािले आकारमान, दाब आचण िपमान या अवस्थेि येिो. 

 
 
 
 
carrier–wave ििंग–वाहनिक 
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रेचडओच्या संदभाि हा शब्द चवदु्यत किुयकीय िरंगानंा लाविाि. ध्वचनिरंगानंा फार दूर अंिरावर 
जािा येि नाही म्हणनू त्यािंी चवदु्यत किुयकीय िरंगाशंी सागंड घालण्याि येिे. या प्रकाराि 
चवदु्यत किुयकीय िरंगानंा ‘िरंग–वाहचनक’ आचण ध्वचनिरंगानंा ‘िरंग–संस्कारक’ म्हणिाि. 
ध्वचनिरंगािंी कंप्रिा, परम–प्रसर आचण इिर वैचशष्ट्ये याचं्या अनुरोधाने िरंगवाहचनकािही 
क्षणाक्षणाला बदल होि असिाि. 

 
Cartesian co–ordinate system डेकािष याचंी निबंधि–पद्नि 
 

परस्पराशंी काटकोनाि असलेले अक्ष या प्रकारच्या चनबधंन–व्यूहामध्ये वापरिाि. 
 
Cartesian oval कािेनशअि ओव्हल 
 

दोन स्स्थर कें द्रकबदूपासूनिी अिंरे r1 आचण r2 ही r1 + mr2 = a या समीकरणाने चनचिि होिाि अशा 
कबदूिा पथ. m आचण a हे स्स्थराकं आहेि. 

 
cartography िकाशानिर्टमनि शास्त्र 
 

नकाश े आचण आलेख ियार करण्यािे व काढण्यािे शास्त्र. चवशिेिः भपृषृ्ठावरील प्रदेशािील 
वैचशष्ट्ये दाखचवण्यासाठी चवशिे प्रकारच्या नकाशािंा आचण आलेखािंा उपयोग करिाि. 

 
cassiopium कॅनसओनपअम 
 

लुटेचशअम मलूद्रव्यािे पूवीिे नाव. चिह्न: Cp 
 
cast shadow पडलेली छाया (सावंली) 
 

कोणत्याही पदाथाच्या छायेिा एखाद्या पृष्ठाशी ककवा प्रिलाशी छेद. 
 
Cassini’s oval कानसनि ओव्हल 
 

२a अंिरावरील S1 आचण S2 या दोन चनचिि कबदूपासून P कबदूिी अिंरे जर r1 आचण r2 आहेि असे 
माचनले िर r1 r2= b2 स्स्थराकं होईल असा P कबदूिा पथ. 

 
catabolism अपचय 
 

मेटॅबोचलझम अथवा सिंयन–चवचियेिील एक भाग. यामध्ये जचटल पदाथांिे चवघटन होऊन 
त्यापासून सुटसुटीि पदाथय बनिाि आचण शस्क्ि चनमाण होिे. 

catalysis निदेशि 
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रासायचनक चवचिया घडवनू आणण्यासाठी ककवा चििा वगे वाढचवण्यासाठी, जेव्हा एखादा पदाथय 
त्या चवचियेमध्ये, स्विः भाग न घेिा म्हणजेि स्विःच्या गुणरूपाि फेरबदल न होऊ देिा, 
साहायकारी ठरिो िेव्हा त्याच्या साहाय्यक चियेला निदेशि आचण त्या पदाथाला निदेशक 
म्हणिाि. 

 
catalyst निदेशक 
 

ज्या पदाथाच्या अस्स्ित्वामुळे (साचन्नध्यामुळे) रासायचनक चवचियेिा वगे वाढिो िो पदाथय. संपूणय 
चवचियेनंिर या पदाथांि कसलाही फेरफार झालेला आढळि नाही. त्याला निदेशक म्हणिाि. 
उलटपक्षी, ज्याच्या अस्स्ित्वामुळे चवचियेिा वगे कमी होिो त्या पदाथाला अवनिदेशक म्हणिाि. 
अथाि चनदेशक शब्दाऐवजी, उनन्नदेशक असा जास्ि साथय शब्द वापरिा येिो. 

 
catalytic निदेशिी (नवशेिण) 
 

चनदेशन या नावाने ओळखली जाणारी चवचिया सुरू करणारे, ककवा त्या चवचियेशी संबंचधि 
असणारे ककवा त्या चवचियेिून ियार होणारे. 

 
catalytic agent निदेशि–कािक 
 

(पाहा catalyst) 
 
catalytic poison निदेशि–घािक 
 

चनदेशनािी चवचिया थाबंचवणारा पदाथय. 
 
cataphoresis धिकण–संचलि 
 

चवदु्यत वियस्वाखाली द्रवामध्ये िरंगि असलेल्या सूक्ष्म कणािंी ऋणप्रस्थाच्या चदशनेे होणारी 
हालिाल. 

 
catenary िजु्जका 
 

सारख्या जाडीच्या आचण रिनेच्या साखळीिी दोन्ही टोके चभन्न चठकाणी अडकवनू ठेचवली असिा 
मधल्या भागािी (चिने धारण केलेली ) आकृचि. 

 
 
 
catenoid कॅिेिॉइड 



 अनुक्रमणिका 

 
कॅटेनरी अथवा रजु्जका हे वि त्याच्याि आखंाभोविी चफरचवल्यामुळे ियार झालेले (पचरभ्रमण) 
पृष्ठ. 

 
cathetometer उन्ननिमापक, उंचीमापक 

चक्षचिजसमािंर प्रिलाशी लंब चदशिे असणाऱ्या एका स्िंभावर एक आडवी दुर्मबण बसचवलेली 
असिे. ही दुर्मबण वर खाली सरकचविा येण्यासारखी असल्याने दोन स्विंत्र वधे घेऊन कोणत्याही 
पदाथािी उंिी मोजिा येिे. यालाि kathttometer असेही म्हणिाि. स्िंभ चक्षचिजसमािंर 
ठेवण्यािी व्यवस्था करून चक्षचिजाशी समािंर चदशनेे पदाथािी लाबंी, ककवा दोन स्थानामंधले 
अंिर, याि साधनाने मोजिा येिे. 

 
cathode ऋणाग्र, ऋणप्रस्ि 
 

(१) साधारणपणे, ऋणचवदु्यत प्रस्थ अथवा अधािुवगािील प्रवाहाच्या संदभाि, ऋणचवदु्यत प्रवाह 
सुरू होिो िे स्थान. 
(२) चवदु्यत–चवच्छेद्याच्या सदंभाि या प्रस्थाशी (अग्राशी) धनोच्चयी आयन उत्सर्मजि होिाि. 
(३) चनवाि नचलकेमध्ये, मुख्यत्व,े ऋणाग्रापासून इलेक्रान–प्रवाहाला प्रारंभ होिो. 

 
cathode dark space ऋणाग्रासमीपचा अप्रकानशि भाग 
 

िुकस् नचलकेि ककवा इिर प्रकारच्या चवसजयन नचलकेि, ऋणप्रस्थाजवळील प्रभा आचण 
ऋणचकरण प्रभा याचं्या मधल्या जागेिील अदीप्ि (अनुिीप्ि) भाग. 

 
cathode glow ऋणप्रस्ि प्रभा 
 

ऋणाग्रापासून चनघालेला इलेक्रानािंा प्रवाह वाटेिील वायुकणानंा उिीप्ि करिो व िे प्रकाचशि 
होिाि. या प्रकाशाला ऋणप्रस्थ–प्रभा म्हणिाि. हा प्रकार बहुधा वायु कमी दाबाि असलेल्या 
उत्सजयन–नचलकेमध्ये घडिो. 

 
cathode ray कॅिोड नकिण, ऋणाग्र नकिण 
 

चनवाि नचलकेमध्ये ऋणाग्रापासून चनघालेल्या इलेक्रानािंा झोि. नळीमध्ये असलेल्या 
चवदु्यत वियस्वामुळे नळीच्या इिर आयनीभिू भागािूनही अशा प्रकारिा इलेक्रान–प्रवाह सुरू 
होिो. 

 
 
 
 
cathode ray tube कॅिोड नकिण िनलका 



 अनुक्रमणिका 

 
चनवाि नचलकेिा एक चवशिे प्रकार. इलेक्टानद्वारा मोजमाप करण्याच्या अनेक प्रकारच्या 
साधनाि, आचसल्लोग्राफ ककवा टेलेस्व्हजन उपकरण यामध्ये, अशी नचलका वापरिाि. 

 
cathodic कॅिोनडक 
 

(१) ऋणप्रस्थासंबधंी (कॅथोडसंबंधी) 
(२) चवदु्यत रासायचनक श्रेणीमध्ये हायड्रोजनच्या खालच्या अंगाला असलेल्या मूलद्रव्यासंबधंी. 
(३) सापेक्षरीत्या, चवदु्यत्प्रस्थावरील वियस्वाच्या धनावस्थेि झालेली वाढ. 

 
cathode-luminiscence कॅिोड नकिणजन्य दीस्प्ि 
 

कॅथोड चकरणामुळे चनमाण झालेली दीस्प्ि. 
 
cathodo–phorescence कॅिोड नकिणजन्य प्रस्फुिण 
 

कॅथोड चकरणामुंळे चनमाण झालेले प्रस्फुरण. 
 

catholyte कॅिोलाइि 
 

चवदु्यत चवच्छेदनशील घटाि ऋणचवदु्यदग्राजवळ असणारे चवदु्यत चवच्छेद्य द्रव्य. जर त्या घटामंध्ये 
पडदा असेल िर िो पडदा आचण ऋणाग्र याच्यामधले चवदु्यस्त्वच्छेद्य. 

 
cation ऋणायि, धिदल 
 

चवदु्यत चवच्छेद्य द्रावामध्ये धनोच्चयी आयन. हा आयन ऋणाग्राकडे ककवा ऋणप्रस्थाकडे आकर्मिला 
जािो. 

 
Cauchyʼs mean value formula 
 

(पाहा extended law of the mean) 
 
caustic दाहक 
 

अम्लाव्यचिचरक्ि आचण काबयनी वस्िूिे भक्षण करणाऱ्या पदाथािे जाचिवािक नाम. 
 
 
 
caustic curve नवकें र्द्ीय वि, नकिणस्पशी वि 



 अनुक्रमणिका 

 
अनेक परावर्मिि ककवा प्रणचमि चकरण, एका कबदूि कें चद्रि न होिा, चनरचनराळ्या कबदूि कें चद्रि 
होिाि. असे कबदू जोडले असिा ियार होणारी विरेिा. मराठी ε या आकड्यासारखी चदसिे. 

 
caustic surface प्रकाशनकिणाचें सापंानिक विपृष्ठ 
 
Cavalier's theorem काव्हानलए याचंा नसद्ािं 
 

दोन समािंर प्रिलामंध्ये सामावलेल्या कोणत्याही दोन घनाकृिींिे, कोणत्याही चिसऱ्या समािंर 
प्रिलानंी घेिलेले, छेद समके्षत्र असिील िर त्या दोन्ही घनाकृिींिी आकारमाने (घनफळे) 
सारखीि असिाि. 

 
cavitation नववि बिणे 
 

द्रवामध्ये चनमाण होणारी चववरे. द्रवपदाथाच्या प्रवाहाि जेव्हा वगे अमुक एका मयादेपयंि येिो व 
त्यामुळे दाब शून्य होिो त्या वळेी िेथे एक चववर ियार होिे. 

 
Cd 
 

कॅडचमअम ह्या मूलद्रव्यािे चिह्न. 
Ce 
 

सीचरअम ह्या मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
celestial equator वैिुनवक वृत्त 
 

पृर्थ्वीच्या चविुववृिािे प्रिल भ–गोलाला ज्या वृिाि छेदिे िे वृि. या वृिावरील सवय कबदू 
भगोलाच्या शाश्वि कबदूपासून ९०° वर असिाि. 

 
celestial mechanics ज्योनियानमक 
 

संकृचष्ट (गुरुत्वाियण) चनयमानुसार भ्रमण करणाऱ्या आकाशस्थ ज्योिींच्या गचिचनयमनािे शास्त्र. या 
शास्त्रासि साकृंचष्टक ज्योचिःशास्त्र असे म्हणिाि. 
 

celestial meridians होिा, होिावृत्त े
 

भगोलाच्या शाश्वचिक कबदूमधून जाणारी बृहत –वृिे. 
 
celestial sphere भगोल 



 अनुक्रमणिका 

 
ज्या काल्पचनक गोलाला आकाशस्थ ज्योचि आिून जडचवल्यासारख्या वाटिाि असा पृर्थ्वीशी 
समकें द्र असलेला अनंि चत्रज्येिा गोल. 

 
cell (electric cell) घि (नवदु्यत्  घि) 
 

रासायचनक शक्िीिे चवदु्यत –शक्िीि रूपािंर घडवनू आणण्यािे साधन. याि साधनामध्ये 
चवदु्यत शक्िीिे रासायचनक शक्िीिही रूपािंर होऊ शकिे. यािील दोन चवदु्यत प्रस्थे चवदु्यत चवच्छेद्य 
द्रावाि बुडचवलेली असिाना िेथे चवदु्यत पे्ररणाशस्क्ि चनमाण होिे व नंिर दोन्ही प्रस्थे बाहेरून 
एकमेकाशंी जोडली िर चवदु्यत प्रवाह वाहू लागिो. 

 
cellulose सेलुलोज 
 

पुष्ट्कळशा वनस्पिींमधील पेचशकाचं्या कभिी आचण आचण िंिुमय रिना करणारे एक काबोहायड्रेट. 
त्यािे सवयसाधारण रासायचनक सूत्र (C6H10O5)n0 कागद आचण लाकूड यािील एक महत्त्वािा 
घटक. हा पदाथय पाण्याि आचण काबयनी चवद्रवाि चवरघळि नाही, परंिु आमोचनआयुक्ि िाबं्याच्या 
चवद्रवाि चवरघळिो आचण गंुिागुिीिे (जटील) आयन ियार करिो. ह्यावर अम्लािी चवचिया 
करून सेलुलोज परि मूळच्या रूपाि चमळचविा येिे. अल्कली आचण काबयनडाय सल्फाइड त्याचं्या 
चमश्रणािही सेलुलोज चवरघळिो व त्यापासून (xanthogenate) झाथंोजेनेटस्  द्रव्ये ियार होिाि. 
ह्या द्रव्यावर अम्लािी चवचिया केली असिा परि सेलुलोज, रेऑन, सेलोफेन, ह्यासंारखे पदाथय 
चनमाण करिा येिाि. प्लास्स्टक, लॅकसय (लाखी द्रव्ये), स्फोटक पदाथय आचण बनावट रेशीम, 
स्व्हस्कोज, नायरोसेलुलोज, गनकॉटन, सेलुलाइड इत्याचद पदाथय बनचवण्यासाठी सेलुलोज हा 
प्रारंभीिा पदाथय आचण सेलुलोज ईथर आचण एस्टर वापरिाि. 

 
centesimal system of angular measure कोिमापिाची शिमािपद्नि 
 

एका काटकोनािे १०० सारखे भाग कल्पून त्यािील प्रत्येकाला ‘गे्रड’ (चिह्न : g) म्हणिाि. ‘गे्रड’ 
च्या शभंराव्या भागाला ‘चमचनट’ (चिह्न : ` ), आचण चमचनटाच्या शभंराव्या भागाला सेकंद (चिह्न : 
``) म्हणिाि. (िष्ट्ठं्यश पििीमध्ये गे्रडऐवजी चडग्री (अशं) असा पाचरभाचिक शब्द वापरिाि परंिु 
त्या वळेी त्यािील चमचनट सेकंद दशयचवणाऱ्या रेिा उलट अंगाला कललेल्या असिाि.) 

 
centi– शिाशं 
 
centigrade heat unit सेंनिगे्रड–आधानिि उष्ट्णिा एकक 
 

चब्रचटश मोजमापािील उष्ट्णिेिे एक प्रकारिे एकक. १ C. h. u. म्हणजे १ पौंड पाण्यािे िपमान ०° 
सें पासून १००° सें पयंि वाढचवण्यास लागणाऱ्या उष्ट्णिेिा १/१०० भाग. 

 
centigrade scale of temperature – िपमािाची सेंनिगे्रड श्रेणी 



 अनुक्रमणिका 

 
या पििीि पाणी चथजण्यािे िपमान ०° सें आचण उकळण्यािे िपमान १००° सें मानिाि. सेंचटगे्रड 
अंशािें फारेन्हाईट अंशाि रूपािंर करिाना त्यानंा ९ ने गुणून ५ नें भागिाि व त्याि ३२ 
चमळचविाि, 

 
centigram (cg) सेंनिग्राम = १∕१०० ग्राम 
 
centimeter (cm) सेंनिमीिि = १∕१०० मीिि = ०·३९४ इचं 
 

C. G. S. (सें. ग्रा. सें.) पििीिील हे मूलभिू एकक आहे. 
 
centimeter–gram–second system (C. G. S.) सेंनिमीिि–ग्राम–सेकंद (सें. ग्रा. सें.) 
 

यामध्ये उल्लचेखलेल्या मलूभिू एककावर आधारलेली चनरपेक्ष पिचि. वास्िव शास्त्रािील याचंत्रक 
एककानंा ही पिचि मुख्यत्व ेलागू पडिे. शक्िीिी अक्षय्यिा मान्य करून आचण िो एक वस्िूिा 
चवचशष्ट गुण ककवा िौथे एकक कल्पून ही पिचि सवय मोजमापासाठी वापरिा येिे. उदाहरणाथय, 
उष्ट्णिेच्या संबधंाि, सेंचटगे्रड अंश हे आणखी एक एकक मानिाि. 

 
centimeter of capacitance (नवदु्यत् ) धािणेचा सेंनिमीिि 
 
centimeter of inductance प्रविषकत्वाचा सेंनिमीिि 
 
centimeter of mercury पाऱ्याचा एक सेंनिमीिि (स्िंभ) 
 

दाबािे एकक, साधारणपणे १३,३३२ बार येवढे असिे. (पाहा bar) 
 
centipoise सेंनिपॉइज 
 

आलगिा (चवष्ट्यंदिा) मोजण्यािे एक लहान माप = १/१०० पॉइज. 
 
cent–rad सेंि–िाड, अिीय शिाशं 
 

कोनमापनािे एक लहान एकक. (अरीय) रेचडअन या कोनमापनाच्या एककािा शभंरावा भाग. 
 
central angle अनभमध्य कोि 
 

विुयळमध्याशी दोन चत्रज्यामंध्ये सामावलेला कोन. 
 
central angle of a regular polygon सुिमबहुभुजाचा अनभमध्य कोि 



 अनुक्रमणिका 

 
सुिम बहुभजुािा मध्य व दोन चशरोकबदू यानंा जोडणाऱ्या रेिामंधील कोन. 

 
central conics समध्य शंकुस्च्छने्न (शाकंवे) 
 

ज्यानंा समात्रिामध्य असिो अशी शकुंस्च्छने्न. चववृि, अपास्ि ही दोन समध्य शकुंस्च्छने्न आहेि. 
समध्य शकुंस्च्छन्नािी मध्यािून जाणारी जीव मध्याशीं दुभागली जािे. 

 
central force मध्यगि पे्रिक 
 

गचिमान पदाथावरील पे्ररक. यािी चदशा एका ठराचवक चनयमानुसार गचि असलेल्या एका कबदूकडे 
वळलेली असिे. 

 
central quadrics समध्य शाकंनवके 
 

चववृिीय व परास्िीय (एकपृष्ठीय व चद्वपृष्ठीय) या पृष्ठािें प्रिलानंी केलेले छेद चववृिाकृचि व 
परास्िाकृचि असिाि. 

 
centre मध्य 
 
centre, circum– पनिमध्य 
 

चत्रकोणाच्या (अथवा कोणत्याही सुिम बहुभजुाच्या) सवय चशरोकबदूिून जाणाऱ्या वृिािा मध्य. 
 
centre, ex– बनहमषध्य 
 

चत्रकोणाच्या चिन्ही भजुापंासून सारख्याि अंिरावर असणारा, चत्रकोणाच्या पािळीिील पण 
चत्रकोणाबाहेरील कबदु. चत्रकोणािे दोन बाह्यकोन–दुभाजक व एक अंिकोन–दुभाजक हे 
बचहमयध्याि चमळिाि. प्रत्येक चत्रकोणािे िीन बचहमयध्य असिाि. 

 
centre, in– अिंमषध्य 
 

चत्रकोणाच्या (अथवा कोणत्याही सुिम बहुभजुाच्या) प्रिलािील व सवय भजुापंासून समान अंिरावर 
असणारा कबदु. 

 
centre of a circle विुषळमध्य, वृत्तमध्य 
 

विुयळाच्या प्रिलाि पचरघापासून समान अंिरावर असलेला कबदु. 
centre of a curve विमध्य 



 अनुक्रमणिका 

 
ज्या कबदूशी विािे दोन्ही भाग समान राहिाि िो. 

 
centre of a hyperbola अपास्ि–मध्य 
 

ज्या कबदूच्या संदभाि अपास्ि समात्र असिो िो. अपास्िािा अनु–अक्ष, प्रचियोगी–अक्ष आचण 
अनन्िोपगा या चवचशष्ट कबदंूमध्ये एकमेकासं काटिाि. दोन कें द्रानंा अथवा दोन चशरोकबदंूना 
जोडणाऱ्या रेिेिा मध्यकबदु. 

 
centre of a regular polygon सुिम बहुकोिाकृिीचा मध्य 
 

बहुकोनाच्या सवय चशरोकबदंूपासून सारख्या अिंरावर असणारा कबदु. बहुकोनाचं्या सवय चशरोकबदंूिून 
जाणाऱ्या विुयळािा मध्य. 

 
centre of an ellipse लंबवृत्ताचा मध्यभबदु 
 

लंबवृिाच्या दोन्ही कें द्रानंा जोडणाऱ्या रेिेिा मध्यकबदु. हा त्या वृिाच्या चशरोकबदूना जोडणाऱ्या 
रेिेिाही मध्य असिो. 

 
centre of area के्षत्रमध्य, के्षत्राचा मध्यकासंपाि 
 

आकृिीि ककवा पदाथाि असा एक चवचशष्ट कबदु असिो की त्याच्या भोविी िी आकृचि ककवा िो 
पदाथय कोणत्याही अवस्थेि समिोल राहिो. या कबदूला, प्रिल आकृिीच्या संदभाि, सिासिी 
अवस्िा–मध्य म्हणिाि. घन पदाथाि यालाि गुरुत्वमध्य ककवा वस्िुिा–मध्य अशी नाव ेआहेि. 

 
centre of curvature वििा–मध्य 
 

विाच्या कोणत्याही अत्यल्प भागाशी स्पशय करणारे विुयळ काढले िर त्या विुयळाच्या चत्रज्येला 
वििा–चत्रज्या आचण त्याच्या मध्याला वििा–मध्य म्हणिाि. 

 
centre of figure (centre of volume) आकृनि–मध्य ( आकािमाि मध्य) 
 

कोणत्याही घन पदाथािा आकृचि–मध्य चनचिि करिाना त्या आकृिीिा ककवा आकारमानािा िो 
समघनपदाथय आहे अशी कल्पना करून त्यािा वस्िुिा–मध्य काढिाि. यालाि आकृनि–मध्य 
भकवा आकािमाि–मध्य अशी नाव ेआहेि. 

 
 
 
centre of gravity गुरुत्वमध्य 



 अनुक्रमणिका 

 
गुरुत्वाकियणाच्या संदभांि, ज्या कबदूभोविी पदाथय कोणत्याही पचरस्स्थिीि समिोल राहिो ककवा 
पदाथािील सवय वस्िु ज्या कबदूमध्ये एकत्र झाली आहे असे मानिा येिे, त्या कबदूला गुरुत्वमध्य 
म्हणिाि. 

 
centre of inertia 
 

(पाहा centre of mass) 
वस्िुिामध्य याच्याशी समानाथी. 

 
centre of inversion पयषसि–मध्य 

(पाहा inversion) 
 
centre of mass वस्िुिा–मध्य 
 

एका पदाथामधील (अथवा अनेक पदाथांच्या समूहासंबधंी) मानिा येणारा असा कबदु, की जेथे त्या 
पदाथािील (अथवा पदाथय–समूहािीस) सवय वस्िु एकवटलेली आहे असे कल्पून त्या एका 
पदाथािा (अथवा त्या पदाथय–समूहािा) अन्य पदाथावर होणारा गुरुत्वाकियणािा पचरणाम 
काढिा येिो. 

 
centre of mass of an area, centroid of mass 
 

के्षत्रामध्ये असा एक चवचशष्ट कबदु असिो की जेथे सवय के्षत्र एकवटलेले आहे असे मानिा येिे आचण 
िसे केल्यामुळे त्या प्रिलािील कोणत्याही रेिेभोविी काढलेले के्षत्रािील वस्िूिे पचरबल कायम 
राहिे. 

 
centre of nine point circle िवभबदु–मध्य, िवमध्य 
 

चत्रकोणाच्या चिन्ही बाजंूिे ३ मध्यकबदू, चशरोकबदूपासून चवरुि भजुावर टाकलेल्या लंबािे िळािें ३ 
कबदू आचण लंबसंपाि–चशरोकबदू जोडणाऱ्या रेिािें ३ मध्य अशा नऊ कबदंूिून जाणाऱ्या विुयळािा 
मध्ये. 

 
centre of percussion आघाि–मध्य 
 

आंदोचलि असलेल्या पदाथामधील एक चवचशष्ट कबदु, असा की त्यावर आघाि केला असिाना 
आंदोलनाि कसलाही चबघाड होि नाही. 

 
 
centre of perspective पयालोक–मध्य 



 अनुक्रमणिका 

 
एका प्रिलावर घनाकृिीिे चित्रण करिाना, त्या घनाकृिीवरील चनरचनराळ्या कबदंूिे 
चनरीक्षकापासूनिे अंिर प्रिीि करण्यासाठी प्रत्यक्ष समािंर असलेल्या रेिाही एका कबदूि चमळि 
आहेि असे दाखवाव ेलागिे. या कबदूस पयालोक कबदू म्हणिाि. 

 
centre of similarity समरूपिामध्य 
 

(पाहा centre of similitude) 
 

centre of similitude संमध्य 
 

दोन समरूप बहुभजुाकृिींच्या अनुबि (त्या, त्या) भजुा समािंर असिाना, त्यािें अनुबि (िे, िे) 
चशरोकबदू साधंणाऱ्या रेिा ज्या एका कबदूि चमळिाि िो कबदु म्हणजे संमध्य. 

 
centre of symmetry समात्रिा–मध्य 
 

ज्या कबदूभोविी आकृचि समात्र असिे िो कबदु. 
 
centre, radical समस्िशष–मध्य, संस्पशष–संपाद 
 

िीन विुयळापंैकी दोन दोन विुयळाचं्या जोड्यािें असे एकूण चिन्ही समस्पशाक्ष ज्या एकाि कबदूि 
चमळिाि िो कबदु. 

 
centres, line of कें र्द्–योगी िेिा 
 

दोन वृिािें मध्य जोडणारी रेिा. 
 
centred lens system मध्यनियोनजि भभग–व्यहू 
 

प्रकाशसाधनाि जेव्हा दोन ककवा अनेक कभगे एकचत्रिपणे वापरली जािाि, िेव्हा त्यािें प्रधान अक्ष 
िादात्म्य पाविाि व िो कभगव्यूह मध्य–चनयोचजि होिो. 

 
centric कें र्द्ीय, कें नर्द्क, मध्यक 
 

भचूमिीमध्य प्रिलावरील असा एखादा स्स्थर कबदु की ज्यापासून विुयळ–पचरघावरील सवय कबदू 
सारख्या अंिरावर असिाि. कोणत्याही वस्िूिा आकृचिमध्य. 

 
 
centrifugal force अपमध्य–पे्रिक 



 अनुक्रमणिका 

 
(१) विुयळाकृचि मागावरून चफरणारा एखादा पदाथय चनबधंावर चत्रज्येच्या चदशनेे कायय करणारा जो 
पे्ररक चनमाण करिो िो. (यािी चदशा मध्याकडून कके्षकडे असिे) (२) यंत्र–चवज्ञानाि, 
विुयळाकृचि मागावर एखादा पदाथय चफरि असिो िेव्हा समिोल राखण्यासाठी चत्रज्येच्या चदशनेे 
कायय कारणारा एक पे्ररक कल्पावा लागिो, त्याला हे नाव आहे. याच्या उलट चदशनेे कायय 
करणारा पे्ररक सेंनरपेिल फोसष अथवा अनभमथ्य पे्रिक या नावाने ओळखिाि. 

 
centrifuge अपमध्यपे्रनिका, घूणषक, नगिकावणी 
 

चभन्न सापेक्ष घनिा असलेल्या द्रवािंी परस्परापासून सोडवणूक करण्यािे साधन. 
 

centripetal force अनभमध्य पे्रिक 
 

वलन करीि असलेला पदाथय, वि–मागय सोडून सरळ चदशनेे पढेु जाऊ नये म्हणनू हा पे्ररक 
चनमाण होि असून त्यािी चिया वलनमध्याकडे वळलेली असिे. याच्या येवढाि, परंिु उलट 
चदशनेे कायय घडचवणारा पे्ररक म्हणजेि सेंनरफ्युगल अिवा अपमध्य पे्रिक. 

 
centroide वस्िुिामध्य 
 

सामान्यिः आकृिीिील ककवा पदाथािील एक चवचशष्ट कबदु. अशा प्रकारिा की त्याभोविी 
आकृिीिे ककवा पदाथािे सवय भाग समिोल राहिाि. यालाि प्रिला कृिींि centre of mean 
position आचण घनाकृिीि centre of gravity अथवा centre of mass म्हणिाि. 

 
centroid of a triangle मध्यका–संपाि 
 

चत्रकोणाच्या चिन्ही मध्यका ज्या एकाि कबदूिून जािाि िो कबदु. 
 
centroid of any figure पदािष–मध्य 
 

पदाथािील ज्या कबदूवर पदाथय िोलून धरिा येिो असा कबदु. यालाि गुरुत्वमध्य असेही म्हणिाि. 
 
centroid of mass of an area 
 

चदलेल्या के्षत्राच्या संदभाि त्याच्याि प्रिलािील कोणत्याही रेिेभोविी पचरबल न बदलिा ज्या 
कबदूमध्ये के्षत्रािी सवय वस्िु एकचत्रि झाली आहे असे मानिा येिे िो कबदु. 

 
 
 
centro–symmetry पनिमध्य समात्रिा 



 अनुक्रमणिका 

 
एका कबदूभोविीिी समात्रिा. पचरमध्य–समात्र आकृिीमध्ये मध्यािून जाणारे व आकृिीने मयाचदि 
रेिाखंड मध्यावर दुभागले जािाि. 

 
Cerenkov radiation चेिेंकोव्ह प्रािण 
 

अणूमधील घटक जेव्हा पायय माध्यमािून मागयिमण करिाि िेव्हा दृश्य प्रकाशासारखे, परंिु 
माध्यमािून प्रकाश ज्या वगेाने जािो त्यापेक्षा जास्ि वगेाने जाणारे, प्रारण. याला िेरेंकोव्ह पचरणाम 
असे म्हणिाि. (प्रकाश िरंग चनमाण करणारा पदाथय ज्या वळेी माध्यमािून प्रकाशवगेापेक्षा जास्ि 
वगेाने जािो त्या वळेी त्यापासून होणारा पचरणाम) 
 

cg 
 

सेंचटग्रामिे संचक्षप्ि रूप 
 

cerium सीनिअम 
 

‘रेअर अथय’ धािंूपैकी एक मूलद्रव्य. संशोधक–बझेचलअस. सन १८०३. आणविमाकं : ५८; 
आणवभार : १४०·१३; िपमान २०° सें असिाना सापेक्ष घनिा : ६·८५. चवलय–कबदु : ६३८° सें; 
संयुजा : ३ आचण ४; चिह्न : Ce 

 
cesium (caesium) 
 

(पाहा caesium) 
 
Cf 
 

कॅचलफोर्मनअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

chain, engineerʼs नशल्पज्ञाची साखळी 
 

भारिािील चशल्पपाहाणी कामाि उपयोगाि असलेली मोजणीिी साखळी. या साखळीिी लाबंी 
१०० फूट व प्रत्येक दुवा १ फुटािा असिो. 

 
chain, Gunterʼs (surveyorʼs) मोजणी दािाची साखळी 
 

गंुटर या संशोधकाच्या नावाने ओळखली जािे. या साखळीि ०·६६ फूट लाबंीच्या १०० कड्या 
असिाि. साखळी एकूण ६६ फूट असून मलै फलांग मोजण्यास उपयोगी पडिे. 
१० िौरस गंुटर साखळ्या  =  १ एकर 



 अनुक्रमणिका 

१० गंुटर साखळ्या = १ फलांग 
 
chain–meter (metric) मीििची साखळी 
 

या साखळीिी लाबंी २० मीटर असून चिच्याि १०० दुव ेअसिाि. 
 
chain reaction नियापिंपिा 
 

साधारणपणे कोणिीही रैणव ककवा अणुगभीय स्वयपंचरपूणय प्रचिया. चहच्यामध्ये चनमाण झालेले 
पदाथय, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीिीने, मुळाि योजलेली प्रचिया पुढे िालू ठेवण्यास कारणीभिू 
होिाि. अणुगभीय चवदलनािी चियापरंपरा अशाि प्रकारिी असिे, कारण प्रारंभीच्या 
अणुचवदलनािून चनमाण झालेले कण अथवा चनमाण झालेली शस्क्ि, इिर अणुगभांिे चवदलन 
िमशः घडवनू आणिाि आचण अशा रीिीने चिया सिि िालू राहिे. 

 
chain, revenue महसूल साखळी 
 

पूवीच्या मंुबई प्रािंाि जमीन महसूलखात्याि प्रिाराि असलेली साखळी. चहिी लाबंी ३३ फूट 
असून चिच्याि १६ दुव ेअसि. प्रत्येक दुवा =  २१∕१६ फूट 

 
change बदल, रूपान्िि 
 
change in value मूल्यान्िि 
 
change of state अवस्िािंि 
 

ज्या प्रचियेमुळे एखादा पदाथय एका (स्थायु, द्रायु अथवा वायु) अवस्थेिून दुसऱ्या अवस्थेि जािो 
आचण ज्या वळेी त्याच्या वास्िवीय गुणाि आचण रेणूंच्या सापेक्ष माडंणीि स्पष्ट फेरफार झालेले 
आढळिाि िेव्हा त्या पदाथािे अवस्थािंर झाले असे म्हणिाि. काही अवस्थािंरे :– 
 
एकीकिण, नविळणे : स्थायु अवस्थेिून द्रायु अवस्थेि रूपािंर. 
 
बाष्ट्पीभवि : द्रायु–अवस्थेिून वायु–अवस्थेि रूपािंर. 
 
संप्लवि : स्थायु–अवस्थेपासून सरळ वायु–अवस्थेि रूपािंर. 
 
गोठण : द्रायु–अवस्थेमधून स्थायु अवस्थेि रूपािंर. 
 
संर्द्वण : वायु अवस्थेिून द्रायु अथवा द्रायुअवस्थेिून स्थायु–अवस्थेि रूपािंर. 

change, rate of चलिप्रमाणाकं 
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बदल कसा घडिो िो दशयचवणारे गुणोिर 

 
change, relative सापेक्ष रूपान्िि 
 
characteristic (of log) लागपूणांक 
 

एखाद्या संख्येिा लागचरथममधील पूणांक, धन अथवा ऋण. उदाहरणाथय 
log 20 = 1·3010 आचण log 0·2 = ·3010 यािं 1 आचण –1 हे लागपूणांक आहेि. 

 
characteristic number नवशेिाकं 
 

(पाहाcharacteristicsvalue) 
 

charateristics radiation लाक्षनणक प्रािण 
 

अणूमधून इलेक्टान बाहेर चनसटल्याकारणाने उत्सर्मजि होणारे प्रारण. यािी िरंगलाबी मुख्यत्व े
त्या मलूित्त्वावर आचण ज्या शस्क्ि–पािळीि हा प्रकार घडून येिो चिच्यावर अवलंबनू असिे. 

 
characteristic value नवशेि–मूल्य 

 
चवचशष्ट पचरस्स्थिीिील एखाद्या गोष्टीिे मूल्य अथवा त्या गोष्टीिे मान दशयचवणारा अंक. 

 
characteristics X–rays लाक्षनणक क्ष–नकिण 
 

चवचशष्ट मूलद्रव्यािे लक्षण दशयचवणारे आचण त्यापासून उत्सर्मजि झालेले क्ष-चकरणसदृश एकवणी 
प्रारण. 
 

Charlesʼ law चालषस याचंा नियम 
 
दाब कायम ठेवला असिा, दर एक अंशाने िपमानाि बदल केला असिा, ठराचवक वस्िुमानाच्या 
वायूिे आकारमान O° सें िपमानाि िे जेवढे असिे त्याच्या ⅟₂₇₃ ने बदलिे. 

 
check पडिाळा 
 

कोणत्याही प्रायोचगक ककवा गचणिचसिीिी फेरिपासणी करून िी बरोबर असल्यािी खात्री करून 
घेणे. 
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chemical िसायि 
 

(नाम) रेणूंिी ठराचवक व माहीि असणारी घटना ज्याि आढळिे असा पदाथय ककवा सयुंग. 
(चवशिेण) रसायनशास्त्रािील चिया–चवचियाशी सबंंचधि असणारे. 

 
chemical affinity िासायनिक आकिषण 
 

अणूंना एकत्र बाधूंन ठेवनू त्यापासून रेणु बनचवणारा पे्ररक ककवा बनचवणारी पे्ररणा. 
 
chemical changes िासायनिक बदल 

संबंचधि अणूंिी ककवा रेणूंिी पुनर्मवभागणी होऊन रासायचनक दृष्ट्या वगेळ्या रिनेिे रेणू बनणे. 
ह्या प्रकाराने बदलणाऱ्या पदाथाि त्यािें पूवीच्या रिनेिील गुण आढळि नाहीि. 

 
chemical compound िासायनिक संयुग 
 

वजनाच्या ठराचवक प्रमाणाि संयोग झालेली दोन ककवा जास्ि मूलद्रव्ये असणारा पदाथय. त्यािील 
घटकमूलद्रव्यािें गुण बदललेले आढळिाि आचण िी केवळ वास्िव–शास्त्रीय पििींिा वापर 
करून एकमेकापंासून दूर करिा येि नाहीि. 

 
chemical constant िासायनिक स्स्ििाकं 
 

एखाद्या पदाथाच्या बाष्ट्प–दाबासबंंधी जी गचणिशास्त्रीय पदावली माडंिाि, चिच्यािील 
संकलनचिह्नािला अिल (स्स्थर) अंक. 

 
chemical element िासायनिक मूलर्द्व्य 
 

(पाहा element) 
 
chemical equation िासायनिक समीकिण 
 

रासायचनक चवचियेिी साकेंचिक माडंणी. चवचियेि भाग घेणारे पदाथय व त्यािून ियार होणारे 
पदाथय ह्या सवांिील परस्परसंबंध या साकेंचिक माडंणीवरून (समीकरणाि) चदसून येिाि. 
 
उदा॰ Zn+2HCl→ZnCl2+H2. चवचियेिून चनमाण होणारी उष्ट्णिा (शस्क्ि) आचण त्या पदाथांिी 
अवस्थाही समीकरणाि दाखचविाि. 
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chemical equilibrium िासायनिक समिोल 
 

दोन चवरुि रासायचनक पे्ररकामंधील ककवा चवचियामंधील संपूणय िोलािी अवस्था. एखाद्या 
रासायचनक चवचियेि, मूळच्या पदाथाच्या चवचियेिी त्वरा आचण त्यािून चनमाण झालेल्या नवीन 
पदाथाच्या चवचियेिून पनु्हा मूळिे पदाथय ियार होण्यािी त्वरा, या जेव्हा सारख्या असिाि त्या 
वळेिी स्स्थचि. 

 
chemical equivalent िासायनिक सममूल्य 
 

वजनाने ८ भाग आस्क्सजन ककवा १ भाग हायड्रोजन याबरोबर सयुंक्ि होणारे ककवा त्यानंा 
संयुगािूंन दूर करणारे मलूद्रव्यािे ककवा मलूकािे वजन. 
 

रासायचनक सममूल्य= मूलद्रव्यािा आणवभार  
मूलद्रव्यािी सयुंजा  

 
chemical formula िासायनिक सूत्र 
 

रासायचनक चिह्न ककवा त्यािें एकत्रीकरण. एखाद्या रेणूमध्ये कोणत्याही मूलद्रव्यािे एकापेक्षा 
जास्ि अणू समाचवष्ट झालेले असिील िर त्यांिा सखं्यादशयक अंक त्या अण–ुचिह्नापुढे जरा 
खालच्या अंगाला चलहून दाखचविाि. कोणत्याही पदाथाच्या रेणूि असणारी मूलद्रव्ये आचण त्यािंी 
अणुसंख्या अशा प्रकारच्या सूत्राने दाखचवि येिे. उदा॰, पाण्यािे सूत्र H2O आहे. म्हणजे, 
पाण्याच्या प्रत्येक रेणूि हायड्रोजनिे २ अणू आचण आस्क्सजनिा १ अणु असिो. 

 
chemical kinetics िासायनिक शुद्गनिक 
 

रासायचनक चवचियेिा वगे आचण चिच्यािील मध्यंिरीच्या अवस्था याबिलिी ििा करणारी 
वास्िवीय रसायनशास्त्रािी एक शाखा. 

 
chemical reaction िासायनिक नवनिया 
 

कोणत्याही एका प्रकारच्या रेणूिा कोणत्याही दुसऱ्या प्रकारच्या रेणूि होणारा रासायचनक बदल. 
काही ठराचवक आचण पूवयचनयोचजि अटीनुसार दोन ककवा जास्ि मलूद्रव्ये ककवा संयुगे एकत्र आणनू 
त्यािील अणूिंी रिना बदलून हा फेरफार घडवनू आणिा येिो. 

 
chemical solution िासायनिक नवर्द्व 
 

चवदु्रि आचण चवद्रावक याचं्यामध्ये, एखाद्या चवद्रवाि, घडून येणारी चवचिया. यामुळे रासायचनक 
संयुग ियार होिे आचण त्यानंिर चवद्रावक चवदु्रिापासून ऊध्वयपािनाने वगेळा करणे शक्य राहाि 
नाही. 
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chemical symbol िासायनिक नचह्न 
 

रासायचनक भािेि, मूलद्रव्यािा एक अणु दशयचवण्यासाठी वापरावयािे चिह्न. याि बहुधा एकि मोठे 
अक्षर असिे. कधी कधी एक मोठे व एक लहान अक्षर आढळिे. 
 
उदा॰ H म्हणजे हायड्रोजन (hydrogen), Fe म्हणजे लोह (ferrum) 

 
chemi–luminiscence िासायनिक दीपि 
 

रासायचनक चवचियेिून होणारी प्रकाशचनर्ममचि. 
 
chemi–sorption (adsorption) िासायनिक पृष्ठशोिण 
 

धािूिा पृष्ठभाग आचण वायु याचं्यामधील रासायचनक आकियणामुळे घडून आलेले पृष्ठशोिण. या 
अवस्थेमध्ये ककवा प्रचियेमध्ये वायूिे अणू स्थायुपृष्ठाशी सहभागी पे्ररकाच्या साहाय्याने चिकटून 
बसलेले (शोचिलेले) आढळिाि. 

 
chlorine क्लोनिि 
 

आविी कोष्टकाच्या सािव्या गणािील वायुरूपी मूलद्रव्य. संशोधक–शलेे. सन १७७४. आणव 
िमाकं : १७; आणव भार : ३५·४५७; घनिा : ३·२१ ग्राम / चलटर (सा.ं ि. दा.). चवलय कबदु :— 
१०१·६° सें., क्वथन–कबदु :— ३४·०६° सें. संयुजा : १, ३, ५, ७. चिह्न : Cl 

 
chlorophyll क्लोिोनफल 
 

सूययप्रकाशािील शस्क्ि शोिनू घेणारा आचण झाडाचं्या पानाि आढळणारा एक चहरवा पदाथय 
(कपजक). 
 
chord िंिु; जीवा (ग); स्विवेणी (सं.) 
 

िीन (ककवा अचधक) स्वरािें एकाि वळेी घडणारे वादन. 
(पाहा chord of a circle) 

 
chord, major बृहत्  स्विवेणी (सं.) 
 

४: ५ : ६ या प्रमाणाि ज्यािंी कंप्रिा आहे असे स्वर. 
उदा॰ :—सा : ग : प = २४० : ३०० : ३६० 
प : नी : रे = ३६० : ४५० : ५४० 



 अनुक्रमणिका 

सा ं: ध : म = ४८० : ४०० : ३२० या िीन स्वरवणे्याचं्या साहाय्याने (युरोचपअन) बहृत सप्िकािे 
सािी स्वर चमळिाि. 

 
chord, minor लघु स्विवेणी (सं.) 
 

१० : १२ : १५ या प्रमाणाि ज्यािंी कंप्रिा आहे असे स्वर. 
उदा॰ :—सा : ग : प = २४० : २८८ : ३६० 
प : नी : रे = ३६० : ४३२ : ५४० 
सा : ध : म = ४८० : ३८४ : ३२० 

 
chord of a circle वृत्त–जीवा 
 

वृि–परीघावरील दोन कबदू साधंणारी सरळ रेिा. 
 
chord of contact स्पशष–युजा 
 

विुयळाच्या (ककवा चववृि, अपास्ि, अन्वस्ि या विाचं्या) बाहेरील कबदूपासून त्यावर काढलेल्या 
दोन स्पर्मशकािें स्पशयकबदू जोडणारी सरळरेिा. 

 
chord–scale स्वि–सप्िक (सं.) 
 

बृहत स्वरवणेी आचण लबु स्वरवणेी याचं्या साहाय्याने ियार केलेले स्वरसप्िक. 
 
chromatic aberration वणीय नवचलि 
 

प्रकाश–चवज्ञानाि, अशा प्रकारच्या कभग–दोिामुळे कभगािून जाणारे चनरचनराळ्या रंगािे 
प्रकाशचकरण चनरचनराळ्या प्रिलाि कें चद्रि होिाि. त्या कारणाने प्रचंिमा एकवणी ककवा चनवयणी न 
राहिा, अनेक वणी होिे. 

 
chromatic sensitivity वणीय संवेदि–क्षमिा 
 

चभन्न वणांिी जाणीव होऊ शकणे हा नेत्रािा एक चवशिे गुण आहे. त्या गुणािी प्रि संख्येने दशयचविा 
येिे. जवळ जवळच्या दोन वणांमधला (रंगामधला) फरक जेव्हा नेत्राला जाणविो िेव्हा त्या 
िरंगलाबंीिले कमीि कमी अंिर म्हणजेि संवदेन–क्षमिा दशयचवणारी संख्या. 

 
chromatographic analysis वणषलेखिात्मक पृिक्किण 
 

वगेवगेळ्या रासायचनक पदाथांच्या चमश्रणािील घटक वगेळे करण्यािे वणय–लेखनावर आधारलेले 
िंत्र. 
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chromatography 
 

(पाहा chromatographic analysis) 
 
chromium िोनमअम 
 

आविी कोष्टकािील सहाव्या गणािील धािुरूप मलूद्रव्य. संशोधक–व्हाकंचलन, सन : १७९७. 
आणव िमाकं : २४; आणव भार : ५२·०१. सापेक्ष घनिा : ७·१३ (२०° सें); चवलय–िपमान : 
१६१५° सें; क्वथन–िपमान : २२००° सें; संयुजा : २, ३ आचण ६. चिह्न : Cr. 

 
chromogen िंगकािी 
 

एक प्रकारिा रासायचनक गण (group). त्याच्या स्विःच्या गुणामुळे ककवा दुसऱ्या गणाबरोबर 
संयोग झाल्यामुळे रंग चनमाण करणारे द्रव्य. 

 
chromometer िंगमापक 
 

रंगावरून पचरमाणात्मक पृथक्करण करण्यािे उपकरण. 
 
chromophore िंगधािक 
 

काबयनी सयुंगाला रंग देणारा गण. परंिु ह्यामुळे त्या सयुंगािा रंग (dye) ियार होिोि असे नाही. 
 
chromosphere वणाविण 
 

सूयाच्या आवरणािील एक थर. व्युत्िमी स्िराच्या वरच्या अगंाला आचण चकचरटाच्या खालच्या 
अंगाला असे या स्िरािे स्थान असिे. हा स्िर चदसावयाला िकिकीि लाल रंगािा असून त्यािी 
जाडी हजारो चकलोमीटर असिे. 

 
chromotropism वणािुविषि 
 

रंगामुळे चमळणाऱ्या उिेजनािा प्रचिसाद. 
 
chronograph काल–लेखक 
 

अचिसूक्ष्म कालखंड चबनिकूपणे मोजिा याव ेआचण त्यािंी नोंद केली जावी यासाठी योचजलेले 
यंत्र. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

chronometer (सूक्ष्म) काल–मापक 
 

हे कालमापक अगदी चबनिकू असून चशवाय इकडून चिकडे नेले असिाना त्याच्याि चबघाड होि 
नाही. 

 
chronoscope काल (खंड) दशषक 
 

लहान कालखंड मोजण्यािे आचण नोंदून ठेवण्यािे यंत्र. 
 
cinder नसण्डि 
 

(पाहा slag) 
 
cipher शून्य 
 
circle वृत्त, विुषळ 
 

एका स्स्थर कबदूपासून कोणत्याही ठराचवक अिंरावरून चफरणाऱ्या कबदूिा, त्या स्स्थर कबदूिून 
जाणाऱ्या प्रिलािील, कबदुपथ. 

 
circle of a sphere गोलाचे वृत्त 
 

गोलािा प्रिलाने छेद घेिला असिा ियार होणारे वृि. प्रिल मध्यािून जािे िेव्हा जे वृि ियार 
होिो त्याला बृहत –वृि म्हणिाि. बाकीच्या पचरस्स्थिीि चनमाण होणारी लघुवृिे होि. 

 
circle of convergence अनभगमि–वृत्त 
 

सदसत के्षत्राि घािश्रणेीच्या संदभाि, ज्या वृिाच्या आिल्या अंगाला श्रणेी चनरपेक्ष अचभमूल्य 
असिे आचण ज्याच्या बाहेरच्या अंगाला परामूल्य असिे आचण पचरघावर अचभमूल्य ककवा परामूल्य 
यापंकैी काहीही असू शकिे, िे वृि. 

 
circle of curvature वििा–वृत्त 
 

(पाहा radius of curvature) 
जेव्हा विरेिेवरील एखाद्या कबदूिी वििा मोजावयािी असेल त्या वळेी विावर त्या कबदूच्या दोन्ही 
अंगानंा शक्य िेवढे जवळ प्रत्येकी एकेक चबदु घ्यावा. त्या िीन कबदूिून जाणाऱ्या वृिाच्या चत्रज्येला 
वििा चत्रज्या (radius of curvature) आचण वृिाला वििावृि म्हणिाि. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

circle, segment of a वृत्तखंड 
 

जीवा व चििी दोन्ही टोके जोडणारा विुयळािा कंस यामध्ये सामावलेले के्षत्र. 
 
circle, coaxial समाक्षवृत्त े
 

एकाि सामाइक समस्पर्मशकाक्ष असलेल्या व ज्यािें मध्य समस्पर्मशकाक्षाशी काटकोनाि असणाऱ्या 
रेिेवर पडिाि अशा वृियुग्मािंा समूह. 

 
circles concentric एकमध्य–वृत्त े
 

एकि मध्यकबदु घेऊन काढलेली चनरचनराळ्या चत्रज्यािंी अनेक वृिे. 
 
circuit सिणी 
 

(१) एका ककवा अनेक वाहकािंा बनचवलेला व्यूह चवदु्यत्प्रवाहािी वाहिूक िालू ठेविो िेव्हा त्याला 
चवदु्यत्सरणी म्हणिाि. (२) किुयकीय सरणी म्हणजे किुयकीय स्रोिािंा वलयाकृचि मागय. त्यािी 
चदशा प्रत्येक चबदूशी किुयकीय प्रवियनचदशशेी समरूप असिे. 

 
circular वृत्ताकृनि, वृत्तीय 

वृिािी म्हणजेि विुयळािी आकृचि असलेला. 
 
circular cone वृत्त–शंकु 
 

वृिाकृचि पाया असलेला शकुं. 
 
circular cone, right सम वृत्त–शंकु 
 

ज्यािा पाया अथवा ज्यािी भचूमका वृिाकृचि आहे व अक्ष पायास लंब आहे असा शकुं. 
 
circular cylinder वृत्तनचनि 
 

एका ठराचवक चदशलेा समान्िर ठेवनू एखादी रेिा वृिाच्या पचरघावरून चफरचवली असिा चनमाण 
होणारी घनाकृचि. ज्या चिचििा पाया वृिाकृचि असिे िी. 

 
circular function वृत्तीय फल 
 

चत्रकोणचमिीिील ज्या, को–ज्या; स्प, को स्प; छे, को–च्छे; इत्याचद गुणोिरानंा वृिीय फले 
म्हणिाि; कारण ही फले वृिावर अवलंबनू असिाि. 
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circular inch वृत्तीय इचं 
 

के्षत्रफळािे एकक. एक इंि व्यासाच्या विुयळािे के्षत्रफळ = ०·७८५४ िौ. इंि. 
 
circular motion वृत्तीय गनि 
 

प्रिलािील एका स्स्थर कबदूपासून, ठराचवक अिंर कायम ठेवनू, प्रिलाि होणारी गचि. 
 

circular points at infinity अिंि अिंिाविील वृत्तीय भबदू 
 

एकाि प्रिलािील दोन विुयळे प्रत्यक्षपणे परस्परासं छेदि नसिील िर िी अनंि अिंरावरील दोन 
असत कबदूि छेदिाि असे मानले जािे. या दोन काल्पचनक कबदूना अनंि अंिरावरील वृिीय कबदु 
म्हणिाि. 

 
circular magnetic wave विुषळाकृनि किुषकीय ििंग 
 
circular measure विुषलात्मक मापि 
 

६० सेकंद = १ चमचनट 
६० चमचनटे = १ अंश 
९० अंश = १ पाद 
४ पाद = १ विुयळ 

 
circular mil 
 

के्षत्र एकक = १ ∕ १००० इंि व्यासाच्या विुयळािे के्षत्र. (चवदु्यत वाही) िारािें लंब छेद मोजण्यासाठी 
हे एकक वापरिाि. 

 
circular polarization वृत्ताकृनि नदशादेशि (प्रकाशीय) 
 

ज्या प्रकारािील चदशाचदष्ट िरंगामध्ये, कोणत्याही कबदूशी अपसरणािी चदशा एका प्रिलींि 
पचरवचलि होि असिे आचण अपसरणािे मान लंबविुयळाच्या चत्रज्येशी समप्रमाणाि असिे, त्या 
चदशादेशनाला लंब–वृिीय म्हणिाि. परंिु जेव्हा चदशादेशनाि विुयलाकृचि चदशाचदष्ट िरंग चनमाण 
होिाि िेव्हा त्या प्रकाराला वृिाकृचि चदशादेशन असे नाव आहे. 

 
circular quantity वृत्तीय िानश 
 

वृिावर अवलंबून असणारी राचश. 
 



 अनुक्रमणिका 

circular system of angular measure वृत्तीय कोिमापि पद्नि 
 

पचरघावर चत्रज्येच्या लाबंीयेवढा खंड घेिला असिा त्यावरून विुयळमध्याशी होणारा संमुखकोन 
िेनडअि या नावाने ओळखिाि. 
१ रेचडअन = ५७° १७' ४४"·८०६२४७०९४ 
= १८०°/π 

 
circularly polarized waves वृत्ताकृनि नदशानदष्ट ििंग 
 

लंबवृिाकृचि चदशाचदष्ट िरंगािंा हा एक चवचशष्ट प्रकार आहे यामध्ये कोणत्याही कबदूशी 
अपसरणािी चदशा स्स्थर कोनीय वगेाने पचरवचलि होि असिे. अपसरणािी मयादा ककवा 
अपसरणािे मान त्याच्या चदशवेर अवलंबून राहाि नाही. 

 
circumference पनिघ, पनिनध 
 

विुयळािी ककवा इिर कोणत्याही वलयाकृचि विािी मयादारेिा. 
 
circumcircle पनिवृत्त, पनिविुषळ 
 

चत्रकोण अथवा अन्य कोणत्याही सुिम बहुभजुाच्या सवय चशरोकबदूिून जाणारे वृि. 
 
circumscribed बनहर्टलनखि 
 

प्रिलीय अथवा घनभमूीिील आकृिीच्या संदभाि येणारी संज्ञा. जेव्हा एक आकृचि दुसऱ्या 
आकृिीच्या आंिल्या अंगाला व चिच्याशी जास्िीि जास्ि कबदूि स्पशय करून काढलेली असिे िेव्हा 
आिील आकृचि बाहेरील आकृिीने बचहर्मलचखि आहे असे म्हणिाि. 

 
circumscribed circle बनहर्टलनखि वृत्त 
 

एखाद्या आकृिीच्या बाहेरून व चिला जास्िीि जास्ि चबदंूि स्पशय करून काढलेले वृि. 
 
circumscribed polygon बनहर्टलनखि बहुभुज 
 

एखाद्या आकृिीच्या, चवशिेिः विुयळाच्या, बाहेरून व आकृिीला जास्िीि जास्ि चबदंूि स्पशय करून 
काढलेला बहुभजु. 
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circumscribed quadrilateral बनहर्टलनखि चौकोि 
 

ज्या िौकोनाच्या सवय भजुा त्याच्या आिील आकृिीस (चवशिेिः विुयळास) जास्िीस जास्ि कबदंूि 
स्पशय करीि असिील असा िौकोन. 

 
circumscribed sphere बनहर्टलनखि गोल 
 

एखाद्या आकृिीबाहेरून व चिला जास्िीि जास्ि कबदंूि स्पशय करून काढलेला गोल. 
 
cis– नसस– 
 

पदाथय–रिनेिील cis–trans ( –रान्स). 
समघटकिा दशयचवणारे उपपद. या उपपदाने फक्ि गटमाडंणीिील चभन्निा दशयचवली जािे. 

 
cissoid एकशंृग वि 
 

य²= क्ष³  या समीकरणान्वये काटकोन चनबंधनाि काढलेली प्रिलीय आकृचि. (२अ − क्ष) 
 

cis–trans isomerism नसस–रासं समघिकिा 
 

चत्रमात्र समघटिेिा एक प्रकार. दोन काबयनी संयुगािें रिनासूत्र समान असूनही त्याचं्या सवय 
वास्िवीय आचण पुष्ट्कळशा रासायचनक गुणामंध्ये फरक असिो. जर त्याचं्यामध्ये असमात्र गण 
असिील िरि िे चदशाचशष्ट प्रकाशावर पचरणाम करिाि; cis संयुगािं काही ठराचवक अणु ककवा 
त्यािें गट पािळीच्या एकाि बाजूस असिाि. trans संयुगाि िे गट पािळीच्या परस्पराचवरुि 
बाजूस असिाि. (यालाि axial stereo–isomerism) म्हणिाि. 

 
Cl 
 

क्लोचरन मूलित्त्वािे चिह्न. 
 
Clapeyron equation क्लापेिाि याचें समीकिण 
 

द्रवावरील बाष्ट्पदाबािा िपमानानुसार होणारा बदल दशयचवणारे गचणिी रूप. या गचणिी पदावलीि 
द्रवािा क्वथनकबदु आचण द्रवावरील दाब यािंा परस्परसंबधं दशयचवला जािो. 
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class mark वगषमध्य, गणमध्य 
 

कंप्रिा–कोष्टकाि आचण कंप्रिा–प्रसाराि कोणत्याही वगािा ककवा गणािा मध्यकबदु िो वगय ककवा 
गण दशयचवण्यासाठी वापरिाि. 

 
Clausius–Clapeyron equation क्लाऊनसअस क्लापेिाि समीकिण 
 

बाष्ट्पदाब आचण बाष्ट्पीभवनािी उष्ट्णिा, अथवा आकारमानािील बदल, उष्ट्णिासिंयािील बदल 
आचण िपमानािील बदल, यािंा परस्परसंबधं दशयचवणारे समीकरण. 

 
cleavage पािि 
 

रवकीय पदाथािी ठराचवक प्रिलामध्ये (पाटन–प्रिलामध्ये) फाटण्यािी (उकलण्यािी) प्रवृिी. 
रवकीय रिनेमध्ये ही प्रिले अणुस्िरािंी बनलेली असिाि. 

 
cleavage plane पािि–प्रिल 
 

जेव्हा स्फचटकावर कोणत्याही चवचशष्ठ पृष्ठाशी समािंर असे दडपण आणले जािे, िेव्हा िो स्फचटक 
ज्या प्रिलावर सहजपणे उकलू (फाटू) शकिो िे पाटनप्रिल समजिाि. ही प्रिले स्फचटकाच्या 
मयादरेिेवर असलीि पाचहजेि असे नाही. ह्या प्रकारिे पाटन काही खचनजाि व धािूिही 
आढळिे. 

 
climatology ऋिुमाि–शास्त्र 
 

चनरचनराळी ऋिुमाने, त्यािले फेरफार, इत्याचदकािंा अभ्यास करून त्यासंबधंी व्यवस्स्थिपणे 
माचहिी करून देणारे शास्त्र. चवचशष्ट प्रकारिे ऋिुमान का ं चनमाण होिे, त्यािील फेरफार, त्यािें 
प्राचण–वनस्पचि सृष्टीवर होणारे पचरणाम या सवांिा या शास्त्राि अभ्यास करिाि. अथािि, याि 
वणयनात्मक आचण वास्िवीय असे दोन चवभाग पडिाि. या शास्त्रािा हवामान शास्त्राशी आचण 
भचूवज्ञानाशी चनकट संबधं येिे. 

 
clockwise सव्य 
 

घड्याळािे काटे त्याच्या िबकडीवर ज्या चदशनेे चफरिाि, त्या पचरवलनाच्या चदशलेा सव्य 
मानिाि. चिच्या उलट अपसव्य. 

 
clockwise elliptically polarized wave 
 

या िरंगप्रकाराि दीघयवृिीय चदशादेशन सव्य प्रकारिे (उजवीकडून डावीकडे जाणारे) असिे. 
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close packed structure 
 

या स्फचटक रिनेि अणू काही ठराचवक प्रकाराि माडंलेले असिाि आचण प्रत्येक प्रकाराि कठीण 
गोलाकृचि अणू शक्य िेवढी कमी जागा व्यापिील अशा दाटीवाटीने रिलेले असिाि. 

 
closed circuit वलयाकृनि सिणी 
 

चवदु्यत-सरणीच्या संदभाि जेव्हा सरणीिून चवदु्यत्प्रवाह अकनबयधपणे वाहि असू शकिो अशी 
वाहकािंी माडणी. 

 
closed cycle 
 

या प्रकारच्या चवचियेि, एखाद्या पदाथावर कायय घडवनू आणिाना, कायािे उष्ट्णिेि अथवा 
उष्ट्णिेिे कायाि रूपािंर होि असिे. प्रत्येक आवियनानंिर पदाथय पूवावस्थेि दाखल होिो. 

 
cloud chamber बाष्ट्प कोिि 
 

सी. टी. आर. चवल्सन यानंी १९११ साली योचजलेले उपकरण. त्याच्या साहाय्याने आल्फाकण, 
प्रोटान, इलेक्रान, पोचझरान, मेसान, फोटान या सवांिा परस्परावंर आचण त्यािंा अणूवर आघाि 
झाला असिा काय पचरणाम होिो त्याचवियी अभ्यास करिा येिो. या उपकरणाि दमट हवा 
भरलेली असिे. चििे एकदम असंिमी प्रसरण केले िर चिच्यािील बाष्ट्पािे सादं्रीभवन घडिे 
आचण जलकबदू दृग्गोिर होिाि. उपकरणािून जाणाऱ्या सूक्ष्म घटकािें मागय या जलकबदुरेिामुंळे 
ओळखिा येिाि. 

 
cloud track बाष्ट्प मागष (िेिा) 
 

बाष्ट्प कोटराि, क्लाऊड िेंबरमध्ये, आढळणारे जलकबदुमागय. त्यावरून आणव सूक्ष्म घटकािें मागय 
चनचिि करिा येिाि. 

 
Cm 
 

सेंचटमीटरिे संचक्षप्ि रूप. 
 
Cm 
 

क्युचरअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
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CN 
 

cyan अथवा सायन या उपपदािे रासायचनक चिह्न. 
 
Co 
 

कोबाल्ट मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
coagulation नकलािि 
 

एखाद्या ‘सोल’ पासून ककवा द्रवापासून, स्थायु, अधयस्थायु, चजलेचटन यासारखी वस्िू बनचवणे. 
 
coal दगडी कोळसा 
 

काळा ककवा गदय िपचकरी रंगािा काबयनी (खचनज) दगड. जचमनीखाली गाडल्या गेलेल्या 
वनस्पिींिे चवघटन झाल्याने ियार होिो. ह्यामध्ये बहुिेक अंश काबयनिाि असिो, परंिु इिर 
मूलद्रव्ये आचण अकाबयनी वस्िूही असू शकिाि. कोळशािे मुख्य प्रकार:– चलग्नाइट ककवा 
िपचकरी कोळसा (ब्राऊन कोल); चबटुचमनस कोल आचण अंथ्रासाइट अथवा कठीण कोळसा. 

 
coal gas कोळशाचा वायु 
 

कोळशािे ऊध्वयपािन केल्यावर त्यािून चनघणारा वायु. यािा इंधनासाठी ककवा चदवाबिीसाठी 
वापर करिाि. त्याच्याि मुख्यत्व,े हायड्रोजन, मीथेन आचण काबयन मोनाक्साइड यािंा समावशे 
झालेला असिो. 

 
coalescence संमीलि 
 

स्फचटकािंी ककवा गोलकािंी, रैणव आकियणामुळे, एकत्रपणे होणारी वाढ ककवा होणारे संघटन. 
 
cobalt कोबाल्ि 
 

आविी कोष्टकािील आठव्या गणािील धािुरूप मूलद्रव्य. संशोधक : ब्राण्ड ट, सन १७३९. आणव 
िमाकं : २९; आणवभार : ५८·९४; घनिा : ८·९; चवलय–िपमान : १४९०° सें. क्वथन िपमान : 
२९००° सें. संयुजा २ ककवा ३, चिह्न Co. 

 
coefficient गुणक 
 

ठराचवक मूल्यािा अंक, अक्षर ककवा चिह्न. बीजगचणिामध्ये, बीजाच्या पूवयपदी वापरलेले व बीजाशी 
गुणाकाराने चनगचडि असलेले अंक. उदा॰, ६अ, ६ (क्ष² + य²) यामध्ये ६ हा गुणक आहे. 
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coefficient, binomial निपदीय गुणक 
 

चद्वपद घािाच्या चवस्िारािील प्रत्येक पदािा गुणक. 
 
coefficient, detached केवल गुणक 
 

बीजगचणिािील अव्यक्ि राशीिा स्विंत्रपणे चविाराि घेिलेला गुणक. 
 
coefficient, differential नवकलिाकं 
 

दोन परस्परावलंबी राशींच्या मूल्यािील अत्यल्प बदलािे अस्न्िम गुणोिर. दोन राशी 
परस्परावलंबी असिाि िेव्हा त्यापंैकी ज्या एका राशीस आपण हव े िे मूल्य देऊ शकिो चिला 
स्विल राचश म्हणिाि. ज्या दुसऱ्या राशीिे मूल्य स्विलावरून आपोआप चनचिि होिे चिला 
परिल म्हणिाि. स्विलामध्ये अिीव सूक्ष्म बदल केला असिा परिलामध्ये होणाऱ्या बदलाशी 
त्यािे येणारे अंचिम गुणोिर म्हणजे नवचलिाकं. याला िावस्न्मनिक असेही म्हणिाि. 

 
coefficient, literal अक्षिात्मक गुणक 
 
coefficient, numerical अकंात्मक गुणक 
 
coefficient, partial differetial खण्डनवकलिाकं 
 

एक राचश ज्या वळेी अनेक राशींवर अवलंबून असिे िेव्हा त्यापंैकी एकाि िलराशीिा चविार 
करून काढलेला चवकलनाकं. 

 
coefficient, undetermined अनिधानिि गुणक 
 

ज्यािे मूल्य चनचिि केलेले नाही असा गुणक. 
 
coefficient of absorption शोिण–गुणक 
 

चवदु्यत किुयकीय प्रारणािे शोिण होिे त्या संदभाि, शोिणापूवीच्या प्रारणाच्या िीव्रिेिे शोिणामुळे 
झालेल्या प्रारणिीव्रिेच्या नाशाशी आढळणारे गुणोिर. 

 
coefficient of correlation सहसंबंधाकं 
 

दोन गटािंील सखं्या चकिी प्रमाणाि सहबि आहेि िे दशयचवणारा अंक. उदाहरणाथय, एखाद्या 
चवद्यार्थ्यास वास्िवशास्त्राि सवोच्च गुण आहेि व त्यािप्रमाणे गचणिािही त्यािेि गुण सवोच्च 
असिील िर त्याच्या या दोन चवियािंील गुणािंा सहसबंंधाकं +१ होईल. याच्या उलट वास्िवाि 
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पचहला येणारा चवद्याथी गचणिाि शवेटिा असेल िर त्यािा या चवियािंा सहसंबधंाकं -१ होईल. 
दोन गटािंील संख्या जर अंशिः जुळणाऱ्या असल्या िर सहसंबंधाकं ० िे +१ याच्या दरम्यान 
असिो. त्याचं्यामध्ये सहसंबधंािा पूणय अभाव असेल िर िो ० असिो व अंशिः चवरोध असेल िर ० 
िे −१ याच्या दरम्यान कोठेिरी असिो. 

 
coefficient of elasticity स्स्िनिस्िापकीय गुणक, स्वाग्रह–गुणक 
 

चवकृचि घडवनू आणणाऱ्या पे्ररकानंा चवरोध करण्यािा आचण िे पे्ररक दूर झाल्याबरोबर मूळिी 
आकृचि व आकार धारण करण्यािा गुण म्हणजे स्स्थचिस्थापकिा अथवा स्वाग्रह. 
स्स्थचिस्थापकिेच्या मयादेि, दाब आचण िाण यािें प्रमाण म्हणजे स्वाग्रह–गुणक. िाण आचण 
दडपण या संबधंाि यगं िा गुणाकं हा शब्द वापरिाि. आकारमानाि फरक न होिो आकृिीि 
फरक पडला असिाना किषिगुणक अिवा दृढिागुणक हे शब्द वापरिाि. जेव्हा आकृिीि फरक 
न होिा आकारमानाि फरक पडिो िेव्हा त्या सबंंधाि आकािगुणक हा शब्द वापरिाि. 

 
coefficient of expansion प्रसिण–गुणक 
 

एखादा पदाथय प्रसरण पाविे िेव्हा होणाऱ्या प्रसरणािे मूळच्या लाबंीशी प्रमाण. मूळिी लाबंी 
प्रमाचणि िपमानाि (०° सें अथवा ३२° फा) मोजण्यािा संकेि आहे. 

 
coefficient of friction घिषण–गुणक, घिषक 
 

(गडगडि जािाना) दोन पषृ्ठामंध्ये एकचवध वगेािी सापेक्ष गचि चनमाण करण्यासाठी जो पे्ररक 
लावावा लागिो त्यािे, दोन्ही पृष्ठे एकचत्रि दबली जािाि त्या, लंबपे्ररकाशी अमाचत्रक प्रमाण. 

 
coefficient of dynamic friction चल–घिांक 
 

दोन पृष्ठामंधील सापेक्ष वगे कायम चटकचवण्यासाठी घियणाच्या ज्या पे्ररकावर माि करावी लागिे िो 
पे्ररक भाचगले त्या दोन पृष्ठामंधील प्रचिचिया. स्स्थर घिांकापेक्षा िलघिांक कमी मूल्यािा असिो. 

 
coefficient of linear expansion िेखीय प्रसिण–गुणक 
 

उष्ट्णिेमुळे पदाथाच्या पचरमाणाि (लाबंी रंुदीि) होणारी वाढ या गुणकावरून चनचिि होिे. हा 
गुणक लाबंीि झालेल्या वाढीिे मूळच्या लाबंीशी (०° सें) असलेल्या प्रमाणायेवढा असिो. वाढ 
‘चत्रमात्र प्रसरण गुणक’ म्हणून दाखचविाि त्या वळेी िी दर अंश सें िपमानवाढीने आकारमानाि 
होणाऱ्या वाढीिे मूळ (०° सें) आकारमानाशी प्रमाण मानाव.े 
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coefficient of magnetic induction किुषकीय पायषिा गुणक 
 

एखाद्या किुयकीय पे्ररकामुळे कोणत्याही पदाथािून किुयकीय रेिाचं्या मागयिमणािी सहजिा 
दशयचवण्यािे माप. चवदु्यत शास्त्रािील (सु)वाहकिेशी यािी िुलना करिा येिे. पचरणाम दृष्ट्या, या 
गुणाला किुषकीय पायषिा असे नाव आहे आचण त्यािे 
 

माप= चनमाण होणाऱ्या किुयकीय स्त्रोिािी घनिा  
= μ 
 किुयकत्व देण्यासाठी (आणण्यासाठी) वापरलेली पे्ररणाशस्क्ि 

 
coefficient of magnetization किुषकीकिणाचा गुणक 
 

एखाद्या पदाथाि चनमाण झालेल्या किुयकीकरणािी िीव्रिा आचण त्यावर वापरलेल्या किुयकीय 
के्षत्रािी िीव्रिा यािे गुणोिर. एक लोहिुबंक दुसऱ्याला काय प्रमाणाि ओढून घेिो त्यािे हे माप 
आहे. यालाि किुयकीय प्रवणिा असे नाव आहे. 

 
coefficient of restitution स्स्िनिस्िापि–गुणक 
 

दोन घन पदाथांिी टक्कर होिे िेव्हा त्याचं्या आघािानंिरच्या वगेािील फरकािे आघािापूवीच्या 
वगेािील फरकाशी असणारे गुणोिर. 

 
coefficient of rigidity किषि–गुणक 
 

कियरण घडि असिाना कियरदाबािे कियरिाणाशी असणारे गुणोिर (shear modulus). 
 
coefficient of static friction स्स्िि घिांक 
 

दोन पृष्ठामंध्ये सापेक्ष वगे चनमाण करीि असिा घियणािा जो सवोच्च चवरोधी पे्ररक चनमाण होऊ 
शकेल त्यास त्या दोन पृष्ठामंधील लंबप्रचिचियेने भाचगले असिा येणारी संख्या. 

 
coefficient of surface tension पृष्ठिाणगुणक 
 

पृष्ठिाणाच्या संबधंाि, एका पृष्ठावरून दुसऱ्या लगिच्या पृष्ठावर दर एकक लाबंीवर घडणारा 
पे्ररक. 

 
coefficient of total differential पूणष नवकलिाकं 
 

एक राचश अनेक राशींवर अवलंबून असिा त्या सवय राशी चविाराि घेऊन काढलेला चवकलनाकं. 
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coefficient of viscosity आलगिा–गुणक 
 

एक एकक अंिरावर असलेल्या दोन प्रिलामंधील सापेक्ष वगे दर एककायेवढा ठेवण्यासाठी दर 
एकक के्षत्रावर लावावा लागणारा, स्पशय पािळीच्या चदशिेला, पे्ररक. 

 
coefficient of volume clasticity 
 

(पाहा bulk modulus) 
 
coefficient of volume expansion नत्रमात्र प्रसिण–गुणक 
 

(पाहा thermal expansion) 
 
co–enzyme सह–नविंचक 
 

एन्झाइम चियेला ज्यािी उपस्स्थचि आवश्यक असिे असा एक प्रोटीन नसलेला पदाथय. 
 
coercive force निस्सािक पे्रिक 
 

समाचत्रक किुयकत्व धारण केलेल्या पदाथािील प्रवियन शनू्यावर आणण्यासाठी लावावा लागणारा 
विुयकत्वदायक पे्ररक. चिह्न : Hc 

 
coercivity निस्सािकिा 
 

पदाथािी कमाल चनस्सारकिा मोजून ठरचवलेला त्यािा गुण. 
 
co–factor (in determinants) उप–निधािक 
 

चनधारकाच्या चवस्िारािील एक भाग. 
 

उदाहरणाथय अ1 ब1 क1  या चनधारकामध्ये  
 अ2 ब2 क2   
 अ3 ब3 क3   

 
अ₁ िा गुणक ब2 क2 यास उपचनधारक म्हणिाि.  

 ब3 क3   
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co–function, सहफल, को–फल 
 

चत्रकोणचमिीिील ज्या, कोज्या; स्पशय, कोस्पशय; छे, कोच्छे; या जोड्यािील गुणोिराना परस्परािंी 
सहफले अथवा को–फले म्हणिाि. 

 
cohesion संसंग 
 

पदाथािी चवभागणी होऊ नये म्हणनू जो चवरोधकारक पे्ररक चनमाण होिो िो. संसंग म्हणजे 
सजािीय रेणूंमधील आकियण. 

 
coincide (to) एकरूप होणे, िादात्म्य पावणे 
 
coincidence एकरूपिा, िादात्म्य 
 
coincident lines िदात्म िेिा 

सारखीि समीकरणे असणाऱ्या रेिा. 
 
coincident plane figures िदात्म प्रिलीय आकृनि 
 

सारखीि जागा व्यापणाऱ्या सारख्या आकृिी. 
 
coincident surfaces िदात्म पृष्ठ े
 

ज्यािंी समीकरणे सारखीि असिाि अशी पृष्ठे. 
 
coke कोक 
 

कोळशाच्या ऊध्वयपािनानंिर पाठीमागे राहणारा भरुकट रंगािा सस्च्छद्र पदाथय. यािा इंथन म्हणून 
ककवा लोखंडािे आचण पोलादािे चजन्नस ियार करण्यासाठी उपयोग करिाि. 

 
co–latitude 
 

भगोलशास्त्राि,अक्षाशंाशीपूरककोन. 
 
cold junction शीि युग्मसंनध 
 

िपयुग्म साधनाि, न िापचवलेला साधंा. 
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collective lens अनभगामी भभग 
 

प्रकाशशास्राि, कडेपेक्षा मध्याशी जास्ि फुगीर असलेले कभग. याच्या साहाय्याने समािंर 
प्रकाशचकरण (ककवा इिर प्रकाशचकरण) एका कबदूि कें चद्रि करिा येिाि, समािंर चकरण कभगावर 
आयाि झाल्यावर ज्या अंिरावर कें चद्रि होिाि त्याला कें द्रािंर म्हणिाि. अशा कभगानंा संियी–, 
फुगीर–, धन–कभग अशी अनेक नाव ेआहेि. 

 
colligative properties 
 

ज्या रासायचनक अथवा वास्िवीय गुणािंा गचणिदृष्ट्या परस्पराशंी संबधं दाखचविा येिो िे गुण. 
 
collimate (to) समािंिण किणें 
 

(१) प्रकाशीय ककवा इिर प्रारणािे चकरण परस्पराशंी ककवा एका चदलेल्या रेिेशी समािंर करणे. 
(२) प्रकाशीय उपकरणाि, दृचष्टरेिा, उपकरणाच्या इिर अवयवाशी पाचहले असिा, योग्य त्या 
चदशिे आणणे. अथवा प्रकाशीय घटकािंा अक्ष आचण याचंत्रक अक्ष परस्पराशंी समािंर (एका रेिेि) 
करणे. 
 

collimator समािंित्र 
 

प्रकाशीय उपकरणाि, चवशिेिः वणयलेखकाि, प्रकाशचकरणािें समािंर साधण्यासाठी केलेली 
योजना. 

 
collinear planes समिेनिक प्रिले 
 

या प्रिलामंध्ये एक सरळ रेिा दोघानंा समान असिे. 
 
collinear points समिेनिक भबदु 
 

जे कबदू एकाि रेिेवर असिाि िे. 
 
collision आघाि 
 

(१) दोन कण, अण,ू रेणू ककवा पदाथय यािें एकमेकावंर आदळणे. 
(२) कणािंा, अणूंिा, रेणूंिा ककवा पदाथांिा परस्परावंर आघाि झाल्यावर होणारी आंिर–चिया 
(अन्योन्य–चिया). 
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colloidal particles कोलाइड–वृनत्त (कनललवृनत्त) कण 
 

माध्यमाि सधंाचरि चवदु्यत उच्चयी कण. आकाराने हे कण आणव अथवा रैणव पचरमाणापेक्षा मोठे 
असिाि. त्याचं्यामध्ये ब्राऊचनअन गचि (रेणिुलन) आढळिे. 

 
colloidal solution कोलाइड–वृनत्त (कनललवृनत्त) नवर्द्व 
 

दोन अवस्था धारण करणारी अनेकचवध प्रणाचल. एकंदरीने पाहिा ही एकचवध असल्यािा भास 
होिो. अपस्कारक माध्यम अथवा अखंचडि अवस्था द्रवमय असिे, आचण चहच्यामध्ये अपस्कचरि 
अवस्था टागंलेली असिे. अपस्कचरि अवस्था घनरूप असून चिच्याि सूक्ष्मकण आढळिाि. 
 
(जेव्हा अपस्कचरि अवस्था द्रवरूप असिे िेव्हा त्या प्रणालीला इमल्शन अथवा पायस म्हणिाि.) 
 
सूक्ष्म दशयकािून जरी एकचवध वाटला िरी या प्रकारच्या कचललवृिी चवद्रवाि एक नैकचवध प्रणाली 
असून त्याि दोन अवस्था आढळिाि. 
 
(१) चवभागीय माध्यम ककवा अखंड स्स्थिी. ही द्रव असिे. 
(२) चवभाग्य स्स्थिी. चहच्यामध्ये अखंड स्स्थिीि िरंगणारे सूक्ष्म घनकण असिाि. 
(चवभाग्य स्स्थिीिील कण द्रवािे असिील िर ह्या चवद्रवाला इमल्शन ककवा इमल्सॉइड म्हणिाि.) 

 
co–logarithm 
 

एखाद्या व्यस्ि संख्येिा लागचरिम म्हणजेि चिच्या मूळ सखं्येिा को–लागचरिम. 
 
colour temperature वणष–िपमाि 
 

प्रकाशाच्या उगमस्थानाच्या संदभाि, उगमस्थानाच्या रंगाशी जुळिे करण्यासाठी अवश्य लागणारे 
कृष्ट्णकीय पदाथािे िपमान. 

 
colorimeter िंगमापक 
 

एक प्रकारिे प्रकाशीय उपकरण. प्रकाशमापनाच्या द्वारे जेव्हा चवश्लेिण करिाि िेव्हा रंगािंा 
सारखेपणा ठरचवण्यासाठी (ककवा रंगािंी चबनिूकपणे मोजणी करण्यासाठी) योचजलेले उपकरण. 

 
colorimetric analysis िंगमापी नवश्लेिण 
 

द्रावामध्ये उपस्स्थि असलेले मूलद्रव्य चकिी प्रमाणाि आहे िे ठरचवण्यािी पिचि. चवचशष्ट 
मूलद्रव्यािा अंगभिू रंग मोजून ककवा त्याच्यामध्ये दुसरे चवचियाकारक चमसळून चनमाण होणाऱ्या 
रंगािे मोजमाप करून िुलना करिा येिे. 
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colorimetric purity िंगमापी शुद्िा 
 

एखाद्या रंगीि नमुन्याबरोबर जुळणी करण्यासाठी शुभ्र प्रकाशाि एकवणी प्रकाश चकिी प्रमाणाि 
चमसळावा लागिो त्यावरून त्यािी रंगदृष्ट्या शुििा ठरचवली जािे. 

 
colorimetrics िंगमापि–िंत्र 
 

रंगामंधील, संख्यात्मक अथवा पचरमाणात्मक, फरक अजमावनू त्यावरून परीक्षण करण्यािे िंत्र. 
 
columbium (niobium) कोलंनबअम (निओनबअम) 
 

आविी कोष्टकािील पािव्या गणािले धािु मलूद्रव्य. सध्या चनओचबअम हेि नाव प्रिाराि आहे. 
हॅिेट यानंी १८०१ साली शोधून काढले. आणव िमाकं : ४१; आणवभार : ९२·९१; सापेक्ष घनिा : 
८·५; चवलय कबदु : १९५०° सें.; संयुजपाश : ५. चनसगांि Nb93 फक्ि ०·००००१% आढळिो. 
चकरणोत्सारी समस्थानीय : Nb91, Nb92,Nb94,Nb95 व Nb97. पूवीिे नावं : कोलंचबअम. चिह्न: Nb 

 
column स्िंभ; उभी माडंणी 
 

एकाखाली एक माडंलेल्या संख्यािंा समूह. 
 
coma कॉमा 
 

प्रकाश चकरणािें, कभगािून चिरप्या मागाने गेल्यावर, घडणारे गोलीय चविलन. चकरण चभगाचं्या 
कडेजवळून गेल्याकारणाने प्रकाशमान कबदूिी प्रचिमा चवकृि होऊन साधारणपणे स्वल्प चवरामाच्या 
आकृिीिी चदसिे त्यावरून हे नाव पडले. या प्रकाराला oblique spherical aberration ककवा 
zonal aberration अशी नाव ेआहेि. 

 
combination संयोग 
 

चभन्नचभन्न अंिगयि रिनािंा चविार न करिा घेिलेला वस्िंूिा गट. 
 
combination, complete पूणष संयोग 
 

चदलेल्या वस्िंूपैकी सवयच्या सवय वस्िंूिा सयंोग. ‘n’ वस्िंूपैकी सवयि घेऊन ियार होणारा पूणयसयंोग 
[nCn] असा दशयचविाि. 
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combination, partial आंनशक संयोग 
 

चदलेल्या वस्िंूपैकी काही वस्िू घेऊन केलेला सयंोग. उदाहरणाथय, ५ वस्िंूपैकी कोणत्याही ३ 
घेिल्यास ियार होणारे संयोग [5C3] असे दशयचविाि. 

 
combining number संयोगसंख्या 
 

एखाद्या रेणूमधील मूलद्रव्यािा एक अणु बाजूला करण्यासाठी व िेथे हायड्रोजन स्थापन 
करण्यासाठी हायड्रोजनिे जेवढे अणू वापराव ेलागिाि िी संख्या. रेणूिील एखाद्या मूलद्रव्याशी 
संयोग घडवनू आणण्यास अवश्य िी हायड्रोजन अणूंिी संख्या. 

 
combining weight संयोग–भाि 
 

(पाहा Dalton’s law of definite proportions) 
 
combustion ज्वलि 
 

पदाथािे जलद घडणारे आस्क्सडीभवन; अथाि पदाथािा हविेील आस्क्सजनशी वगेाने घडून 
येणारा संयोग. अशा वळेी बहुधा प्रकाश आचण शस्क्ि उष्ट्णिा रूपाने बाहेर पडिाि. 

 
commensurable quantities संमेय िाशी 
 

अिूक िुलना करिा येइल अशा राशी. उदाहरणाथय, ५ मीटर लाबंी व २ मीटर लाबंी या संमेय राशी 
आहेि. परंिु एखाद्या िौरसािी बाजू १ मीटर असेल िर त्यािा कणय १·४१४… मीटर होईल. 
यापंकैी कणािी लाबंी अिूकपणे सागंिा येि नसल्यामुळे, िौरसािी बाजू व कणय या दोन अ–संमेय 
राशी ठरिाि. 

 
common difference समाि अिंि 
 

गचणिश्रेणीच्या संदभाि कोणत्याही दोन सलंग्न (शजेारच्या) पदामंधील अिंर (फरक). िढत्या 
श्रेणीमध्ये हा फरक धन असिो; उिरत्या श्रेणीमध्ये फरक ऋण असिो. 

 
common factor समाि अवयव 
 

दोन ककवा अचधक संख्या, राशी अथवा पदे याचं्यामध्ये आढळणारा समान अवयव. उदा॰ ९, २१ व 
३९ यामध्ये ३ हा समान अवयव आहे. ax3,  bx2,  ex5 यामध्ये x2  हा समान अवयव आहे. 
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common fraction साधािण अपूणांक 
 

ज्या अपूणांकामध्ये पूणांक आढळि नाही असा. 
उदा॰ ½ , ⅔, ⁷∕₄. 
⁷∕₄ = १¾ या माडंणीिील ⁷∕₄ हा साधारण अपूणांक व १¾ हा चमश्र अपूणांक होय. 

 
common ratio अन्योन्य गुणोत्ति 
 

भचूमिीश्रेणीमध्ये, कोणत्याही पदािे ित्पूवीच्या पदाशी येणारे गुणोिर. उदाहरणाथय, अ, ब, क, 
ड..... इत्यादी राशी भचूमचिश्रेणीि असिील िर 
ब ∕ अ = क ∕ ब = ड ∕ क = ......... = र हे अन्योन्य गुणोिर येईल. 

 
common salt मीठ 
 

सोचडअम क्लोराइड (NaCl) 
 
common scale of notation संख्या माडंण्याची दशिमी पद्नि 
 

या पििीप्रमाणे एकंस्थानी माडंलेला १, १ × १०° 
= १ दशयचविो. 
दशसं्थानी माडंलेला १, १ × १०¹ = १० दशयचविो. 
शिं .......१, १ × १०² = १०० दशयचविो. 
अथाि २३४१ = (१×१०°) + (४×१०¹) + (३×१०²) + (२ ×१०³) 

 
commutate (to) अन्योन्य स्िािािंि अिवा िमािंि किणे 
 

दोन संख्याचं्या बेरजेिील अथवा दोन संख्याचं्या गुणाकारािील संख्यािें परस्पर स्थानािंर करणे. 
उदा॰, अ+ब ही पदावचल अन्योन्य स्थानािंरानंिर ब+अ अशी होिे. त्याप्रमाणे अ.ब मधील अ व ब 
या अवयवािें अन्योन्य स्थानािंर केल्यास ब. अ ही राशी ियार होिे. अथाि, 
अ+ब = ब+अ, अब = बअ 

 
commutative law of addition बेिजेचा अन्योन्य स्िािािंि नियम 
 

या चनयमानुसार, ज्या राशींिी बेरीज करावयािी त्यािें अन्योन्य स्थानािंर केले िरीही बेरीज 
बदलि नाही. उदा॰, अ+ब = ब+अ. 
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commutative law of multiplication गुणाकािाचा अन्योन्यस्िािािंि नियम 
 

या चनयमानुसार, गुणाकारामधील दोन अवयवािंा िम बदलला िरीही गुणाकार बदलि नाही. 
उदा॰, अब = बअ 

 
compact (िाम) काम्पॅक्ि 
 

धािुचवज्ञानाि, चमश्र ककवा संचमचश्रि धािंूच्या भकुटीिा संकोि करून बनचवलेला (घट्ट) पदाथय. 
कधी कधी अधािूबरोबरही संकोि करण्याि येिो. या संकुचिि केलेल्या पदाथाला briquette 
(वीट = िीप) म्हणिाि. 

 
compact (नियापद) 
 

काँपॅक्ट ककवा संकोि करून भकुटीिी वीट करणे. 
 
compacting जोडणे, एकत्र किणे 
 

उष्ट्णिेने दोन पदाथय जोडून एकचत्रि करणे. 
 
comparator िुलिा–कािक 
 

लाबंीिे सूक्ष्ममापन करण्यासाठी ककवा ं व्यावहाचरक मोजपट्टीवरील मापनरेिािंी प्रमाचणि 
मोजपट्टीवरील मापनरेिाशंी िुलना करून चबनिकूपणा ठरचवण्यािे (ककवा फरकािे मापन 
करण्यािे) साधन. 

 
comparison (of) spectrum वणषपि िुलिा 
 

सुस्पष्ट आचण चनचिि रेिाचंकि वणयलेखािंील िरंग रेिािंी लाबंी प्रमाचणि िरंगरेिाशंी अगोदरि 
िुलना करून ठेवलेली असिे. अज्ञाि वणयलेखािील िरगरेिािंी लाबंी वरील प्रकारच्या प्रमाचणि 
वणयलेखाशी िुलना करून मोजिा येिे. कधीकधी अज्ञाि वणयलेख आचण प्रमाचणि वणयलेख 
फोटोग्राफीच्या कािेवर एकमेकाशंजेारी घेिले जािाि. 

 
compasses, pair of कंपास, ककष िक 
 

विुयळ ककवा विरेिा काढण्यािे साधन. 
 
complement पूिक 
 

(पाहा complementary angles) 
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complementary angles कोनिकोि 
 

ज्या दोन कोनािंी बेरीज ९०° असिे अशा कोनानंा परस्परािें कोचटकोन म्हणिाि. 
 
complementary colours पूिक वणष 
 

दोन चभन्न वणय चमसळलेले असिाना त्यािून जेव्हा शुभ्र अथवा करडा वणय (प्रकाश) ियार होिो 
िेव्हा त्या वणाच्या जोडीला परस्परािें पूरक वणय म्हणिाि. उदाहरणाथय : लाल आचण चनळसर 
चहरवा. चहरवट चपवळा आचण जाभंळा. चपवळा आचण इचंडगो (नीळ) िा चनळा. 

 
रंगद्रव्यासंबधंी असाि शब्दप्रयोग करिाि. दोन चवरुि रंग परस्परािं जेव्हा चमसळले जािाि व 
त्यािून उदासीन करडा रंग बनिो िेव्हा त्यानंा पूरक रंगद्रव्ये म्हणिाि. उदाहरणाथय : चनळा हा 
चपवळसर िाबंड्यािा पूरक; चपवळा हा जाभंळट चनळा यािंा पूरक; लाल हा चनळा–चहरवा यािंा 
पूरक. 

 
complete diffusion पूणष नवनकिण 
 

चवचकरणाच्या माध्यमािून जाि असिाना, अशा प्रकारच्या चवचियेि, सवयच्या सवय प्रकाश चवकीणय 
होिो. साहचजकि, परावियन ककवा पारगमन अंशिः सुिा घडून येि नाही. 

 
complex सदसत्; नमश्र 
 

गचणिशास्त्राि, सत  म्हणजे खरे व असत म्हणजे काल्पचनक. या दोहोंच्या चमश्रणाने होणारी 
(राचश). रसायनशास्त्राि, जचटल समास दोन ककवा अचधक पदाथांपासून बनलेला िात्पुरिा संयुग. 

 
complex fraction नमश्र अपूणांक 
 

ज्या अपूणांकामध्ये अशंस्थानािी संख्या अथवा छेदस्थानािी संख्या अथवा दोन्ही संख्या अपूणांकी 
असिाि असे अपूणांक. उदा॰, 

 
७∕८ ; २³∕₈ 
४∕९ ५⁹∕₀ 

 
complex ion जनिल आयि 
 

साधारणपणे, मूलकाव्यचिचरक्ि (उदा॰, SO4) कोणत्याही अनेक चभन्न अणूपासून बनलेला आयन. 
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complex number सदसत्  संख्या 
 

सत व असत संख्यािंी बेरीज अथवा वजाबाकी. उदा॰, (अ ± iब) या सदसि संख्येि अ हे अक्षर 
सत संख्या व i ब जोड–अक्षर असत संख्या दाखचविे. i = √−१ 

 
complex plane सद्–असत् प्रिल 
 

(पाहा Argand’s diagram) 
 
compliance जमवूि घेण्याचा गुण 
 

वास्िवशास्त्राि, चवशिेिः यंत्रशास्त्राि आचण ध्वचनशास्त्राि, काचठन्याच्या उलट गुण. 
 
componendo योगनिया 
 

अ / ब या गुणोिरावर योगचिया केल्याने अ+ब / ब हे गुणोिर चमळिे. 
 
componendo and dividendo योग–नवयोग निया 
 

अ / ब  या गुणोिरावर योगचवयोग चिया केल्याने अ + ब / अ - ब हे गुणोिर चमळिे. 
 
component घिक, भाग 
 

ज्या दोन वा अचधक घटकापंासून संपूणय राचश चसि होिे त्यास त्या संपूणय राशीिे घटक म्हणिाि. 
 

component method of adding vectors सनदशाचंी घिकात्मक बेिीज–पद्नि 
 

काटकोनी चनबंधनानुसार सचदशािें घटक पाडून बरेीज करण्यािी पिचि. उदाहरणाथय, प1, प2 या 
सचदशािें काटकोनी चनबधंनाि क्ष1, क्ष2  हे क्ष अक्षावरील व य1,य2 हे य अक्षावरील घटक होिाि. (क्ष1 

+ क्ष2) हा (प1 + प2) या सचदशािंा क्ष अक्षावरील घटक. (य1 + य2) हा (प1 + प2) या सचदशािंा 
य अक्षावरील घटक व प1 + प2 = √(क्ष1 + क्ष2)2 + (य1 + य2) 2 

 
component parts घिकावयब 
 

राचश ज्या अवयवािंी बनलेली असेल त्या अवयवानंा त्या राशीिे घटक–अवयव म्हणिाि. उदा. 
१५ = ३ × ५ अथाि ३ व ५ िे घटकावयव होि. २ अब यािील घटकावयव २, अ, ब हे होि. 
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components of a force पे्रिकाचे घिक 
 

एका पे्ररकाऐवजी दोन (वा अचधक) पे्ररक योचजिा येिाि. उदा॰, एक माणसू एखादी गाडी O – 
अ या चदशलेा ओढून नेि असेल आचण त्याऐवजी जर दोन माणसानंी O – ब व O – क या चभन्न 
चदशानंी दोन पे्ररक लावले असिाना िोि पचरणाम होि असेल िर हे दुसरे पे्ररक पचहल्यािे घटक 
मानले जािाि. 

 
composite number नवभाज्य संख्या 
 

दोन अथवा अचधक अचवभाज्य अंकाचं्या गुणाकाराने चमळणारी संख्या. उदाहरणाथय, १५ = ३ × ५ 
यामध्ये ३ व ५ हे अचवभाज्य अंक आहेि. 

 
composite reaction नमश्र नवनिया 
 

या प्रकारच्या चवचियेमध्ये अनेक चनरचनराळ्या चवचिया घडून आल्यामुळे रासायचनक रूपािंर होिे. 
 
composition संयोग 
 
composition of vectors सनदश–संयोग 
 

सचदशािंी (सचदश पििीने) बेरीज करणे. 
 
compound 
 

(पाहा chemical compound) 
 
compound addition नवनवध पनिमाणाचंी बेिीज 
 

एकजािीय, पण लहान मोठ्या पचरमाणाि अथवा एककाि व्यक्ि केलेल्या, राशींिी बेरीज. उदा॰. 
५ रु. ३५ नये पैसे + ३ रु. ८५ नये पैसे = ९ रु. २० नये पसेै. 

 
compound amount चिवाढ िास 
 

ििवाढ व्याज–पििीिील व्याज अचधक मुिल चमळून होणारी रास. 
 
compound division नवनवध पनिमाणाचंा भागाकाि 
 

लहानमोठ्या पचरमाणाि (एककािं) व्यक्ि केलेल्या राशीस एखाद्या संख्येने भागण्यािी पििी. 
उदा॰, ५ चलटर १० चमचलचलटर भाचगले ११ = ४५५ ⁵∕₁₁ चमचलचलटर. 
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compound expression संयुक्ि पदावनल 
 

+ व – (अचधक व उणे) चिह्नानी जोडलेल्या अनेक राशींिी पदावचल. उदा॰, अ + ब – क + ४. 
 
compound fraction नमश्र अपूणांक 
 

(पाहा complex fraction) 
 
compound interest चिवाढ व्याज 
 

मुिलािी चवचशष्ट कालखंडानंिर होणारी रास हीि पढुील कालखंडाकचरिा मुिल मानून व 
पुनःपुनः याि प्रकाराने व्याज आकारण्यािी पिचि. उदा., दरसाल दरशकेडा १० दराने १००० रु. 
मुिलािी, १ विाने ११०० रु. रास होिे. ििवाढीने, ही रास मुिल धरून दुसऱ्या विािी रास 
१२१० रु. व चिसऱ्या विािी १३३१ रु. होिे. 

 
compound lens संयुक्ि भभग 
 

दोन ककवा अचधक चनरचनराळे प्रकाशीय गुण असलेल्या कािाचं्या कभगापासून, एकमेकाशंी 
लुकणाने चिकटवनू, ियार केलेले (एकचत्रि) कभग. 

 
compound microscope संयुक्ि सूक्ष्मदशषक 
 

या प्रकारच्या सूक्ष्मदशयकाि दोन कभग ककवा दोन कभगव्यूह असिाि. यािील पचहल्या कभगव्यहूाला 
(नेत्राजवळच्या) नेत्रीय आचण दुसऱ्याला (पदाथाजवळच्या) पदाथीय म्हणिाि. 

 
compound multiplication संगुणोत्ति 
 

दोन ककवा अचधक गुणोिरािंा गुणाकार. 
उदा. ⁴∕₇, ⅗, ⁹∕₂ या गुणोिराचं्या गुणाकारापासून ⁴∕₇ × ⅗ × ⁹∕₂ = ⁵⁴∕₃₅ हे संगुणोिर चमळिे. 

 
compound quantity संयुक्ि िानश 
 

अचधक ककवा उणे चिह्न वापरून दोन ककवा अचधक राशींपासून बनलेली राचश ककवा पद. उदा॰, 
a+bc–dc 

 
compound ratio संयुक्ि गुणोत्ति 
 

गुणोिरे दशयचवणाऱ्या अपूणांकाच्या गुणाकारािून चनमाण होणारे गुणोिर. उदाहरणाथय, 
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(4a2 / 3b2) × (7ab / 5c) × (c / 6a) = 4a2×7ab×c = 14a2  
3b2×5c×6a 45b  

 
compound subtraction नवनवध पनिमाणाचंी वजाबाकी 
 

उदाहरणाथय; ४ फूट ३ इंि उणे १ फूट ७ इंि = २ फूट ८ इंि 
 
compressibility संकोच्यिा 
 

पदाथािा, चवचशष्ट पचरस्स्थिीि, आकंुिन होण्यािा गुण. 
 
compression संकोच 
 

(१) एखाद्या पदाथािे आकारमान कमी करण्यासाठी वापराि आलेल्या पे्ररकािंा (दडपणािंा) 
चनष्ट्पन्न (पे्ररक). (२) आकारमान कमी करण्यासाठी वापराि आलेल्या पे्ररकाचं्या चियेमुळे घडून 
आलेली अवस्था ककवा त्या अवस्थेिे माप. 

 
compression test संकोच–पिीक्षा 
 

पदाथािा नमुना द्रवदमनीमध्ये ठेवनू त्याच्यामध्ये चवकृचि चनमाण होईपयंि (संकोिन सहन न 
करण्याइिपि) दाब वाढचविा येिो. 

 
Compton effect काँप्टि पनिणाम 
 

क्ष–चकरण ककवा गामा–चकरण इलेक्रानामुळे चवकीणय होिाि. िेव्हा त्याचं्या कंप्रिेि घट होिे 
आचण िरंग लाबंीि वाढ होिे. 

 
Compton electron काँप्टि इलेक्राि 
 

अणुरिनेिील गभाबाहेरच्या जागेिील जो इलेक्रान कके्षिून चनसटून जािो आचण फोटान ककवा 
प्रारणामधील इिर उच्च शक्िीपुजंाशी ज्यािी टक्कर होऊन त्याि पचरबल चनमाण होिे िो. (यालाि 
काँप्टि प्रत्याविषि इलेक्राि असेही म्हणिाि.) 

 
computation गणि 
 

गचणिी चिया घडवनू आणणे. 
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computer गणि–यतं्र 
 

गचणिकृत्ये स्वयंिचलि यतं्रामाफय ि करिा येऊन प्रश्नािंी उिरे लौकर आचण चबनिकू 
चमळचवण्यािे साधन. यािे मुख्यत्व ेदोन प्रकार आहेि–(१) नडनजिल कापं्युिि. (इगं्रजी) चडचजट 
= अंक. या प्रकारच्या साधनामध्ये प्रत्यक्ष घटनािंी गणचि केली जािे. ित्पूवी घटनािें 
चवदु्यत स्पंदाि रूपािंर करण्याि येिे. (२) अिालोग कापं्युिि. (इंग्रजी) अनोलोजी = सादृश्य. या 
प्रकारच्या साधनामध्ये प्रथमिः अंक–चिह्नािें चवदु्यत प्रवाहासारख्या काही वास्िवीय घटनािं 
रूपािंर करण्याि येिे. असे झाल्याने बदलत्या संख्यावंर गचणिकृत्ये करणे शक्य होिे. अनालोग 
गणनयंत्र बहुधा वापरायला सोपे आचण कमी खिािे असिे. परंिु चडचजटल गणनयंत्रािी चबनिकू 
काम करण्यािी क्षमिा जास्ि असिे. 

 
concave अिंवषि, खोलगि 
 

संदभय कबदूच्या चदशनेे खोलगट ककवा त्यापासून दूरच्या अंगाला वळलेले. उदाहरणाथय : कोणिेही 
विुयळ ककवा त्यािा खंड, त्याच्या मध्यकबदूशी ककवा त्याच्या व्यासाशी अंिवयि असिो. 

 
concave lens अिंवषि भभग 
 

मध्याशी कमी जाडीिे आचण कडेशी जास्ि जाडीिे, चियेने परागामी गुणािे कभग. 
 
concave polygon अिंवषि बहुकोण 
 

एक वा अचधक अंिकोन (१८० अंशाहूंन मोठा) असलेला बहुकोण. 
 
concave quadrilateral अिंवषि चिुभुषज 
 

ज्यािा एक अंिकोन १८० अशंाहूंन मोठा आहे असा ििुभुयज. 
 
concentrate (to) संहिि किणे 
 

रसायनशास्त्राि, एखाद्या द्रावािी, संयुगािी ककवा चमश्रणािी संहचि वाढचवणे, अनावश्यक वस्िंूिे 
प्रमाण कमी करून आचण मुख्य वस्िूिे, चदलेल्या आकारमानािील, प्रमाण वाढवनू संहनन 
करण्यासाठी लागणारी चिया. वास्िवशास्त्राि, (१) इकडे चिकडे पसरलेले घटक एका चवचशष्ट–
कबदूशी आणणे. (२) सरसकटपणे कशाच्याही संहिीि वाढ करणे. 

 
concentrated संहि 
 

रसायनशास्त्राि, कमीि कमी पाणी ककवा अन्य चवद्रावक वापरून केलेले चवद्रव. 
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concentration संहनि 
 

रसायनशास्त्राि, चदलेल्या आकारमानािील रेणूंिी ककवा आयनािंी संख्या, म्हणजेि दर एकक 
आकारमानािील वस्िु अथवा द्रावािा प्रभाव. 
 
वास्िवशास्त्राि, (१) चदलेल्या आकारमानाि वाढ करण्यािी चिया. (२) अशा चियेिा पचरणाम; 
म्हणजेि चदलेल्या आकारमानाच्या अवकाशािील वस्िुिेिी ककवा शक्िीिी एकक सखं्या. 

 
concentric circles 
 

(पाहा circles, concentric) 
 
concentric spheres एकमध्य गोल 
 

एकि कबदु मध्य धरून काढलेले चनरचनराळ्या चत्रज्यािें गोल. 
 
concord ऐक्य; संवाद (सं.) 
 

दोन (ककवा अचधक) स्वरािंी सुसंगचि ककवा संवाद. मूळच्या स्वरािंी जाणीव होि असली िरी िे 
एकमेकाि पूणयपणे चवरल्यासारखे वाटिाि. 

 
concordant सुस्वि (सं.), सुिेल 
 

(पाहा concord) 
 
conclusion निष्ट्किष 
 
conclusion, a fortiori दृढ निष्ट्किष 
 
conclusion, a priori अिुभवपूवष निष्ट्किष 
 
concrete numbers मूिष संख्या 
 

प्रत्यक्ष पदाथांना अनुलक्षनू आलेली सखं्या. उदा॰, ९ घरे, ४ माणसे यामध्ये ९ आचण ४ या मूिय 
संख्या आहेि; परंिु केवळ ४, ९ या अमूिय संख्या होि. 

 
concurrence संपिि 
 

िीन वा अचधक रेिािें एकाि कबदूिून जाणे. 
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concurrent forces संपािी पे्रिक 
 

या प्रकारिे पे्ररक (अथवा सचदश) ज्या चदशानंी चिया करिाि त्या चदशा परस्परानंा एकाि 
कबदूमध्ये छेदिाि. 

 
concurrent lines संपािी िेिा 
 

एका कबदूि चमळणाऱ्या रेिा. 
 
concurrentreaction संपािी नवनिया 
 

एक ककवा अनेक चवचिया परस्पराशंी संबंचधि असिाि, परंिु त्या जेव्हा (बहुधा) परस्परावंर 
अवलंबून नसिाि िेव्हा त्यानंा संपािी म्हणिाि. 

 
concyclic एक–वृत्तीय 
 

एकाि वृिावर पडणारे, असणारे. 
 
concylic points एकवृत्तीय भबदू 
 

ज्या सवय कबदूमधून एकि वृि जािे असे कबदू अथवा एका वृिरेिेवर असणारे कबदू. 
 
condensation संर्द्वण, संघिण 
 

या प्रचियेमध्ये पदाथय बाष्ट्परूपािून द्रवरूपाि ककवा घनरूपाि जािो. 
 
condensation level संर्द्वण–प्रिल 
 

हवामानशास्त्राि, जेव्हा बाष्ट्पाने िृप्ि झालेली हवा असंिमी पििीने उिलली जािे िेव्हा जी वरिी 
पािळी गाठली जािे िी. 

 
condensation pressure संर्द्वण–दाब 
 

हविेे असंिमी प्रसरण ज्या दाबाखाली घडवनू आणले असिाना िी पुरेशी थंड केल्यावर िृप्ि होिे 
िो दाब. 
 

condensers 
 

(पाहा capacitor, condensing lens) 
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condensing lens संघिणकािी भभग 
 

उगमस्थानापासून येणारा िीव्र प्रकाश मयाचदि के्षत्रावर संघचटि (एकचत्रि) करण्यासाठी 
योचजलेले कभग ककवा कभगव्यहू. यालाि कंडेन्सि अथवा संघिक म्हणिाि. 

 
conditional equation नवशेि समीकिण 
 

बीजाच्या चवचशष्ट मूल्यासि सत्य असणारे समीकरण. उदा॰, ४क्ष+७=१५ हे समीकरण क्ष=२ 
असिानाि सत्य आहे म्हणून हे चवशिे समीकरण मानिाि 

 
conditional inequality नवशेि असमा 
 

बीजाच्या चवचशष्ट मूल्यानंाि सत्य असणारी असमा. उदा॰, क्ष+२ >५ ही असमा क्ष >३ असेल 
िरि सत्य आहे. 

 
conditionally convergent series नवशेिानभमुख श्रेणी, नवशेिानभमूल्य श्रेणी 
 

ज्या श्रेणीिील अनंि पदािंी बेरीज त्याचं्या चिह्नािंा चविार न केला असिा सान्ि येि नाही, परंिु 
चिहे्न चविाराि घेिा सान्ि येिे अशी श्रणेी. 
उदाहरणाथय, १ − ½ + ⅓ − ¼ + ...ही श्रेणी चवशिेाचभमुख आहे, परंिु सवय चिहे्न धन मानून ियार 
होणारी श्रेणी १ + ½ + ⅓ + ¼ ... अचभमुख नसून परामुख (परामूल्य) आहे. 

 
conductance प्रवहण 
 

(१) चवदु्यत प्रवाह नेण्यािी क्षमिा. एखाद्या पदाथािे प्रवहण त्याच्या रोधाशी व्यस्ि प्रमाणाि असिे. 
हा गुण म्हो mho या मापाने मोजिाि. 
(२) उष्ट्णिा–प्रवहणाच्या बाबिीि, िपमानािील फरक एक एककायेवढा असिाना, चदलेल्या 
आकाराच्या आचण आकृिीच्या पदाथािून प्रत्येकी एकक के्षत्रािूंन होणारा उष्ट्णिेच्या प्रवाहािा दर. 

 
conductance water प्रवहण–जल 
 

अचिशय उच्च दजािी शुििा असलेले पाणी. चवदु्यत प्रवाहािे मोजमाप करण्यासाठी द्राव ियार 
करिाना अशाि प्रकारिे पाणी वापराव ेलागिे. 

 
conduction वहि 
 

उष्ट्णिा, ध्वचन, चवदु्यत यािंी ककवा इिर कोणा वास्िवीय प्रचियेिी अथवा आचवष्ट्कारािी वाहिूक. 
ही वाहिूक ज्या पदाथाि सुलभिेने घडू शकिे त्याला सुवाहक म्हणिाि. 
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conduction current वहि–प्रवाह 
 

ज्या प्रवाहाि चवजेिी ककवा गचिमान इलेक्रानािी वाहिूक होिे िो. 
 
conductivity वाहकिा 
 

(१) एखाद्या पदाथािून प्रारणशक्िी इकडून चिकडे सहजिेने वाहून नेण्यािे सौकयय. 
(२) प्रवहण : दर घनसेंचटमीटर पदाथािून चवदु्यत प्रवाह नेण्यािी प्रवणिा. ही म्हो (mho) या 
मापाने मोजिाि. चिला चवचशष्ट प्रवहण असेही नाव आहे. 

 
conductor वाहक 
 

उष्ट्णिा, चवदु्यत, ध्वचन ककवा इिर काही वास्िवीय चिया अथवा आचवष्ट्कार याचं्या वाहिंुकीला जो 
पदाथय चवरोध करीि नाही िो वाहक समजिाि. 

 
cone शंकु 
 

एका स्स्थर कबदूिून जाणारी रेिा त्या कबदूबाहेरील एखाद्या प्रिलीय मीचलि विावरून चफरचवली 
असिा चनमाण होणाऱ्या विपृष्ठाने व त्या प्रिलाने मयाचदि होणारी घनाकृचि. 

 
cone, curved surface of a शंकु–पनिपृष्ठ, सूची- पनिपृष्ठ 
 

पायाव्यचिचरक्ि बाकीिे शकूंिे विपृष्ठ. 
 
cone, oblique नियषक् शंकु 
 

समशकूंिा चिययक् छेद घेऊन चनमाण होणारा शकुं. 
 
cone of revolution पनिभ्रमण–शंकु 
 

दोन छेदणाऱ्या रेिापंकैी एकीला वलनाक्ष करून चिच्याभोविी दुसरी रेिा चफरचवली असिा 
चमळणारी घनाकृचि. 

 
cone, right समशंकु 
 

समात्रिा–मध्य असलेली आकृिी ज्यािा पाया आहे व ज्यािा चशरोकबदु पायाच्या समात्रिा–
मध्यािून काढलेल्या लंबावर आहे असा शकुं. 
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cone, right circular वृत्तीय समशंकु 
 

वृिाकृचि  पाया असलेला व वृिाकृिी पायाच्या मध्यािून काढलेल्या लंबावर चशरोकबदू असलेला 
शकुं. 

 
cone, sections of शाकंव, शंकुस्च्छने्न 
 

शकूंिे प्रिलाने घेिलेले छेद. 
“शकुंस्च्छन्नाचन ित्वाचर िमशः संभवस्न्िचह। 
वृि,ं चववृि,ं अन्वस्िं, अपास्िं इचि नामिः॥” 
वृि = circle, चववृि = ellipse, 
अन्वस्ि = parabola, आचण अपास्ि = hyperbola ह्या िार आकृचि शाकंव आहेि. 

 
confocal एककेन्र्द् 
 

एक ककवा अनेक समान–कें दे्र असणारा. कें द्र, सत ककवा असत, कसेही असले िरी िालिे. 
 
confocal conics समकेन्र्द् शंकुस्च्छने्न 
 

समाइक कें द्र असलेली शकुंस्च्छने्न (शाकंव)े. 
 
conformal map समाकृनि नचत्रक 

 
गोलािे अथवा अन्य विपृष्ठ पदाथािे प्रिलावर केलेले चित्रकािे वैचशष्ट्य असे आहे की, मूळच्या 
विपृष्ठावरील कोणत्याही दोन कंसामंधील कोन, प्रिलािील समाकृचि–चित्रकािचह िसाि 
राहिो. 

 
conformal projection समाकृनि प्रके्षप 
 

गोलावरील अथवा अन्य विपृष्ठावरील आकृिींिे प्रिलावर समाकृचि चित्रण करण्यािी पिचि. या 
पििीमध्ये आकृचिसाम्य चटकून राहिे. परंिु आकृचिमान अथवा अंिरािे मान िेि असि नाही. 

 
congruence एकरूपिा 
 

दोन आकृिींिे एकमेकीशी सपूंणयपणे साम्य असणे. 
 
congruent angles एकरूप कोि 
 

पूणयिया समान असलेले कोन. 
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congruent figures एकरूप आकृत्या 
 

भचूमिीिील, सवांशानी सारख्या असलेल्या, दोन वा अचधक आकृिी. अशा आकृिी एकमेकीवर 
संपूणयपणे जुळिील अशा ठेविा येिाि. 

 
congruent solids एकरूप स्िायु 
 

सवांशानी जुळणाऱ्या दोन वा अचधक स्थायु आकृिी. 
 
conical surface शाकंव पृष्ठ 
 

शकूिे विपृष्ठ. 
 
conicoid शाकंनवक 
 

चववृिीय, अन्वस्िीय अथवा अपास्िीय. यािें प्रिलीय छेद शकुंस्च्छन्नाकृचि असिाि म्हणून त्यानंा 
हे नाव पडले. 

 
conjugate प्रनियोगी, प्रनिबद् 
 

परस्पराशंी अन्योन्य संबि. दोन कबदू ककवा अक्ष अशा प्रकारिे संबंचधि असिाि की मुळािल्या 
चवधानाि काहीही फेरफार न करिा त्यािंी अदलाबदल होऊ शकिे. 

 
conjugate algebraic numbers प्रनियोगी बैनजक अकं 
 

a, xn +a,xn−1 + … + an = 0 यासारख्या बचैजक समीकरणािी मूलके दशयचवणारे अकं. 
 
conjugate angles प्रनियोगी कोि 
 

ज्या दोन कोनािंी बेरीज ३६०° होिे िे कोन. 
 
conjugate axis of a hyperbola 
 

अपास्िाच्या अनु अक्षाला मध्यकबदूशी काटकोनाि चमळणारी रेिा. 
 
conjugate complex number प्रनियोगी सदसत् संख्या 
 

जेव्हा दोन सदसत संख्यामंधील असत पदे फक्ि चभन्न चिहे्न, धारण करिाि िेव्हा त्या संख्या 
प्रचियोगी आहेि असे मानिाि. उदा॰, a+ib व a-ib ह्या प्रचियोगी असिाना b≠0 असिो. 
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conjugate diameters of a conic शाकंवाचे प्रनियोगी व्यास 
 

जेव्हा एका व्यासाने दुसऱ्या व्यासाशी समािंर असलेल्या सवय जीवािें (रेिािें) सम-चद्वभाजन होिे 
िेव्हा िे व्यास प्रचियोगी मानले जािाि. उदा ॰, दीघयवृिािे अक्ष. 

 
conjugate hyperbolas प्रनियोगी अपास्ि 
 

ज्या अपास्िाचं्या अनन्िोपगा समान असिाि त्यानंा प्रचियोगी अपास्ि म्हणिाि. 
 
conjugate imaginaries 
 

(पाहा complex numbers) 
 
conjugate point 

 
(पाहा acnode) 
 

conjugate solutions प्रनियोगी नवर्द्ाव 
 

या प्रकारच्या रासायचनक चवद्रावाि, चदलेल्या िपमानाने, परस्पराशी (एकत्रपणे) समिोल अवस्था 
राहू शकिे. िपमानािील बदलत्या फरकानुसार त्यािंी चवद्रावािील सापेक्ष संहचि आचण त्यािें 
प्रमाण यािही बदल होिो. 
 

conjugate triangles प्रनियोगी नत्रकोण 
 

ज्या दोन चत्रकोणामंध्ये एकािे चशरोकबदु दुसऱ्या चत्रकोणािे बंधचबदु (= poles) असिाि. 
 
conjugated system प्रनियोगी व्यहू 
 

अशा प्रकारच्या रासायचनक व्यूहामध्ये रासायचनक प्रचिया-प्रवणिा एका अणकूडून दुसऱ्याकडे 
जाऊ शकिे. 
 

consecutive िमागि 
 

िमाने लागोपाठ येणारे. 
consecutive mean िमागि मध्यम 
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हवामानशास्त्राि, काही थोड्या िमागि मूल्यदशयक पदािें, मध्यम-काळाला अनुलक्षनू काढलेले 
मध्यम अथवा काढलेली सरासरी. आलेखािील खडबडीिपणा काढून टाकिाना िमागि 
मध्यमािा उपयोग होिो. 
 

consecutive reaction िमागि नवनिया 
 

दोन ककवा अचधक चवचिया िमागि आहेि असे म्हणिाि िेव्हा त्याचं्यािील एकीिे फल ( ककवा 
फले) दुसरीिे चियाप्रवियक असिे. 
 

consequent उत्तिपद 
 

गुणोिरािील दुसरे पद. उदाहरणाथय, अ/ब या गुणोिराि ब हे उिरपद आहे. 
 
conservation of areas के्षत्राची अक्षय्यिा 
 

केप्लरच्या गचिचवियक दुसऱ्या चनयमानुसार मध्यविी कक्षाचं्या सबंंधािला केवलगचिकालािील 
सवयसाधारण चनयम. “अरा (चदक् चत्रज्या ) समान काळाि समानके्षत्रािी रिना करिे.” 

 
conservation of energy शक्िीची अक्षय्यिा 
 

हा एक भौचिक चनयम आहे. शक्िीिी चनर्ममचि ककवा चििा नाश होऊं शकि नाही. कोणत्याही बंद 
आचण स्वयंपूणय व्यूहामधील सवय प्रकारच्या शक्िींिी बरेीज कायम राहिे अशा वळेी फार िर 
शक्िीच्या एका प्रकारािे दुसऱ्याि रूपािंर होऊ शकिे येवढेि. 
 

conservation of mass वस्िुिेची अक्षय्यिा 
 

हा एक भौचिक चनयम आहे. कोणत्याही व्यूहामध्ये त्यािील वस्िुिा यािंी एकंदर बेरीज सदोचदि 
कायम राहिे. म्हणजेि, साध्यासुध्या रैणव चवचियामंध्ये, चवचिया घडण्यापूवीच्या (भागीदार) 
द्रव्यािंी वस्िुिा त्यािून चनष्ट्पन्न झालेल्या फलािील द्रव्याचं्या एकंदर वस्िुिेबरोबर असिे. 
 
अणुगभीय चवचियेमध्ये, िी घडून येण्यापूवीच्या अवस्थेिील वस्िुिा आचण शस्क्ि यािंी बेरीज, 
चवचिया घडल्यानंिरच्या फलािील एकंदर वस्िुिा आचण मुक्ि झालेली शस्क्ि याचं्या बेरजेबरोबर 
असिे. 
 
(वस्िु आचण शस्क्ि एकरूप असल्यािे मान्य झाल्यावर चनयमाि अवश्य िो फेरफार करून 
वस्िु+शस्क्ि यािंी अक्षय्यिा मानण्यािी प्रथा पडली.) 
 

conservation of momentum संवेगाची अक्षय्यिा 
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कणािें (पदाथािे) एकमेकावंर आघाि होि असिाि त्या वळेी जो चनयम आढळून येिो िो असा : 
आघािचियेमध्ये भाग घेणाऱ्या कणाचं्या संवगेािंी सचदश बेरीज, आघािापूवी जेवढी असिे िेवढीि 
आघािानंिरही कायम राहिे. 
 

consistency नवकृनि-नविोधकिा 
 

पदाथािील एक गुण की, ज्यामुळे त्याि चवकृिी घडवनू आणणाऱ्या पे्ररकानंा चवरोध करण्यािे 
सामर्थ्यय चनमाण होिे. 
 

consonance सुसंवाद 
 

ध्वचनजन्य ककवा चवदु्यत  जन्य संवादन. या प्रकाराि भागीदार असलेले पदाथय ककवा व्यहू परस्पराशंी 
प्रत्यक्षरीत्या सबंंचधि असिाि. 
 

consonant (स्) संवादी (सं.); व्यजंि(ध्वनि) 
 
(पाहा concordant) 
 
दोन (ककवा अचधक) स्वर एकमेकाशंी चमळिाि िे. या स्वराचं्या कंप्रिा १ : २ : ३ अशा प्रमाणाि 
असिाि. 
 

constant स्स्ििाकं, नित्याकं. 
 

पचरस्स्थिीि बदल झाला नाही िर जो गुण न बदलिा स्स्थरमूल्यािा राहिो िो स्स्थराकं. 
गचणिशास्त्राि, चनचिि ककवा चवचनचिि राचश; अशा प्रकारिी की चदलेले उदाहरण अथवा प्रश्न 
प्रारंभापासून अखेरपयंि सोडचवला जाि असिाना कराव्या लागणाऱ्या सवय गणनेि त्या राशीिे 
मूल्य कायम ठेवण्याि (मानण्याि) येिे. 
 

constant acceleration अचल प्रवेग 
 

ज्या प्रवगेामंध्ये सारख्या कालावधींि होणारे वगेािले फरक सारखेि असिाि िो. यालाि एकचवध 
प्रवगे असेही म्हणिाि. 
 

constant heat summation स्स्िि उष्ट्णिा-योगफल 
 

रासायचनक चवचियेमध्ये चनमाण होणारी उष्ट्णिा, िी चवचिया एका टप्प्याि होवों ककवा अनेक 
टप्प्याि होवो, सवय टप्प्यािंील उष्ट्णिाचं्या बेरजेयेवढी असिे. कारण ज्या चवचियामंध्ये, मूळिे 
पदाथय चवचियेनंिर िसेि राहिाि त्यािील एकंदर उष्ट्णिाचनर्ममचि कायम राहिे. अथाि एकंदर 
उष्ट्णिा चवचियेमधल्या मध्यिंरीच्या टप्प्याचं्या संख्येवर अवलंबून राहाि नाही. 
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constant of gravitation गुरुत्वाकिषणाचा नित्याकं 
 

एक एकक वस्िुिेच्या पदाथाि एक एकक अंिरावरून घडणाऱ्या आकियणामुळे चनमाण होणारा 
प्रवगे. 
 
हॅाइल यानंी १९४२ साली या चनत्याकंािे मूल्य ६·६७३×१०-0 C. G. S. एककें  असे चनचिि केले. 

 
constituent घिक 
 

(पाहा determinant) 
 
constitutive property िचिात्मक गुण 
 

संबंचधि पदाथाच्या चवशिे आिरणावर अवलंबनू असणारा रासायाचनक ककवा वास्िवीय गुण. 
उदाहरणाथय, रैणव रिना इ. 
 

constrain (to) निबंध ठेवणे 
 

‘गचि’ संबंधाि, गचिमान पदाथय चनचिि मागाच्या ककवा कके्षच्या बाहेर न जाऊ देणे. 
 

constringence 
 

पदाथाच्या अपस्करण सामर्थ्यािे व्यस्ि रूप. यालाि Abbe number of a substance असे 
म्हणिाि. 
 

construction िचिा, कृत्य 
 

(१) चदलेल्या अटी पूणय करणारी आकृचि काढणे. 
(२) भचूमिीि चसिान्ि स्थापन करण्यासाठी पूरक आकृचि काढणे. 
 

constructive interference 
 

सारख्या आवृचिकालाच्या आचण सारख्या स्थािंराच्या दोन िरंगािें अध्यारोपण 
 
 
 

contact स्पशष 
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contact, chord of स्पशंयुजा 
 

(पाहा chord of contact) 
 

contact, external बनहिःस्पशष 
 

दोन विािें वििा-मध्य चवरुि बाजंूना असिाना होणारा स्पशय. 
 

contact force स्पशी पे्रिक 
 

या प्रकारिा पे्ररक प्रत्यक्ष स्पशय करून चिया करिो. 
 

contact, internal अन्ििःस्पशष 
 

दोन्ही विािें वििा-मध्य एकाि बाजूस असिा आिून होणारा स्पशय. 
 

contact, point of स्पशषभबदु 
 

न छेदणाऱ्या दोन विािंा अथवा वि आचण रेिा यािंा समाइक कबदु. 
 

contact of second order नििमी स्पशष 
 

दोन विामंध्ये अथवा एक पषृ्ठ आचण एक वि याचं्यामध्ये होणाऱ्या स्पशाि, दोन अचिसचन्नध कबदु 
समाइक असिील िर त्याचं्या स्पशास नििमी स्पशष म्हणिाि. चद्वस्पशय असाही शब्द वापरिाि. 
 

contact of third order नत्रिमी स्पशष 
 

स्पशय करणाऱ्या दोन विामध्ये, अथवा एक वि आचण एक पृष्ठ याचं्यामध्ये, िीन अचिसचंनध 
समाइक कबदू असिील िर त्या स्पशास चत्रस्पशय अथवा नत्रिमी स्पशष म्हणिाि. 
 

contamination अशुनद् दोि 
 
एखाद्या पदाथाि, संयुगाि ककवा व्यूहाि चमसळलेली अशुचि ककवा मचलनिा. 
 

continued fraction सािुबंध अपूणांक 
 

ज्या अपूणांकाच्या छेदस्थानी एका पदामध्ये पनुः पनुः चमश्र अपूणांक असिो असा अपूणांक. 
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continuous current ( D. C.) सिल प्रवाह (डी. सी.) 
 

एकाि चदशनेे मागयिमण करणारा (चवदु्यत) प्रवाह. यािील प्रवाहाि कसल्याही प्रकारिा फेरफार 
होि नाही. इंग्रजीि यालाि डायरेक्ट करंट असेही नाव आहे. 

 
continuous function अखंड फल, अिुि फल 
 

क्ष ही िलराचश जसजशी क्ष=अ या कबदूकडे जाईल िसिसे क्ष िे फल, फ (क्ष), फ (अ) जवळ 
जाि असेल व अखेरीस फ (अ) बरोबर होि असेल िर त्या फलास अ कबदूवर अिुट फल ककवा 
अखंड फल म्हणिाि. गचणि-चिह्नानंी दशयचविाना पुढीलप्रमाणे माडंणी करिा येिे. जर अंचिम 
फल मूल्य 
क्ष → अ 
फ (क्ष) = फ (अ) असेल िर अ कबदूवर 
फ (क्ष) अखंड असिे. 

 
continuous phase अखंड स्स्िनि (स्िािंि) 
 

कचललवृिी चवद्रवामधील द्रवािी स्स्थचि. या द्रवाि घनरूप कण, अपस्कचरि अवस्थेि, 
एकचवधपणे सधंाचरि झालेले आढळिाि. 
 

continuous spectrum अखंड वणालेख 
 

या प्रकारच्या वणालेखाि सवय िरंगायाम (िीव्रिेि फरक असिानंा) अखंडपणे एका िीव्रिेपासून 
दुसऱ्या िीव्रिेकडे गेलेले चदसिाि. उदाहरणाथय, उिीप्ि पदाथापासून चमळणाऱ्या प्रकाशािा 
वणालेख अशाि प्रकारिा असिो. 
 

continuum अखंड संघ 
 

अखंड राहणारा गुण ककवा अवकाशािा चवस्िार. यामध्यें कबदू ककवा अल्पके पूणयत्वाने जोडली 
गेलेली असिाि. 
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contraction आकंुचि 
 

रेणूमधील अणु एकमेकाजंवळ खेिले गेल्याकारणाने पदाथािा आकार कमी होिो िेव्हा त्यािे 
आकंुिन झाले असे म्हणिाि. याच्या उलट प्रकाराला प्रसरण म्हणिाि. 
 

control rod नियामंक दण्ड 
 

न्यूरान शोिनू घेण्यािे सामर्थ्यय ज्याि असिे अशा पदाथािा बनचवलेला दाडंा. हे दाडें बहुदा 
कॅडचमअम ककवा बोरान स्टीलिे असिाि. अणुगभीय भट्टीिील युरेचनअम चवदलनािा वगे 
आटोक्यािं ठेवण्यासाठी या दाडं्यािंा उपयोग होिो. 

 
convection प्रिमण 
 

या प्रकारच्या उष्ट्णिेच्या वाहिुकीि वायिूें ककवा द्रवािे कण प्रवाहरूपािं संिमण करिाि. 
 

convergence अनभगमि 
 

दोन रेिा, मागय अथवा संख्या यामंधील अंिर हळूहळू कमी कमी होि जाऊन ठराचवक मयादेि त्या 
रेिा, िे मागय अथवा त्या सखं्या यािें एकरूप होणे. 
 

convergence, absolute केवल अनभगमि 
 

ज्या अचभमुख श्रेणीमध्ये सवय पदे धन मानली असिा त्यापासून चमळणारी श्रेणी अचभमुख असिे, 
िेव्हा त्या अचभगमनास ‘केवल अचभगमन’ व त्या श्रेणीस ‘केवल अचभगामी श्रेणी’ म्हणिाि. 
(याच्या उलट conditionally convergent म्हणजे चवशिेाचभमुख) 

 
convergent अनभगामी, अनभमूल्य, सान्ि 
 

गचणिाि, सानुबधं अपूणांकािे, केवळ सुरुवािीिे काही अपूणय छेद घेऊन येणारे मूल्य. 
उदाहरणाथय, π =३·१४१५९…… यािी ३/१, २२/७, ३३३/१०६, ३५५/११३ ही अचधकाचधक जवळ 
जाणारी मूल्ये आहेि. 
 
वास्िवशास्राि, (पाहा collective lens) 
 

convergent series अनभमुख श्रेणी ; पनिनमियोग श्रेणी 
 

ज्या श्रेणीिी पदसंख्या अनंि असूनही पदािंी बेरीज सान्ि ककवा पचरचमि असिे िी श्रेणी. 
उदाहरणाथय, १+½+¼+⅛+…+… या श्रेणीि अनंि पदे असूनही चििी बेरीज २ होिे. 
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convection current प्रिमण-प्रवाह 
 

(१) या प्रकाराि पदाथािील उष्ट्णिा त्याच्यािील एका चठकाणाहून दुसऱ्या चठकाणापयंि जािे. 
(२) चवदु्यि प्रवाहाच्या संदभाि, जेव्हा वाहिूक घडवनू आणणारे कण इलेक्रानापेक्षा (वजनाने) 
जड असिाि िेव्हा होणारी वाहिूक. 
 

converse व्यत्यास 
 

मूळ चसिािंािील, गृचहि (अभ्युपगम) व चनष्ट्किय यािंी अदलाबदल केली असिा चमळणारा 
चसिािं. 
 

conversion factor रूपािंि गुणक 
 

एका प्रकारच्या एकक पििीिील राशींिे दुसऱ्या प्रकारच्या एककपििींि रूपािंर करण्यासाठी 
वापरावी लागणारी संख्या.(उदाहरणाथय : वगेाच्या संबधंाि ‘िाशी मलै’ यािे ‘सेकंदास मीटर’ असे 
रूपािंर करण्यासाठी २·२३७ या संख्येने गुणाव ेलागिे). 
 

convex बनहवषि 
 

संदभय-कबदूकडे वळणारे, जसे : विुयळाबाहेर असलेल्या कबदूच्या संदभांि विुयळ बचहवयि असिे. 
 

convex lens बनहवषि भभग 
 

कडेपेक्षा मध्याशी जास्ि जाड असणारे कभग. यािा अचभगयमन-कभग म्हणनू उपयोग होिो. 
 

convex polygon बनहवषि बहुकोण 
 

ज्या बहुकोणािा कोणिाही अंिकोन १८० अंशाहूंन मोठा नाही असा बहुकोण. 
 

convex polyhedron बनहवषि बहुपृष्ठक 
 

ज्या बहुपृष्ठकािा कोणत्याही प्रिलाने छेद घेिला असिा चमळणाऱ्या बहुभजुाकृचि ‘बचहवयि’ 
असिाि असा बहुपृष्ठक. 
 

convex quadrilateral बनहवषि चिुभुषज 
 

ज्या िौकोनािा (ििुभुयजािा ) कोणिाही अंिकोन १८० अंशाहूंन मोठा नाही असा िौकोन. 
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cooling lag शीिकिणािील मंदायि 
 

एखादा पदाथय िापचवला ककवा गार केला (चनवचवला) िर त्यािे सीमाकबदु योग्य त्या िपमानावर न 
आढळिा थोडेसे मागासलेले आढळिाि. (या प्रकाराला hysteresis अथवा अवग्रह म्हणिाि.) 

 
cooling power शीि-किण/- भवि त्विा 
 

सभोविालिी (पदाथय) पचरस्स्थचि एखाद्या पदाथांिील उष्ट्णिा शोधून घेिे िेव्हा घडणाऱ्या 
शीिकरणचियेिा ठोक वगे. 

 
co-ordinate bond सहसंबद् पाश 
 

रसायनशास्त्राि, संयुजेला उपयुक्ि अशा इलेक्रानगटाि, दोन इलेक्रान कमी असणारे मूलद्रव्य 
जेव्हा दुसऱ्या अणबूरोबर सयंोचगि होऊन िे इलेक्रान चमळचविे िेव्हा ियार होणारा पाश. 
 

co-ordinates निबंधिे 
 

कबदूिे स्थान चनचिि करण्यािी पिचि. 
 

coplaner एक-प्रिलीय 
 

एकाि प्रिलािील. 
 

copper िाबें 
 
आविी कोष्टकािंील पचहल्या गटािंले धािु मूलद्रव्य. आणविमाकं : २९, आणवभार : ६३·५४; 
सापेक्ष घनिा : ८·९५, चवलय-कबदु : १०८३° सें., क्कथन-कबदु : २३१०° सें; संयुजपाश : १ अथवा २; 
चिह्न: Cu 
 

co-punctual संपािी 
 

एका कबदूि चमळणारे (पाहा concurrent). 
 

core गभष, गाभा 
 

(१) किुयकीय सरणीमध्ये, चवदु्यत्प्रवाह नेणाऱ्या िारािंी वलये ज्या लोहमय भागाभोविी 
गंुडाळलेली असिाि िो भाग. 
(२) अणुभट्टीमध्ये, ज्या प्रदेशामध्ये चवदलनीय द्रव्ये ठेचवलेली असिाि िो. 
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core- loss गभषजन्य हानि 
 

यािायािी चवदु्यत प्रवाहािा उपयोग करून जेव्हा पदाथाला किुयकत्व प्राप्ि करून देण्याि येिे, 
िेव्हा वापरावी लागणारी शस्क्ि. यालाि watt-loss असेही म्हणिाि. 

 
Coriolis effect कोनिओनलस पनिणाम 
 

पृर्थ्वीच्या वलनामुळे, पृर्थ्वीवरील गचिमान पदाथािे उिर गोलाधाि उजवीकडे वळणे व दचक्षण 
गोलाधांि डावीकडे वळणे. 
 

Coriolis force कोनिओनलस पे्रिक 
 

पृर्थ्वीच्या वलनामुळे पृर्थ्वीसापेक्षा गचिमध्ये मानावा लागणारा पे्ररक यालाि कोचरओचलस प्रवगे 
म्हणिाि. 

 
corollary अिुनसद्ान्ि, उपनसद्ान्ि 
 

मूळ चसिान्िावरून आपोआप चनघणारा िो उपचसिान्ि. 
 

corona नकनिि, वणषवलय 
 

(१) वास्िवशास्त्राि, काही ठराचवक मयादेपेक्षा जास्ि चवदु्यत वियस्व असलेल्या वाहकाचं्या 
सभोविी, हविेील आयनीभवनामुळे, दृष्टीस पडणारा दीप्ि उत्सगय. 
 
(२) हवामानशास्त्राि, सूयय ककवा िदं्र याचं्या सभोविी इंद्रधनुष्ट्याप्रमाणे चदसणारी रंगीि वलये. 
दृचष्टमागािील ढगािले बारीक जलकण ही वलये चनमाण करिाि. 
 

corpuscle कनणका 
 

अचिशय सूक्ष्म कण. 
 

corpuscular कनणक मय 
 

(सूक्ष्म) कचणकेसबंंधी, ककवा (सूक्ष्म) कचणकािें बनलेले. 
 
corpuscular theory of light प्रकाशाची कनणका-उपपनत्त 
 

न्यूटनच्या कल्पनेनुसार दीप्ि पदाथािून अचि वगेाने बाहेर पडणाऱ्या कचणकापंासून प्रकाश ियार 
झालेला असिो. प्रकाशािी आपणाला जाणीव होिे यािा अथय असा की त्या कचणका डोळ्यािील 
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दृग्पटलावर आदळि असिाि. सध्याच्या पचरस्स्थिीि जरी ही मूळिी कल्पना अमान्य झालेली 
आहे आचण चिच्या ऐवजी प्रकाशािी िरंग-कल्पना जास्ि मान्यिा पावलेली आहे, िरी आिाशा 
उल्लेचखले जाणारे “फोटोन” (प्रकाशकण) न्यटूनच्या मूळ कल्पनेिी ठळकपणे आठवण देि 
आहेि. 
 

corrected lens शोनधि भभग 
 

प्रकाशचवज्ञानाि, एका चवचशष्ट प्रकारच्या सयुंक्ि कभगव्यहूासाठी हा शब्द वापरिाि. या प्रकारच्या 
कभगाि वणीय आचण गोलीय चविलन, पुष्ट्कळ प्रमाणाि, नाहीसे केलेले असिे. 
 

correlation सहसंबंध 
 

दोन िलराशींमधील अन्योन्य संबधं. 
 

corresponding angles संगि कोि, अिुबद् कोि 
 

दोन रेिानंा चिसरी रेिा छेदि असिा, छेदल्या जाणाऱ्या रेिाचं्या व छेदक रेिेच्या एकाि बाजूिे 
कोन. रेिा समािंर असिाना अनुबि कोन समान असिाि. 
 

corresponding parts अिुबद् घिक 
 

भचूमिीिील दोन आकृिींमधील समान अवस्थेिील बाजू अथवा कोन. 
 

corrosion गंज, भक्षण 
 

पदाथािे, चवशिेिः धािु ककवा संचमश्रणे यािें, हळूहळू संथपणे होणारे चवघटन ककवा नाश. हवा, 
पाणी, चवचवध रसायने ककवा चवदु्यत रासायचनक पदाथय या भक्षणाला कारणीभिू असिाि. उदा∘, 
लोहािे आस्क्सडेशन ककवा गजंणे. 
 

corrosive भक्षक 
 

गंज िढचवणारा ककवा भक्षण करणारा कोणिाही पदाथय. 
 
cos = cosine कोज्या, सहज्या 
 

चत्रकोणचमिीिील एक गुणोिर अथवा फल. काटकोन चत्रकोणामधील काटकोनाव्यचिचरक्ि ‘अन्य 
कोनालगििी बाजू भाचगले कणय’ या गुणोिरास त्या कोनािी को-ज्या अथवा सह-ज्या म्हणिाि. 
[५] 
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cosec = cosecant कोच्छे, व्यस्िज्या 
 

चत्रकोणचमिीिील ‘ज्या’ ह्या गुणोिरािा व्यत्यास. काटकोन चत्रकोणािील ‘कणय’ भाचगले 
कोनासमोरिी बाजू. या राशीस कोनािा कोंच्छे अथवा व्यस्ि-ज्या म्हणिाि. 
 

cosine curve को-ज्या वि, सहज्या आलेख 
 

y = eos (x) हा आलेख. 
 
cosecant curve को -च्छेवि , व्यस्िज्या आलेख 
 

y = cosec (x) या समीकरणािा आलेख. 
 

cosine law को-ज्या सूत्र 
 

(१) कोणत्याही प्रिलीय (समिल) चत्रकोणािील कोन A, B, C आचण त्याना अनुिमे संमुख 
असलेल्या बाजू a, b, c अशा रीिीने दशयचवल्या िर c2 = a2 + b2 - 2ab कोज्या (C) याला कोज्या 
–सूत्र म्हणिाि. 
 
(२) कोणत्याही गोलावरील चत्रकोणािे कोपरे A, B, C आचण त्यानंा अनुिमे संमुख िाप a, b, c 
असे दशयचवले िर कोज्या C = कोज्या a × कोज्या b + ज्या a × ज्या b × कोज्या γ याला 
कोज्यासूत्र म्हणिाि. 
 
अथाि, येथे γ = गोलावरील चत्रकोणाच्या C कोपऱ्याशी होणारा म्हणजे a आचण b या िापा ंमधील 
कोन.आचण a, b, c हे अनुिमे (जरी िाप असले िरी) त्या िापािें गोलमध्याशी होणारे संमुख 
कोन समजावयािे. 
 

cosmic वैर्श् (नवशेिण) 
 

एकंदरीि सवय चवश्वासंबधंी ककवा चवश्वािे लाक्षचणक. चवश्वािील िारे आचण दीर्मघका याचं्या संबधंाि 
ककवा त्याचं्या गिीचवियी. 
 

cosmic ray shower वैर्श् नकिणाचंा विाव 
 

अनेक आचण वजनाने हलके, आयनीकरण घडवनू आणणारे, कण अनंि अवकाशािून पृर्थ्वीकडे 
येि असिाना जेव्हा त्याचं्या अस्स्ित्वािी जाणीव होिे िेव्हा त्यानंा वैश्वचकरण म्हणिाि. हे सवय कण 
एकेका वैश्व चकरणापासून एकाि वळेी चनमाण होिाि असे मानिाि. 
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cosmic ray वैर्श् नकिण 
 

एका प्रकारिे प्रारण. यािे उत्पचिस्थान चवश्वािील िाराचदकाचं्या मधल्या अवकाशाि आहे असे 
मानिाि. हे प्रारण पृर्थ्वीकडे येिे िेव्हा आपल्या ध्यानाि येिे. या प्रकारािे पारगमनसामर्थ्यय फार 
असून िे सुमारे ४५ सेंचटमीटर जाडीच्या चशशािून ककवा ६० मीटर जाड पाण्याच्या थरािून आरपार 
जाऊ शकिाि. किुयकीय के्षत्राि हे चकरण चविचलि होिाि. शोधकािे नाव : आर. ए. चमचलकान; 
हे चकरण चवदु्यत उच्चयी वगेवान कणािें बनिाि. त्याचं्या मधील शस्क्ि २०००/१७००० mev येवढी 
आढळिे. 
 

cosmic repulsion वैर्श् उत्सािण 
 

वस्िुमानाशी संबचंधि नसलेला आचण दोन वस्िंूमधील वाढत्या अिंरानुसार वाढि जाणारा एक 
काल्पचनक पे्ररक. स्स्थचिक चवश्वािी प्रचिमा उभी करण्यासाठी आइनष्टाइन यानंी या पे्ररकािी 
प्रथमिः योजना केली होिी, िरी पुढे िी त्यानंी स्विःि सोडून चदली. 
 

cosmology नवर्श्स्स्िनि-शास्त्र 
 

िाचत्त्वक ज्योचिःशास्त्रािी एक शाखा. चहच्यामध्ये समग्र चवश्वािा साकल्याने अभ्यास करण्याि 
येिो; चवशिेिः त्यािी रिना, आकार, दीर्मघका, अचभ्रका यािें परस्पराशंी संबधं वगैरे. 
 

cosmos नवर्श् 
 

प्रत्यक्षाि पाहण्याि आलेले आचण त्याव्यचिचरक्ि कल्पनेने मानलेले सुसंघचटि आचण चनयमबि 
वास्िचवक व्यूह. 
 

cosmotron कॅास्मोरोि 
 

बु्रकहावने नॅशनल लॅबोरेटरीमध्ये वापराि असलेला, कसिोटोन पििीिा, प्रोटान-प्रवगेक. याच्या 
साहाय्याने २ िे ३ bev  येवढी प्रिंड शस्क्ि चनमाण करिा येिे. १ bev = १०¯१  इलेक्रान व्होल्ट इ°  

१ इलेरान व्होल्ट = १·६ × १०¯
१२ अगय. 

 
cot 
 

कोटँजंट अथवा कोस्पशय या गुणोिरािे सचंक्षप्ि रूप. 
 
cotangent को- स्पशष 
 

एक चत्रकोणचमिीय गुणोिर अथवा फल. काटकोनचत्रकोणाि चवचशष्ट कोनाशजेारच्या बाजूच्या 
कोनासमोरच्या बाजूशी (लंबाशी) गुणोिर. लेखनपिचि : cot 
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cotangent curve कोस्पशष वि 
 

y = cot x या समीकरणािा आलेख. 
 
coterminal angles सहबाहु कोि 
 

 ज्या कोनाच्या प्रारंभ-रेिा आचण अन्त्य रेिा एकरूप असिाि िे. प्रारंभ-रेिेच्या वलनामुळेही अशा 
प्रकारिे कोन ियार होऊ शकिाि. 
 

coulomb कूलोम 
 

चवदु्यत उच्चयािी राचश मोजण्यािे माप. ‘कूलोम’ या शास्त्रज्ञाच्या नावंावरून. 
१ कूलोम = ६·२८ × १०१८ इलेक्रानावंरिा उच्चय = १/१० ॲब कूलोम = ३ × १०९ स्टाट कूलोम. 
 

coulomb’s law कूलोमचा नियम 
 

या चनयमानुसार सजािीय चवदु्यत उच्चय परस्परानंा दूर लोटिाि, आचण चवजािीय उच्चय परस्परानंा 
ओढून घेिाि. यािील उत्सारण ककवा आकियण, त्यावरील उच्चयराशींच्या पचरमाणाच्या 
गुणाकाराशी सम प्रमाणाि आचण त्यामधील अंिराच्या वगाशी व्यस्ि प्रमाणाि असिे. 
 

coulometer कूलोम-मापक 
 

चवदु्यत-चवच्छेदक घट. चवच्छेदनामुळे मोकळ्या झालेल्या पदाथांिी मोजणी करून, घटािून 
जाणाऱ्या चवदु्यत उच्चयािे मापन करिा येिे. 
(वस्िुिः coulomb-meter.) 
 

count मोजणी 
 

प्रारणासंबधंीच्या मोजमापाि, आयनीभवनामुळे घडून येणाऱ्या पचरणामािी गणना करण्यािे साधन. 
चदलेल्या कालखंडामध्ये आयनीभवन घडल्यािी नोंद. 
 

counter, counter tube मोजणी-िनलका 
 

आयनीभवनािे आचवष्ट्कार केव्हा घडिाि आचण चकिी वळेा घडिाि हे मोजण्यािे (त्यािी मोजदाद 
करण्यािे) यंत्र. यामध्ये आयनीभवनािी चवचिया आचण प्रारण यािंाही अंिभाव होिो. 

 
counter-clockwise अपसव्य 
 

घड्याळाच्या िबकडीवरील काटे ज्या चदशनेे चफरिाि त्याच्या उलट चदशनेे (चफरणे). 
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counter-clockwise elliptically polarized light 
 

(पाहा left-handed elliptically polarized wave.) 
 
couple युग्म 
 

वास्िवशास्त्राि, दोन सारख्या मापािे, परंिु परस्पराचं्या चवरुि चदशनेे कायय घडचवणारे आचण, 
एकाि सरळ रेिेि नसणारे पे्ररक. चवदु्यत चवज्ञानाच्या सदंभाि परस्पराशंी चिकटून राचहलेले दोन 
चवजािीय वाहक. उदा॰, िपयुग्म (थमो-कपल). 

 
coupled circuits सहचािी नवदु्यत्सिणी 
 

परस्पराशंी साहियय असलेल्या दोन (चवदु्यत) सरणी. त्याचं्यािील सामर्थ्यािी अदलाबदल होऊ 
शकिे असा गुण त्यामध्ये सामावलेला असिो. 

 
covalence सहसंयुजिा 
 

दोन अणू एकत्र जोडणारा संयुजेिा पाश. प्रत्येक अणूने ह्यासाठी प्रत्येकी एक इलेक्रान चदल्याने 
बनणाऱ्या इलेक्रान जोडीिा हा पाश असिो. ककवा, एक अणु आपल्या शजेारच्या अणूबरोबर 
इलेक्रानाचं्या चकिी जोड्यािंा सह-उपयोग करू शकिो िे दशयचवणारी संख्या. अशा रीिीने 
उपयोगाि आणलेली प्रत्येक इलेक्रान-जोडी त्या दोन अणूंमधील सहसंयुजा पाश ठरिे. 
 

covalent bond सहसंयुज पाश 
 
(पाहा covalence) 

 
covariant सहचल 
 

ज्यामध्ये िलािे धनपूणांक घाि आहेि अशा समघाि बचैजक फलािे रेखीय रूपािंर केले असिा 
ज्यािे रूप बदलि नाही असे वरील बैचजक फलािील िलािें व गुणाकंािें फल. 

 
coversed sine 
 

यालाि coversine असेही म्हणिाि, A या कोनािी coversed sine (1-sin A) येवढी असिे 
 

coversine 
 

(पाहा coversed sine) 
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Cp 
 

कॅचसओचपअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 

Cr 
 

िोचमअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 

cracking (of oil) (िैल) भंजि 
 
creep सपषण, सिक 
 

सिि आचण दीघय कालपयंि दडपण िालू राचहल्याकारणाने धािूमध्ये सावकाश परंिु अनवरिपणे 
चनमाण होणारी चवकृचि. 
 

crith 
 

एक चलटर हायड्रोजनिे वजन (सा.ं िपमान, दाब) = ०·०८९८७३ ग्राम. 
 
critical angle सीमा-कोण 
 

प्रकाशचकरण जास्ि घनिेच्या माध्यमािून कमी घनिेच्या माध्यमाि प्रवशे करिो, त्या वळेी एका 
चवचशष्ट आयाि-कोनाच्या सदंभाि प्रणचमि चकरणािंी चदशा जास्ि घनिेच्या माध्यमाच्या पृष्ठाशी 
समािंर होिे. त्या वळेी जास्ि घनिेच्या माध्यमािील आयाि कोनाला सीमा-कोण म्हणिाि. 

 
critical mass सीमा-वस्िुमाि, सीमा-वस्िुिा 
 

अणुभट्टीमधील ककवा अण-ुअस्त्रामधील चवदलनीय (भजंनीय) द्रव्यािे कमीि कमी वस्िुमान (ककवा 
आकार). या अवस्थेि पृष्ठािून न्यरूान-चवसगय होऊ शकि नाही. यािाि अथय असा की 
स्वाभाचवकपणे होणारी चवदलनािी चियापरंपरा अव्याहि िालू राहिे. जेव्हा वस्िुमान जास्ि 
असिे िेव्हा ग्रास िुकचवण्यािी िाकद थोड्याशाि न्यूरानािं असिे. 
 

critical potential सीमा-वचषस्व 
 

आणव वास्िव शास्त्राि, सीमावियस्व म्हणजे एखाद्या इलेक्रानाला खालच्या पािळीवरून वरच्या 
पािळीवर नेण्यासाठी अवश्य असणारी शस्क्ि. 
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critical pressure सीमा-दमि 
 

सीमा िपमानाि वायूिे सादं्रीभवन घडवनू आणण्यास अवश्य िे दमन. 
 
critical state सीमा-अवस्िा 
 

 ज्या अवस्थेमध्ये एखाद्या पदाथािी द्रायु आचण वायु रूपे एका वळेी अस्स्ित्वाि असिाि. 
 
critical temperature सीमा-िपमाि 
 

(१) ज्या िपमानापेक्षा जास्ि िपमानाि एखादा पदाथय फक्ि वायु-अवस्थेिि राहू शकिो आचण 
चकिीही दाब वाढचवला िरी त्या पदाथािे द्रवीभवन होऊ शकि नाही िे सीमा-िपमान. 
 
(२) धािुचवज्ञानाि, धािूमध्ये ककवा चमश्रधािूमध्ये, िापचवल्यास ककवा चनवचवल्यास, ज्या िपमानाि 
चवकृचि चनमाण होिे िे. 
 

critical volume सीमा-आकािमाि 
 

सीमा-िपमानाि आचण सीमादमनाि, एक ग्राम रेणुभार पदाथय जेवढे आकारमान व्यापिो िे. 
 
Crooke’s dark space 
 

(पाहा cathode dark space) 
 

cross multiplication जात्य गुणाकाि 
 

समीकरणािील एका बाजूच्या अंशस्थानी असलेल्या राशीिा दुसऱ्या बाजूच्या छेदस्थानी 
असलेल्या राशीशी गुणाकार. ही चिया केल्याने दोन्ही बाजंूच्या चभन्नािंा (अपूणांकािा)चनरास 
होिो. 

 
cross ratio जात्य गुणोत्ति 
 

a, b, c, d या िार राशींिे जात्य गुणोिर त्या कोणत्या िमाने घेिल्या जािाि त्यावर अवलंबून 
राहिे. 

हे जात्य गुणोिर मानिाि. 
 
A, B, C, D हे जर एका सरल रेिेवरील िार कबदू असले िर  हे जात्य गुणोिर. लेखन 
पिचि { AB, CD }.  
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cross-section आडवा छेद, लंब-च्छेद 
 

घनपदाथािा आडव्या पािळीि छेद घेिल्याने चनमाण होणारे पृष्ठ. लाबंट पदाथाच्या लाबंीशी 
काटकोनाि घेिलेला छेद. 

 
crucible मूस 
 

(१) रासायचनक प्रयोगाि, पदाथय िापचवण्यासाठी अंगुस्िानाच्या आकृिीिे मािीिे, पोर्मसलीनिे 
ककवा चिनीमािीिे भाडें, मूस. 
 
(२) धािुचवज्ञानाि, वगेवगेळ्या वगािे लोह ककवा पोलाद चविळचवण्यासाठी केलेले भाडें. याि 
ियार केलेल्या पोलादाला “ िुचसबल प्रचियेिे पोलाद” म्हणिाि. 
 

crucible process मुशीची प्रनिया 
 

वगेवगेळ्या वगािे पोलाद व लोह एकत्र करून बंद मुशीमध्ये चविळचविाि. काही वळेा मुशीच्या 
आकृिीच्या चवचशष्ट भट्ट्या वापरिाि. ियार होणाऱ्या पोलादाि जे गुण पाचहजे असिील 
त्याप्रमाणे त्याि काबयन, मगेँनीज ककवा इिर पदाथय चमसळिाि. 

 
crucible steel मूस पोलाद 
 

मुशीच्या पििीने ियार केलेले पोलाद. 
 
crunode 
 

एखादे वि जेव्हा स्विःला एखाद्या कबदूमध्ये छेदिे, िेव्हा जर त्याच्या दोन शाखा ियार झाल्या 
आचण त्या शाखाचं्या त्या छेदनकबदूशी काढलेल्या स्पशयरेिा चभन्न असल्या िर त्या कबदूला crunode 
म्हणिाि. 

 
cryogenic शीिकिण पद्नि 
 

नीि िपमान चनमाण करण्यािी पिचि ककवा नीि िपमानाच्या संबधंाि. 
 
cryoscopy शीि-किण 
 

शीि िपमानाि (शीिावस्थेि) पदाथािे गुण चनचिि करणे. 
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crystal स्फनिक, िवा 
 

घनपदाथाच्या या प्रकाराि, त्यािील अण ू चनचिि आचण पुन्हा पुन्हा घडून येणाऱ्या समाचत्रक 
आकृिीि माडंलेले आढळिाि. याचं्या आकृिीिील पृष्ठे परस्पराशंी ठराचवक कोन करिाि. 
स्फचटकािे पृष्ठभागावरून त्यांिील अणूंिी माडंणी आचण चवचशष्ट आकृचि उघडकीस येिाि. 
बहुिेक प्रत्येक मलूद्रव्यािे ककवा संयुगािे शुि अवस्थेि स्फचटक असू शकिाि. 

 
crystal counter स्फनिक-गणक 
 

अशा गणकामध्ये एखाददुसरा चवचशष्ट प्रकारिा स्फचटक वापरला जािो. या स्फचटकाि 
आयनीभवनामुळे िात्पुरिी वाहकिा चनमाण होण्यािी शक्यिा असिे. 

 
crystal dynamics स्फनिक-गनिक 
 

स्फचटकामधील अणू आचण इलेक्रान याचं्या हालिालींिा अभ्यास करण्यािी चवज्ञानशाखा. 
 
crystal grating स्फनिक जालक 
 

क्ष-चकरण आचण त्यािें वणयपट यािंा अभ्यास करण्यासाठी जेव्हा स्फचटकािा चववियन-जालक 
म्हणून उपयोग करिाि, िेव्हा त्या स्फचटकालाि अशा प्रकारिे नाव देिाि. 
 

crystal nucleus स्फनिकाचे बीज 
 

अचििृप्ि चवद्रावामध्ये जेव्हा एखादा लहानसा स्फचटक ठेवण्याि येिो व जेव्हा त्याच्या सभोविी 
स्फचटकािी वाढ होि राहिे, िेव्हा त्या लहान स्फचटकािा बीजारोपणासाठी उपयोग केला असे 
म्हणिाि. 
 

crystal optics स्फनिक-प्रकाश नवज्ञाि 
 

स्फचटकामधून प्रकाशािे पारगमन आचण त्यासंबधंीिे चवज्ञान. 
 

crystal system स्फनिक-प्रकाि व्यहू 
 

स्फचटक-रिनेिील समात्रिा गुणानुसार स्फचटकािे साि मुख्य गण मानिाि. या रीिीने 
स्फचटकािें एकंदर ३२ प्रकार संभविाि आचण एकंदर २३० प्रकारच्या रिना संभविाि. 
 

crystal water स्फनिक जल 
 

(पाहा water of crystallization ) 
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crystalline स्फनिकी (नवशेिण) 
 

स्फचटकाप्रमाणे चदसणारे, स्फचटकािें बनलेले, ककवा स्फचटकाशंी सबंंध असलेले. 
 

crystallization स्फनिकीभवि/किण 
 

वायुरूप, चवरघळलेल्या स्स्थिीिील, द्रव ककवा चविळलेल्या स्स्थिीिील पदाथय जेव्हा पनुः 
घनावस्थेि येिो िेव्हा त्यािे स्फचटकीभवन होिे. 

 
crystallogram स्फनिक-नवविषि-आलेख 
 

स्फचटकािून क्ष चकरण गेल्याने चनमाण झालेले चववियन-चित्र. 
 
crystallographic axis स्फनिक-अक्ष 
 

(पाहा axis of crystal) 
 
crystallographic planes स्फनिक-प्रिले 
 

स्फचटकामधील समािंर आचण समान अंिरावरिी प्रिले. ही प्रिले स्फचटक-रिनेिील 
अणुमध्यािूंन जािाि असे मानिाि. 

 
crystallographic system 
 

(पाहा crystal system) 
 

crystallography स्फनिक-नवज्ञाि, िवक-नवज्ञाि 
 

स्फचटकाचं्या भौचमचिक आकृिींिा आचण गुणािंा अभ्यास करणारी वास्िवशास्त्रािील शाखा. 
crystallo-luminiscence स्फनिक-दीपि 
 

चवद्रावािून स्फचटक चनके्षचपि होि असिाना प्रकाशािा उत्सगय, आचण त्यािून चनमाण होणारा 
प्रकाश. 
 

Cs 
 

सीशीअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

Cu 
 

िाबंे मूलद्रव्यािें चिह्न. 
 
cu 
 

घनमापािे सचंक्षप्ि रूप. उदाहरणाथय, cu-ft. = घनफूट. 
 

cube घि 
 

सहा समभजु िौकोनािंा बनलेला घन. यािी चिन्ही, पचरमाणे (लाबंी, रंुदी, उंिी) सारख्या 
मापािी असिाि. यालाि regular hexahedron (सुिम िट पाश्वयक) म्हणिाि. 

 
cube-centered 
 

(पाहा body centered cube) 
 

cube root घिमूल 
 

चदलेल्या संख्येिे घनमूल, म्हणजे ज्या संख्येला त्याि संख्येने िीन वळेा गुचणले असिा मूळिी 
संख्या ियार होंिे िी. 
 

 
 
cubic घि 
 

गचणिामध्ये एखाद्या संख्येिा चिसरा घाि. 
 
cubic crystal नत्रघाि स्फनिक 

अशा प्रकारच्या स्फचटकामध्ये परस्पराशंी काटकोनाि असलेले आचण सारख्या लाबंीिे िीन अक्ष 
असिाि. 
 

cubic curve नत्रघािी वि 
 

चिसऱ्या घािाच्या समीकरणाने चनमाण होणारे प्रिलािील वि. 
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cubic equation नत्रघािी समीकिण 
 

अज्ञाि राशीिा चिसरा घाि धारण करणारी पदे ज्या समीकरणाि असिाि िे. 
उदा. ax3 + bx2 + cx + d = 0. 
 

cubic system नत्रघािी व्यहू 
 

स्फचटक चवज्ञानाि, स्फचटकािंा एक गट. यामधील स्फचटकानंा परस्पराशंी काटकोनाि असलेले 
िीन सारख्या लाबंीिे अक्ष असिाि. त्यानंाि isometric समपचरमाणी अथवा regular system 
सुिम व्यूह अशी नाव ेआहेि. 
 

cuboid नत्रघािीय 
 

घनासारखी आकृचि असलेला. 
 
cumulative frequency संकनलि आवृत्तिा 
 

आवृििा-वाटपामध्ये काही िम लावल्यानंिर एखाद्या आवृििेच्या अगोदर येणाऱ्या सवय 
आवृििािंी बेरीज. उदा॰, एखाद्या वगामध्ये ६० िे ७०%, ७० िे ८०%, ८० िे ९०% व ९० िे 
१००% गुण चमळवणाऱ्या चवद्यार्थ्यांिी आवृििा जर २, ४, ७, व ३ असली िर त्यािंील संकचलि 
आवृििा २, ६,१३,१६ असिाि. 
 

cumulative relative frequency संकनलि सापेक्ष आवृत्तिा 
 

आवृििा-वाटपामध्ये, एखाद्या चवचशष्ट मूल्यािी संकचलि आवृििा भानगले एकंदर मोजणी-संख्या 
(प्रयोग-संख्या).N 
 

cumulative symbols संकलिदशषक नचहे्न 
 

गुणाकार चिह्न (×) ककवा भाचगले चिह्न (÷) 
 

cupro- nickel क्युप्रो-निकेल 
 

७०% िाबंे आचण ३०% चनकेल यापासून बनलेला चमश्रधािु. 
 

curie क्यिूी 
 

चकरणोत्सार मोजण्यािे एकक. येवढ्या मापाच्या चकरणोत्साराि, चकरणोत्सारी समस्थानीयािून 
दर सेकंदाि ३·७ × १०१० चवघटने घटिाि आचण िे माप १ क्युरी असिे. 
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curic point क्यिूी भबदु 
 

लोहकिुयकी पदाथाि समकिुयकािे गुण येण्यास अवश्य िे चकमान िपमान. 
 
curium क्युनिअम 
 

चनसगाि न आढळणारे मानवचनर्ममि युरेचनअमपलीकडिे मूलद्रव्य. आणव िमाकं : ९६; सवांि 
जास्ि प्रमाणािील समस्थानीयािा आणवभार : २४५; संयुजापाश : ३; जी. टी. सेबोगय, आर. ए. 
जेम्स आचण ए. चधओसो यानी १९४४ साली प्लुटोचनअमवर (94 Pu 239) आल्फाकणािंा भचडमार 
करून चमळचवले. चिह्न : Cm. 
 

current प्रवाह 
 

(१) पाण्यािा ककवा उिर द्रावािा प्रवाह. 
 
(२) मुक्ि इलेक्रानािंा वाहक-द्रव्यािूंन प्रवाह. हा प्रवाह आंपेअि मापाने मोजिाि. 
 
(पाहा electric current) 
 

current density प्रवाह-घििा 
 

चवदु्यत प्रस्थाच्या दर एकक के्षत्रावरील सरासरी प्रवाह. आंपेअर/िौरसफूट ककवा आंपेअर/िौरस 
सेंचटमीटर अशा रीिीने प्रवाह-घनिा मोजिाि. 
 
(पाहा density of electricity) 

 
current effciency प्रवाहक्षमिा 
 

चवदु्यत चवच्छेदनाच्या प्रचियेमध्ये, सुटा होऊन चमळणाऱ्या पदाथािे ककवा रासायचनक दृष्ट्या 
बदललेल्या पदाथािे वस्िुमान आचण फॅराडे-चनयमापं्रमाणे गचणिकृत्याने चमळणारे पदाथािे वजन 
यािें गुणोिर. 
 

curvature वििा 
 

सरल रेिेशी िुलना करिा आढळणारा वाकडेपणा. चदलेल्या िापाि (विखंडाि) दर एकक 
लाबंीि आढळणारा चवके्षपािील फरक म्हणजे सरासरी वििा. जेव्हा िाप (विखंडाि) शून्य 
लाबंीिी मयादा गाठिो त्या वळेच्या सरासरी मूल्याला वििा म्हणिाि. जेव्हा एखाद्या कबदूशी 
विरेिेिी वििा चनचिि करावयािी असिे िेव्हा त्या कबदूशी विाला स्पशय करणारे एक वृि 



 अनुक्रमणिका 

काढाव.े त्या वृिािी व चदलेल्या विािी, त्या कबदूशी, वििा समान असिे असे मानिाि. त्या 
वृिाच्या चत्रज्येवरून वििा अजमाविाि. 
 

 
 
curvature of a circle वृत्त-वििा 
 

वृिाच्या बाबिीि एक स्स्थराकं. त्यािे मूल्य व्यस्िचत्रज्येयेवढे मानिाि. 
 
curvature of a field के्षत्राची वििा 
 

प्रकाश-चवज्ञानाि, कभगदोिािून चनमाण होणारे चविलन. या दोिामुळे प्रिलािील मूळ चित्रािे 
अक्षावर नसलेले प्रचिमा-कबदू प्रिलाि राहाि नाहीि; त्यािें स्थान एका विपृष्टावर येिे. यावरून 
दृचष्टके्षत्राला वििा प्राप्ि झाली असे म्हणिाि. 
 

curve वि (िेिा) 
 

(१) मुक्ििेिी एकि मात्रा असलेल्या िल-कबदूिा पथ. उदा॰, प्रिलाि एकमात्री समीकरणाशी 
जुळणारे ज्यािे चनबंधनािे संबंध असिाि अशा प्रकारिा पथ सरळ रेिेिा असिो. त्यािप्रमाणे x2 + 
y2 = 1 या समीकरणाशी जुळणारे १ मापािी चत्रज्या असलेले वृि. 
 
(२) कोपरा नसलेली, परंिु सरळ नाही अशी रेिा. चहच्यावरिे कोणिेही िीन कबदू एका सरळ रेिेि 
येऊ शकि नाहीि. 
 

curve fitting वि िेिेची जमवणूक 
 

चदलेल्या अटी पूणय करणारी ककवा प्रयोगचसि कबदंूिून जाणारी विरेिा ियार करणे. 
 
curve of intersection प्रनिच्छेदि वि 
 

दोन ककवा त्याहूंन जास्ि पृष्ठामंध्ये आढळणारी समान विरेिा. या चठकाणी िी पृष्ठे एकत्र येिाि व 
परस्परानंा छेदिाि. 
 

curve tracing वि आखंणे 
 

चनरचनराळे कबदू जोडून ककवा त्याचं्या अनुरोधाने विरूप आलेख ियार करणे. 
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curved surface विपृष्ठ 
 

ज्या पृष्ठावरील कोणिाही भाग प्रिलाि नसिो असे. 
 

curvilinear motion वि-गनि 
 

विरेिा-मागावरिी गचि. सरल रेिेिील नव्हे. उदा॰, सूयाभोविालिी ग्रहािंी गचि. 
 

cusp शंृग, िीक्ष्णाग्र 
 

वचिकेच्या दोन शाखा एकमेकींस एकाि कबदूि चमळि असिाना जर िेथे पूणय छेद होि नसेल िर 
अशा कबदूस िीक्ष्णाग्र म्हणाव.े keratoid cusp शृगंाकृचि अग्र; rhomphoid cusp िंच्वाकृचि अग्र. 
(पाहा acnode) 

 
cutting plane छेद-प्रिल 
 

शाकंवाच्या संदभाि, ज्या प्रिलामुळे सत ककवा असत शकुंच्छेद घडिो िे. 
 
cyan 
 

एक-संयुजी –CN मूलक. 
 
हायड्रोसायचनक अम्लापासून चमळिो. : चिह्न CN. 
 
(पाहा cyanide) 

 
cyanide सायिाइड 
 

-CN (cyan) हा एकसंयुजी मूलक असलेले कोणिेही संयुग. सायनाइड सयुंगे काबयनी सयुंगाि 
मोडि नाहीि. 
 

cybernetics 
 

स्वयंिचलि चनयंत्रणािे शास्त्र. हा शब्द चनजीव याचंत्रक साधनासबंंधी जसा वापरिाि िसाि िो 
सजीव साधनासबंंधी म्हणजे मानवी मेंदूसंबधंीही वापरिाि. 
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cycle आवृनत्त; चि; पनिवृत्त 
 

(१) एका ठराचवक कालखंडाि पयययशील राशीिी आढळणारी मूल्ये. (२) पनु्हा पुन्हा चनयचमिपणे 
आढळणारे आचवष्ट्कार. (३) ठराचवक कालािंराने होणारी पचरवृचि (पुनरावियन). 
 

cyclic चिीय 
 

(२) एका ककवा अनेक वृिाचं्या संदभाि. 
(३) पुनः पुनः उद्भवणारा. 
 

cyclic compound वलयाकृनि संयुग 
 

रसायनशास्त्राि, ज्यािील अणूंिी (ककवा काही अणूंिी) रिना वलयाप्रमाणे आहे असे संयुग. जसे: 
बेन्झीन, चपचरडीन. 
 

cyclic polygon चिीय बहुकोण 
 

ज्यािे सवय चशरोकबदू एका वृिावर असिाि असा बहुकोण (बहुभजु). 
 
cyclic quadrilateral चिीय चिुभुषज 
 

ज्या ििुभुयजािे (िौकोनािे) सवय चशरोकबदू एका वृिावर असिाि असा. 
 

cyclo-graph 
 

धािूिी चनवड आचण िपासणी करण्यासाठी बनचवलेले इलेक्रान चियेवर आधारलेले यंत्र. 
 

cycloid चलत् चनिया 
 

न घसरिा एका सरळ रेिेवरून वलन करीि असणाऱ्या एखाद्या वृिावरील ठराचवक कबदूिा पथ. 
(पाहा curtate cycloid, prolate cycloid, trochoid, आचण brachistochrone) 

 
cyclotrone सायक्लोरोि 
 

ई. ओ. लॅारेन्स यानंी १९३१ मध्ये शोधून काढलेले आचण १९३९-४० मध्ये सुधारून बनचवलेले 
उपकरण. याच्या साहाय्याने, प्रोटान, ड्यूटेरान वगैरे धनोच्चयी चवदु्यत कणानंा अचिशय प्रवचेगि 
करिा येिे, व नंिर त्यािंा चनरचनराळ्या मूलद्रव्यावर भचडमार करण्याि येिो. त्यािी रिना चवशिे 
प्रकारिी असिे, आचण त्यािून धावणाऱ्या कणामध्ये प्रत्येक फेरीि वगेवाढ होिे. 
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cylinder नचनि 
 

एक घन आकृचि. चहच्या दोन्ही अंगानंा प्रिलपृष्ठे असिाि व चिच्या विपृष्ठािी चदग्दर्मशका 
(directrix) एक अखंड (closed) विरेिा असिे. यािि वृिचिचि, चववृिचिचि, बहुभजुचिचि इ. 
प्रकार आढळिाि. 
 

cylinder of revolution पनिभ्रमण-नचनि 
 

एखादा काटकोन िौकोन त्याच्या कोणत्याही बाजूला अक्ष मानून चफरवल्याने चनमाण होणारी 
चिचिआकृचि. अशा चििीिा लंबच्छेद वृिाकृचि येिो. 
 

cylindrical surface नचत्याकृनि पृष्ठ 
 

एका सरल रेिेच्या पचरभ्रमणािून चनमाण होणारे पृष्ठ. भ्रमण करणाऱ्या रेिेला जननीरेिा 
(generatrix) म्हणिाि व ज्या विरेिेच्या अनुरोधाने भ्रमण घडिे चिला चदग्दर्मशका (directrix) 
म्हणिाि. 
 

cylindroid नचिीय 
 

(१) ज्यािे चदग्दर्मशकेच्या अल्पकाशी घेिलेले लंबच्छेद चववृिाकृचि असिाि िे. 
(२) जी सरल-रेिा दोन विानंा छेदिे व एका चवचशष्ट प्रिलाशी समािंर राहिे अशा रेिेच्या गिीिा 
पि. 
 

D 
 

डदु्यटेचरअम िें चिह्न. 
 

d 
 
ड्युटेरान िें चिह्न. 
 

d- 
 

डेक्स्रो- (दचक्षण-) या उपपदािे सचंक्षप्ि रूप. 
 
D-layer 
 

(पाहा ionosphere) 
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Δ (delta) डेल्िा 
 

अल्पक अथवा लहान राचश दशयचवणारे चिह्न. कोणत्याही मोठ्या राशीि होणारा अचिसूक्ष्म बदल 
दशयचवणारे चिह्न. ग्रीक मुळाक्षर. उच्चार : डेल्टा. 
 

Dalton’s law of absorption of gased डाल्िि याचंा वायुशोिणासंबंधीचा नियम 
 

चमश्रणामंधील चनरचनराळ्या वायूंिी चवद्राव्यिा त्यामध्ये कोणकोणिे चभन्न वायू असिाि त्यावर 
अवलंबून राहाि नाही आचण त्यामुळे चिच्याि फरकही पडि नाही. अथाि अशा वळेी घटक 
वायूमध्ये कोणत्याही प्रकारिी रासायचनक चवचिया घडून येि नाही असे गृहीि धरले आहे. 
 

Dalton’s law of definite proportions डाल्िि याचंा निनिि प्रमाणासंबंधीचा नियम 
 

संयुगी पदाथाच्या कोणत्याही नमुन्यामध्ये त्या संयुगामधील घटक मूलद्रव्ये वजनाने सारख्याि 
प्रमाणाि आढळिाि. यािाि अथय असा की जेव्हा मूलद्रव्यापंासून संयुग बनिे िेव्हा िी द्रव्ये 
वजनाने चनचिि प्रमाणाि भाग घेिाि. या चनचिि वजनाला संयोग-भाि अथवा संयोग-वजि 
म्हणिाि. 
 

Dalton’s law of partial pressure डाल्िि याचंा आंनशक दाबासंबंधीचा नियम 
 

चनरचनराळ्या वायूंपासून झालेल्या आचण ठराचवक आकारमानाच्या वायुचमश्रणावरील दाब प्रत्येक 
वायूच्या आंचशक दाबाचं्या बेरजेयेवढा असिो. आंचशक दाब म्हणजे एकि वायु ठराचवक 
आकारमानाि एकटाि असिाना त्यावर घडणारा दाब. 

 
damaging stress हानिकािक दबाव 
 

एखाद्या पदाथावर पडणारा चकमान दाब. यापेक्षा दाब जरी थोडासाही वाढचवला िरी पदाथय, त्यािे 
साधारण आयुमान संपण्यापूवीि, चनकामी होिो. 

 
damped oscillations संदनमि दोलिे 
 

एखादा व्यूह आंदोलने करीि असिाना, जेव्हा त्याच्या आंदोलनािंा परमप्रसर, कालानुसार, 
आस्िे आस्िे कमी कमी होि जािो िेव्हा त्या आंदोलनानंा संदनमि दोलिे म्हणिाि. कमी 
होण्यािा दर जर गचणिफलाने दाखचविा येण्यासारखा असला िर िे फल संदमनािे दशयक 
मानिाि. कमी होण्यािा दर -e फलाने दशयचवला िर िो व्यूह e-संदचमि मानण्यािा प्रघाि आहे 
यानाि संदनमि कंपिे असेही नाव आहे. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

damped vibration संदनमि कंपि 
 

या प्रकारच्या कंपनािंा परम प्रसर कालानुसार कमी कमी होि असिो. 
 
damping संदमि 
 

रोधामुळे गिीमध्ये होणारी घट. पदाथािी ककवा व्यूहािी गचि (याि चवदु्यत-उच्चयािाही समावशे 
होिो) जेव्हा कंपने ककवा दोलने या रूपाि आढळिे िेव्हा, अंिगयि ककवा बचहगयि कारणानंी, त्याि 
संदमन होि असिे. कारणे रोधकारक असिाि. अशा रीिीने गचि ककवा प्रचिया िमशः मंद होिे व 
अखेरीस समिोल अवस्थेि स्स्थर होिे. 
 

damping constant संदमि-स्स्ििाकं 
 

एकक कालावधीि झालेल्या, िमशः e फल पििीने कमी होि असलेल्या राशींच्या मानािे गुणोिर 
घेिले िर त्या गुणोिराच्या स्वाभाचवक लागचरिमला संदमि-स्स्ििाकं म्हणिाि. 
 

daraf 
 

इंग्रजीिील farad या शब्दािी अक्षरे उलट िमाने चलहून ियार होणारा शब्द. 
‘फाराड’ िे व्यस्ि रूप = १/फाराड. 
चवदु्यिूधारकामंध्ये (चवदु्यिू) चदशादेशन घडवनू आणण्यास होणाऱ्या चवरोधािे माप म्हणजे 
elastance या गुणािे मार अथवा धारकिेिे व्यस्ि रूप. 
(पाहा elastance) 
 

dark current अदीप्ि (नवदु्यत्) प्रवाह 
 

प्रकाश-चवदु्यत घटावर जेव्हा प्रकाश पाडला जािो, िेव्हा त्या घटामधील अवचशष्ट चवदु्यत प्रवाह. 
 
dark-line spectrum कृष्ट्णिेिीय वणालेख 
 

िकिकीि पृष्ठावर वणालेखािील कृष्ट्णवणीय रेिािंी माडंणी. अखंड वणालेखाि अनेक काळ्या 
रेघा दृष्टीस पडिाि, िेव्हा त्यालाही कृष्ट्णरेिीय वणालेख म्हणण्यािा प्रघाि आहे. 

 
dark space अदीप्ि प्रदेश 
 

वायूमधून होणाऱ्या चवदु्यत चवसजयनािा (सापेक्षिया) अप्रकाचशि भाग. 
(पाहा Aston dark space, Cathode dark space, Faraday dark space) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

dative bond दािा बंध 
 

सहसंयुज पाशािा एक प्रकार. ह्याि पाशबि करणारे इलेक्रान एकाि अणूमधून चमळालेले 
असिाि. 

 
datum (अिेकवचि: data) दत्त, प्राप्ि 
 

अभ्यासाने ककवा परीक्षणाने चमळचवलेली ककवा उपलब्ध झालेली माचहिी. अशा प्रकारे चदलेल्या, 
ककवा मान्य केलेल्या, पचरमाणािून ककवा ित्त्वािून नव ेनव े चनष्ट्किय काढिा येिाि ककवा आलेख 
ियार करिा येिाि. 
 

datum point आनद-भबदु भकवा प्रस्िाि-भबदु 
daughter element प्र-मूलर्द्व्य, नवघिि-मूलर्द्व्य 
 

चकरणोत्सारी मूलद्रव्यािंा ऱ्हास होि असिाना चनमाण होणारे द्रव्य (मूळच्या मूलद्रव्याला जिक-
मूलर्द्व्य म्हणिाि). 
 

D. C. डी. सी. 
 

चवजेिा सरल प्रवाह. ‘डायरेक्ट करंट’ यािे सचंक्षप्ि रूप. 
 

deactivate निस्ष्ट्िय किणे 
 

काययप्रवणिा नाहीशी करणे ककवा निस्ष्ट्िय किणे. असे झाले म्हणजे पदाथय ‘अप्रभावी’ होिो. 
 
de Broglie equation ड ब्रोल्यी समीकिण 

 

‘ड ब्रोल्यी’ िरंगािा िरंगायाम (ƛ) चनचिि करणारे समीकरण.  ‘प्लाकं’िा 
स्स्थराकं, m = वस्िुिा आचण v = इलेक्रानािा वगे.(mv = संवगे) 

 
de Broglie wave ड ब्रोल्यी ििंग 
 

िरंग-याचमकामध्ये, अणूपेक्षाही लहान मलूभिू कण वगेवान असिाना त्याच्याशी सहिचरि 
असलेला िरंग ककवा िरंगगण. याला स्िािंि ििंग असेही नाव आहे. 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

Debye Huckel theory of electrolytes डबाय हु्यकेल याचंा नवदु्यत् नवच्छेद्यासबंंधी नसद्ान्ि 
 

िीव्र चवदु्यत चवच्छेदे्य, पाण्याि चवरघळलेल्या अवस्थेि, जवळजवळ पूणयपणे आयनीभिू झालेली 
असिाि. आयनीभिू न झालेले रेणू त्याि बहुिेक नसिािि. आयनाचं्या आवरणाि ह्या मुक्ि 
आयनािंी हालिाल करण्यािी शस्क्ि कमी होऊन िे बाधंलेल्या अवस्थेि असिाि, असेही 
म्हणण्यािा प्रघाि आहे. 
 

Debye-Scherrer-Hull-method डबाय-शेििहल पद्नि 
 

क्ष-चकरण-चववियनािे एक िंत्र, िूणय रूपाि असलेल्या पदाथावर क्ष-चकरण शलाका आयाि झाली 
म्हणजे चििे चववियन होिे. चववर्मिि चकरण फोटो कािेवर पाडून त्यािें परीक्षण करिा येिे. 
 

deca-दहा 
 

दहा दशयचवणारे ग्रीक भािेिील उपपद. 
 

decagon दशकोण 
 

दहा सरलरेिानंी सीमाचंकि झालेला, दहा कोनािंा, बहुकोण. 
 

decameter डेका-मीिि 
 

दहा मीटर; अजमासे ३२·८०८ फूट. 
 

decantation निवळी ओिणे 
 

द्रव आचण घन ककवा चभन्न घनिेच्या दोन द्रवािें चमश्रण काही वळेपयंि चनिल ठेवले िर त्यािील 
जड (जास्ि घनिेिा) घटक िळाकडे जाऊन खाली बसिो. असे झाल्यावर, न ढवळिा, वरिा 
द्रव पदाथय काळजीपूवयक (अलगद) ओिून घेणाच्या चियेला चनवळी ओिणे असे म्हणिाि. 
 

decarburisation काबषि-नििास किणे 
 

लोह, पोलाद ककवा मुख्यत्व े लोह असणाऱ्या सचंमश्रणािूंन काबयन कमी करण्यािी, काढून 
टाकण्यािी, चिया. अशा वळेी िो पदाथय (संचमश्रण) काबयनबरोबर चियाशील असणाऱ्या माध्यमाि 
सपाटून िापचवण्याि येिो. (ही काबयन-चनरासािी चिया धािूच्या पृष्ठापासून मध्यभागाकडे कमी 
कमी होि जािे.) 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

decay ऱ्हास 
 

चकरणोत्सारी द्रव्यािील (गुणाि) आस्िे आस्िे होणारी घट. अशा वळेी अणुगभय आपोआप चवघचटि 
होिाि व त्यामंधून α ककवा β कण, y चकरण ककवा पोचझरान बाहेर पडिाि. 
 

decay constant ऱ्हास-स्स्ििाकं 
 

चकरणोत्सारी पदाथाच्या चवघटन पावण्याच्या दरािे, मूळच्या अवस्थेिील पदाथाच्या राशीशी, 
गुणोिर. हा स्स्थराकं सरासरी आयुमानािे व्यस्िरूपायेवढा असिो. 
 

decay modulus ऱ्हास-गुणाकं 
 

(१) ज्यािी संदचमि दोलने होि आहेि अशा व्यूहाच्या संदभाि, परमप्रसर 1/e येवढ्या मूल्यावर 
उिरण्यास लागणारा काळ.ऱ्हास गुणांक = १/ऱ्हास स्स्थराकं. 
(२) चकरणोत्साराच्या संदभाि, ऱ्हास-गुणाकं म्हणजेि त्या पदाथािे सरासरी आयुमान 
(पाहा decay constant) 
 

deceleration ऋण-प्रवेगि 
 

ऋण प्रवगे. कालानुसार जव (speed) कमी कमी होण्यािा वगे. 
 
deci-एकदशाशं 
 

दहावा चहस्सा दशयचवणारे ग्रीक भािेिील उपपद. 
 
decibel डेनसबेल 
 

डेचस म्हणजे दशाशं, अथाि एकदशाशं ‘बेल’. ‘बेल’ हे ध्वनीच्या िीव्रिेिे िुलनात्मक माप आहे. 
उदाहरणाथय, अ हा ध्वचन ब या ध्वनीपेक्षा २ ‘बेल’ नी मोठा असिो िेव्हा अ हा ब पेक्षा १०२ अथवा १० 
×१० पटींनी मोठा असिो. दोन ध्वनींमध्ये जर १ डेचसबेल येवढा फरक असेल िर एक दुसऱ्याच्या 
१००·१ अथवा १·२५९ पट इिका असिो. सचंक्षप्िरूप : db.N = 10 log I1 /I2यामध्ये N हे दोन 
ध्वनीमधील डेचसबले अंिर आचण I1, I2या वाॅट मापाने मोजलेल्या ध्वनींच्या िीव्रिा होि. (पाहा 
phon.) 
 

decimal दशाशं 
 

छेदस्थानी १० ककवा १० िा कोणिाही घाि असणारा अपूणांक. हा अपूणांक नेहेमीच्याप्रमाणे अंश 
आचण छेद असा चलहीि नाहीि. दशाशं लेखनपििीि,पूणांक डाव्या हािाला, मध्यंिरी एक कटब, 
आचण उजव्या हािाला अपूणांकािील अंक असे चलचहिाि. 



 अनुक्रमणिका 

 

उदा. ३ = ०·३; ३६१५ = ३·६१५   
१० १०००   

 
decimal logarithm 
 

(पाहा Brigg’s logarithm) 
 
decimal point दशाशं भबदु 
 

दशाशं लेखन पििीि पूणांक आचण दशाशं अपूणांक याचं्या मध्ये ठेवण्याि येणारे कटब. 
 

decimal system दशमाि-पद्नि 
 

(१) दहावर आधारलेली संख्या-गणन-पिचि. 
(२) मेचरक पििीिील मोजमापे दशमान (दशाशं) पििीिी असिाि. 
 

decimal system of angular measurements कोणमापिाची दशाशं पद्नि 
 

(पाहा centesimal system of angular measurements) 
 
declination िानंि (ज्यो.) 
 

ज्योचिःशास्त्राि, भगोलीय चविुववृिापासून मोजलेले आकाशस्थ ज्योिीिे कोनात्मक अंिर. 
 

declination axis िानंि-अक्ष 
 

िाचंिवृिाच्या मध्यािून जाणारा अक्ष. िाऱ्यािें वधे घेण्यासाठी वापरावयािी दुर्मबण या आखाभोविी 
चफरू शकिे. 
 

declination circle of a telescope दुर्टबणीविचे िानंि वृत्त 
 

दुर्मबण ज्या स्िंभावर उभारिाि, त्यावर एक अकंन केलेली िबकडी बसचवलेली असिे. चहच्या 
साहाय्याने इष्ट स्थानापासून मोजावयाच्या स्थानापयंििा िाचंिकोन मोजिा येिो. 

 
decimetric waves डेनसमीिि मापाचे ििंग 
 

 या प्रकारच्या चवदु्यत किुयकीय प्रारणािील िरंगायाम ०·१ िे १ मीटर येवढे असिाि. 
 



 अनुक्रमणिका 

deci-normal solution दशाशं-सममूल्य नवर्द्व 
 

एक चलटर द्रवामध्ये (पाण्याि) एकदशाशं सममूल्य ग्रामरेणुभार असणारे चवद्रव. 
 

decomposition नवघिि 
 

रासायचनक चवचियेमुळे कोठल्याही पदाथािील त्यािे मूळिे घटक भाग ककवा मूलद्रव्ये वगेळी 
होणे. नैसर्मगक “नाश”. 
 

decrepitation िडिड आवाज करूि उष्ट्णिेिे फुिणे 
 

स्फचटक ककवा खचनज पदाथय िापचवल्यामुळे त्याचं्यािील अंिगयि दबाव एका ठराचवक मयादेपयंि 
(ककवा पलीकडे) जािो व त्या कारणाने िो स्फचटक ककवा पदाथय िडिडून त्यािे िुकडे होिाि. 
 

deduce अिुनसनद् किणे 
 

चदलेल्या माचहिीवरून अंदाज करणे, चदलेल्या ित्त्वावरून, सुसंगि चविारपििीने चनष्ट्किय 
काढणे. 

 
deduct वजा किणे 
 

एखाद्या राशीिून दुसरी कमी करणे (काढून घेणे). 
 
deduction वजाबाकी (गनणि); अिुनसनद् (िकष शास्त्र) 
 

(१) एका राशीिून दुसरा राचश वजा करण्यािी चिया. 
(२) काही माचहिीमधून काढलेला चनष्ट्किय, अनुमान, वगैरे. 
 

deductive reasoning निगमिाची नवचािपद्नि 
 

एखादी गोष्ट ककवा प्रमेय गहृीि मानून त्याच्यापासून प्रारंभ करून सुसंगि चविारसरणीने चनष्ट्किय 
काढण्यािी रीचि. 

 
deep space खोल अवकाश 
 

सूययमालेच्या पलीकडिा अवकाश. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

defective equation सदोि समीकिण 
 

एका समीकरणािून दुसरे समीकरण ियार केल्यावर जर त्याला पचहल्यापेक्षा थोड्या चसचि (थोडी 
उिरे) असिील िर िे सदोि अथवा अपूणय समीकरण होिे. x2 + x = 0 या समीकरणाला x ने 
भाचगले िर x + 1 = 0 हे सदोि समीकरण ियार होिे यामध्ये x = 0 ही चसचि सापडि नाही. 

 
definite integral नवनिनिि संकनलि 
 

स्विलािी दोन (चभन्न) मूल्ये घेऊन काढलेल्या दोन अचनचिि सकंचलिामंधला फरक. 
उदाहरणाथय : f [x) िे चवचनचिि संकचलि 
= X िी २ मूल्ये घेऊन काढलेल्या संकचलिामंधला फरक. 

 
a 
∫ f [x] dx हें x = a आचण x = bया सीमामंधले चवचनचिि संकचलि असिे. 
b 

 
definite proportions 
 

(पाहा laws of definite proportions) 
 
definition व्याख्या 
 

एखाद्या पाचरभाचिक शब्दािे ककवा शब्दसमुच्चयािे स्पष्टीकरण. एखाद्यािे चवशिे गुण सागंून त्यािे 
वणयन करणे. 
 

deflocculation फुसफुशीिपणा िाहीसा किणे 
 

सूक्ष्म कणामंध्ये चवभागला गेलेला चनके्षप पनु्हा एकचत्रि होणे. अथाि हा संमीलनािा एक प्रकार 
मानिाि. संमीलन नाहीसे होणे म्हणजे चवचकरण ककवा चवस्कटले जाणे. 

 
deformation नवकृनि 
 

कोणत्याही कारणामुळे आकृिीि ककवा/ आचण आकाराि घडून येणारा बदल. 
 

deformation curve नवकृनि-वि 
 

एक प्रकारिा विरेिात्मक आलेख. यामध्ये प्रचिशि चवकृचि आचण काल ही चनबधंने योचजलेली 
असिाि. 
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degenerate conic भ्रष्ट शाकंव 
 

शाकंव म्हणजे शकूंिे चनरचनराळ्या अवस्थामंधील प्रिलानी घेिलेले छेद. शाकंवािी अंचिम सीमा 
अवस्था. कबदु, सरळरेिा, अथवा सरलरेिा युग्म यानंा शाकंवािी भ्रष्ट रूपे म्हणिाि. 

 
degradation of energy शक्िीचे अवििण 
 

प्रचिया घडली असिा जेव्हा प्राप्य शस्क्ि अप्राप्य होिे िेव्हा िी अविचरि झाली, म्हणजे खालच्या 
पािळीि आली, असे म्हणिाि. 

 
degradation of radiation प्रािणाचे अवििण 
 

एखाद्या प्रकारच्या प्रारणािे कमी कंप्रिेच्या प्रारणाि ककवा लहान पुजं-शक्िीि रूपािंर होणे. 
 
degree घाि; अशं 
 

वास्िवशास्त्राि उष्ट्णिा मोजण्यािे एकक. 
 
degree of a polynomial बहुपदाचा घािाकं 
 

बहुपदी वाक्यािील कोणत्याही पदामध्ये आढळणारा सवाि जास्ि मोठा घािाकं. 
 

degree of a term पदाचा घािाकं 
 

एखाद्या पदािील सवय अज्ञािाचं्या घािाकंािी बेरीज. उदा : x2 या पदािा घािाकं २; xy3 या पदािा 
घािाकं ४. 

 
degree of an equation समीकिणाचा घािाकं 
 

एखाद्या समीकरणािील चभन्न पदामंध्ये आढळून येणारा सवाि मोठा घािाकं. 
उदाहरणाथय, y4x + yx3 = c2 या समीकरणािील घािाकं ४ ककवा ३. अज्ञाि कोणिे घ्यावयािे 
त्यावर घािाकं अवलंबनू असिो. 
 

degree of an expression वाक्याचा घािाकं 
 

चदलेल्या वाक्यािील कोणत्याही पदािा कमाल घािाकं. 
उदा o. x5 = 3x4 + 5x – 7यािा घािाकं ५. 
ax6 + 5 bx - 9y3 x5 यािा घािाकं ८. 
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degree of an angle कोिाशं 
 

सरळ रेिेिे एका टोकाभोविीिे संपूणय वलन = ३६०°. यावरून जेवढे वलन झाले िेवढे त्या 
कोनािे अंश. 
 

degree of an arc चापकोण 
 

संबंध विुयळाच्या १/३६० भागािा मध्याशी संमुख कोन = १° 
 
degree of freedom मुक्ििेचे प्रमाण 
 

वास्िवशास्त्राि ककवा रसायनशास्त्राि, (दमन, िपमान, चवचशष्ट आकारमान इ.) स्विलािंी सखं्या. 
ही सखं्या चनचिि केल्याने, गचिमान रिनेमध्ये, एखाद्या व्यूहािी अवस्था ककवा कबदूिे स्थान 
ठरचवले जािे. 

 
dehydration निजषलीकिण 
 

(१) पदाथािील पाणी काढून टाकण्यािी प्रचिया. 
(२) ह्या प्रचियेमुळे ियार होणारी स्स्थचि. 

 
dehydrogenation हायड्रोजि-नििासि 
 

ऑस्क्सडेशनकारक ककवा क्षपणकारक चनदेशकािंा उपयोग करून एखाद्या काबयनी संयुगािील 
हायड्रोजन काढून टाकण्यािी चिया. 
 

de-ionization potential 
 

नचलकेिील वायिेू आयनीभवन होऊ शकि नाही इिक्या मयादेिील चवदु्यत्वियस्व. 
 
deliquescence नचघळणे 
 

(१) हविेील आद्रयिा शोिनू घेऊन चमळचवलेल्या पाण्याि चवरघळण्यािा गुण. 
(२) हविेील आद्रयिा शोिनू घेऊन हळूहळू चवरघळि जाण्यािी प्रचिया ककवा स्स्थचि. 
 

deliquescent नचघळणािा 
 

हविेील ओलावा शोिनू घेणारा. (२) हविेील ओलावा शोिनू घेिला जाण्यािी प्रचिया. 
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deka – दसपि 
 

दशपट दशयचवणारे ग्रीक भािेिील उपपद. 
 
dekametric waves डेकामीिि ििंग 
 

चवदु्यत्किुयकीय प्रारणािील १० िे १०० मीटर लाबंीिे िरंगायाम असणारे िरंग. 
 

delta डेल्िा 
 

(पाहाΔ. ही नोंद वणानुिमे D खाली पािवी येिे.) 
 

delta iron डेल्िा लोह 
 

चविळण्यािे िपमान सुमारे १४०५° सें आचण १५३५° सें याचं्या दरम्यान आहे अशा प्रकारिे शुि 
लोहािे एक अन्यरूप. हे लोहिुंबकाकडे आकर्मिि होि नाही. त्यािील अणुरिना 
आल्फालोहाप्रमाणे शरीर-मध्यम घन-जालकाि (body-centered cubic lattice) माडंल्याप्रमाणे 
असिे. 
 

delta rays डेल्िा नकिण 
 

दुय्यम इलेक्रानापासून ियार झालेले दुय्यम प्रारण. (दुय्यम इलेक्रान म्हणजे प्राथचमक 
प्रारणामुळे आयनीभवनाि चनमाण झालेले इलेक्रान. आल्फाचकरण, बीटाचकरण, पोचझरान 
इत्याचद प्राथचमक प्रारणािे प्रकार समजले जािाि.) दुय्यम इलेक्रानािूनही आयनीभवन संभविे. 
(जसे, पदाथावर आल्फाकणािंा भचडमार झाल्याने इलेक्रान बाहेर पडिाि). 
 

demagnetization किुषकत्व िाहीसे किणे 
 

एखाद्या पदाथािील ककवा अवकाशािील किुयकत्वािा गुण कमी करणे ककवा नाहीसा करणे. 
 
demagnetization curve निष्ट्किुषकीकिण-वि 
 

किुयकीय स्त्रोिािी घनिा आचण किुयकत्व देणारा पे्ररक यािंी, पे्ररकाच्या चभन्न चभन्न मूल्याचं्या 
संदभाि, परस्पर संबंध दशयचवणारी विरेिा (आलेख). (या प्रयोगाि किुयकत्वदायी पे्ररकािे मूल्य 
िृप्ि प्रवियनापासून शनू्य प्रवियनापयंि उिरचवले जािे.) 
 

de Moivre’s theorem डी म्वाव्ह्र नसद्ान्ि 
 

सदसत संख्येिा पूणांकी घाि करण्यािे सूत्र. [r(cos θ +i sin θ]n = rn (cosn θ + isin θ) 
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denary system दशाकं पद्नि 
 

१० ही संख्या आधारभिू मानण्यािी अंकलेखन पिचि. 
 
denaturant सदोिकािक 
 

एखादा पदाथय खाण्याला अयोग्य करण्यासाठी त्यामध्ये चमसळलेला अन्य पदाथय. उदा∘, एचथल 
आल्कोहोलमध्ये चमसळलेला मेचथल आल्कोहोल. 
 

denaturation सदोिीकिण 
 

कोणिाही पदाथय खाण्याला अयोग्य करण्यासाठी त्यामध्ये अन्य पदाथय चमसळण्यािी पिचि. 
 

denominator छेद 
 

प्रिचलि लेखनपििीमध्ये, अपूणांकािील, आडव्या रेिेखालिी संख्या. 
उदा॰, ⅓ याि ३ हा छेद मानिाि. 

 
densimeter घििामापक 
 

द्रावािी घनिा ककवा त्यािी संहचि मोजण्यािे साधन. 
 
densitometer प्रकाशीय घििा-मापक 
 

प्रकाश शास्त्रािील एक उपकरण. वणालेखािील रेिािंी, फोटो-कािेवरील प्रचिमेिी, वगैरे 
प्रकारािील घनिा (काळेपणा) मोजण्यािे एक उपकरण. 
 

density घििा 
 

(१) सवयसाधारणपणे वस्िूिी संहचि अथवा िी अवकाशाि कशा रीिीने (चकिी प्रमाणाि) 
चवखुरलेली आहे त्यािे माप. 
(२) चवशिेकरून, वस्िुिेिे आकारमानाशी गुणोिर. (पाहा photometric density, density of 
electricity, current density, luminous density.) 

 
density of electricity नवदु्यत्-(उच्चयाची) घििा 
 

एखाद्या पृष्ठावरील चवचशष्ट कबदूच्या भोविी, दर एकक के्षत्रावर असलेल्या, चवदु्यत उच्चयािे मान 
(उच्चयािी राचश) ककवा, चदलेल्या कबदूशी अवकाशािील दर एकक आकारमानाि समाचवष्ट 
झालेल्या चवदु्यत उच्चयािे मान. 
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density ratio घििा गुणोत्ति 
 

(१) दाब आचण िपमान समान असिाना वायूच्या घनिेिे हायड्रोजनच्या घनिेशी गुणोिर. यालाि 
घििा गुणोत्ति म्हणिाि. (२) चवचशष्ट गुरुत्व असेही नाव आहे. 
(पाहा relative density ) 
 

de-oxidation आस्क्सजि-नििास किणें 
 

(१) एखाद्या संयुगािील आस्क्सजन काढून टाकणे. यालाि (reduction) क्षपण असेही म्हणिाि. 
(२) धािुचवज्ञानाि, चविळलेल्या पोलादािील आस्क्सजनिे प्रमाण कमी करणे. यासाठी 
आस्क्सजन-आकियक मूलद्रव्यािी योजना करिाि. 
(३) अशा प्रकारच्या प्रचियेि संयुजा-अंक जास्ि (धन) ककवा कमी (ऋण) बनिों. 
 

departure अपगमि, फिक 
 

नकाशाि ककवा आलेखाि, एका ठराचवक कबदूपासून ककवा ठराचवक उभ्या रेिेपासून आडव्या 
चदशनेे मोजलेले अिंर. 
 

dependent variable पिचल 
 

एका िलराशीिे (स्विलािे) मूल्य बदलले असिा दुसऱ्या िलराशीिे (परिलािे) मूल्य बदलिे. 
उदाहरणाथय, x+4=y यामध्ये x ला जे मूल्य द्याव े त्यावर y िें मूल्य अवलंबून असिे. अथाि x 
स्विल,  y परिल मानिाि. 
 

depolarization नदशा-नवदेशि 
 

चदशादेशनाला चवरोध करणे, िे नाहीसे करणे ककवा होऊ न देणे; त्यासाठी योजलेल्या चिया 
प्रचिया चदशाचवदेशनािे प्रकार मानिाि. 

 
depth of focus फोकस साधण्याची मयादा 
 

प्रकाशीय उपकरणामध्ये कभग ककवा कभगव्यूह जेवढ्या अंिरावर सरकचवले असिाना स्पष्ट आचण 
रेखीव प्रचिमा पडू शकिे िे अंिर. अशा वळेी िेवढ्या अिंरावर कें द्राि फरक आढळून येि नाही. 

 
derivative अिुजाि 
 

िलाच्या संदभाि फलामध्ये घडणाऱ्या बदलािा िात्काचलक दर. फलािा आलेख काढला 
असिाना स्विल दशयचवणाऱ्या अक्षाशी आढळणारा विािा चवके्षपक (िढ ककवा उिार). 
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derived unit अिुजाि एकक 
 

एका ककवा अनेक मलूभिू एककावंर आधारलेले एकक. 
 
desiccant जल-शोिक 
 

पाण्याबिल आकियण असणारा पदाथय (उदा॰, कॅल्शम क्लोराइड). असा पदाथय आजूबाजूच्या 
हविेील आद्रयिा काढून टाकण्यासाठी वापरिाि. 
 

desiccation जलशोिण, 
 
Desiccator जलशोिक (साधि), आर्द्षिानििोधक (साधि) 
 

जलशोिक द्रव्यािा उपयोग करून पदाथािील आद्रयिा पूणयपणे नाहीशी करण्यासाठी, ककवा 
एखाद्या पदाथाि आद्रयिा चबलकूल जाऊ नये अशी दक्षिा बाळगण्यासाठी, उपयोगाि येणारे 
प्रयोगशाळेिील चवशिे प्रकारिे उपकरण. 
 

Descarte’s rule of signs डेकािष याचंा नचह्नासंबंधी नियम 
 

f (x) = 0 या समीकरणाच्या धनचिह्नाचंकि चसिींिी संख्या f (x) = 0 यामध्ये चजिक्या वळेा 
चिह्नाि बदल झालेला आढळिो त्यापेक्षा जास्ि असू शकि नाही. 
 

descriptive astronomy वणषिात्मक ज्योनििःशास्त्र 
 

आकाशािील ज्योचिसंबधंीिी, वास्िवीय ककवा गचणिशास्त्रीय माचहिी न देिा, नुसिी वणयनात्मक 
माचहिी देणारी ज्योचिःशास्त्रािी शाखा. 

 
descriptive geometry वणषिात्मक भूनमनि 
 

घनाकृचि पदाथांच्या बाबिीि भौचमचिक प्रश्नािंा आलेखद्वारा चविार करण्यािी शास्त्रशाखा. 
चशल्पशास्त्राि उपयोगी पडणारे वास्िूिे वगैरे घनपदाथांिे नकाश ेियार करण्यामध्ये या शाखेिा 
उपयोग होिो. 
 

desorption निष्ट्कासि 
 

घनपदाथाच्या पृष्ठामध्ये शोचिलेला वायु िेथून काढून टाकणे. याच्या उलट चियेला sorption 
अथवा शोिण म्हणिाि. 
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destructive distillation नवघििी ऊध्वषपािि 
 

हविेा जास्ि संपकय  न होऊ देिा एखाद्या काबयनी पदाथािे िापवनू चवघटन करणे व त्यािील 
बाष्ट्पनशील पदाथय प्रथमिः बाहेर काढून नंिर त्यािें सादं्रीभवन करून िो (सुया रूपाि) 
चमळचवणे. 

 
detached coefficient नवभक्ि गुणक 
 

अज्ञाि राशीपासून चवभक्ि असा गुणक. 
उदा. 35xयामध्यें 35 हा चवभक्ि गुणक आहे. 
 

detergent अपमाजषक 
 

(१) स्वच्छ करण्यािा गुण असणारे द्रव्य 
(२) (नाम) स्वच्छ करणारा पदाथय, उदा॰, साबण. 

 
determinant निधािक 
 

चभन्न पदािंी चवशिे प्रकारिी िौकोनाकृचि माडंणी. चनधारकािील पदाचं्या चवचशष्ट प्रकारे केलेल्या 
माडंणीवरून, काही चवशिे पििीने चनरचनराळ्या पदाचं्या गुणाकारािी बेरीज घ्यावयािी आहे असे 
सूचिि केलेले असिे. 

 
उदा॰. a1  a2  a3 = (a1  b2  c3 —a1  b3  c2) 
 b1  b2  b3 + (a2  b3  c1—a2  b1  c3) 
 c1  c2  c3 + (a3  b1  c2  — a3  b2 c1) 

 
determinate निनिि 
 

चवशिे (दशयचवलेले) गुण अथवा मयादा धारण करणारे. याच्या उलट अनिनिि म्हणजे 
indeterminate. 

 
determinate equation निनिि समीकिण 
 

अज्ञािािंी जेवढी संख्या असिे िेवढी समीकरणे उपलब्ध असिाना त्या समीकरण-संिापैकी एक. 
 
determinate problem निनिि कूिप्रश्ि 
 

संख्येने फक्ि मयाचदि चसचि (उिरे) ज्याला येिाि अशा प्रकारिा गचणिािील कूटप्रश्न. 
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determinate quantity निनिि िानश 
 

संख्येने फक्ि मयाचदि मूल्ये असिाि अशा प्रकारिी राचश. 
 
developable surface समिलक्षम विपृष्ठ 
 

जे पृष्ठ वि असूनही उलगडून एकाि प्रिलाि आणिा येिे िे. उदाहरणाथय : शकुं व सूचि. 
 

development of a curved surface विपृष्ठाचे समिलीकिण 
 

development of a solid घिपृष्ठाचे समिलीकिण 
 

कोठल्याही घनािी पृष्ठागें वळवनू सवय पृष्ठागें एकाि प्रिलाि आणणे. 
 

deuterium ड्यूिेनिअम 
 

हायड्रोजनिा समस्थानीय. 1H2 . एि. सी. यूरे, जी. एम. मफी आचण एफ. जी. चब्रकवडेे यानंी 
१९३१ मध्ये शोधून काढला. याला नेहमीच्या बोलण्याि जड हायड्रोजन म्हणिाि. 
आणविमाकं : १; आणवभार : २; आणव वस्िुमान : २·०१४७ (नेहमीच्या हायड्रोजन 
समस्थानीयाच्या, 1H1 च्या, सुमारे दुप्पट); नेहेमीच्या हायड्रोजन वायूि सुमारे ०·०२% इिका 
आढळिो, (१ : ५०००). ड्युटेचरअम अणुगभाि १ ड्युटेरान (एक प्रोटान व एक न्यरूॅान) आचण 
भोविाली १ इलेक्रान असिाि. रासायचनक चिह्न : D 
 

deuteron ड्यूिेिाि 
 

ड्यूटेचरअम अणूिा गभय. यामध्ये एक प्रोटान आचण एक न्यरूान असिो. रासायचनक चिह्न : d 
 
developer नवकासक 
 

फोटोच्या कािेवर उमटलेली अदृश्य प्रचिमा दृश्य करणारा पदाथय ज्याि चवरचवलेला आहे असे 
चवद्रव. 

 
deviation अपचलि 
 

गचणिशास्त्राि, चदलेल्या ककवा चमळचवलेल्या एकाि वस्िूच्या अनेक मूल्याचं्या सरासरी मूल्यािा 
कोणत्याही एका मूल्यापासून आढळणारा बैचजक फरक. उदाहरणाथय, a िे bपासून अपिलन a-b 
येवढे असिे. वास्िवशास्त्राि, प्रकाश चकरणािी ककवा इिर एखाद्या प्रकारच्या प्रारणािी, मुळािंल्या 
मागाच्या चदशशेी बदललेल्या मागािी चदशा जो कोन करिो िो अपिलनकोन. अथाि एका चवचशष्ट 
संदभाि, प्रणमन ककवा चववियन चकरणाशी आयािचकरणािा होणारा कोन. 
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dew-doint दंव-भबदु (िपमाि) 
 

स्स्थर दाब आचण िपमानाच्या पचरस्स्थिीि, हवा ज्या िपमानापयंि चनवचवली असिा चिच्यािील 
ओलावा िृप्ि अवस्थेला पोहोििो (व त्यामुळे बाष्ट्पािे सादं्रीभवन सुरू होिे) िे िपमान. 

 
Dewar flask डेवाि चंबू 
 

दुहेरी कभि असलेले भाडें. दोन्ही कभिींमधील जागा चनवाि असिे आचण चिच्या लगिच्या पृष्ठावर 
िादंी लावलेली असिे. द्रवरूप वायु वगैरे ठेवण्यासाठी ही भाडंी वापरिाि. 

 
dextro –दनक्षण 
 

उजवी चदशा दशयचवणारे उपपद. संके्षप: जो पदाथय चदशाचदष्ट प्रकाशािें दचक्षण–पचरवलंन घडवनू 
आणिो त्याला दचक्षण पचरवलनात्मक असे म्हणिाि. 

 
dextro–compound दनक्षण (पनिवलिी) संयुग 
 

दचक्षण चदशनेें पचरवलन करणारे संयुग. 
 
dextro–rotatory दनक्षण पनिवलिी 
 

उजव्या बाजूला वळचवण्यािा गुण असणे. या प्रकारच्या पदाथािून प्रिल–चदशाचदष्ट प्रकाश जाऊ 
लागला म्हणजे प्रिलािी पािळी उजवीकडे (घड्याळाच्या कायाचं्या चदशनेे) वळिे. 

 
dextro–rotatory compound 
 

प्रकाशीय काययप्रवण पदाथय. या प्रकारच्या संयुगािून चदशाचदष्ट प्रकाश जािाना त्यािी पािळी 
उजव्या चदशनेे वळिे. 
 

di – नि – 
 

दोन ककवा दोनदा असे दशयचवणारे उपपद. 
 

diagonal कणष 
 

कोणत्याही बहुकोणाच्या संदभाि, शजेारी नसलेले दोन चशरोकबदू साधंणारी सरळरेिा. 
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diagonal scale कणाधानिि मानपका 
 

एक चवशिे प्रकारिा सरल रेिा–समूह. याच्या साहाय्याने अिंरािें (लाबंीिे) एककाच्या १/१०० 
येवढे सूक्ष्ममापन करणे शक्य होिे. 

 
diagonal triangle 
 

(पाहा harmonic triangle) 
 

diagram िेखानचत्र 
 

रेिाचं्या साहाय्याने दाखचवलेले गुणचित्र. अशा प्रकारच्या चित्रामध्ये काही चवशिे गुण, काहीं दि 
अथवा आप्ि चवधाने, आचण कधीकधी काही चनष्ट्कियही दाखचवले जािाि. 

 
dialysis व्याश्लेिण, पािगमि 
 

अधयपायय पडद्यािून गेल्यामुळे स्फचटक–वृचि पदाथािे चवचकरण होऊ शकिे. ह्या घटनेिा फायदा 
घेऊन कचललवृचि पदाथय स्फचटकवृचि पदाथापासून वगेळे करिा येिाि. 
 

dialyser व्याश्लेिक, पािगामी 
 

पारगमनासाठी वापरण्याि येणारा अधयपायय पडदा. 
 

dialyzate व्यानश्लष्ट, पािगि 
 
अधयपायय पडद्यािून पारगमनाच्या चियेनें चमळचवलेला स्फचटकवृचि पदाथय. 

 
diamagnetic substance प्रनिकिुषकी पदािष 
 

या प्रकारच्या पदाथाि किुयकत्वािा गुण एकापेक्षा कमी आढळिो. असला पदाथय िुंबकाजवळ 
आणला िर उत्साचरि होिो, म्हणजेि त्यािी लाबं बाजू (लाबं पचरमाण) कियके्षत्रािील कियरेिाशंी 
काटकोनाि स्स्थर होिे. 
 

diamagnetism प्रनिकिुषकत्व 
 

किुयकीय प्रवणिा एकापेक्षा कमी (ऋण) असणेिा गुण. प्रचिकिुयकी पदाथांि िुंबकीय गुण एकापेक्षा 
कमी आढळिो, आचण असला पदाथय िुबंकके्षत्राि आणला असिा िो दूर सारला जािो. 
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diameter of a circle वृत्ताचा व्यास 
 

विुयळाच्या मध्यािून जाणारी आचण पचरघाशी सीमाचंकि होणारी सरल रेिा. व्यासाने विुयळािे दोन 
समान भाग पडिाि. 
 

diameter of a conic शाकंवाचा व्यास 
 

शाकंव म्हणजे शकुंच्छेद. शकुंच्छेद समध्य असल्यास त्याच्या मध्यािून जाणारी व त्याच्या पचरधीस 
दोन कबदंूि छेदणारी सरल रेिा. शाकंव चवमध्य असल्यास त्याच्या अक्षरेिेस (अक्षास) समािंर 
असणारी सरळ रेिा. 
(पाहा diameter of a circle) 
 

diameter of a sphere गोलाचा व्यास 
 

 गोलाच्या मध्यािून जाणारी आचण गोलपृष्ठाशी सीमाचंकि असलेली सरलरेिा. 
 

diastrophism पिल-नवरूपण 
 

भ-ूशास्त्राि, (१) पृर्थ्वीिे कवि चवकृि होऊन त्यापासून चनरचनराळी खंडे, पवयि, महासागर, वगैरे 
ियार होणे, (२) ज्या चियामंधून असे घडिे त्यािें पचरणाम. 
 

 diathermancy उष्ट्णिा-पािगमििा 
 

उष्ट्णिेिे पारगमन होण्यािा गुण. हा गुण साहचजकि उष्ट्णिा-चवरोधाच्या उलट प्रकारिा आहे. 
 

diathermometer उष्ट्णिा-पािगमिमापक 
 

उष्ट्णिेला चनरोधन चकिी होिे ककवा उष्ट्णिा पदाथािून चकिपि वाहू शकिे िे िपासून 
पाहण्यासाठी योजलेले उपकरण. 
 

diatomic molecule ियणुक िेणु 
 

दोन अणू असणारा रेणु. 
 
diatonic scale नवशुद् श्रेणी, िैसर्टगक स्विसप्िक (सं) 
 

सहज प्रवृिीने चनघणारी स्वरमाचलका. 
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dibasic निधािक 
 

ज्यािील हायड्रोजन अणु काढण्यास दोन धारक अणू ककवा मलूके लागिाि, त्या अम्लाला 
चद्वधारक अम्ल म्हणिाि. 

 
dichroic निवणी (नवशेिण) 
 

स्फचटक चनरचनराळ्या बाजूंनी पाचहले असिा त्याि चनरचनराळे रंग चदसून येिाि. या गुणाला 
(dichroism) चद्ववणयिा म्हणिाि. 
 

dichroiscope निवणष-दशषक 
 

चदशाचदष्ट प्रकाशाि दोन पूरक वणय दाखचवणारे साधन. 
 
dichroism निवणषिा 
 

स्फचटक चनरचनराळ्या बाजंूनी पाचहले असिा त्याि चनरचनराळे रंग चदसण्यािे गुण. परावर्मिि 
अथवा प्रणाचमि प्रकाशाि चनरचनराळ्या पािळींि असम शोिण झाल्यामुळे असे घडिे. 
 

dielectric नवदु्यत् नििोधक 
 

एखाद्या माध्यमाि चवदु्यत्के्षत्र प्रस्थाचपि करण्यासाठी वापरावी लागणारी शस्क्ि, अशंिः अथवा 
पूणयिया, परि चमळू शकिे. िेव्हा त्या पदाथाि चवदु्यत चनरोधनािा गुण आहे असे म्हणिाि. अशा 
प्रकारच्या माध्यमाि चवदु्यत प्रवाह नसिाना चवदु्यत के्षत्र असू शकिे. अशा प्रकारिे माध्यम चवजेला 
अवाहक असिे. 

 
dielectric absorption नवदु्यत् नििोधी शोिण 
 

या प्रकारच्या शोिणाने, ज्या माध्यमाि चवदु्यत चवरोधनािा गुण पूणयत्वाने नसिो त्याि चवदु्यत उच्चय 
झालेला आढळिो. असे माध्यम चवदु्यत के्षत्राि ठेचवले असिा हा चवदु्यत संिय जमल्यािे दृष्टीस पडू 
शकिे. 
 

dielectric constant नवदु्यि-नििोधि स्स्ििाकं 
 

स्स्थचिवियसीय चवके्षपक एक असिाना दर एकक आकारमानाि साठंलेली चवदु्यत स्स्थचि शस्क्ि 
चनचिि करणारा गुण. 
चवदु्यत्   प्रस्थामध्ये चदलेले 
माध्यम ठेवनू बनचवलेल्या 
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चवदु्यत  धारकािी धारणा = स्स्थराकं = d त्याि धारकाि हवा भरली 
 

F = q1  q2 यािं f = आकियक पे्ररक 
r · d q1 q2  = चवदु्यि उच्चय 

   r = माध्यमािी जाडी 
   d = १. 
     (चनवाि जागेि) 

चवदु्यत चनरोधन-स्स्थराकं 
 
dielectric loss नवदु्यत् नििोधि (जन्य) हानि 
 

माध्यमावर जेव्हा बदलत्या चवदु्यत के्षत्रािंा पचरणाम होिो, िेव्हा त्या चवदु्यत-चनरोधी माध्यमाि 
चवदु्यत शक्िीिे उष्ट्णिाशक्िीि रूपािंर होण्यािी त्वरा म्हणजे कालानुसार दर. 

 
difference of longitudes िेखाशंािंील अिंि 
 

दोन स्थानाचं्या रेखाशंामधील अंिर म्हणजे त्या रेखाशंवृिािंा चविुववृिाशी छेद झाल्याकारणाने 
चनमाण होणारा िाप. हा अंशाि मोजिाि. 

 
differential calculus सूक्ष्म- कलि 
 

एखाद्या स्विलाि होणारी अचिअल्प वाढ म्हणजे differential या वाढीला अनुसरून परिलािही 
वाढ होिे. स्विलवाढ आचण परिलवाढ याचं्या गुणोिराला िलन प्रमाणाकं (differential 
coefficient ) म्हणिाि. सूक्ष्मकलन पििीच्या गचणिाने, विािे प्रके्षप, अनैकचवध वगे, प्रवगे, 
पे्ररक इत्याचदकािंा, त्यािप्रमाणे फलाचं्या चकमान व कमाल मूल्यािंीही माचहिी चमळू शकिे. 

 
differential thermometer भेददशी िपमापक 
 

एकमेकाशंजेारी जोडलेल्या दोन चभन्न धािंूच्या पट्ट्यापासून ियार केलेले िपमापक. धािंूच्या 
प्रसरण ककवा आकंुिन घडून येण्यावर या यंत्रािी रिना केलेली असिे. 

 
differential calorimeter भेददशी कॅलोिीमापक 
 

पदाथाने बाहेर टाकलेली ककवा शोचिलेली उष्ट्णिा मोजण्यािे साधन. यािी रिना िपयुग्माच्या 
पििीवर केलेली असिे. 
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differentiation नवकलि 
 

कलन-शास्त्रािील एक काययपिचि. एखाद्या फलािा िलन प्रमाणाकं (differential coeffictient) 
काढण्यािी रीचि. उदा. y = xn या फलािा िलन प्रमाणाकं = dy/dx = nxn-1 . हा प्रकार 
संकलनाच्या (integration) उलट असिो. 
 

diffraction, नवविषि 
 

अपायय पदाथाच्या कडेवरून जािाना, प्रारणािी चदशा बदलली जाणे. 
 

diffraction angle नवविषि कोि 
 

(पाहा angle of diffraction) 
 

diffraction fringes नवविषि पट्ट 
 

प्रकाशिरंग अपायय पदाथाच्या कडेवरून जािाना वळिाि. त्या कारणाने जेथे खरोखर छाया 
पडावयािी िेथे कडेशी काळे-पाढंरे पटे्ट ियार होिाि. 

 
diffraction grating नवविषि जालक 
 

एका कािेच्या पृष्ठावर समािंर आचण सरळ सूक्ष्म खोबणी आखून ियार केलेले वणयपट पाडण्यािे 
साधन. दृश्य प्रकाशािा वणयपट पाडून त्यािी छाननी करण्यासाठी बहुधा सपाट कािेवर केलेले 
जालक वापरिाि याि दर २·५ सें. मीटरमध्ये सुमारे २०,००० सरल आचण समािंर रेिा 
आखलेल्या असिाि. जालकािून प्रकाश देणाऱ्या फटीकडे बचघिले िर चिच्या दोन्ही अंगानंा एक 
ककवा अनेक वणयपट चदसिाि. 
 

diffraction spectrum नवविषि वणालेख 
 

चववियन जालकासारख्या साधनािून चववियनािा उपयोग करून चनमाण केलेला वणयपट. 
 

diffuse reflection नवकीणष पिाविषि 
 

प्रकाशािे ककवा इिर चवदु्यत किुयकीय प्रारणािे चवचकरणक्षम पृष्ठावरून, सवय चदशाकंडे, झालेले 
परावियन. 
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diffusing surface नवकीिणक्षम पृष्ठ 
 

आयाि प्रारणाच्या (चवशिेिः प्रकाशीय) िरंगलाबंीच्यापेक्षा जास्ि खडबडीि पृष्ठ. अशा पृष्ठावरील 
परावियन एकाि चदशनेे न होिा सवय चदशानंी झालेले आढळिे. 

 
diffusion नवकीिण 
 

(१) एकमेकाशजेारी असलेल्या वायूंिे, द्रायूंिे ककवा स्थायूंिे, बाहेरून कसल्याही िऱ्हेिी पे्ररणा 
नसिाना, आस्िे आस्िे आिंरचमश्रण घडून येणे. असे होण्यािे कारण, आयन, अणु, रेणु अथवा 
कचललवृिीिे कण याचं्यामध्ये आढळून येणारी स्वाभाचवक गचि, हे होय. 
(२) पापदु्र्यामधून रेणूंिा प्रवाह होणे, ककवा 
(३) सस्च्छद्र माध्यमािून चरक्ि अवकाशाि अणूंिे, आयनािें अथवा द्रवरूप रेणूंिे सवय जागेि 
पसरणे हे चवचकरणािेि प्रकार आहेि. 

 
diffusion co-efficient नवकीिण-गुणक 
 

दोन द्रायूंमध्ये एक सेंचटमीटर अंिराि, सादं्रिेमधील चवके्षपक एक एककायेवढा असिाना, दर 
िौरस सेंचटमीटर के्षत्रािून दर सेंकंदाि चवकीणय पावणाऱ्या पदाथािी ग्राम सखं्या. यालाि 
चवकीरणक्षमिा diffusivity म्हणिाि. 

[६] 
 
diffusion of light प्रकाश नवकीिण 
 

परावियनामुळे ककवा संिमणामुळे घडून येणारे प्रकाशािे चवखुरले जाणे. 
 
diffusion potential नवकीिण वचषस् 
 

चभन्न िलिा असलेले आचण चवरुि चवदु्यत उच्चयािे आयन चवद्रवािून ककवा पडद्यािून जािाना, 
सादं्रिाचभन्निेमुळे, जेव्हा चवकीणय होिाि, िेव्हा त्याचं्यािील चभन्न िलिेमुळे त्याचं्यावरील 
चवदु्यत उच्चयािी सोडवणूक होिे. यािाि पचरणाम अखेरीस चवदु्यत विोभेद चनमाण करण्याि होिो. 
याला चवकीरण-वियस म्हणिाि. त्यामुळे शीघ्रगचि आयन मंदाविाि व मंदगचि आयन अवचेगि 
होिाि आचण त्याकारणाने उच्चयािंी सोडवणकू कमी होिे. 
 

diffusiometer नवकीिणमापक 
 

वायूमध्ये चवकीरण घडून येण्यािी त्वरा मोजण्यािे साधन. 
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diffusivity नवकीिणक्षमिा 
 

(पाहा diffusion coefficient) 
 

digestion पचि, नशजनवणे 
 

द्रव चमश्रण खूप वळे साधारण गरम ठेवनू “चशजचवणे”. 
 
digit अकं 
 

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ० यापंैकी प्रत्येक. 
 
digital computer अकंीय गणियतं्र 
 

(पाहा computer) 
 
dihedral angle नििल कोि 
 

दोन प्रिलामंधील (पृष्ठामंधील) कोन. हा कोन प्रिलाचं्या छेदरेिेशी ियार झालेला असिो. 
 
dihedral angle of a polyhedral angle बहुपृष्ठक कोिाचा नििल कोि 
 

बहुपृष्ठकाच्या कोणत्याही दोन लगिच्या प्रिलामंधील कोन. 
 
dilatometer नवस्फािणमापक 
 

घनपदाथािे प्रसरण अथवा आकंुिि मोजण्यािे साधन. िपमानािील फेरफारामुळे ककवा 
रासायचनक चवचियेमुळे आकारमानाि फरक घडून येिाि. 
 

diluent नविलकािक 
 

चवद्रवािील ज्याि चवरचवले जाण्यािी चिया होिे त्या पदाथािे आकारमान वाढचवण्यासाठी 
वापरला जाणारा चनस्ष्ट्िय घन ककवा द्रव पदाथय. 

 
dilute नविल, असंहि 
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dilute solution नविल नवर्द्व 
 

िुलनात्मक दृष्टीने, चवद्रावक जास्ि प्रमाणाि आचण चवद्राव्य कमी प्रमाणाि असणारे रासायचनक 
चवद्रव. 
 

dilution नविलिा, नविलीकिण 
 

(१) चवद्रवािी संहचि कमी करणे. 
(२) संहिीकरणाच्या उलट चिया. 
एकक पचरमाणािे चवद्राव्य ज्यामध्ये चवरचवलेले आहे अशा चवद्रवािे आकारमान. 

 
dilution law नविलिा-नियम 
 

(पाहा Ostwald’s law) 
 
dilution ratio नविलिेचे प्रमाण (गुणोत्ति) 
 

चवरलकारकािे आकारमान/चवद्रावकािे आकारमान. 
 
dimension पनिमाण, मात्रा 
 

अवकाशािील चवस्िार. एखाद्या कबदूिे अवकाशािील स्थान चनचिि करण्यासाठी चजिकी चनबधंने 
अवश्य असिाि चििकी त्यािी पचरमाणे (अथवा मात्रा) मानण्याि येिाि. युक्लीडच्या भचूमिीमध्ये 
अवकाशािी िीन पचरमाणे मानिाि. लाबंी, रंुदी अथवा खोली, आचण उंिी अथवा जाडी. 
 

dimension of a term पदाचा घािाकं 
 

पदामधील प्रत्येक अक्षराच्या घािािंी बेरीज. उदा॰, a b c या पदािा घािाकं िृिीय मानिाि. 
a2bc3 या पदािा घािाकं सहावा मानिाि. (यामध्ये अंकात्मक गुणकािा चविार करीि नाहीि) 
 

dimensional formula पानिमानणक सूत्र 
 

वास्िवीय राशींिा आचण मोजमापासाठी वापरलेल्या एककािंा लाबंी, वस्िुिा आचण काल 
दशयचवणाऱ्या एककाशंी सबंंध दाखचवणारे सूत्र. 

 
dimer निवानिक 
 

दोन सारख्या रेणूंिा संयोग. 
दोन रेणूंिे बनलेले बहुवाचरक (polymer). 
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dimolecular नििेणुक 
 

दोन रेणू असणारे ककवा त्याचं्याशी संबचंधि असणारे. याला bi-molecular असेही म्हणिाि. 
 
dimolecular reaction नििेणुकं नवनिया 
 

ज्या प्रकारच्या चवचियेंि दोन रेणूंनी भाग घेिला असिा त्याचं्यािं बदल घडिो िी चवचिया. ह्या 
चवचियेला bimolecular reaction ककवा reaction of the second order (दुसऱ्या प्रिीिी 
चवचिया) असेही म्हणिाि. 
 

dimorphic निरूपी, निआकृनिक 
 

चद्वरूपिेिा गुण असणारा (पदाथय). दोन चनराळ्या प्रकारच्या स्फचटक-प्रणालींि आढळण्यािा गुण 
ज्या पदाथांि आहे असा. 

 
dimorphism निरूपिा 
 

एखाद्या पदाथािा दोन चभन्न स्फचटकरूपे असण्यािा गुण. 
 

dimorphous निरूपी 
 

(पाहा polymorphism) 
 
diopter भभगप्रभाव, भभगाकं 
 

कभगािा ककवा चििीिा प्रणमनाच्या बाबिींिला प्रभाव दशयचवण्यािे एकक. कभगाि ककवा कभग-
व्यूहाि, मीटरमध्यें मोजलेल्या केन्द्रािंरािी व्यस्ि संख्या म्हणजे डायोप्टि चििीमध्ये, चििींपासून 
एक मीटर अंिरावर चकरणशलाकेिे एक सेंचटमीटर इिके चविलन घडवनू आणणारा प्रभाव 
म्हणजे नप्रझम डायोप्टि अथवा नचनिप्रभाव. 
 

dip of horizon नक्षनिजाशी िनिकोि 
 

चनरीक्षक चक्षचिजाच्या वरच्या अंगाला असिाना दृश्याकडे जाणाऱ्या रेिेिा चक्षचिजाशी होणारा 
कोन. 

 
dipole नि-अग्र 
 

(१) सारख्या मापाच्या परंिु चवरुि जाचि-चिह्नाचंकि दोन चवदु्यत उच्चयािंा व्यूह. 
(२) सारख्या मापाच्या परंिु चवरुि जाचि चिह्नाचंकि दोन किुयकीय अग्रािंा व्यूह. 
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(३) चद्व-अग्र अँटीना या शब्दािें सचंक्षप्िरूप. 
 

dipole ion 
 

(पाहा zwitterion) 
 
dipole moment नि-अग्र पनिवल 
 

चद्व-अग्र माडंणीिील एका चवदु्यत उच्चयािा, दोन्ही अग्रामंधील अंिराशी, गुणाकार. 
 
direct current (D. C.) सिल प्रवाह 
 

(पाहा continuous current) 
 
direct proportion सम गुणोत्ति 
 

जेव्हा दोन िलािंा भागाकार स्स्थर-मूल्य असिो िेव्हा िी िले समगुणोिराि आहेि असे 
म्हणिाि. 
 

direct variation 
 

(पाहा directly proportional) 
 
direct vision spectroscope समक्ष वणषदशषक 
 

वणयदशयकािा एक चवशिे प्रकार. यामध्ये अनेक चिचि अशा रीिींने माडंलेल्या असिाि की 
समािंरत्र, चिचि आचण वधे घेण्यािी दुर्मबण हे सवय एकाि सरळ नळीच्या आखंाशी समािंर व 
एकरेचिक असिाि. या प्रकारािं चववियन जालकािाही उपयोग करिा येिो. 
 

direction of an electric field नवदु्यिके्षत्र नदशा 
 

चवदु्यत के्षत्रािंील एका कबदूशी, त्या चठकाणी चवदु्यत धनउच्चय ठेचवला असिाना, त्यावरील पे्ररकािी 
चदशा. 
 

disaccharides डाय-सकॅॅिाइडज 
 

जलचवच्छेदनाने दोन मोनोसकॅरॉइड देणाऱ्या काबयनी सयुंगािंा गट. 
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discontinuous phase 
 

(पाहा dispersed phase) 
 

directed angle नदशानिष्ठ कोि 
 

कोणिाचह धन अथवा ऋण असा चनदेश करण्याजोगा कोन. 
 
directed line नदशानिष्ठ िेिा 
 

ज्या सरळरेिेिी, चिच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडे, चदशा चनदेचशि केलेली असिे अशी 
बाणचिह्नाचंकि रेिा. हा चनदेश घन, ऋण अशा प्रकारे करिाि. (पाहा sensed line) 

 
directed line segment नदशानिष्ठ िेिाखंड 
 

(पाहा directed line) 
 

directed number नदशानिष्ठ संख्या (अकं) 
 

ऋण अथवा धन चिह्नाचंकि संख्या. चनबधंन-अक्षावर आरंभकबदूपासून ऋण अथवा धन संख्या 
मोजण्यासंबधंी काही संकेि असिो अशा प्रकारिी संख्या. 

 
directing curve नदशादशषक वि, नदग्दर्टशका 
 

स्स्थर रेिेच्या (विाच्या) सदंभाि दुसरी रेिा चफरिे िेव्हा चिच्या चफरण्याने अवकाशाि एक पथ 
ियार होिो. अशा वळेी स्स्थर रेिेला चदशादशयक रेिा अथवा वि म्हणिाि. ियार होणारा पथ 
चिचि, शकुं इत्यादी आकृिींिा असिो. स्स्थर रेिेला (विाला) dirctrix अथवा चदग्दर्मशका असेही 
म्हणिाि. 

 
direction angles नदशा-कोण 
 

चनबधंनव्यूहािील अक्षाच्या संदभाि एखादी सरळरेिा धन चदशनेे, प्रारंभ चबदूभोविी, चफरिे िेव्हा 
वलनािूंन ियार होणारा लहानाि लहान कोन. 
 

direction cosine नदक्-को-भुज 
 

चत्रमात्र भचूमिींि कोठलीही रेिा अक्षरेिेच्या धनाग्ररेिेशी जो कोन करिे त्या कोनािा को-भजु. 
घनभचूमिींि िीन चनबंधनाक्ष असल्याने प्रत्येक रेिेला िीन चदक्-कोभजु असिाि. 

 



 अनुक्रमणिका 

direction number नदक्-अकं 
 

चदक्-कोभजुाशंी समप्रमाणाि असलेल्या संख्याजर cos∝/a = cosβ/b = cosγ/c आचण cos∝, 
cosβ, corγ हे चदक्-कोभजु असिील िर a, b, c हे चदक अंक होि. 
 

directly proportional समप्रमाणाि 
 

दोन िलापैकी जेव्हा एकाि बदल होि असिाना त्याि वळेी दुसऱ्याि त्याि प्रमाणाि बदल होि 
असिो िेव्हा िी दोन्ही िले परस्पराशी सम प्रमाणाि असिाि: उदा. : A/B = mयामध्ये m स्स्थर 
राहील अशा बिेाने A आचण B बदलिाि. 

 
director circle नदक्-दशषक वृत्त 
 

शकुंच्छेद समध्य असून त्याला बाह्यकबदूपासून स्पशयरेिा काढल्या व अशा स्पशयज्या एकमेकींस लंब 
होिील िर त्या कबदूिा पथ (िमणमागय). 

 
directrix नदग्दर्टशका 
 

प्रत्येक शकुंच्छेदाच्या प्रिलाि एक कबदु असा असिो कीं त्याला कें द्र म्हणिाि. आचण अशी एक 
सरळ रेिा असिे की चिला चदग्दर्मशका म्हणिाि. छेदपचरधीवरील कोणत्याही कबदूच्या बाबिींि, 
 

कें द्रान्िर 
= स्स्थराकं असिो. 

चदग्दर्मशकेपासून अिंर 
 

म्हणजेि, 
कें द्रान्िर 

= हे गुणोिर अपचरवियनीय असिे 
चदगंिर 

 
directrix of a cone सूचीची नदग्दर्टशका 
 

शकुं ककवा सूचि ियार होण्यासाठी वलन करणारी (गचिमान) रेिा ज्या आधाररेिेवरून चफरिे िी. 
 
directrix of a conic section शाकंवाची नदग्दर्टशका 
 

ज्या एका स्स्थररेिेपासूनिे शाकंवावरील कोणत्याही कबदूिे अंिर आचण त्याि कबदूिे एका 
स्स्थरकबदूपासूनिे अिंर यािें गुणोिर स्स्थरमूल्य असिे अशी रेिा. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

directrix of a cylinder नचिीची नदग्दर्टशका 
 

चििी चनमाण करणारी रेिा ज्या सीमाचंकि रेिेवरून चफरिे िी. चहलाि आधाररेिा असेही 
म्हणिाि. 

 
directrix of a surface पृष्ठाची नदग्दर्टशका 
 

शकुं, चिचि, चत्रपाश्वय, अथवा चपराचमड या आकृिींच्या पृष्ठािंी चनर्ममिी करणारी अखंड अथवा 
खंचडि विरेिा. (पाहा directing curve) 

 
discord नववाद (सं). 
 

संवादाच्या उलट. (पाहा : concord). 
 
discordant नववादी (सं.) 
 

संवादीच्या उलट. (पाहा : concordant). 
 
discrepancy नवसंगनि 
 

स्विंत्रपणे केलेल्या दोन प्रयोगािंील ककवा गचणिकृत्यािंील चसिीमध्ये आढळणारा फरक 
(वगेळेपणा). 
 

discrete अलग, पृिक् 
 

परस्परापंासून सुटे असणारे ककवा चवभक्ि. 
 
discriminant नववचेक 
 

चद्वघाि समीकरणाच्या चसिींच्या बाबिीिील सूत्र अशा प्रकारिे असिे.  
यामध्यें b2 - 4ac या पदसमूहाला चवविेक म्हणिाि. 

 
discharge उत्सगष 

 
साठून राचहलेले ककवा साठवनू ठेवलेले चवदु्यतउच्चय मोकळे होऊन जाणे. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

discharge-tube उत्सगष-िनलका 
 

एक चवशिे प्रकारिी चवदु्यत प्रस्थे लावलेली नचलका. चहच्यािील वायु, संपूणयपणें ककवा अंशिः, दूर 
केला असिा चिच्याि अचि अल्प दमन चनमाण झालेले असिे. त्या वळेी नळीिून होणाऱ्या चवदु्यत  
उत्सगािा नीट अभ्यास करिा येिो; कारण वायु जरी मुळाि अप्रवाही असला िरी 
अल्पदमनावस्थेि थोड्याशा चवदु्यत्वियस्वािं नळीमध्ये चवदु्यत्प्रवाह सुरू होऊ शकिो व िालू राहिो. 
 

disequilibrium असमिोल 
 

चवरुि पे्ररकािं ककवा चवरुि प्रकारच्या चवचियािं आढळणारा समिोलािा अभाव. 
 
disinfectant जंिुघ्ि 
 

(१) बॅक्टेचरया वगैरे मारण्यािा गुण असणारे. 
 (२) बॅक्टेचरआ मारणारा पदाथय (नाम). 
 

disintegration (radioactive) नकिणोत्सािी नवघिि 
 

आल्फा, बीटा कण, ककवा कधीकधी पोचझरान यािंा उत्सगय झाल्यानें चकरणोत्सारी अणुगभांिे 
होणारे चवघटन. या चवचियेमध्ये मूलद्रव्याच्या आणविमाकंाि बदल होिो. 

 
disintegration constant 
 

(पाहा decay constant) 
 
dispersed phase अपस्कनिि स्स्िनि 
 

कचललवृिी चवद्रवाि, द्रवामध्ये िरंगि असलेल्या (टागंलेल्या) कणािंी स्स्थचि. द्रवाला अखंड 
स्स्थचि अथवा continuous phase म्हणिाि. 

 
dispersion अपस्किण 
 

रसायनशास्त्राि, (१) द्रवरूप माध्यमािील सूक्ष्म कणािंी चवभक्ि होण्यािी ककवा िसे राहण्यािी 
स्स्थचि. (२) चमश्रणामध्ये एका पदाथािे दुसऱ्यामध्ये उत्कृष्टपणे चमसळले जाणे याला लंबन स्स्थचि 
म्हणिाि. 
वास्िवशास्त्राि, (१) चकरणािें सरसकट चवखुरले जाणे. (२) कंप्रिेनुसार ककवा िरंगायामानुसार 
ककवा इिर कोणत्याही चवचशष्ट गुणानुसार, प्रारणािी चवभागणी. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

dispersion medium अपस्किण माध्यम 
 

कचललवृिी चवद्रवािील अखंड स्स्थचि. 
 
dispersive lens 
 

(पाहा divergent lens) 
 
dispersive power अपस्किणप्रभाव 
 

अपस्करण प्रभाव = μ1 — μ2 / μ— 1 या मध्येμ1 आचण μ2 हे त्या माध्यमाि 1 आचण 2 या िरंगायामािें 
प्रणमनाकं आचण μ हा μ1  μ2 यािंा सरासरी प्रणमनाकं समजावा. 

 
dispersoid कनललवृनत्त पदािष 
 

कचललवृचि अथवा अचिसूक्ष्मपणे अपस्कचरि पदाथय. धािुचवज्ञानाि, चमश्रधािूच्या रिनेमध्ये 
आढळणारे सूक्ष्म आचण चवखुरलेले, बहुशः अचवद्राव्य, घटक. 
 

displacement अपसिण, स्िलािंि 
 

वास्िवशास्त्राि, (साधारणपणे आविी) गचिमान पदाथािे स्थलािंर दशयचवणारी सचदश राचश. 
स्थलािंर समिोल (स्स्थर) अवस्थेपासून मोजावयािे असिे. 
रसायनशास्त्राि, एक मूलद्रव्य, रेणु अथवा मूलक काढून त्याजागी दुसरे मूलद्रव्य, रेणु अथवा 
मूलक बसचवणे. 
(पाहा ionic displacement) 

 
displacement law 
 

(पाहा Soddy’s displacement law, Wiens’ displacement law) 
 
displacement series स्िलािंि श्रेनण 
 

चवदु्यत रासायचनक श्रेणीच्या समानाथी पाचरभाचिक संज्ञा. 
 

display दृश्य 
 

दूरमापन-शास्त्राि, ‘नोंद करून ठेवणारा’ या अथी. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

dissociation नवगमि 
 

एका पदाथािून दोन ककवा जास्ि (घटक) भाग मोकळे होऊन बाहेर पडणे. पदाथाच्या रिनेि 
भाग घेणारे रेणु भगं पावनू त्यािून ‘आयन’ ियार होणे. हा प्रकार चवद्रवाि घडिो. 

 
dissociation constant नवगमि-स्स्ििाकं 
 

चवगि अवस्थेिील संयुग समिोल स्स्थिीि चवगमन स्स्थराकं = 

घनायनािी काययप्रवणिा × 
ऋणायनािी काययप्रवणिा 
संयुगाच्या अचवगि भागािी 

काययप्रवणिा 
 

ठराचवक िपमानाि हा स्स्थराकं बदलि नाही. या चवगमन स्स्थराकंाला (dissociation constant) 
चवगमनअिल, (ionization constants) आयनीभवन अिल ककवा (equilibrium constants) 
समिोलिा अिल अशी नाव ेआहेि. 

 
dissociation point नवगमि भबदु 
 

एका पदाथांिे दुसऱ्या दोन ककवा जास्ि भागािं चवभागणी होण्यािे िपमान. 
 
dissonance नववाद (संगीि) 
 

(१) मेळ नसणे. (२) परस्पराशंी सहसंवादी नसलेले ध्वचन एकत्र केले िर त्यािून आघाि चनमाण 
होणे. 
 

distance formula अिंिदशषक सूत्र 
 

एखाद्या प्रिलािील ककवा अवकाशािील दोन कबदंूमधले अंिर खालील सूत्राने दाखचविाि. 
प्रिलाि,  अवकाशाि,  यािं x1 yx आचण x2 
y2 हे प्रिलािील कबदंूिे चनबधंनाकं आचण x1  y1  z1 आचण x2  y2  z2 हे अवकाशािील कबदंूिे चनबधंनाकं 
आहेि. 
 

distillate ऊध्वषपनिि 
 

ऊध्वयपिनाच्या प्रचियेि बाष्ट्पािे सदं्रवण झाल्यावर उपलब्ध होणारा द्रवपदाथय. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

distillation ऊध्वषपािि 
 

द्रवरूप पदाथय, त्याच्या उकळण्याच्या (क्कथन) िपमानापयंि, िापवनू त्याच्या बाष्ट्पािे चनववनू 
संद्रवण केले म्हणजे मूळिे द्रव परि चमळिे. अशा प्रकारे त्या द्रवािील अशुचि दूर करणे शक्य 
होिे. 

 
distortion नवकृनि 
 

प्रकाशचवज्ञानाि कभग (जन्य) चवकृिीशी समानाथी. कभगदोिाच्या संदभाि, साधारणपणे, चविलन 
दशयचवण्यासाठीही हा शब्द वापरिाि. 

 
distribution coefficient नवभाजि गुणक 
 

चवभागणी होण्यािे प्रमाण. याला partition coefficient असेही म्हणिाि. 
 
distribution graph नवभाजि-आलेख 
 

एखाद्या पदाथािे अनेक घटकाि चवभाजन केले असिा प्रत्येक घटकािे मूळ पदाथाशी व 
परस्पराशी प्रमाण दाखचवणारा आलेख. विुयळ म्हणजे मळू पदाथय कल्पून त्यािे चवभाजन केल्याने 
चनमाण झालेले घटक वृिखंडाचं्या रूपाि दाखचविाि. 

 
distribution law नवभाजि नियम 
 

एकमेकाि अचजबाि न चमसळणाऱ्या ककवा अंशिः न चमसळणाऱ्या दोन द्रवाचं्या व्यूहाि, दोन्ही 
द्रवामंध्ये चवरघळणारा असा एक पदाथय घािला असिा िो दोन्ही द्रवािं थोडा थोडा चवरघळून 
वाटला जािो. ही वाटणी एका ठराचवक प्रमाणाि होिे, आचण िे प्रमाण चवद्रावकाच्या पचरमाणावर 
अवलंबून नसिे. एका स्स्थरिपमानाि, (चवभाजनामुळे झालेल्या ) त्या दोन द्रवािंील संहिींिे 
गुणोिर स्स्थर असिे, आचण त्यािे मूल्य त्या पदाथांच्या दोन्ही द्रवािंील चवद्राव्यिेच्या 
गुणोिरायेवढे असिे. या गुणोिराला नवभाजि गुणक म्हणिाि. 
 

distributive law of multiplication गुणाकािासंबंधी नवभागणी नियम 
 

जेव्हा एखाद्या संयुक्ि वाक्याला एखाद्या अवयवाने गुचणले जािे, िेव्हा िो गुणाकार, त्या अवयवाने 
वाक्यािील प्रत्येक पदाला गुणून येणाऱ्या, गुणाकाराचं्या बेरजेयेवढा असिो. 
उदा॰ (a+b+c)d=ad+bd+cd. 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

divalent निसंयुजी 
 

रसायनशास्त्राि, दोन संयुजा असणारे म्हणजेि हायड्रोजनच्या दोन अणूबरोबर ककवा त्याच्या 
सममूल्याबरोबर सयंोचगि होणारे. 

 
divergent पिागामी 
 

िमशः दूर दूर जाणारा (नेणारा). 
 
divergent lens पिागामी भभग 
 

कडेपेक्षा मध्याशी जास्ि िपटे असणारे कभग. अशा कभगावर समािंर चकरण आयाि झाले िर 
त्यािून आरपार गेल्यावर िे परस्परापंासून दूर दूर गेलेले आढळिाि; त्यािें समािंरत्व नष्ट होिे, 
आचण त्या कारणाने त्यािें खरेखुरे कें द्र सापडि नाही. अशा प्रकारच्या कभगाला divergent lens, 
concave lens, dispersive lens, negative lens अशीही नाव ेआहेि. 
 

domain संचलि के्षत्र, प्रभाव के्षत्र 
 

लोहचवदु्यिीय अथवा लोहकिुयकीय पदाथािील एक चवशिे प्रदेश. त्यामधे एकचवध ककवा एकचदश 
किुयकीकरण, अथवा चवदु्यत चदशादेशन, अथवा किुयकीय चदशादेशन झालेले असिे हे त्यािे चवशिे 
होय. 

 
divergent series पिामूल्य श्रेणी 
 

अशा श्रेणीिील पदािंी बेरीज चनचिि मूल्यािी नसिे. या श्रेणीिील पदािंी बेरीज एकिर धन ककवा 
ऋण अनंि येवढी होिे ककवा िी दोलनशील असिे. दोलनाच्या सीमा धन ककवा ऋण अनंिापयंि 
असू शकिाि. 
 

divide भागणे 
 

एखाद्या संख्येिी चवभागणी करणे; चििे भाग पाडणे. 
 
dividend भाज्य 

(१) ज्या संख्येला भागावयािे िी. अपूणांकामध्ये अशंस्थानिी संख्या भाज्य असिे. 
(२) शअेर भाडंवल व्यवहाराि भाग-धारकानंा नफ्यािून द्यावयािा चहस्सा. 
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division भागाकाि 
 

एखाद्या सखं्येच्या बाबिीि असे दोन भाग शोधून काढावयािे असिाि की त्यािंील एक भाग 
दुसऱ्या भागाच्या संख्येयेवढ्या वळेा चमळचवला असिा बेरीज मूळ चदलेल्या संख्येयेवढी होिे. अशा 
वळेी मूळ संख्येशी कोणत्याही एका भागाने भागाकार केला असे म्हणिाि. चिह्न : ÷ . अपूणांकाि 
अंशस्थान भाज्य, छेदस्िाि भाजक मानिाि. 
 

dodecagon िादश कोण 
 

बारा बाजंूिा बहुकोण. 
 
dodecahedron िादश पृष्ठक 
 

बारा प्रिलानंी बनलेला बहुपषृ्ठक. सुिम द्वादश पृष्ठकािील प्रत्येक पृष्ठ सुिम पंिकोणी असिे आचण 
त्यािे बहुपृष्ठीय कोण समरूप असिाि. 

 
domain of a function or of a relation फलाचे अिवा संबंधाचे संचलि के्षत्र 
 

जर f (x) हे फल असेल िर x या बीजास ज्या अवकाशािून चफरिा येिे िो अवकाश. जर a<x<b 
असेल िर (a, b) यास x िा अवकाश (interval of definition) आचण (a, b) यास f (x) िे 
संचलिके्षत्र (domain) म्हणिाि. 

 
Doppler effiect डॉपलि पनिणाम 
 

जेव्हा िरंगािे उगमस्थान आचण चनरीक्षक याचं्यामधील अंिर बदलि असिे, िेव्हा भासमान ककवा 
प्रत्यक्षाि अनुभवाला येणारी िरंगकंप्रिा मूळच्या िरंगकंप्रिेपेक्षा चभन्न आढळिे. या प्रकाराला 
डॉप्लरपचरणाम म्हणिाि. उगमस्थान स्स्थर असून चनरीक्षक त्याच्या जवळ ककवा दूर जािो, अथवा 
चनरीक्षक स्स्थर असून उगमस्थान जवळ ककवा दूर जािे असे दोन चभन्न प्रकार संभविाि. 
कोणत्याही प्रकाराि अवश्य िो पचरणाम घडिोि. (१) जेव्हा उगमस्थान आचण चनरीक्षक यािील 
अंिर कमी होि जािे िेव्हा चनरीक्षकाला कंप्रिा वाढलेली आढळिे; आचण (२) जेव्हा अंिर वाढिे 
िेव्हा कंप्रिा कमी झालेली आढळिे. ध्वचन, प्रकाश आचण सवय प्रकारिी चवदु्यत-किुयकीय प्रारणे 
यामंध्ये हा पचरणाम घडून येिो. 
 

Doppler-Fizeau principle डॉप्लि-नफझो नियम 
 

वणयपटािील रेिा चविचलि होण्याच्या बाबिीि चफझो यानंी डॉप्लर-पचरणामािा आधार घेऊन 
बसचवलेला चनयम. 
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Doppler radio डॉप्लि िेनडओ 
 

धाविी असे्त्र ककवा अस्ग्नबाण यािंा माग काढण्यासाठी डॉपलर पचरणामािा उपयोग केलेले रेचडओ 
उपकरण. 
 

Doppler shift डॉप्लि सिक 
 

डॉप्लर-पचरणामामुळे िरंग-कंप्रिेि आढळणारा फरक दर सेकंदाला होणाऱ्या आवृचिसंख्येने 
दशयचवला जािो. 

 
dose-meter मात्रा-मापक, डोज-मापक 
 

चकरणोत्सारी प्रारणािा डोज (मात्रा) मोजण्यािे साधन. यालाि डोजीमीटर असेही नाव आहे. 
 
double refraction नि-प्रणमि 
 

प्रकाश स्फचटकािून आरपार जािो िेव्हा घडणारा आचवष्ट्कार. यालाि bi-refringence असेही 
म्हणिाि. स्फचटकािून जािाना एका प्रकाश-चकरणािे दोन चकरण होिाि. एकाला साधािण 
आचण दुसऱ्याला असाधािण म्हणिाि. दोन्ही चकरण परस्पराशंी काटकोनाि चदशाचदष्ट झालेले 
असिाि. या दोन्ही चकरणािें स्फचटकािून मागयिमणािे वगे व त्याचं्या चदशा चभन्न असिाि. 
 

double replacement दुहेिी पुििःस्िापि 
 

दोन संयुगाचं्या रासायचनक चवचियेि, दोन मूलित्त्व,े रेणू ककवा मलूक ह्यानंा त्याचं्या जागेवरून 
बाजूस सारून ककवा त्यािें पनुःस्थापन करून दोन नवीन संयुगे ियार होिाि, अशी चवचिया. 
 

double salt निनवध लवण 
 

चवद्रवािून स्फचटकीकरण होऊन बाहेर पडणाऱ्या दोन लवणािंा रैणव संयोग. हा संयुक्ि पदाथय 
चवरघळचवला असिाना दोन घटक-लवणािं त्यािे चवघटन होिे, म्हणजे दोन धािंूिे अणू आचण 
एक अम्लमलूक ककवा एक धािूिा अणु आचण दोन अम्लमूलक ह्याचं्या संयोगाला चद्वचवध लवण 
म्हणिाि. 
 

dot product 
 

(पाहा scalar product) 
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double-angle cosine formula नित्तकोण कोज्या सूत्र 
 

cos 2θ = cos2θ - sin2θ 
 
double-angle formulas नित्तकोण सूते्र 
 

चद्वि कोणाच्या चत्रकोणचमिीय सूत्रािें कोनाच्या चत्रकोणचमिीय सूत्राशी संबधं. 
 
double-angle sine formula नित्त कोणज्या सूते्र 
 

sin 2θ = 2 sinθ cosθ 
 
double-angle tangent formula नित्त कोण स्पशष सूत्र 
 

tan 2 θ = 2tan θ 
(1-tan² θ) 

 
double cusp 
 

(पाहा tacnode) 
 
double law of the mean मध्यमासंबंधी जोडनियम 
 

(पाहा extended law of the mean) 
 
double point नित्त भबदु 
 

विावरील एक चवचशष्ट कबदु. अशा कबदूशी विाच्या दोन शाखापंकैी एक शाखा दुसऱ्या शाखेला 
छेदिे ककवा स्पशय करिे. या कबदूपाशी विाला कमीि कमी दोन स्पशयरेिा असिाि. या स्पशयरेिा 
सत, असत आचण चभन्न ककवा िदात्म अशापंैकी काहीही असू शकिाि. 
 

double point of a curve विाविील नित्तभबदु 
 

ज्या कबदूमध्ये एखादे वि स्विःलाि छेचदिे िो, ककवा ज्या कबदूशी एक वि दुसऱ्या विािे 
स्पशयवि होिे िो. 
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double vision नित्त दृश्य 
 

चद्वनेत्री दुर्मबणीि आढळणारा एक दोि. दोन्ही दुर्मबणींिे प्रकाशीय अक्ष परस्पराशंी समािंर 
नसल्याने हा दोि चनमाण होिो, व त्यामुळे दोन्ही प्रचिमा एकरूप होण्याऐवजी, अलग आचण स्विंत्र 
दृष्टीस पडिाि. 

 
doublet नििय 
 

वास्िवशास्त्रिा, वणयरेिािंी जोडी. साधारणपणे एकि रेिा असल्यािा भास होि असला िरी 
चद्वियाि वस्िुिः दोन रेिा असिाि. त्यािंील िरंगायामािील फरक फार सूक्ष्म असिो. 
रसायनशास्त्राि, दोन अणूंमध्ये दोन इलेक्रान चवभागले गेल्यामुळे ियार होणारा एक अधु्रवीय 
संयुजपाश. 

 
drawing आलेख, (िाि) काढणे 
 

वास्िवशास्त्राि, चित्र काढणे ककवा चित्र, आलेख वगैरे. धािुचवज्ञानाि, चहऱ्याच्या वजेपट्टीिून 
खेिून घेऊन धािूिी िार काढणे. 

 
drone घोिस्वि (सं.) 
 

िंबोऱ्यािा आधारस्वर. या स्वराि इिर अनेक स्वर चमसळलेले असिाि; आचण त्यामुळे 
श्रुचिस्वरािंी अंिरे कायम राहिाि. 

 
dry analysis निर्द्षव,-नवश्लिेण छाििी 
 

वणयलेखनाने केलेले रासायचनक चवश्लेिण. चवद्रव स्वरूपािले चवचियाकारक पदाथय न वापरिा 
केलेले चवश्लेिण. 

 
dry cell कोिडा (नवदु्यत्) घि 
 

चवदु्यत्घटािा एक प्रकार. यािील चवदु्यत चवच्छेद्य, साधारणपणे, घट्ट जेलीसारखे अथवा सस्च्छद्र 
माध्यमाि शोिलेल्या अवस्थेि अथवा अप्रवाही रूपाि, घटामध्ये भरलेले असिे. त्या कारणाने िे 
इकडून चिकडे सरकि नाही आचण घट नेण्याआणण्याला सोयीस्कर होिो. 
 

dry ice घिावस्िेिील काबषि डाय ऑक्साइड 
 
ductility िंिुक्षमिा 
 

घन पदाथािा ओढून िार करिा येण्यािा गुण. 
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duality िैि 
 
duodecagon िादश भुजकोण 
 

(पाहाdodecagon) 
 
duodecimal system िादश (मापि) पद्नि 
 

१२ ही संख्या आधारभिू मानून योजलेली मोजण्यािी पिचि. चहला duodenary system असेही 
म्हणिाि. 
 

duodenary system of scale of notation 
 

(पाहा duo-decimal system) 
 
duplicate ratio निगोत्ति, वगषगुणोत्ति 
 

एखाद्या गुणोिराला त्यानेि गुणून चमळलेले गुणोिर उदा ⃘ : a/b या गुणोिरािे a2/b2  हे वगय-
गुणोिर असिे 

 
Dy 
 

चडस्प्रोचसअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
dyad निचयी, निसंयुजी 
 

दोन सयुंजा असणारे रासायचनक मूलद्रव्य. 
 
dye िंग 
 

रंग असणारा पदाथय ककवा ज्या पदाथाच्या चवद्रवािून िो शोिनू घेिल्यामुळे िंिु रंगीि होिो िो. 
 
dynactinometer प्रकाशनकिणमापक 
 

प्रकाशजनक चकरणािी िीव्रिा मोजण्यािे साधन. या साधनािा उपयोग करून प्रकाशीय कभगाच्या 
प्रभावािा अंदाज करिा येिो. 
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dynamic balance गनिक िोल 
 

पदाथाला साधी ककवा वलनात्मक गचि असिाना आढळणारा िोल. 
 
dynamic equilibrium गनिक समिोल 
 

एखाद्या पदाथावर ककवा व्यहूावर दोन परस्परचवरोधी पे्ररक एकाि वळेी िालू असिाना त्या वळेेिी 
अवस्था. 
 

dynamic geology गनिक भू-शास्त्र 
 

भसू्िराच्या बाबिीि आढळणारे फरक व त्यािंी कारणे यासंबंधीिा अभ्यास करण्यािे शास्त्र. 
 
dynamic load गनिक भाि 
 

गचिमान अवस्थेि बदलिे, कमीजास्ि होणारे, ओझे. 
 
dynamic strength गनिक प्रभाव 
 

आघािाला घडणारा चवरोध अथवा कंपनात्मक दबाब. 
 
dynamic stress गनिक दबाव 
 

पदाथािी परीक्षा करिाना जेव्हा एखादा दबाव एकदम लावण्याि येिो व जेव्हा, त्यामुळे, दबाव 
लावलेल्या भागाि गचि चनमाण होिे िेव्हािा दबाव. 

 
dynamics गनिक 
 

वस्िुमान आचण पे्ररक यािंा अभ्यास करण्यािे शास्त्र पे्ररकामुळे वस्िूला गचि चमळिे आचण पे्ररकाि 
बदल झाला म्हणजे गिीि बदल होिो. पे्ररकामुळे स्वाग्रही पदाथाि िाण चनमाण होिो. या शास्त्रािे 
स्स्थचिक (statics) आचण केवळ गनिक (kinematics) असे दोन प्रकार आहेि. 
 

dynamo डायिामो, (नवदु्यि) जनित्र 
 

याचंत्रक शक्िीिे चवदु्यत शक्िीि रूपािंर करण्यािे साधन. 
 
dynamometer गनिमापक 
 

(१) पे्ररकािून, चवशिेिः स्नायू वगैरेिून उद्भवणारी शक्िी मोजण्यािे उपकरण. 
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(२) इंजनािी िुरगिा (हासय पॉवर) मोजण्यािे साधन. 
(३) चवदु्यत शास्त्राि वापरली जाणारी व्होल्टमीटर, आमीटर, वाटमीटर इत्याचद उपकरणे या 
वगांिि मोडिाि. 
 

dynatron 
 

म्हणजेि मेसॉन. पूवीच्या काळी हा शब्द वापरीि असि. 
 
dyne डाइि 
 

C. G. S.पििीिील पे्ररकािे एकक. 
१ ग्राम वस्िूवर १ डाइन पे्ररक लावला िर चिच्याि चनमाण होणारा प्रवगे १ सेंचटमीटर दरसेकंद 
दरसेकंद एवढा असिो. १ डाईन ∿ १/९८१ग्राम 
 

dysprosium नडस्प्रोनसअम 
 

चत्रसयुंजी धािुरूप मूलद्रव्य. दुर्ममळ मािीपकैी एक. ब्बा बोड्रान याने १८८६ साली शोधून काढले. 
आणव िमाकं : ६६; आणवभार १६२·४६; चिह्न : Dy 

 
E 
 

आइनष्टाइचनअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

e 
 

स्वाभाचवक अथवा नेचपअर लागाचरथमिा आधार. 
 
e=२·७१८२८१८२८४……… 
 

e, , –1 e ° 
 

इलेक्रान, इलेरानवरील ऋणचवदु्यत उच्चय. 
त्यािप्रमाणे त्यावरील अचिसूक्ष्म वस्िुमान दशयचवणारी चिहे्न. 
 

e+, +e° 
 

पोचझरान, त्यावरील धनचवदु्यत उच्चय, 
त्यािप्रमाणे त्यावरील अचिसूक्ष्म वस्िुमान दशयचवणारी चिहे्न. 
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e–center 
 

(पाहा ⅒ex-center) 
 
E layer 
 

(पाहा ionosphere) 
 
e/m 
 

कोणत्याही (इलेक्रानवरील) चवदु्यत्संिय असलेल्या कणावरील चवदु्यत सिंय व (इलेक्रानािें) 
कणािें वस्िुमान यािंा भागाकार. हा त्या कणाच्या बाबिींि (वगे स्स्थर असल्यास) स्स्थर असिो. 

 
ebullioscope बुदबुदायि दशषक 
 

द्रवािें क्कथन-िपमान ठरचवण्यािे साधन. चवशिेिः, आल्कोहोलचमचश्रि द्रवािंा क्कथन-कबदु मोजून 
त्यावरून त्यािील आल्कोहोलिे प्रमाण ठरचवण्यािे साधन. 

 
eccentricity नवमध्यिा 
 

शाकंवाच्या संदभाि, विावरील एखाद्या कबदूपासूनिे कें द्रापयंि अंिर आचण त्याि कबदूपासूनिे 
एका चवचशष्ट रेिेपयंि अंिर यािें गुणोिर म्हणजे चवमध्यिा. (या चवचशष्ट रेिेला directrix अथवा 
चदग्दर्मशका म्हणिाि) चववृिाि हे गुणोिर १ पेक्षा लहान, अन्वस्िाि १ आचण अपास्िाि १ पेक्षा 
मोठे असिे. 

 
echelon grating सोपाि जालक 
 

एक प्रकारिें चववियन जालक. यािं सारख्या जाडीच्या २० िे ४० कािेच्या पट्ट्या, प्रकाशदृष्ट्या 
परस्पराशंी चिकटवनू ठेवलेल्या असिाि, आचण त्यािंी माडंणी चजन्याच्या पायऱ्यापं्रमाणे केलेली 
असिे. प्रत्येक पायरीिी रंुदी सुमारे १ चम. चम. अशा प्रकारच्या जालकािा चवश्लेिण प्रभाव फार 
मोठा म्हणजे सुमारे १०,००,००० येवढा असू शकिो. 
 

echo प्रनिध्वनि 
 

(१) संिमण माध्यमाि परावर्मिि झालेला िरंग ककवा िरंग-समुच्चय. यािील चवशिे म्हणजे 
परावर्मिि िरंगािी महिा आचण कालावचध पुरेसे असल्याकारणाने अनेक वळेा मळू िरंग आचण 
परावर्मिि िरंग यािंी स्विंत्रपणे जाणीव होऊ शकिे. 
(२) ध्वचनशास्त्राि, परावर्मिि िरंग कमीि कमी ⅒ सेकंदानंिर ऐकू आला िर त्यािे स्विंत्र 
अस्स्ित्व जाणविे. 
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echo depth-sounding ग्रनिध्वनिक गंभीििामापि 
 

(पाहा sonar) 
 
echo ranging प्रनिध्वनिक पिासि 
 

पाण्याखाली असलेल्या पदाथािे अंिर आचण िो कोणत्या चदशलेा आहे या बाबिीि चनणयय 
घेण्यासाठी ‘सोनार’ यंत्र वापरिाि. त्या पििीला हे नाव आहे. ह्यािी रिना प्रचिध्वनी घडवनू 
आणण्यावर आधारलेली असिे. 
 

eclipse ग्रहण 
 

एका ज्योिीिे दुसऱ्या ज्योिीमुळे झाकले जाणे. हा शब्द बहुधा सूयय, िंद्र आचण ग्रहािें उपग्रह 
याचं्या संबधंाने वापरिाि. जेव्हा एखादा िारा िदं्रापाठीमागे ककवा ग्रहापाठीमागे गेल्या कारणाने 
अदृश्य होिो िेव्हा त्या ग्रहण प्रकाराला चपधान (occultation) म्हणिाि. 

 
eclipse of the moon चंर्द्ग्रहण 
 

िंद्रावर पृर्थ्वीिी सावली पडल्याकारणाने िंद्रग्रहण उद्भविे. अशा वळेी सूयय, पृर्थ्वी आचण िदं्र 
साधारणपणे एका रेिेि असून पृर्थ्वी सूययिदं्राच्या मध्यिंरी असिे. 

 
eclipse of the sun सूयषग्रहण 
 

पृर्थ्वी, िंद्र आचण सूयय साधारणपणे एका रेिेि आल्याकारणाने िंद्र सूयाच्या आड येिो. त्या वळेी 
सूययग्रहण लागले असे म्हणिाि. 

 
ecliptic आयनिक वृत्त 
 

सूयािा आकाशािील भासमान मागय. पृर्थ्वी स्स्थर मानून सूयय चिच्याभोविी एका विाि एक प्रदचक्षणा 
करिो अशी कल्पना आहे. ज्या मागावरून हा प्रवास घडिो त्याला आयचनक वृि म्हणिाि (या 
वृिाला पूवी िाचंिवृि ककवा अपमंडल अशी नाव ेअसि.). भगोलािील चविुववृिाच्या पािळीशी 
आयचनक वृिािी पािळी २३½° कोन करिे. दोन्ही वृिे ज्या दोन कबदंूि छेदिाि त्यानंा संपाि 
म्हणिाि.  

 
eddy भोंविा, आविष 
 

गचिमान द्रवामध्ये एखादा अडथळा ठेवण्याि आला िर द्रव त्याच्या बाजूने जाि असिाना त्यामध्ये 
साधारणपणे जे विुयळाकृचि प्रवाह चनमाण होिाि त्यानंा भोंवरे म्हणिाि. 
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eddy conductivity आविष वाहकिा 
 

उष्ट्णिेसारख्या वास्िव शक्िीिे भोवऱ्याच्या द्वारे घडणारे संिमण. एका संक्षोचभि थरािून दुसऱ्या 
थराि उष्ट्णिा वगैरे जाि असिे िेव्हा असे घडिे. 

 
eddy currents भोविे युक्ि (आविष) प्रवाह 
 

वलयािून यािायािी चवदु्यत प्रवाह जाि असिाना, ककवा किुयकीय के्षत्राि फेरफार घडि असिाना, 
सभोविालच्या वाहक माध्यमाि भोंवरेयुक्ि चवदु्यत प्रवाह प्रवर्मिि होिाि. त्या प्रवाहानंा ‘भोवरेयुक्ि’ 
प्रवाह अथवा ‘आविय प्रवाह’ अशी नाव ेदेिाि. 

 
edge of a dihedral angle 
 

चद्विल कोनाच्या दोन पृष्ठामंधली समान रेिा. 
 
edges of a polyhedral angle 
 

बहुपृष्ठकाच्या प्रत्येकी दोन पषृ्ठािंी समान रेिा. 
 
edges of a polyhedron 
 

बहुपृष्ठकािंी पृष्टे परस्परानंा जेथे छेदिाि त्या रेिा. 
 
Edison effect एनडसि पनिणाम 
 

आजच्या ‘व्हॅक्युम यूब’ िी उपयुक्ििा या पचरणामावर आधारलेली असिे. चनवाि नचलकेिील 
दोन चवदु्यत प्रस्थापंकैी एक प्रस्थ िापचवले आचण दुसरे चवजेरीला जोडले िर नळीिून चवदु्यत प्रवाह 
सुरू होिो. हा प्रकार जेव्हा िापचवलेले प्रस्थ चवजेरीच्या ऋणाग्राला आचण थंड प्रस्थ धनाग्राला 
जोडिाि िेव्हाि घडिो. या घटनेला ‘एचडसन पचरणाम’ म्हणिाि. (पाहा thermonic emission) 
 

effervescence फसफसणे 
 

द्रवामधून वायु चनसटून बाहेर पडिो त्या वळेी द्रवाच्या पृष्ठावर फेस ककवा बुडबुडे ियार होणे. 
(अथाि यािा उकळण्याशी काही संबधं नाही.) 

 
effervescent फसफसणािा 
 

ज्या द्रवािून वायु बाहेर पडिाना पृष्ठाशी फेस ियार होिो िो (द्रव ) प्रकार (चवशिेण.). 
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efficiency क्षमिा 
 

कोणत्याही वास्िवीय गुणाच्या बाबिीिील एखाद्या साधनािी कुवि. क्षमिा चकिपि असेल 
त्याप्रमाणे त्या गुणािी साठवणूक, संिमण ककवा रूपािंर घडून येिे. अशा प्रकारिी क्षमिा चनयाि 
आयािीच्या गुणोिराने मोजिाि. जेव्हा कोणिाही चवशिे गुण उल्लेचखला जाि नाही िेव्हा क्षमिा 
म्हणजे काययत्वरेिी क्षमिा असे मानिाि. 
 

efflorescence फुलािणे, भुगाळणे 
 

स्फचटकामधले स्फचटकजल त्यािून चनसटून जािाना, ककवा बाहेर काढून लावले जािाना, 
स्फचटक फुलारिो ककवा भसुभशुीि होिो िो गुण. 

 
efflorescent फुलािणािा, भुगाळणािा 
 

 (१) फुलारून जाणारा, ककवा (२) फुलारलेल्या अवस्थेि असलेला. 
 
effusion उत्के्षपण 
 

सस्च्छद्र पदाथािून वायूिी वाहिूक. चवकीरण (diffusion) होि असिाना चछद्रािें जे आकार 
मानले जािाि त्यापेक्षा ज्यािून उत्के्षपण घडिे िीं चछदे्र जास्ि मोठी असिाि. 
 

eikonometer (भभगाचे) वधषि-सामथ्यषमापक 
 
मायिोस्कोपिे वधयनसामर्थ्यय मोजण्यािे एक प्रकाशीसाधन. अचिशय सूक्ष्म पदाथांिे आकारमान 
मोजण्यासाठीही या साधनािा उपयोग होिो. 
 

Einstein shift आइन्ष्टाइि सिक 
 

वणालेखािील रेिािें िाबंड्या वणाच्या (जास्ि िरंगायामाच्या) बाजूला सरकणे. प्रभावी 
गुरुत्वाकियण के्षत्रािूंन अथवा संहि िाऱ्याजवळून, प्रकाशचकरण जाि असिाना, सापेक्षवादाच्या 
चनयमानुसार, त्याच्या वणालेखािील सवय वणयरेखा कमी कंप्रिेच्या अंगाला सरकलेल्या 
आढळिाि. 

 
einsteinium आइन ष्टाइनिअम 
 

चनसगाि न आढळणारें, आविी कोष्टकाि युरेचनअमच्या पलीकडिे, कृचत्रम मूलद्रव्य. आणव 
िमाकं : ९९; आणवभार (सवाि जास्ि स्स्थर अशा समस्थानीयािा ) : २५४. युरेचनयमवर 
(92U238) नायररोजन अणुगभांिा भचडमार करून १९५२ साली शोधण्याि आले. चिह्न : E 
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Einstein’s law of equivalence of mass and energy आइन ष्टाइि याचंा वस्िु-शस्क्ि सममूल्यिेसंबंधी 
नियम 

 
आइन्ष्टाइन यानी १९०५ साली प्रचसि केलेला मूलभिू चसिािं :- E = mc2 अथवा m= E/c2 
यामध्ये E = शस्क्ि, m = वस्िुिा, आचण c = प्रकाशािा चनवाि जागेिील वगे. वस्िुिा आचण 
शस्क्ि ही एकाि गुणािी, रूपािंर होण्यासारखीं, दोन चभन्न रूपें आहेि. या चनयमानुसार, एखाद्या 
पदाथािून काही शस्क्ि बाहेर पडली िर त्यािे, िेवढ्या मानानें, वस्िुमान कमी होिे. हा चनयम सवय 
चठकाणी लागू पडिो. नेहमीच्या रासायचनक चवचियािं घडणारा वस्िुमानािील फरक, अत्यंि 
सूक्ष्म असल्याने, ध्यानाि येऊ शकि नाही. परंिु अणुगभीय चवचियािं हा फरक स्पष्ट आचण मोजिा 
येण्याइिका मोठा आढळिो. 
 

Eiustein’s law of photo-chemical equivalent आइन्स्िाईि याचंा प्रकाश िासायनिक सममूल्याचा 
नियम 
 

रासायचनक चवचियािं, जेव्हा प्रकाशािी चिया घडवनू आणण्यािं येिे िेव्हा, प्रत्येक रेणू एक 
प्रकाशीय शस्क्िपुजं शोिनू घेिो. या चनयमाला आइन् ष्टाईनिा प्रकाशीय रासायचनक सममूल्यािा 
चनयम असे नाव आहे. 
 

elastance 
 

धारकामध्ये चवदु्यत चदशादेशन घडवनू आणिाना होणाऱ्या चवरोधािें माप. capacitance अथवा 
धारकिा यािें हें व्यस्िरूप आहे, त्यािे मोजमाप daraf (फराड farad यािें उलट रूप) या मापाने 
करिाि. 
 

elastic स्वाग्रही, स्स्िनिस्िापक 
 

पदाथावर दडपण आणले असिाना त्याच्या आकृिीि चवकृचि चनमाण होिे, परंिु दडपण दूर 
केल्याबरोबर िी चवकृचि नाहीशी होऊन पदाथय मूळिी आकृचि धारण करिो. अशा प्रकारच्या 
गुणाला स्वाग्रह ककवा स्स्थचिस्थापकिा म्हणिाि. चनरचनराळ्या पदाथाि हा गुण चनरचनराळ्या 
प्रमाणािं आढळिो. 
 

elastic collision स्वाग्रही आघाि 
 

दोन कणािंा परस्परावंर आघाि झाला असिाना कणािें मागय बदलिाि परंिु शस्क्िऱ्हास होि 
नाही िेव्हा त्या प्रकारच्या आघािाला ‘स्वाग्रही आघाि’ म्हणिाि. अशा आघािाि स्थलािंरामधली 
वगेीय शस्क्ि कायम राहिे आचण दोन्ही कणािंील अंिगयि शक्िीमध्येही कसलाि बदल झालेला 
आढळि नाही. 
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elastic deformation स्वाग्रही नवकृनि 
 

दडपणामुळे पदाथांि होणारी चवकृचि कायम स्वरूपािी नसिे, म्हणजे चवकृचिकारक पे्ररक दूर 
केल्याबरोबर पदाथय पूणयपणे मूळिी आकृचि धारण करिो. 
 

elastic failure स्वाग्रही दोि 
 

काही पदाथाि ककवा उपकरणाि (दडपणामुळे ककवा इिर ित्सम कारणानें) कायमिी चवकृचि 
चनमाण होिे, आचण िो पदाथय ककवा िे उपकरण नीटपणें काययक्षम राहू शकि नाही. असे घडणे हा 
स्वाग्रही गुणािील दोि मानला जािो. 
 

elastic fatigue स्वाग्रही ग्लानि 
 

एखाद्या पदाथावर पुष्ट्कळ वेळेपयंि (अवास्िव) दडपण लावल्याकारणाने त्यािंील स्वाग्रह नाहीसा 
झाल्यािा अनुभव येिो. अशा वळेी अथाि दडपण नाहीसे केले िरी झालेली चवकृचि नाहीशी होि 
नाही, म्हणून पदाथाि स्वाग्रही ग्लाचन चनमाण झाली असे म्हणिाि. दडपण दूर केल्यानंिर 
(चवश्रािंीसाठी) बराि वळे जाऊ चदला िर बहुधा िो पदाथय पूवीच्या अवस्थेि येिो असे आढळिे. 
 

elastic lag स्वाग्रही मागस, स्वाग्रही मंदायि 
 

चवकृचि घडवनू आणणारा पे्ररक बाजूला केला िरी जेव्हा पदाथामध्ये त्या पे्ररकामुळे झालेली 
चवकृचि काही काळापयंि पूणयत्वाने नाचहशी होऊन िो पदाथय पूवीिी आकृचि धारण करू शकि 
नाही िेव्हा त्याि हा मंदायनािा दोि आहे असे म्हणिाि. 
 

elastic limit स्वाग्रही मयादा 
 

पदाथाच्या आकृिीि कायमिी चवकृचि घडवनू आणण्यास अवश्य त्या चकमान मापािा पे्ररक. 
अथाि, यापेक्षा जास्ि मापािा पे्ररक लाचवला िर होणारी चवकृचि, पे्ररक बाजूला केला असिाही, 
नाहीशी होऊ शकि नाही. ही चवकृचि कायम स्वरूपािी असिे व िी मयादेपेक्षा जास्ि दडपण 
आणल्यामुळे झालेली असिे असे मानिाि. 
 

elastic modulus स्वाग्रह-गुणाकं 
 

स्वाग्रहाच्या मयादेि दबाव आचण त्यानुसार झालेला िाण याचं्या गुणोिरास स्वाग्रह गुणाकं 
म्हणिाि. जेव्हा दबाव, पचरणामी िाणण्यािे (लाबंचवण्यािें) आचण आकंुिनािे, असिाि िेव्हा या 
गुणाकंाला ‘यगं’िा गुणाकं असे नाव आहे. आकाराि फरक न पडिाना जेव्हा नुसिा आकृचिबदल 
घडिो, िेव्हा त्या प्रकाराला ‘दृढिा गुणाकं’ अथवा ‘कियरण गुणाकं’ म्हणिाि. जेव्हा 
आकारमानाि फरक होिो व आकृचि कायम राहिे, िेव्हा त्या प्रकाराला (स्स्थचिस्थापकिेिा) 
आकार गुणाकं म्हणिाि. 
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elastic range 
 
(पाहा range of proportionality) 
 

elastic stiffness स्वाग्रही दुिषम्यिा 
 

स्वाग्रहाच्या मयादेंि, चवकृिी घडवनू आणण्याला होणारा चवरोध. 
 
elasticity स्वाग्रह, स्स्िनिस्िापकिा 
 

पदाथाि चवकृचि घडवनू आणणाऱ्या (बाह्य) पे्ररकानंा चवरोध करण्यािा (पदाथािील ) गुण. 
अथाि हा गुण असणारे पदाथय, जोपयंि पे्ररकािी चिया िालू असिे िोपयंि, चवकृि होि असले 
िरी पे्ररक दूर केल्याबरोबर मूळिी आकृचि धारण करू शकिाि. 
 

 electric नवदु्यत्-(नवशेिण) 
 

ज्याि वीज असिे िे; ज्यािून वीज चनमाण होिे िे; जे चवजेमुळे चियावान होिे िे; ज्यािून चवजेिा 
प्रवाह होऊ शकिो ककवा जाि असिो िे. 
 
उदाहरण : चवदु्यत-शस्क्ि, चवदु्यत-मोटार, चवदु्यत-िरंग इ. 
पुष्ट्कळ वळेा electric आचण electrical हे शब्द समानाथी वापरिाि. परंिु िसे करणे योग्य नव्हे 
यासाठी American Standard Definitions of Electrical Terms हा गं्रथ पाहा. 
 

electric cell नवदु्यत्-घि 
 

रासायचनक शक्िीिे चवदु्यत शक्िीि रूपािंर (ककवा त्याच्या उलट) ज्यामध्ये होऊ शकिे िे साधन. 
त्यािील चवदु्यत चवच्छेद्य द्रावाि दोन चवदु्यदगे्र बुडवनू ठेवलेली असिाि आचण त्यामध्ये चवदु्यत पे्ररणा-
शस्क्ि चनमाण होिे. दोन्ही अगे्र बाहेरून जोडली असिाना त्यािून चवदु्यत-प्रवाह सुरू होिो. 
 

electric charge नवदु्यत्-उच्चय 
 

एखाद्या चठकाणी, इलेक्रॉन संख्येि (वाजवीपेक्षा) जास्ि आढळणारी वाढ ककवा िूट. जेव्हा 
इलेक्रॉन सखं्येि वाढ होिे िेव्हा त्या उच्चयाला ऋणनवदु्यत्-उच्चय आचण जेव्हा घट होिे िेव्हा 
त्याला धिनवदु्यत्-उच्चय म्हणिाि. 
(१) जेव्हा दोन चभन्न पदाथांमध्ये चवदु्यत जन्य पे्ररक आकियण उत्सारण करीि असल्यािे आढळिे, 
ककवा (२) जेव्हा किुयकीय के्षत्रािा एक घटक गचिचदशशेी काटकोनाि असिो व त्यामुळे पदाथावर 
आकियण उत्सारण घडल्यािे आढळिे, िेव्हा त्या पदाथावर चवदु्यतउच्चय असिो असे म्हणिाि. 
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electric circuit नवदु्यत्सिणी 
 
जेव्हा एक ककवा अनेक पदाथय परस्पराशंी अशा रीिीने जोडलेले असिाि की त्यािून चवजेिा प्रवाह 
नीटपणे िालू राहिो िेव्हा त्या माडंणीला चवदु्यत सरणी म्हणिाि. 
 

electric conductance नवदु्यत्-प्रवहण 
 

चवदु्यत प्रवाह िालू ठेवण्यािा गुण, ककवा िसे करण्यािी पात्रिा. पदाथािे प्रवहण हे त्याच्या 
चवरोधािे व्यस्ि रूप. हा गुण mho या मापाने मोजिाि (ohm हे रोधािे माप). 

 
electrical conductivity नवदु्यत्-वाहकिा 
 

एखाद्या पदाथािून चवदु्यत प्रवाह वाहण्यािी सहजिा. एक एकक मापािा वियस्-चवके्षपक प्रवाहाच्या 
चदशनेे असिाना वाहणाऱ्या प्रवाहािी घनिा म्हणजेि वाहकिा. 
 

electric current नवदु्यत्-प्रवाह 
 

दोन कबदूमध्ये चवदु्यत वियसािा फरक असिाना वाहून नेला जाणारा चवदु्यत उच्चय. वाहकाशी 
काटकोनाि असलेल्या एखाद्या पृष्ठामधून जाणारा चवदु्यत प्रवाह त्यामधून धन ककवा ऋण चवदु्यत 
संिचमि होण्याच्या त्वरेवरून मोजिाि. चकिी वळेाि चकिी उच्चयािे संिमण झाले िे पाचहले 
म्हणजे त्वरा चनचिि होिे. जेव्हा धन आचण ऋण चवदु्यत एकाि वळेी पृष्ठामधून जािाि िेव्हा त्या 
उच्चयािंी बीजगचणिी बेरीज करून त्या बेरजेिी त्वरा मोजिाि. 
 

electric displacement नवदु्यत्-अपसिण 
 

चवदु्यत-स्त्रोिािी घनिा अथवा चवदु्यत-चववियन. 
 
electric eye नवदु्यत्-िेत्र 
 

प्रकाशचवदु्यत घटािे व्यावहाचरक नाव. 
 

electric field नवदु्यत्-के्षत्र 
 

(१) चवजेिा उच्चय असलेल्या पदाथाभोविालिी जागा. उच्चयामुळे चनमाण झालेले पे्ररक या जागेि 
आढळिाि. 
(२) चवदु्यत किुयकीय के्षत्रािील चवदु्यत घटकािंा गचिमान इलेक्रानाशी, त्यािप्रमाणे रेचडओिरंगाशी 
संबंध येिो. 
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electric field intensity नवदु्यत्  के्षत्राची िीव्रिा 
 

रेचडओिरंगािा एक गुण. यावरून (कोणत्याही संबचंधि चठकाणावरील) चवदु्यत किुयकीय पे्ररकाच्या 
िीव्रिेिी कल्पना येिे. यालाि चवदु्यत्के्षत्रािा प्रभाव ककवा चवदु्यत िीव्रिा म्हणण्यािा प्रघाि आहे. 
 

electric flux नवदु्यत्-स्त्रोि 
 

चदलेल्या के्षत्रािून अपसाचरि होणारा चवदु्यत-उच्चय. 
 
electric force field 
 

(पाहा electric field) 
 

electric generator नवदु्यत्-जनित्र 
 

याचंत्रक काययत्वरेिे चवदु्यत काययत्वरेि रूपािंर करण्यािे साधन. कायय करण्यािी ककवा शस्क्ि 
उत्पादनािी ककवा खिय करण्यािी त्वरा म्हणजे काययत्वरा. 
 

electric induction नवदु्यत्-प्रविषि 
 

केवळ चवदु्यत के्षत्राि ठेवला गेल्यामुळे पदाथाि चवदु्यत स्थापना होणे. यालाि प्रवियन असेही 
म्हणिाि. 
 

electric intensity स्स्िि-नवदु्यत् 
 

(पाहा electric field intensity) 
 
electric motor नवदु्यत्-मोिाि, नवदु्यत् चनलत्र 
 

चवदु्यत शक्िीिे याचंत्रक शक्िीि (गचिशक्िीि) रूपािंर घडवनू आणणारे यंत्र. 
 

electric potential नवदु्यत्-(स्स्िनि) वचषस् 
 

चवदु्यत के्षत्राबाहेरच्या, म्हणजेि ज्या चठकाणी चवदु्यत स्स्थचिवियस् शून्य आहे अशा, कोणत्याही 
कबदूपासून, चवदु्यत पे्ररकािंा चवरोध होि असिाना, एक एकक चवदु्यतउच्चय कोणत्याही चवचशष्ट 
कबदूपयंि नेण्यासाठी जेवढे कायय कराव ेलागिे िेवढ्याला त्या कबदूशी असलेले चवदु्यत स्स्थचिवियस् 
म्हणिाि. शून्य वियसापेक्षा जास्ि वियसाला धनवियस् आचण कमी वियसाला ऋणवियस् म्हणण्यािा 
प्रघाि आहे. 
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electric resistance नवदु्यत्-िोध 
 

चवदु्यत प्रवाहाला होणारा अडथळा वाहकाच्या दोन टोकामंधील चवदु्यत रोध. 
 

= टोकाशंी असलेल्या चवदु्यत वियसामंधील फरक  
वाहकािून जाणारा प्रवाह  

 
electric steel नवदु्यत् पोलाद 
 

चवदु्यत प्रचियेने केलेले पोलाद. पोलाद चविळचवण्यासाठी लागणारी उष्ट्णिा पढुील प्रकारानंी 
चमळचविाि. 
(१) पोलाद आचण काबयन अशी दोन चवदु्यतअगे्र योजून त्यामंध्ये चवदु्यत ज्योि सुरू करून, ककवा 
(२) उच्चकंप्रिेिा (यािायािी) चवदु्यत प्रवाह जाि असिाना जे भोवऱ्यासारखे चवदु्यत्प्रवाह प्रवृि 
होिाि त्यािूंन. 
 

electrical वैदु्यत्-वैदु्यदीय 
 

चवजेिे ककवा चवजेसंबधंी. 
 

electrical capacity नवदु्यत्-धािणा 
 

(पाहा capacitance) 
 
electrical degree 
 

सजािीय अग्रविा असलेल्या शजेारच्या दोन के्षत्रकिुयकाग्रािंा यंत्राचं्या अक्षाशी होणाऱ्या संमुख 
कोनािा ३६० वा भाग. 
१ याचंत्रक अंश = यंत्रामध्ये किुयकीय अग्राचं्या चजिक्या जोड्या असिाि चििके चवदु्यत अंश. 
 

electrical resistivity नवदु्यत्-िोधकिा 
 

(पाहा specific resistance) 
 
electricity नवदु्यत् 
 

अणुरिनेि समाचवष्ट असलेला एक कारक. शस्क्ि वापरली असिा हा कारक दोन प्रकारानंी सुटा 
होऊ शकिो. एकाला ऋणचवदु्यत आचण दुसऱ्याला धनचवदु्यत म्हणिाि. या रूपाि असिाना शस्क्ि 
उपयोगी पडू शकिे. 
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electro-chemical नवदु्यत्-िासायनिक 
 

चवदु्यत रासायचनक शास्त्राशी संबंचधि, ककवा वीज आचण रसायनशात्र या दोहोंिा ज्याि उपयोग 
होिो िे (प्रकार). 

 
electro-chemical cell नवदु्यत्-िासायनिक घि 
 

चवदु्यत चवच्छेद्य आचण त्याि बुडवनू ठेवलेली दोन चवदु्यत-अगे्र असलेले भाडें. चवदु्यत चवच्छेद्याच्या 
रासायचनक चवचियेमुळे त्याि चवदु्यत प्रवाह सुरू होिो. 
 

electrochemical equivalent नवदु्यत्-िासायनिक सममूल्य 
 

एखाद्या मलूद्रव्यािे, संयुगािे, मूलकािे ककवा आयनािे चवदु्यत रासायचनक सममूल्य म्हणजे: 
चवचशष्ट चवदु्यत रासायचनक चवचिया होि असिाना चवचशष्ट मापािा चवदु्यत प्रवाह गेल्याकारणाने 
होणाऱ्या चवदु्यत रासायचनक चवचियेि भाग घेणाऱ्या पदाथािे वजन. चवचशष्ट चवदु्यत-उच्चय फॅराडे, 
आंपेअर-िास कूलोम इत्याचद मापानंी मोजिाि. 
 

electro-chemical equivalent of an ion आयिाचे नवदु्यत्-िासायनिक सममूल्य 
 
एक कूलोम चवजेने मुक्ि झालेल्या ककवा चवदु्यदग्रावरील थराि आढळणाऱ्या आयनािे वजन. हे 
वजन संख्येने रासायचनक सममूल्याच्या ⅟₉₆₉₄₀ येवढे असिे. 
 

electro-chemical series नवद्यृत्-िासायनिक श्रेणी 
 

चवदु्यत अग्रावरील चवद्यृत स्स्थचिवियसाच्या अनुरोधाने ियार केलेले मलूद्रव्यािें कोष्टक. प्रमाचणि 
आयनसंहचि असलेल्या चवद्रवाि मूलद्रव्य ठेचवले असिा त्यावर चनमाण होणारे स्स्थचिवियस 
म्हणजेि चवद्यृत पे्ररणाशस्क्ि, ककवा e. m. f. ककवा गलॅ्व्हाचनक ककवा स्स्थचिवियसश्रणेी. + − ही 
चिन्हे हायड्रोजनच्या संदभाि वापरिाि. 
 
श्रेणीिला िम, मोजमाप करण्याच्या पचरस्स्थिीनुरूप, थोडाफार बदलण्यािी शक्यिा असिे. 
 

धािु २५° सें. िपमान 

प्रमाचणि चवदु्यदग्र स्स्थचिवियस (प्रमाचणि हायड्रोजन चवदु्यदग्र धािु २५° 
सें. शून्य स्स्थचिवियसािे मानून, िपमानाि त्याच्या संदभाि लवण 
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 अनुक्रमणिका 

“उच्च” अथवा कण बाजू.   
सोने १’४२   
प्लाचटनम १·२   
िादंी ०·७९९५   
पारा ०·७९८६   
िाबं े ०·३४४८   
हायड्रोजन (१ वािावरण दाब) ±०·००००   
चशसे +०·१२६   
कथील +०·१३६   
चनकेल +०·२५०   
कॅड चमअम +०·४०२०   
लोह +०·४४०   
िोचमअम +०·७१ 

 

यािील चवदु्यत-वियस मूळच्या धािुआयन-
सादं्रिेवर अवलंबनू राहाि नाही. 

जस्ि +०·७६२० 
अल्युचमनम +१·६७ 
मगॅ्नेचशअम +२·३४ 
सोचडअम +२·७१२ 
कॅल्शम +२·८७ 
पोयाशम +२·९२२ 
चलचथअम +३·०२ 
“नीि” अथवा धन बाजू.    
 

electro-chemistry नवदु्यत्-िसायि शास्त्र 
 

वास्िव आचण रसायनशास्त्रािी एक शाखा. चवदु्यत आचण रासायचनक शस्क्ि यािंी उलट सुलट 
रूपािंरे होि असिाना ज्या चियाप्रचिया घडून येिाि त्यािंा या शाखेि अभ्यास केला जािो. 

 
electrode नवदु्यत्-प्रस्ि, नवदु्यत्-अग्र 
 

प्रस्थ ककवा अग्र धािुमय पदाथािेि असले पाचहजे असे नाही, िरी िे बहुधा धािुमय वाहक 
पदाथािेि बनचवलेले असिे. चवदु्यत-ज्योि, चवदु्यत भट्टी, चनवािनचलका इत्याचद साधनािही 
चवदु्यत-अगे्र असिाि. 
 

electrode holder नवदु्यत्-प्रस्ि-धािक 
 

चवदु्यत-अग्र ककवा चवदु्यत प्रस्थ जागच्या जागी स्स्थर ठेवण्यािे ककवा त्यािा चवदु्यत प्रवाहाशी संबधं 
प्रस्थाचपि करण्यािे साधन. 
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electrode potential नवदु्यत्-प्रस्ि-वचषस् 
 

व्युत्िमी ऑस्क्सडेशन-क्षपण-चियाप्रणालीि, प्लाचटनम-सारख्या चनस्ष्ट्िय धािूवर उद्भवणारे 
चवदु्यत (स्स्थचि) वियस. 
 

electro deposition नवदु्यत्-नवलेपि 
 

चवदु्यत चवच्छेदनाने एखादा पदाथयचवद्रवािून मोकळा होऊन चवदु्यत प्रस्थाशी जमनू राहणे. ह्या 
प्रकाराि, चवदु्यत चवलेपन (मुलामा), चवदु्यत शुिीकरण, इत्याचद अनेक प्रकारािंा समावशे होिो. 
 

electro-dissolution नवदु्यत्-नवर्द्वण 
 

चवदु्यत चवच्छेदनाने, चवदु्यत प्रस्थ (ककवा त्यावरील पदाथय) चवद्रवाि चवरचवणे. 
 

electro dynamics instrument नवदु्यत्-गनिक उपकिण 
 

एका ककवा अनेक प्रवाहयुक्ि िल वलयािंी दुसऱ्या एका ककवा अनेक प्रवाहयुक्ि अिल वलयावंर 
होणारी चिया मोजण्यािे साधन. 
 

electro dynasmies नवदु्यत्-गनिक 
 

चवदु्यत-प्रवाह आचण त्याच्याशी संबंचधि असलेल्या किुयकीय के्षत्राि आढळणारे पे्ररक आचण िेथे 
घडणारी शस्क्िरूपािंरे यािा अभ्यास करण्यािी शाखा. 
 

electro-dynamometer नवदु्यत्-(जन्य) पे्रिणा-मापक 
 

एकाि चवदु्यत -सरणीच्या दोन चभन्न भागािंी परस्परावंर घडणारी चिया अनुभवनू प्रवाहािे मोजमाप 
करण्यािे साधन. 

 
electro-encephalograph नवदु्यत्-मस्िु (निया) लेखक 
 

मेंदूमध्ये उद्भवणारी चवदु्यत वियसे, त्याचं्या िरंग रूपािंी नोंद व मोजदाद करून, चनचिि करण्यािे 
यंत्र. 
 

electro-endosmosis नवदु्यत्-अिंिःििषण 
 

चवदु्यत वियसािा उपयोग करून चनमाण केलेले अंिःिियण. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

electro-extraction नवदु्यत्-निष्ट्किषण 
 

क्षाराचं्या चवद्रवािून, चवदु्यत चवच्छेदनाच्या द्वारे, धािु मोकळे करून शुि रूपाि चमळचवणे. 
 

electro-galvanizing –नवदु्यत्-नवलेपि 
 

कोणत्याही धािूवर जस्िािे संरक्षक लेपन करण्यासाठी चवदु्यत चवच्छेदनािा उपयोग करणे. 
 

electro-gravity नवदु्यत् गुरुत्व 
 

गुरुत्वाकियणावर प्रत्यक्ष चनयतं्रण ठेवण्यासाठीं नव्याने सुरू होि असलेले एक शास्त्र. 
 

electrolysis नवदु्यत्-नवच्छेदि 
 

चवदु्यत प्रवाहाने रासायचनक बदल घडवनू आणणे. द्रवरूपी ककवा चविळलेल्या संयुगािून चवदु्यत वाह 
जाऊ चदला असिाना काही रासायचनक फेरफार घडून येिाि; चवशिेेकरून संयुगािले घटक 
वगेळे होिाि, अशा प्रकारिी चवचिया. चवदु्यत प्रवाह ज्यािून जाऊ शकिो त्या द्रवाला नवदु्यत्-
नवच्छेद्य म्हणिाि. 
 

electrojet नवदु्यत्-धािा 
 

मयाचदि रंुदीिा संहि चवदु्यत-प्रवाहािा झोि. किुयचकय अग्राचं्या आसपास चवदु्यत प्रवाहािे मागय 
संहि होिाि आचण त्यािूनि उद्योि प्रकाशािे पटे्ट ियार होिाि. पृर्थ्वीवर सूयोदय होिो त्या 
चदशलेा चनमाण होऊन पचिम चदशकेडे हे िीव्र झोि वळलेले असिाि. सूयास्िाच्या अगंाला चनमाण 
होणारे स्त्रोि अस्पष्ट असिाि. 
 

electrolyte नवदु्यत्-नवच्छेद्य 
 

(१) चवदु्यत प्रवाहाने ज्यािील वस्िूिी हालिाल होिे असे वाहक माध्यम. 
(२) चवचशष्ट चवद्रावकाि (साधारणपणे, पाणी) चवरघळचवला असिा वाहक-माध्यम ियार करणारा 
पदाथय. 
(३) पाण्याि चवरघळवले असिा ‘आयन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चवदु्यतउच्चयी कणाि चवगि 
होणारे अम्ल, धारक ककवा लवण हे चवद्रव चवदु्यत-वाहक असिे. 
(पाहा Debye-Huckel theory of electrolysis) 
 

electrolytic cathode नवदु्यत्-नवच्छेदिािील ऋणप्रस्ि 
 

ज्या प्रस्थापाशी ऋणआयन ियार होिाि अथवा ज्या प्रस्थाकडे जाऊन पोहोिल्यावर धन-आयन 
चवमुक्ि होिाि िे प्रस्थ. या प्रस्थाजवळ क्षपणचवचिया घडिाि. 
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electrolytic cell नवदु्यत्-िासायनिक घि 
 

चवदु्यत रासायचनक चवचिया घडवनू आणण्यासाठी केलेले स्विंत्र उपकरण. यामध्ये एक भाडें, दोन 
ककवा अचधक अगे्र, एक ककवा अचधक चवदु्यत चवच्छेद्य द्रव्ये यािंा समावशे होिो. ऋणप्रस्थ आचण 
धनप्रस्थ घटािंील द्रवामध्ये बुडचवलेले असिाि, व त्या कारणाने िेथे चवदु्यत्रासायचनक चवचिया 
सुरू होिाि व िालू राहिाि. 
 

electrolytic conduction नवदु्यत्-नवच्छेदि (जन्य) वहि 
 

या प्रकाराि द्रवािील आयनािंी हालिाल झाल्यामुळे चवजेिी वाहिूक होिे व त्याि वळेी 
(चवदु्यत प्रस्थाशी) रासायचनक चवचिया घडून येिे. 
 

electrolytic deposition नवदु्यत्-नवच्छेदि (जन्य) संचयि 
 

धािु-लवणाच्या चवद्रवािून चवदु्यत प्रवाह गेल्याकारणाने धािुकण मोकळे होऊन चवदु्यत प्रस्थावर 
जमिाि िी प्रचकया. 

 
electrolytic dissociation नवदु्यत्-नवच्छेदि (जन्य) नवगमि 
 

अम्ल, धारक ककवा लवण, पाणी ककवा इिर कोणत्याही चवदु्यत चवच्छेद्याि चवरघळवल्यावर होणारी 
रेणूंिी चवभागणी. चवरघळलेल्या पदाथािे सवय ककवा काही रेणूंिे धनायन (ऋणचवदु्यतउच्चयी 
आयन) आचण ऋणायन (धनचवदु्यतउच्चयी आयन) ह्या मध्ये िुकडे होिाि. धनायन व ऋणायन 
यािंी संख्या समान असिे. 
 

electrolytic reduction नवदु्यत्-नवच्छेदि (जन्य) क्षपण 
 
चवदु्यत चवच्छेदन घटाि फक्ि ऋणप्रस्थाशी होणारी प्रचकया. अणु ककवा आयन ह्यामधून 
धनचवदु्यतउच्चय काढून घेिला जािो ककवा त्याना (त्या प्रमाणाि) इलेक्रान पुरचवले जािाि. 

 
electrolyser नवदु्यत्-नवच्छेदक 
 

अल्कली, क्लोचरन, हायपो-क्लोराइड ककवा ित्सम पदाथय ियार करणारा चवदु्यत चवच्छेदन घट. 
 
electro-magnets नवदु्यत्-किुषक 
 

लोखंडाच्या िुकड्याभोविी गंुडाळलेल्या िारेच्या वटेोळ्यामधून चवदु्यत प्रवाह जाऊ लागला म्हणजे 
त्या लोखंडािा चवदु्यत किुयक ियार होिो. प्रवाह िालू असेपयंिि हा गुण आढळिो. अशा 
प्रकारच्या लोखंडाच्या िुकड्याला चवदु्यत-किुयकािा गाभा (कोअर)म्हणिाि. 
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electro-magnetic constant नवदु्यत्-किुषकीय स्स्ििाकं 
 

चवदु्यदीय आचण किुयकीय राशींिे परस्परसबंंध दशयचवणारा स्स्थराकं. याला c म्हणिाि. त्यािे मूल्य 
चवदु्यत किुयकीय िरंगवगेायेवढे असिे. 
c=२·९९७७६ X१०१० सें.मी./सेकंद 

 
electromagnetic energy नवदु्यत्-किुषकीय शस्क्ि 
 

त्वरेने गचिमान असलेल्या चवदु्यत्के्षत्रामुळे चनमाण होणारी शस्क्ि. अशा चवदु्यत के्षत्रामुळे त्याच्याशी 
संलग्न आचण बदलिे किुयकीय के्षत्र चनमाण होिे. ह्या किुयकीय के्षत्राच्या कियरेिा चवदु्यत त्किय रेिाशंी 
आचण त्याच्या गिीच्या चदशशेी काटकोनाि असिाि. (अवकाशािून चवदु्यत किुयकीय प्रारण िरंग 
मागयिमण करिाि िेव्हा अगदी अशीि पचरस्स्थचि आढळिे. अशा चवदु्यत किुयकीय के्षत्राि जी शस्क्ि 
असिे िी चवदु्यत्के्षत्र व किुयकीय के्षत्राचं्या गुणाकाराशी समप्रमाणाि असिे.) 
 

electro-magnetic force नवदु्यत्-किुषकीव पे्रिक 
 

= N d∅/dt यामंध्ये N = (प्रवाह ज्यािून जािो अशा) वलयािंी सखं्या, ∅ =किुयकीय स्त्रोि आचण 
d∅/dt = किुयकस्त्रोिािील बदल घडून येण्यािी त्वरा. 
 

electro-magnetic induction नवदु्यत् -किुषकीय प्रविषि 
 

एखाद्या वलयािून जाि असलेल्या (ककवा त्याच्याशी चनगचडि असलेल्या ) किुयकीय के्षत्रािील 
रेिासंख्येि बदल घडवनू आणला िर वलयाि चवदु्यत वियस चनमाण होिे. या घटनेला 
नवदु्यत् किुषकीय प्रविषि म्हणिाि. 
 

electro-magnetic radiation नवदु्यत् -किुषकीय प्रािण 
 

प्रकार िरंगलाबंी (सेंचटमीटर) 
गामा (γ) चकरण १०–१० िे १०–९ 
क्ष (X) चकरण १०–९ िे १९–७ 
नीलािीि चकरण १०–७ िे ४X१०–५ 
दृश्य प्रकाश ४X१०–५ िे ७·७ X १०–५ 
उपारुण चकरण ७.७ X१०–५  िे ०·४ 
हेटयत्छ िरंग (रेचडओ इ.) ०·४ िे ३X१०६ 

 
electromagnetic spectrum नवदु्यत् -किुषकीय वणषपि 
 

चवदु्यत किुयकीय िरंगप्रकारािें िरंगलाबंीनुसार परस्परसबंंध दाखचवणारे पट ककवा आलेख. यामध्ये 
दृश्य प्रकाशािा वणयपट फारि अल्प भाग व्यापिो. 
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electro-magnetic wave नवदु्यत् -किुषकीय ििंग 
 

ज्या िरंगामध्ये चवदु्यदीय आचण किुयकीय अशा दोन्ही प्रकारच्या के्षत्राच्या आदोलनाने चनमाण होणारे 
िरंग. 
 

electro-magnetics नवदु्यत् -किुषकीय शास्त्र 
 

चवदु्यत प्रवाह आचण त्याच्याशी सलंग्न अशा किुयकीय के्षत्रािे परस्परसंबधं याबिलिा अभ्यास 
चजच्याि होिो िी वास्िवशास्त्रािील शाखा. 

 
electro-mechanics वैदु्यत्  यानमक 
 

चवजेच्या प्रवाहाने िालणारी ककवा प्रवाह चनमाण करणारी यंते्र ियार करण्यासबंंधी ज्यामध्ये चविार 
केला जािो त्या प्रकारिे यंत्रचवज्ञान. 

 
electro-metallurgy वैदु्यत् धािुनवज्ञाि 

 
धािूंवरील चभन्नचभन्न चिया-प्रचियासंबधंीिे आचण चवदु्यत रसायन व चवदु्यत ऊष्ट्मचवज्ञान याचं्यािील 
ित्त्व ेपिचि आचण प्रचिया यावंर आधारलेली चवज्ञानशाखा, 
 

electrometer नवदु्यत्-मापक 
 
चवदु्यत वियस ओळखण्यािे ककवा मोजण्यािे साधन. चवदु्यतउच्चय असलेल्या वस्िूमध्ये परस्परावंर 
चिया घडचवणाऱ्या (याचंत्रक अथवा चवदु्यत स्स्थचिक) पे्ररकािंी या साधनाने मोजणी करिा येिे. 
 

electro-motive force नवदु्यत्-पे्रिणा-शस्क्ि 
 

इंग्रजी संजे्ञमध्ये जरी ‘पे्ररक’ असा शब्द असला िरी वस्िुिः ही संज्ञा ‘शस्क्िवािक’ आहे. 
(१) या शक्िीिून चवजेिा प्रवाह सुरू होिो. 
(२) याचंत्रक ककवा रासायचनक प्रचियेमुळे चवदु्यत-प्रवाह सुरू झाला असिाना दर एकक चवदु्यत 
उच्चयाि होणारी शक्िीिी वाढ. 
(३) चवदु्यत घट ककवा चवदु्यत-उत्पादक (जचनत्र) यािंी अगे्र (बाहेरून) जोडली नसिाना िेथे 
आढळणारे चवदु्यत वियसािील अंिर. 
(४) सरणीमध्ये चवदु्यत त्प्रवाह सुरू होण्यािे वास्िवीय कारण. माप : व्होल्ट. 

 
electro-motive series नवदु्यत्-पे्रिणा श्रेणी 
 

(पाहा electro-chemical series) 
 



 अनुक्रमणिका 

electron इलेक्राि 
 

जे. जे. टामसन यानी १८९७ मध्ये शोधून काढलेला मूलभिू चवदु्यत उच्च यी कण, म्हणजेि सुया 
अवस्थेि आढळणारा कमीि कमी चवजेने भारलेला सूक्ष्म कण. 

 
चिन्हे : e, , –1e°, β) 
 
माप : चवदु्यि उच्चयािे एकक  =४ ·८०२५ X १०–१० 

 e. s. u 
 = १·६०२३ X १०–२० 
 e. m. u 

 
अणूच्या मध्याशी गाभा असून पचरसराि चभन्नचभन्न कक्षामंध्ये इलेक्रान चफरि असिाि. एखाद्या 
जागी इलेक्रानािंी उणीव पडली िर त्या अवस्थेला धि (चवदु्यत) उच्चय आचण इलेक्रानािंी वाढ 
झाली िर त्या अवस्थेला ऋण (चवदु्यत) उच्चय म्हणिाि. इलेक्रानाचं्या वाहिुकीिूनि चवदु्यत प्रवाह 
चनमाण होिो. 

 
electron emission इलेक्राि-उत्सजषि 
 

चवदु्यत्प्रस्थािूंन मोकळ्या झालेल्या इलेक्रानािंी भोविालच्या अवकाशाि चनघनू जाण्यािी चिया. 
पचरमाणात्मक दृष्ट्या इलेक्रान-उत्सजयन म्हणजे इलेक्रान बाहेर पडण्यािी त्वरा. 
 

electron gun इलेक्राि-उत्सजषक 
 

चवशिे प्रकारच्या रिनेिे चवदु्यत्प्रस्थ. या प्रकारच्या चवदु्यत्प्रस्थापासून इलेक्रान-चकरणािंी चनर्ममचि, 
चनयतं्रण, कें द्रीकरण ककवा चविलन व्यवस्स्थिपणे घडवनू आणिा येिे. 
 

electron microscope इलेक्राि-सूक्ष्मदशषक 
 

या साधनाि, प्रकाशचकरणाऐंवजी इलेक्रान-चकरण आचण प्रणमन साधण्यासाठी कभगाचं्याऐवजी 
चवदु्यत किुयकीय के्षत्रािंा वापर करिाि. जी वस्िु िपासावयािी असिे चिच्यावरून 
इलेक्रानशलाका जािे िेव्हा साधनािंील अनुस्फुरणक्षम पडद्यावर वस्िूिे वर्मधि छायाचित्र चनमाण 
होिे, ककवा फोंटोकािेवर प्रचिमा उमटिे. आकारवधयन, सुमारे १,००,००० पट 
 

electron optics इलेक्राि-प्रकाशनवज्ञाि 
 

इलेक्रान शलाका, चवदु्यत किुयकीक के्षत्रािूंन मागय िमीि असिानंा, जे जें घडिे त्यािा, आचण त्या 
प्रकाराला आवश्यक िेवढ्या चनयतं्रक साधनािंा, अभ्यास करण्यािे शास्त्र. 

 



 अनुक्रमणिका 

electron shell इलेक्राि कवच 
 

(पाहा electron-structure of atoms) 
 
electron structure of atoms अणंूची इलेक्राि िचिा 
 

अणूरिनेि मध्याशी गाभा (न्युस्क्लअस) असून त्याच्या सभोंविी इलेक्रान चफरि असिाि अशी 
प्रिचलि कल्पना आहे. कक्षािंगयि इलेक्रानािंी संख्या आणविमाकंानुसार बदलिे. सवय इलेक्रान 
एकाि कक्षेंि चफरि नसून, चभन्न चत्रज्या असलेल्या कक्षामंध्ये चनरचनराळ्या संख्येनें आढळिाि. या 
कक्षािें कवि बनिे. कक्षाना ंk, L, M, N, O, P आचण Q अशीं नावं े चदली असून K कक्षा अगदी 
आंिली (गाभ्याजवळिी ) मानिाि. एकंदर कविािे काहंीं ठराचवक चवभाग कल्पून त्यानंा s, p, 
d, f, g, h अशी नावं ेचदलेली आहेि. 
 

electron telescope इलेक्राि-दुर्टबण 
 

इलेक्रान सूक्ष्मदशयकाप्रमाणेि ियार केलेली दुर्मबण. चहच्या साहाय्यानें उपारूण प्रकाशािं, दूरच्या 
वस्िूिी, एका प्रकाशसंवदेी ऋणप्रस्थावर प्रचिमा पाडिा येिे. नंिर या प्रचिमेिी, इलेक्रानाचं्या 
साहाय्यानें, मोठ्या आकारािी प्रचिमा अनुस्फुरणक्षम पडद्यावर पाहणे शक्य होिे. 
(पाहा electron microscope) 

 
electron-volt (e.v., ev.) इलेक्राि-व्होल्ि 
 

 अणुचवज्ञानािील शस्क्ि मोजण्यािे मूलभिू एकक. 
 
१ इलेक्रान-व्होल्ट  = चवदु्यत वियसाि १ व्होल्टिा फरक असिाना ंत्यािं सापंडलेल्या 

इलेक्रानािं चनमाण होणारी वगेीय शस्क्ि. 
= १ ६०२० X १०–१० अगय. 

 
व्यवहारािं इलेक्रान-व्होल्ट हे माप फार लहान पडिे. म्हणून एक दशलक्ष इलेक्रान-व्होल्ट हे 
एकक मानिाि, आचण त्याला mev अथवाचमल्यन इलेक्रान व्होल्ट म्हणिाि. 
 
१ mev = १ .६०२० × १० -३ अगय 
१०९ev = १००० mev = १ b. e. v. 
 = चबल्यन इलेक्रान व्होल्ट.  
 

(पाहा billion) 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

electronate (नियापद) 
 
अणूमध्यें एक ककवा अनेक इलेक्रान घुसवनू देणें. इंग्रजीिील reduce अथवा क्षपण या शब्दाशी 
समानाथी. 
 

electro-negative ऋणनवदु्यिी, वैदु्यत्  (दृष्ट्या)ऋण 
 

ऋण–चवदु्यत–उच्चयी आयन ियार करण्यािी वृचि असणारें ककवा ऋण ⁻(चवदु्यत)उच्चयी. 
 

electro-negative potential वैदु्यत् (दृष्ट्या) ऋणवचषस् 
 

चवदु्यत रासायचनक श्रेणींिील ‘धारक’ ककवा धनाग्री पदस्थ चवदु्यत-(स्स्थचि-) वियसा इिके. वियस 
± चिह्नासकट चविाराि घ्यावयािे. 
 

electronics इलेक्रॉनिकस् 
 

इलेरानासबंंधी, ककवा इलेरान-प्रचियेनें चियाशील होणारे. 
 
electronic charge इलेक्रािविील नवदु्यत् उच्चय 
 

चवदु्यत उच्चयािे नैसर्मगक एकक. यालाि चवदु्यतउच्चयािे मूलभिूरूप ककका चवदु्यत उच्चयािा 
मूलभिू पुजं ‘क्वाटंम’ म्हणिाि. “िैलकबदू” िा प्रयोग करून, आर. ए. चमचलकान यानी या 
उच्चयािे मापन केले. 
℮ =४¿८०२५ X १० –¹ e. s. u. 
   =१.६०२०३ X१० –२० e. m. v 
   =१.६० X१० –१९ आंपेअर सेकंद 
 

electronic instrument इलेक्राि- आधानिि उपकिण 
 

या प्रकारच्या उपकरणाि इलेक्रानाचं्या हालिालीिा उपयोग करण्यािं येिो. या प्रकाराला 
thermionic अथवा िप्ि-चवदु्यदीय उपकरण असेंचह म्हणिाि; कारण इलेरानािंी उत्पचि िप्ि 
चवदु्यदग्रापासून होिे. 
 

electronics इलेक्रािनवज्ञाि 
 

वायूंिील ककवा चनवाि प्रदेशािंील इलेक्रानाचं्या गचिचवियक चनयमािंा अभ्यास करण्यािी चवज्ञान 
शाखा. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

electro-osmosis नवदु्यदीय ििषण 
 

चवदु्यत के्षत्रािंील िियण. 
 
electrophoresis आयिसंचलि 
 

द्रवािं िरंगणाऱ्या (लोंबि असलेल्या) सूक्ष्मकणािंी चवदु्यत-(स्स्थचि-) वियसाखाली धनाग्राकडे 
ककवा ऋणाग्राकडे होणारी हालिाल. 
धनाग्राकडे होणारी हालिाल  =anaphonersis 
 = धनाग्राचभमुख संिलन 
ऋणाग्राकडे होणारी हालिाल  =cataphoresis 
 = ऋणाग्राचभमुख संिलन. 

 

electropositive धिनवदु्यिी, वैदु्यत्-(दृष्ट्या) धि 
 

धनचवदु्यत उच्चयी आयन ियार करण्यािी वृचि असणारे ककवा धनचवदु्यत-उच्चयी. 
 

electro-positive potential धिनवदु्यिी वचषस् 
 

चवदु्यत-रासायचनक श्रणेीिील ‘उच्च’ ककवा ऋणाग्री पदस्थाचं्या स्स्थचिवियसाइिके (चिह्नासकट). 
 
electroscope नवदु्यद्दशषक 
 

लहान लहान चवदु्यत उच्चय ओळखण्यािे ककवा मोजण्यािे साधन. सजािीय चवदु्यत उच्चयी पदाथय 
परस्परानंा दूर सारिाि. ह्या ित्त्वावर या साधनािी रिना आधारलेली असिे. सोनेरी वखािा 
चवदु्यत दशयक हें ऐचिहाचसक दृष्ट्या अगदी जुने व वापरण्यास सोपे साधन. 
 

electro-static induction नवदु्यत्-स्स्िनिक प्रविषि 
 

चवदु्यत-उच्चयी पदाथाभोविालच्या चवदु्यत-के्षत्रामध्ये एकादा पदाथय आणला िर त्यावर चवदु्यिउच्चय 
चनमाण करणारी प्रचिया. 

 
electro-static unit (e. s. u.) नवदु्यत्-स्स्िनिक एकक 
 

C. G. S. पििींिील चवदु्यत उच्चयािे मूलभिू एकक. चनवाि जागेमध्ये, १ सेंचटमीटर अंिरावर 
ठेवलेल्या समान मापाच्या चवदु्यत-उच्चयावर जेव्हा १ डाइन येवढी पे्ररणा सुरू होिे िेव्हा िो उच्चय 
एक एकक मानिाि. एक एकक उच्चयािे माप 

= १ 
३×१०⁹ कूलोम 



 अनुक्रमणिका 

electro-statics नवदु्यत्-स्स्िनिक 
 

चवदु्यतउच्चय स्स्थर असिानंा त्याच्यासंबधीिे, व त्याच्या भोविालच्या के्षत्रासंबधंीिे, चनयम वगैरे या 
वास्िवशास्त्र-शाखेंि अभ्याचसले जािाि. 

 
electrostenolysis 
 

चवदु्यत  स्स्थचि वियस्वािा उपयोग करून, सूक्ष्म वजेाच्या नळीमध्ये ठेवलेल्या आयनािें ककवा 
कचललवृचि कणािें चवद्यत-चवसजयन. 
 

electro۔striction वैदु्यत् आकंुचि 
 

रसायनशास्त्राि, चवद्रावकािे आकंुिन. चवद्राव्यािे आयन पाण्याच्या ‘चद्व-अग्रा’ वर आकियण 
घडवीि असल्याने हे आकंुिन उद भविे. 
वास्िवशास्त्राि, (१) चवदु्यत के्षत्राि सापडल्या कारणाने घनपदाथाि होणारी चवकृचि.  
(२) स्फचटकावर दडपण टाकले असिाना जो चवदु्यत पचरणाम घडिो त्याच्या उलट अथाने. 

 
electro۔thermics वैदु्यत् ऊष्ट्मनवज्ञाि 
 

उष्ट्णिा आचण चवदु्यत शस्क्ि यािंी परस्परािं उलटसुलट रूपांिरे करण्यासबंंधीिा अभ्यास 
करण्यािी चवज्ञान शाखा. 

 
electro-tropism वैदु्यत्-अिुविषि 
 

चवद्यत्प्रवाहानुसार घडणारी प्रचिया. 
 
electro-valence, elecro-valence bond वैदु्यत् संयुजा-पाश 

 
वैदु्यत संयुजा या संजे्ञि ‘धनसंयुजा’ आचण ‘ऋणसंयुजा’ या दोन्ही प्रकारािंा समावशे होिो. एका 
अणूने, स्विःच्या कके्षिील, इलेक्राॅन दुसऱ्या अणूस चदल्यामुळे ‘चवदु्यत-संयुजा-पाश’ ियार होिो. 
इलेराॅन देणारा अणु धनायन बनिो (धनसयुंजा). इलेराॅन चमळणारा अणु ऋणायन बनिो 
(ऋणसयुंजा). परस्परािंील चवदु्यत-स्स्थचिक आकियणामुळे हे दोन्ही अणू एकत्र धरून ठेवले 
जािाि. 

 
electro-valent वैदु्यत्-संयुजी 
 

आयनापंासून ियार झालेले. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

electro-winning वैदु्यत्-शोधि 
 

धािुपािाण ककवा इिर खचनजे, ह्यापासून ियार केलेल्या चवद्रवािून, अचवद्राव्य असे धनाग्र वापरून 
धािंूिे ककवा त्याचं्या संयुगािे चवदु्यत थर जमचवणे. 

 
electrum इलेक्रम 
 

एक चमश्रधािु. सोने ८०% आचण रुपे २०% 
 
element मूलर्द्व्य (िसायिशास्त्र) 
 

रासायचनक उपिाराने जास्ि साध्या आचण स्विंत्र पदाथांि चवभागणी न करिा येण्याजोगा पदाथय. 
माहीि असलेल्या १०२ मूलद्रव्यापंैकी ८८ मूलद्रव्ये चनसगाि आढळिाि. उरलेली १४ 
(टेक्नेचटअम, प्रोमेचथअम, अस्टाचटन, फास्न्सअम, आचण युरेचनअम पचलकडिी १० मूलद्रव्ये) 
प्रयोगशाळेि कृचत्रमरीत्या संघचटि केली जािाि, ककवा अणुभट्टीि चनमाण केली जािाि. 
साकेंचिक िपमान व दमन असिाना ११ मूलद्रव्ये वायुरूप आहेि. (आगोन, क्लोचरन, फ्लुओचरन, 
हेचलअम, हायड्रोजन, चिप्टान, चनआन, नायरोजन, आस्क्सजन, रेडान, आचण झेनान). २ 
मूलद्रव्ये (ब्रोचमन आचण पारा) द्रवरूप आहेि, आचण बाकीिी साकेंचिक िपमान दमनाि घनरूप 
असिाि. 

 
िासायनिक मूलर्द्व्याचंी िावे, त्याचें आणविमाकं आनण आणवभाि 

 
मूलद्रव्य इंग्रजीनाव चिह्न आणविमाकं आणवभार 
ॲस्क्टचनअम actinium Ac ८९ २२७ 
आँचटमन antimony (stibium) Sb ५१ १२१·७६ 
अमेचरचसअम americium Am ९५ (२४३) 
अर्मबअम erbium Er ६८ १६७·२ 
अलुचमचनअम aluminium Al १३ २६·९८ 
ऑस्क्सजन oxygen O ८ १६·०००० 
आइन्ष्टाइचनअम einstienium E ९९ (२५५) 
आयोचडन iodine I ५३ १२६.९१ 
आगोन argon Ar १८ ३९·९४४ 
आसेचनक arsenic As ३३ ७४·९१ 
आस्टाचटन astatin At ८५ (२११) 
इटर्मबअम ytterbium Yb ७० १७३·०४ 
इचरअम yttrium Y ३९ ८८·९२ 
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इंचडअम indium ⅼn ४९ ११४·८२ 
इचरचडअम iridium Ⅰr ७७ १९३·१ 
ओस्स्मअम osmium Os ७६ १९०·२ 
कॅड चमअम cadmium Cd ४८ ११२·४१ 
कथील tin(stannum) Sn ५० ११८·७० 
कॅचलफोर्मनअम californium Cf ९८ (२४८) 
कॅस्ल्शअम calcium Ca २० ४०·०८ 
काबयन carbon C ६ १२·०११ 
कोबाल्ट cobalt Co २७ ५८·९४ 
क्युचरअम curium Cm ९६ (२४५) 
चिप्टॉन krypton Kr ३६ ८३·८० 
िोचमअम chromium Cr २४ ५२·०१ 
क्लोचरन chlorine Cl १७ ३५·४५७ 
गडॅोचलचनअम gadolinium Gd ६४ १५६·९ 
गंधक sulphur S १६ ३२·०६६ 
गचॅलअम gallium Ga ३१ ६९·७२ 
जमेचनअम germanium Ge ३२ ७२·६० 
जस्ि zinc Zn ३० ६५·३८ 
चझकोचनअम zirconuim Zr ४० ९१·२२ 
झेनान Xenon Xe ५४ १३१·३ 
टंग् स्टन tungsten (wolfiam) W ७४ १८३·९२ 
टर्मबअम terbium Tb ६५ १५८·९३ 
टाटंालम tantalum Ta ७३ १८०·९५ 
चटटॅनम titanum Ti २२ ४७·९० 
टेक्नेचटअम technetium Te ४३ (९९) 
टेलुचरअम tellurium Te ५२ १२७·६१ 
चडस्प्रोचशअम disprosium Dy ६६ १६२·४६ 
िाबं े copper (cuprum) Cu २९ ६३·५४ 
थचॅलअम thallium Tl ८१ २०४·३९ 
थुचलअम thulium Tm ६९ १६८·९४ 
थोचरअम thorium Th ९० २३२·०५ 
नायरोजन nitrogen N ७ १४·००८ 
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चनओचडचमअम neodimium Nd ६० १४४·२७ 
चनओन neon Ne १० २०·१८३ 
चनओचबअम neobium Nb ४१ ९२·९१ 
चनकेल nickel Ni २८ ५८·६९ 
नेपु्टचनअम neptunium Np ९३ (२३७) 
नोबचेलअम nobelium No १०२ (२५१-२५३)? 
पारा mercury (hydragyrum) Hg ८० २००·६१ 
पालाचडअम palladium Pd ४६ १०६·७ 
पोयाशम potassium (kalium) K १९ ३९·१०० 
पोलोचनअम polonium Po ८४ २१० 
पे्रचसओचडचमअम praseodymium Pr ५९ १४०·९२ 
प्रोटास्क्टचनअम protactinium Pa ९१ २३१ 
प्रोमेचथअम promethium Pm ६१ (१४५) 
प्लाचटनम platinum Pt ७८ १९५·२३ 
प्लुटोचनअम plutonium Pu ९४ (२४२) 
फर्ममअम fermium Fm १०० (२५२) 
फॅास्फोरस phosphorus P १५ ३०·९७५ 
फ्रास्न्सअम francium Fr ८७ (२२३) 
फ्लुओचरन fluorine F ९ १९·०० 
बकेचलअम berkelium Bk ९७ (२४५) 
चबस्मथ bismuth Bi ८३ २०९·०० 
बेचरअम barium Ba ५६ १३७·३६ 
बेचरचलअम beryllium Be ४ ९·०१३ 
बोरोन boron B ५ १०·८२ 
ब्रोचमन bromine Br ३५ ७९·९१६ 
मगँानीज manganese Mn २५ ५४·९४ 
मगॅ्नेचशअम magnesium Mg १२ २४·३२ 
मेंडेलेस्व्हअम mendelevium Mv १०१ (२५६) 
मोचलब्डेनम molebdinum Mo ४२ ९५·९५ 
युरेचनअम uranium U ९२ २३८·०७ 
युरोचपअम europium Eu ६३ १५२·० 
रुथेचनअम ruthenium Ru ४४ १०१·१ 
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रुपे silver (argentum) Ag ४७ १०७·८८० 
रुचबचडअम rubidium Rb ३७ ८५·४८ 
रेडान radon Rn ८६ २२२ 
रेचडअम radium Ra ८८ २२६·०५ 
ऱ्हेचनअम rhenium Re ७५ १८६·३१ 
ऱ्होचडअम rhodium Rh ४५ १०२·९१ 
लाथंानम lanthanum La ५७ १३८·९२ 
चलचथअम lithium Li ३ ६·९४ 
लुटेचशअम lutecium Lu ७१ १७४·९९ 
लोह Iron (ferrum) Fe ४५ १९३·१ 
व्हानाचडअम vanadium V २३ ५०·९५ 
चशसे Lead (plumbum) Pb ८२ २०७·२१ 
समाचरअम samarium Sm ६२ १५०·४३ 
चसरीअम cerium Ce ५८ १४०·१३ 
चसचलकान silicon Si १४ २८·०९ 
चसशीअम cesium Cs ५५ १३२·९१ 
सेलेचनअम selenium Se ३४ ७८·९६ 
सोचडअम sodium (natrium) Na ११ २२·९९१ 
सोने gold (aurum) Au ७९ १९७·० 
स्कँचडअम scandium Sc २१ ४४·९६ 
स्राँचशअम strontium Sr ३८ ८७·६३ 
हास्फ्नअम hafnium Hf ७२ १७८·५८ 
हायड्रोजन hydrogen H १ १·००८० 
हेचलअम helium He २ ४·००३ 
होस्ल्मअम holmium Ho ६७ १६४·९४ 
टीपा  :१  कंसािंील आणवभारािें आकडे सवांि जास्ि स्स्थर )अथवा कमाल आयुमान असलेले (

समस्थानीयािें आणवभार दशयचविाि.  
२ इंग्रजी नावाशजेारिी कंसािंील नाव ेलॅचटन भािेंिील आहेि. 
 

element अल्पक (गनणि), घिक 
 
(१) ज्यािून एखादी घटना उद भविे असा सूक्ष्म भाग. उदाहरणाथय : हवामानाच्या सबंंधाि, वारा, 
िपमान. दाब इ. 
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(२) कलनशास्त्राि, सूक्ष्म भाग. 
(३) चत्रकोणाच्या संदभाि, त्याच्या िीन बाजू आचण िीन कोण यापंकैी एखादा घटक. 
 

elements of a determinant 
 
(पाहा determinant ) 
 

elementary mathematics प्रािनमक गनणि 
 
साधारणपणे, अंकगचणि, बीजगचणि, भचूमचि आचण चत्रकोणचमचि. 
 

elevation view पुिोदशषि 
 
 एखाद्या पदाथािे ककवा दृश्यािे, समोरून पाहून प्रिलावर काढलेले चित्र. अशा वळेी पदाथय 
समोरच्या अंगाला असिो आचण पाहणाराकडून पदाथाकडे जाणाऱ्या दृचष्टरेिा चक्षचिजसमािंर 
असल्यािे मानिाि. 
 

elementary particles मूलभूि कण 
 
सध्याच्या काळाि माहीि असलेल्या कोणत्याही साधनािा उपयोग करून ज्या कणािंी, त्याहून 
जास्ि लहान घटकािं, फोड करिा येि नाही त्या प्रकारिे कण. उदा॰ प्रोटान, न्यरूान, 
इलेक्रान, पोचझरान, न्यूरीनो, मेसान आचण फोटान अथवा y–चकरण, x–कण. ड्युटेरान हे जरी 
संयुक्ि कण असले िरी त्यािंा ही मलूभिू कणाि समावशे करण्यािा प्रघाि आहे, कारण आणवीय 
प्रचियामंध्ये त्यािें फार महत्त्वपूणय कायय असिे. 
 

eliminant नििासक 
 
गचणिामध्ये, सामान्य ककवा अनेकवणय समीकरणािूंन अज्ञाि मूल्ये ककवा अज्ञाि िलपदे नाहीशी 
केल्यानंिर राचहलेले चनिन्न. 
 

ellipse नववृत्त, लंबवृत्त 
 
(१) शकूंच्या पायाशी कोन करून काढलेल्या प्रिलाने शकूंिा छेद घेिला असिा छेदािी आकृचि. 
शकूंच्या छेदाला शाकंव (conic) म्हणिाि. 
(२) चववृिावरील कोणत्याही कबदूपासून आिील बाजूच्या दोन ठराचवक कबदूपयंिच्या अिंरािी 
बेरीज समान राहिे. त्या ठराचवक कबदंूना चववृिािी कें दे्र (foci) म्हणिाि. 
(३) प्रिलामध्ये चफरणाऱ्या कबदूिा पथ. कबदु अशा रीिीने चफरिो की त्यािे एका ठराचवक 
कबदूपासूनिे अंिर आचण त्यािें एक ठराचवक सरलरेिेपासूनिे अंिर यािें गुणोिर १ पेक्षा लहान 
असून स्स्थरमूल्य राहिे. 
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ellipsoid नववृत्तीय 
 
ज्या घनपृष्ठािा कोणिाही छेद चववृिाकृचि ककवा वृिाकृचि असिो िे पृष्ठ. चववृिीय दोहोपैकी 
कोणत्याही एका अक्षाभोविी चववृिीयािे वलन केल्यावर चनमाण होणारे पृष्ठ चववृिीय होय. त्याला 
पचरचववृिीय (ellipsoid of revolution) असेही म्हणिाि. 
 

ellipsoid of revolution पनिनववृत्तीय 
 
(पाहा ellipsoid) 
 

elliptic conical surface 
 
ज्यािी चदग्दर्मशका चववृिाकृचि असिे अशा प्रकारिे शकं्काकृचि पृष्ठ. 
 

elliptic cylinder नववृत्तनचनि 
 
या प्रकारच्या चििीिा पाया चववृिाकृचि असिो. 
 

elliptic involution नववृत्तीय घािनिया 
 
(पाहा involution) 
 

elliptic paraboloid नववृत्त-अन्वस्िीय 
 
अन्वस्िीयािा एक चवशिे प्रकार. यािील एका चनबंधनाक्षाशी समािंर प्रिलच्छेद घेिला असिा 
चववृिे ियार होिाि आचण दुसऱ्या चनबधंनाक्षाशी समािंर प्रिलच्छेद घेिल्यास अन्वस्िे ियार 
होिाि. 
 

elliptic polarization नववृत्तीय (प्रकाशीय) नदशादेशि 
 
प्रकाशीय चदशादेशनािा एक प्रकार. यामध्ये चववृिीय चदशाचवष्ट (प्रकाश-) िरंग चनमाण झालेले 
असिाि. 
 

elliptically polarized wave नववृत्तीय नदशानदष्ट (प्रकाश-) ििंग 
 
या प्रकारच्या चदशाचदष्ट िरंगािं एखाद्या कबदूजवळिे अपसरण प्रिलािंील कबदूसभोविी वलचयि 
होि असिे आचण अप्रसरणािे मान चववृिाच्या चत्रज्येनुसार बदलि राहिे. 
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ellipticity नववृत्तिा 
 
चववृिाच्या लाबंटपणािे माप. चववृिाच्या दोन व्यासाधांच्या लाबंीमधील फरक आचण मोठे व्यासाधय 
यािें गुणोिर. 
 

elution धावि 
 
घनरूप पदाथांच्या चमश्रणािून, द्रवािा वापर करून, एक एक घन पदाथय सुटा करून काढणे. 
 

emanation उत्सगष 
 
रेडान आचण त्यािे समस्थानीय ॲस्क्टनोन आचण थोरान. 
 

emanium 
 
ॲस्क्टचनअम मलूद्रव्यािे जुने नाव. 
 

e. m. f. series 
 
“इलेक्रो-मोचटव्ह फोसय श्रेणी” अथवा “चवदु्यि पे्ररणाशक्िी श्रणेी” या संजे्ञिे सचंक्षप्ि रूप. 
(पाहा electro-chemical series) 
 

emission उत्सजषि 
 
शक्िीिे प्रारण अथवा कणािंी सोडवणकू झाल्याने त्यािें मूळ पदाथांिून बाहेर चनसटणे. 
 

emission spectrum उत्सजषि वणषपि 
 
एखाद्या पदाथािून उत्सर्मजि होणाऱ्या प्रारणािंा वणयपट. 
 

emissive power उत्सजषि प्रभाव (त्विा) 
 
चदलेल्या िपमानाि, ज्यािून प्रारण बाहेर पडि आहे अशा दर एकक के्षत्रािून होणाऱ्या एकंदर 
उत्सजयनािी कालदृष्ट्या त्वरा. (यालाि intrinsic radiance असेही म्हणिाि.) 
 

emissivity उत्सजषकिा 
 
प्रारण बाहेर टाकणाऱ्या पृष्ठािी उत्सजयन–शीलिा आचण कृष्ट्णकीय पदाथािून, त्याि िपमानाि, 
बाहेर पडणाऱ्या पृष्ठािी उत्सजयन–शीलिा यािें गुणोिर. 
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empirical curve अिुभूि वि 
 
प्रयोगचसि ककवा सासं्ख्यक अशा प्राप्ि कबदूिून शक्य िेवढी चमळिी जुळिी, योजलेली ककवा 
काढलेली, वि रेिा. 
 

empirical equation अिुभूि समीकिण 
 
(पाहा empirical curve) 
अनुभिू विाशी शक्य िेवढे जुळणारे बचैजक समीकरण. 
 

empirical formula घििा समास 
 
रसायनशास्त्राि, एका रेणूि असणाऱ्या अणूंच्या जािी आचण त्यािें प्रमाण दशयचवणारे सूत्र. हे सूत्र 
अणूंच्या गटासंबधंी काहीि दशयवीि नाही. 
 

emulsifier 
 
(पाहा emulsifying agent) 
 

emulsifying agent पायसकािक 
 
जो पदाथय दुसऱ्याि चमसळला असिा ‘पायस’ जास्ि स्स्थर होऊन ‘स्थायी (कायम) पायस’ बनिे 
िो. 
 

emulsion पायस 
 
न चमसळणाऱ्या दोन द्रवापंकैी एकािे दुसऱ्याि (सूक्ष्म कणरूपाि) पसरणे. उदा॰, पाण्यािे 
िेलाि, ककवा िेलािे पाण्याि संधारण. 
 

emulsoid पायस्ि 
 
एका द्रवािे दुसऱ्या द्रवािील कचललवृचि सधंारण. चजलेचटनसारख्या काही पदाथािही हा गुण 
आढळिो, त्या कारणाने ही संज्ञा चििकीशी अिूक वापरणे कठीण आहे. 
 

enantiotropic form प्रनिभबबरूपी घडण 
 
(पाहा enantiotropy) 
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enantiotropy प्रनिभबबरूपिा 
 
दोन स्फचटकरूपे धारण करू शकण्यािा आचण िी रूपे व्युत्िमी संिुलनाि राहण्यािा पदाथािा 
गुण. काही चवचशष्ट सीमा-िपमानापेक्षा जास्ि िपमानाि एक प्रचिकबब रूप आचण कमी िपमानाि 
दुसरे प्रचिकबब रूप स्स्थर राहिे. 
 

end point अिं-(स्स्िनिदशषक) भबदु 
 
इयदीक्षण करिाना चवचिया समाप्ि होण्यािी स्स्थिी. 
 

end-on array of antennas अग्रस्स्िनि पद्िीची आकाशीयाचंी माडंणी 
 
प्रारणािी चदशा स्पष्ट करणारे पचरणाम घडवनू आणण्यासाठी, पे्रक्षण-स्थानी केलेली, अँटीनािंी 
(आकाशीयािंी) माडंणी. 
 

endosmosis अिंस्ििषण 
 
एखाद्या भाडं्याि (ककवा संग्राहकाि) बाहेरून आि, अशा मागाने होणारे िियण. 
 

endo-thermic ऊष्ट्मग्राही (नवशेिण) 
 
ज्या प्रकाराि उष्ट्णिा शोचिली जाण्यािी चिया घडिे त्यासबंंधी, ककवा िसे घडि असिाना ककवा 
िशा प्रकारिे चवशिे रूप धारण केलेली (चवचिया). 
 

endothermic reaction ऊष्ट्मग्राही नवनिया 
 
जी चवचिया सिि िालू ठेवण्यासाठी, बाहेरून उष्ट्णिा पुरवावी लागिे अशा प्रकारिी. 
 

energy शस्क्ि 
 
कायय करण्यािी कुवि म्हणजे शस्क्ि. शक्िीिी अनेक रूपे असू शकिाि. जसे याचंत्रक शस्क्ि 
(वगेीय, स्स्थचिज), चवदु्यत शस्क्ि, उष्ट्णिाशस्क्ि इत्याचद. याचंत्रक शस्क्ि म्हणजे चिया करणारा 
पे्ररक आचण जेवढ्या अिंरापयंि चिया घडिे िे अिंर यािंा गुणाकार. 
 

energy level शक्िीची पािळी 
 
अणूमध्ये आढळणाऱ्या शक्िींच्या चनरचनराळ्या अवस्थापंैकी एक, अथाि कोणत्याही एका 
क्षोभावस्थेिील शस्क्ि. अणगुभाभोविालच्या कक्षामधील इलेक्रॉन जेव्हा एका कके्षमधून दुसऱ्या 
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कके्षि जािाि, िेव्हा त्याचं्या शस्क्ि-पािळीि बदल होिो आचण त्या कारणाने अणूमधून 
चनरचनराळ्या कंप्रिेिे प्रारण आचण शस्क्िपुंज चनमाण होिाि. 
 

engine इजंि 
 
कायय करून घेण्यािी (घडवनू आणण्यािी ) चसििा ंचजच्याि आहे अशी योजना. 
 

enhanced line वर्टधि िेिा 
 
चवजेच्या चठणगीिून ककवा एखाद्या अचिउच्च िपमानािील उगमस्थानापासून चनमाण होणाऱ्या 
प्रकाशािील वणयरेिा. ही मुख्यत्व े ठळक असिे. वायु ककवा वायुरूप द्रव्यािे िपमान वाढि 
गेल्याकारणाने त्याि जास्ि आयन चनमाण होिाि व त्या कारणाने अशाप्रकारच्या रेिा जास्ि 
ठळकपणे उमटिाि. 
 

enthalpy एन्िाल्पी,ऊष्ट्मसंपत् 
 
00C िपमानािी खाली-२७३¿१°C िपमान असणाऱ्या पदाथाि उष्ट्णिा मुळीि नसिे. त्या 
िपमानापासून इष्ट िपमानापयंििी पदाथयरेणूमध्ये साठवलेली उष्ट्णिाशस्क्ि. एक एकक 
वस्िुमानाि सामावलेंली, आचण कॅलरी /ग्राम अथवाB. th. u. /पौंड या मापाने मोजलेली उष्ट्णिा. 
पाणी उकळिे िेव्हा स्स्थर दाबाि अवस्थािंर घडि असिे अशा वळेी उकळण्यासाठी लागणारी 
उष्ट्णिा अथवा अप्रकट उष्ट्णिा. ही ऊष्ट्मसंपिायेवढी असिे. 
 

entropy एंरोपी, व्यनिकाि 
 
वास्िव-रासायचनक व्यूहामध्ये अप्राप्य (उष्ट्णिा) शस्क्ि चकिी असिे त्याच्या सापेक्ष मापनािे 
चनदशयक. ही कल्पना क्लउचसअस याने सुरू केली. एखादा वास्िचवक व्यूह जेव्हा शवेटच्या स्स्थर 
समिोल अवस्थेला पोहोििो िेव्हा त्यािी एंरोपी (व्यचिकार) कमाल मयादेला गेलेली असिे. 
अशा रीिीने पाहिा व्यचिकार हे ऊष्ट्मगचिक अविरणािे माप होऊ शकिे. 
 

entropy function एंरोपी फल, व्यनिकाि फल 
 
व्यचिकार िपमानावर कशा प्रकारे अवलंबनू असिो िे दशयचवणारी पदावचल. 
 

envelope अन्वालोप 
 
एखाद्या विरेिा–कुलािील प्रत्येक विाला स्पशय करणारी विरेिा. चदलेल्या चवचशष्ट अटी 
संभाळून काढलेल्या अनेक स्पशयरेिानंा स्पशय करणारे वि. उदाहरणाथय : एका कबदूपासून समान 
अंिरावर अनेक रेिा काचढल्या िर त्या सवांना स्पशय करणारे वि, म्हणजे अन्वालोप, वृिाकृचि 
असिे. ह्याि पििीने पृष्ठासबंंधी काढलेल्या स्पशयपृष्ठालाही अन्वालोप म्हणिाि. 
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enzyme एन्झाइम, नविंचक 
 
 काबयनी सयुंगािंी एक चवशिे जाचि. जीवरासायचनक चनदेशक. हे द्रव्य सामान्यिः कचललवृिी 
असिे. काही चवचिया या चजविं द्रव्याचं्या उपयोगाने प्रभावी होिाि. 
 

epicycloid अिंिि भबदु पि 
 
एक विुयळ दुसऱ्या विुयळाच्या पचरघावरून, त्याि पािळीि परंिु न घसरिा, चफरि असिाना 
पचहल्या विुयळपचरघावरील कोणत्याही चवचशष्ट कबदूिा पथ. 
 

epitrochoid 
 
एक विुयळ दुसऱ्या विुयळाच्या पचरघावरून, त्याि पािळीि परंिु न घसरिा, चफरि असिाना 
पचहल्याच्या चत्रज्येवरील (पचरघावरिा वगळून) कोणत्याही चवचशष्ट कबदूिा पथ. 
 

equal सम, समाि 
 
गचणिामध्ये, जेव्हा दोन पदे एकाि मापािी ककवा गुणािी असिाि िेव्हा िी सम ककवा समान 
आहेि असे म्हणिाि. भचूमिीमध्ये, समान आचण एकरूप यामंध्ये फरक करिाि. 
 

equal figures समाि आकृिी 
 
दोन ककवा अनेक भौचमिीय आकृिी, अगदी एकरूप नसल्या िरीही इिर काही गुणाचं्या बाबिीि 
समान असिाि. 
 
[८] 
 

equal solids समाि घि 
 
जेव्हा दोन ककवा अचधक घन पदाथय सारख्या आकारमानािे असिाि िेव्हा िे पदाथय समान आहेि 
असे म्हणिाि. 
 

equation समीकिण 
 
 जेव्हा दोन पदावली सारख्या मूल्याच्या असिाि िेव्हा त्या दोन पदावलींच्या मध्यिंरी = चिह्न 
चलहून त्यािंी समानिा दशयचवली जािे. या माडंणीला समीकरण म्हणिाि. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

equation of state अवस्िादशषक समीकिण 
 
रसायनशास्त्राि, वायूिा दाब, आकारमान आचण िपमान, त्यािप्रमाणे आदशय–वायु स्स्थराकं यािंा 
परस्पर संबंध दाखचवणारे समीकरण (उदाօ, आदशय वायु चनयम, ‘व्हान डर वाल’ यािें समीकरण 
इ.). 
 

equation of the first degree 
 
(पाहा simple equation) 
 

 equation of the second degree 
 
(पाहा quadratic equation) 

 
equation of the third degree 

 
(पाहा cubic equation) 
 

equator नविुववृत्त 
 
पृर्थ्वीवरिे ककवा कोणत्याही गोलावरिे त्याच्या वलनाक्षाशी काटकोनाि असणारे बृहत वृि. 
 

equi– सम– 
 
समिा दशयचवणारे उपपद. 
 

equiangular समकोण 
एकाि आकृिीच्या सबंंधाि जेव्हा चििे सवय कोन समान असिाि िेव्हा िी समकोन आहे असे 
म्हणिाि. हाि शब्द जेव्हा दोन आकृिींच्या संबधंाि वापरण्याि येिो. िेव्हा काही ठराचवक 
अनुिमाने पचहल्या आकृिीिा एक कोन दुसरीच्या एका कोनाबरोबर असिो आचण असेि सवय 
कोनासबंंधी असिे. 
 

equiangular spiral समकोण सर्टपल 
 
या प्रकारच्या आकृिीवर कोणत्याही कबदूशी काढलेली अरा आचण त्याि कबदूशी काढलेली 
स्पशयरेिा याचं्यामधील कोन सममूल्य असिो. 
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equi–conjugate diameters समप्रनियोगी व्यास 
 
सारख्या लाबंीिे प्रचियोगी व्यास. चववृिामध्ये, बृहद-अक्ष आचण लघु-अक्ष याचं्या िारी टोकाशंी 
िार स्पशयरेिा काढल्याने जो काटकोन िौकोन ियार होिो त्यािे कणय प्रचियोगी व्यास होिाि. 
 

equidistant समािािंि 
 
सारख्या अंिरावर असणारे. 
 

equilateral समभुज, समबाहु (नवशेिण) 
 
चजच्या बाजू सारख्या लाबंीच्या असिाि िी (आकृचि). 
 

equilateral hyperbola समभुि अपास्ि 
 
(पाहा rectangular hyperbola) 
 

equilateral triangle समभुज नत्रकोण 
 
चिन्ही बाजू सारख्या लाबंीच्या आहेि असा चत्रकोण. या चत्रकोणािा प्रत्येक कोन ६०° िा असल्याने 
सवय कोनही समाण असिाि. 
 

equilibrant समिोलकािक 
 
दोन ककवा जास्ि संपािी पे्ररकाबंरोबर समिुल्य असा एकि योजलेला पे्ररक. समिोलकारक 
आचण चनष्ट्पन्न या दोघािें मूल्य समान असले िरी त्याचं्या चदशा परस्पराचंवरुि असिाि. 
 

equilibrium समिोल 
 
(१) अनेक पे्ररकािंा चनष्ट्पन्न शून्य असण्यािी अवस्था. 
(२) एखादा कण ककवा पदाथय अशा स्स्थिीि असिो की त्यावर सवय पे्ररकािंी संयुक्ि चिया 
(म्हणजेि त्यािंा चनष्ट्पन्न) शनू्य होिे. 
(३) चकरणोत्संगी समिोल म्हणजे चकरणोत्सारी मलूद्रव्य ककवा समस्थानीय यामंध्ये नवीन ियार 
होणारे अणू आचण चकरणोत्सारी ऱ्हासामुळे चवघटन पावणारे अणू याचं्या अनुिमे चनर्ममिीच्या आचण 
ऱ्हासाच्या त्वरा सारख्या असिाि. अथाि अशा अवस्थेि मूलद्रव्यािी अथवा समस्थानीयािी राचश 
कायम असिे असे माचनले आहे. 
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equilibrium constant 
 

(पाहा dissociation constant) 
 

equimolecular mixture समिेणुक नमश्रण 
 
या चमश्रणािले पदाथय समान रैणव प्रमाणाि असिाि, म्हणजेि त्याचं्या रैणव वजनाचं्या गुणोिराि 
असिाि. 
 

equimultiple समगुणक 
 
समान गुणकाने दोन अथवा अचधक गुण्य राशींना गुचणले असिा चसि झालेले फल. उदाहरणाथय : 
८×३ अथवा २४, ८×५ अथवा ४० या संख्या ३ आचण ५ यािें समगुणक आहेि. 
 

equinoctial सापंानिक 
 
भगोलाच्या संदभाि एक बृहद वृि. या वृिािे धु्रवापासूनिे अंिर, सवय चठकाणी, ९०° असिे. पृर्थ्वीिे 
चविुववृि भगोलावर प्रके्षचपि केले असिा उद्भवणारे वृि. 
 

equinoxes संपाि (भबदू) 
 
आयचनकवृि चविुववृिाला जेथे छेदिे िे दोन कबदू. (vernal equinox) वसंि संपाि, २१ मािय. 
(autumnal equinox) हेमन्ि, संपाि २१ सप्टेंबर. या चदवशी चदनरात्र समान असिाि. 
 

equipartition of energy शक्िीचे समनवभाजि 
 
हा चनयम बोल्टझमान यानी सुिचवला. त्या चनयमानुसार, रेणूमधील सरासरी वगेीय शस्क्ि, 
जेवढ्या मुस्क्िमात्रा असिाि िेवढ्या मुस्क्िमात्रामंध्ये, सारखी वाटली जािे. 
 

equipotential surface समवचषस् पृष्ठ 
 
अशा पृष्ठावरील कोणत्याही कबदूशी आढळणारे (चवदु्यत) वियस् सारख्या मापािे असिे. 
 

equitangential curve समस्पशी वि 
 
ज्या विािी स्पशयरेिा एका चवचशष्ट (स्स्थर ) रेिेशी समरूप असिे िे वि. 
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equivalent 
 
पाहा (chemical equivalent) 
 

equivalent conductance सममूल्य प्रवहण 
 
चवद्रवाच्या संदभाि, चवचशष्ट प्रवहण आचण ज्यामध्ये एक सममूल्यभार चवदु्रि चवरचवले आहे अशा 
चवद्रवािे घनसेंचटमीटराि मोजलेले आकारमान यािंा गुणाकार. 
 

equivalent equations सममूल्य समीकिणे 
 
एक िलपद असलेली दोन ककवा अचधक समीकरणे जेव्हा एकि चसचि (सममूल्य उिर) देिाि 
िेव्हा त्यानंा असे म्हणिाि. 
 

equivalent fractions सममूल्य अपूणांक 
 
एखाद्या अपूणांकाि, अंशाला आचण छेदाला समान संख्येने गुचणले (ककवा भाचगले) असिाना जो 
नवा अपूणांक ियार होिो िो मूळच्या अपूणांकाशी सममूल्य असिो. 
 

equivalent polygons सममूल्य बहुकोण 
 
के्षत्रफळ समान असलेले दोन ककवा अचधक बहुकोण. ही संज्ञा समरूप (congruent) बहुकोण 
ककवा समान (equal) बहुकोण या अथीही वापरिाि. 
 

equivalent weight सममूल्य भाि 
 

 एका चवचशष्ट रासायचनक चवचियेि; आठ भाग वजनाच्या आस्क्सजनबरोबर सयोचगि होणारे, ककवा 
त्यास बाजूस सारणारे, चदलेल्या पदाथािे वजन. हेि रासायचनक सममूल्य (chemical 
equivalent) म्हणूनही ओळखले जािे. 
 

Er 
 
अर्मबअम ह्या मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

erbium अर्टबअम 
 
आविी कोष्टकािील “दुर्ममळ अथयस्” गटािील एक चत्रसंयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. मोसाडंर याने 
१८४३ साली शोचधले. आणविमाकं : ६८; आणवभार : १६७.२; चिह्न : Er. 
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erg अगष 
 
C. G. S.पििीिील शस्क्ि अथवा कायय मोजण्यािे एकक.  
एकक. १ अगय  = १ सें. मी. × डाइन. 
 = एक डाइन पे्ररकामुळे योगकबदु पे्ररकाच्या चदशनेे १ सें. मी. अंिरावर 

सरकचविाना होणारे कायय 
 = १० ⁷ जाऊल 
 = ७·३७५६ X १०–⁸ फूट–पाऊंड 

 

erosion झीज 
 
(१) द्रव अथवा वायु याचं्या घियणाने धािु अथवा दुसऱ्या कुठल्यािरी पदाथािी होणारी झीज. 
संधाचरि घन पदाथांच्या कणामुळे चिया प्रवचेगि होिे. 
(२) खडक वगैरे पदाथावर हविेील द्रव्यािें ककवा इिर रासायचनक द्रव्यािें चझजचवण्यासारखे 
पचरणाम. 
 

escape velocity मुक्ििा वगे 
 
एखाद्या पदाथािा दुसऱ्या पदाथाच्या गुरुत्वाकियणािून मुक्ििा करून घेण्याइिका चकमान वगे. 
 

escribed circle बनहर्टलनखि वृत्त 
 
चत्रकोणाच्या वाढचवलेल्या दोन बाजू व एक मूळिी बाजू ज्या वृिाला बाहेरून स्पशय करिाि िे वृि. 
चत्रकोणाच्या बाबिीि अशा प्रकारिी िीन बचहर्मलचखि वृिे असू शकिाि. 
 

essential oils बाष्ट्पिशील िेले 
 
मुख्यत्व,े वनस्पचिजन्य िेले, वनस्पिींच्या वासािा अकय . ही अचि बाष्ट्पनशील असल्याने 
“बाष्ट्पनशील िेले” (व्होलाटाइल ऑइल्स) म्हणूनही ओळखली जािाि. सवयसाधारणपणे, 
वासािी िेले. 
 

ester एस्िि 
 
काबयनी ककवा अकाबयनी अम्लावर आल्कोहोलिी चवचिया होऊन त्या काबयनी अम्लािे चनजयलीकरण 
झाल्याने ियार होणारे काबयनी लवण. 
 

esterification एस्िि ियाि होणे किणे 
e. s. u., E. S. U 

 
चवदु्यत स्स्थचिक एकके दशयचवणारे संचक्षप्ि रूप. 
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Et 
 
एचथल (ethyl) मूलक दशयचवणारे रासायचनक चिह्न. 
 

ethanoic acid 
 
(पाहा acetic acid) 
 

ethanol एिॅिोल 
 
एचथल आल्कोहोल या रासायचनक द्रव्यािे एक नाव. 
 

ether ईिि 
 
(१) वास्िवशास्त्राि aether एक काल्पचनक माध्यम. हे सवय चवश्वािील अवकाशाि पसरलेले असिे 
असे मानिाि, येवढेि नव्हे, िर िे चनरचनराळ्या पदाथाच्या कणाकणामधील जागेिही असल्यािे 
मानिाि. प्रकाश व प्रारणािे इिर प्रकार या ईथर माध्यमािूनि संिमण करिाि असा समज असे. 
(२) आल्कोहोलमधील हायड्रोस्क्सल गणािील हायड्रोजनच्या जागी अस्ल्कल ककवा ॲचरल गण 
समाचवष्ट झाल्याने बनलेला संयुग. C2H5OC2H5 बाष्ट्पनशील. मेद चवरचवण्यासाठी द्रावण. 
शस्त्रचियेसाठी संमोहन द्रव्य. 
 

ethyl एनिल 
 
इथेन (ethane) पासून केलेला एकसयुंजी C2H5 मूलक. संके्षप: Et. 
 

ethyl alcohol एनिल आल्कोहोल 
 
सामान्य आल्कोहोल. C2H5OH 
 

ethyl group एनिल गण 
 
एक एकसंयुजी अस्ल्कल मलूक –C2H5 
 

Eu 
 
युरोचपअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
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eu–colloids एकरूपी कनलल 
 
पदाथाच्या एकेका रेणूशी एकरूप असणारे कचललवृिी कण ज्याि असिाि असे कचलल. जेव्हा 
खूपसे रेणू एकत्र येऊन कचललवृिी कण ियार होिाि, िेव्हा त्यानंा (association colloids) 
सहिचरि कचलल म्हणिाि. 
 

eudiometer वायुमापक िनलका 
 
वायुसंबधंी प्रयोग करिाना उपयोगी पडणारी एका टोकाशी बंद असलेली अशी अंकन केलेली 
कािेिी नळी. द्रवाच्या प्रचिष्ठापनेने वायिेू आकारमान कळू शकिे. 
 

Euler’s formula (or theorem) of polyhedrons बहुपृष्ठकासंंबंधी ऑईलि याचंा नसद्ान्ि 
 
कोणत्याही बहुपृष्ठकाि, जर 
 E = कडािंी संख्या, 
 V = चशरोकबदंूिी संख्या 
आचण F = पृष्ठसंख्या; असे माचनले 
िर  तर E + 2 = V + F 

 

europium युिोनपअम 
 
आविी कोष्टकािील ‘दुर्ममळ अथयस्’ मूलद्रव्याचं्या गटािील एक धािूरूप मूलद्रव्य. डेमाके यानी 
१८९६ मध्ये शोचधले : आणविमाकं ६३; आणवभार :१५२˙००; चिह्न : Eu. 
 

eutectic युिेस्क्िक, नभन्नावस्स्िि, नभन्नावस्िाक्षम 
 

एक चनचिि घटना असलेले चमश्रण. ह्या चमश्रणािील दोन ककवा जास्ि घटक चकमान गोठणकबदु 
िपमानाि घनरूप धारण करून बाहेर पडिाि. (युटेस्क्टक आचण युटेक्टाइट यामंधील फरक 
असा आहे : युटेस्क्टक चविळलेल्या अवस्थेिून िर युटेक्टाइट घन अवस्थेिून ियार होिे.) 
 

eutectic alloy नभन्नावस्स्िि संनमश्र 
 

युटेस्क्टक िपमानाला घन होणारे, दोन ककवा जास्ि धािंूिे संचमश्रण. 
 

eutectic change नभन्नावस्स्िि बदल 
 
युटेस्क्टक संचमश्रणािील द्रव अवस्थेिून घन अवस्थेि रूपािंर. म्हणजे दै्विी श्रेणीिील दोन ककवा 
तै्रचि श्रणेीिील िीन घटकािें एकाि वळेी होणारे स्फचटकीकरण. 
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eutectic mixture नभन्नावस्स्िि नमश्रण 
 
दोन ककवा जास्ि पदाथांपासून वगेवगेळ्या प्रमाणाि केलेल्या चमश्रणािील सवाि कमी उकळण्यािे 
िपमान ज्या चमश्रणाि आढळिे िे. 
 

eutectic reaction नवनिया नभन्नावस्स्िि 
 
एका स्स्थर िपमानाि, एका द्रवरूप चवद्रवािे दोन वगेळ्या जािींिे स्फचटक असणाऱ्या घन द्रव्याि 
रूपािंर होण्यािी व्युत्िमी चवचिया. 
 

eutectic structure नभन्नावस्स्िि िचिा 
 
एखाद्या चभन्नावस्स्थि द्रव्याच्या चविळलेल्या अवस्थेिून एकाि वळेी स्फचटकीकरण झाल्यावर 
त्यािील घटकािंी होणारी एक चवचशष्ट रिना. 
 

eutectic system नभन्नावस्स्िि प्रणानल 
 
ज्या प्रणालीि एका सचंमश्रणािे दुसऱ्या सचंमश्रणापेक्षा कमी िपमानाि स्फचटकीकरण होिे अशी 
“संचमश्रण प्रणाचल”. 

 
eutectic temperature नभन्नावस्स्िि िपमाि 

 
युटेस्क्टक चमश्रणािे चविळण्यािे िपमान. 
 

eutectoid युिेक्िाइड, नभन्नावस्स्िक 
 

थंड होिाना “घन चवद्रवािी” (solid solution) मोडिोड होऊन चमळणारी रिना. थंड केल्यावर 
घन चवद्रवािून दोन ककवा जास्ि घटकािें चमळणारे चमश्रण. हे चमश्रण िापचवल्यावर पनु्हा घनचवद्रव 
चमळिे (उदा॰ पलाइट). 
‘युटेस्क्टक’ आचण ‘युटेक्टॉइड’ यािंील महत्त्वािा फरक : ‘युटेस्क्टक’ चविळलेल्या अवस्थेिून 
ियार होिे, िर ‘युटेक्टॉइड’ घन अवस्थेिून ियार होिे. 
 

ev, e. v. 
 
इलेक्रान व्होल्ट या शस्क्िमापािे सचंक्षप्ि रूप. 
 

evaluate मूल्य काढणे 
 
चदलेल्या पदावलीिे (वाक्यािे) बरोबर मूल्य काढणे. 
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evaporation बाष्ट्पीभवि 
 
उकळण्याच्या िपमानाला पोहोिून ककवा न पोहििा द्रव–अवस्थेिील पदाथािे वाय–ूअवस्थेिील 
पदाथाि रूपािंर होण्यािी प्रचिया. 
 

evolute of a curve विाचे मूळ (अवघािि) 
 
विरेिेच्या वििा–मध्यािा पथ. या रेिेला मूलरेिा (evolute) म्हणिाि. या मूलरेिेिी घािरेिा 
(involute) म्हणजेि चदलेली विरेिा होय. अथाि या व्याख्येिील घाि शब्दािा अथय अगदी 
साकेंचिक असून वगय, घन यापंैकी काही नाही. 
 

evolute of a surface पृष्ठाचे मूल (अवघािि) 
 
(पाहा evolute of a curve) 
पृष्ठाच्या वििा–मध्यािा पथ. 
 

evolution मूलकिण, अवघािि 
 
(पाहा involution) 
एखाद्या राशीिे मलू शोधण्यािी चिया. घािकरणाच्या चियेच्या उलट चिया म्हणजे मूलकरण. 
 

ex–center बनहमषध्य 
 
बचहर्मलचखि वृिािा मध्य. यालाि e–center असेही म्हणिाि. 
 

excentral triangle बनहमषध्य नत्रकोण 
 
चत्रकोणाच्या बाहेरच्या अंगाला िीन बचहवृयिे काढली असिाना त्या बचहवृयिािें मध्य संरळरेिानंी 
जोडल्याने चनमाण होणारा चत्रकोण. 
 

excess of nine 
 
कोणत्याही धन पूणांकी संख्येला ९ ने भाचगले असिा उरणारी बाकी. त्याि संख्येिील चनरचनराळ्या 
अंकाचं्या बेरजेला ९ ने भाचगले िरीही मागच्याइिकीि बाकी उरिे. 
 

excitation क्षोभि 
 
चवदु्यि–चवज्ञानाि, एखाद्या साधनाि ककवा योजनेि चवदु्यत–शस्क्ि पचरणाम करू शकिे (कायय 
घडवनू आणिे) िी घटना. 
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excited atom कु्षब्ध अणु 
 
क्षुब्ध अवस्थेपयंि िढचवलेला (आणलेला) अणु. 
 

excited state कु्षब्ध अवस्िा 
 
साधारण पचरस्स्थिीि जी शक्िीिी पािळी असिे चिच्यापेक्षा जास्ि उंिीवर असलेली अणूंिी 
पुंजावस्था अथवा शक्िीिी पािळी. 
 

exciter क्षोभक 
 
चवदु्यत उत्पादक यंत्राच्या के्षत्रवलयाि किुयकीय गुण चनमाण करण्यासाठी अवश्य िी शस्क्ि 
पुरचवणारा दुय्यम उत्पादक (जचनत्र). 
 

excluded region व्याविष प्रदेश 
 
आलेखाच्या प्रिलािील ज्या के्षत्राि y या फलािे मूल्य सत असि नाही िे के्षत्र. या के्षत्राि 
आलेखवि काढिा येि नाही. 
 

excluded value व्याविष मूल्य 
 
चदलेल्या फलाच्या संदभाि स्विलाला कोणिेही सत मूल्य नसणे. 
 

exclusion principle व्याविषि ित्त्व 
 
(पाहा Pauli’s exclusion principle) 
अणूच्या इलेरान–रिनेमध्ये दोन इलेक्रान एकाि जागेवर असू शकि नाहीि, म्हणजेि त्यािें 
(दोन इलेक्रानािें) पुजंाकं समान असू शकि नाहीि. या ित्त्वानुसार अणूभोंविालच्या कोणत्याही 
इलेक्रानकके्षि एकापेक्षा जास्ि इलेक्रान असणे शक्य नसिे. यािाि अथय असा की, जेव्हा 
अणुरिनेिील एका कविाि एकापेक्षा जास्ि इलेक्रान असिाि िेव्हा िे चनरचनराळ्या कक्षामंध्येि 
असाव ेलागिाि. 
 

exosmosis बनहिःििषण 
 
भाडं्यािून (वायु, द्रव वगैरे) बाहेर पडिाना घडणारे िियण. 
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exosphere बाह्य–आविण 
 
आयोनोस्स्फअर (आयनाबंर)च्या वरिा, वािावरणािील अगदी बाहेरिा, थर. यामध्ये 
रेणुरेणूमधील आघाि फार क्वचिि घडिाि. आचण त्यामुळे चनसटून जाणारे रेणू गुरुत्वाकियणाच्या 
प्रभावानेि परि वािावरणाि येि राहिाि. 
 

exothermic ऊष्ट्मदायी (नवशेिण) 
 
उष्ट्णिा ियार होणे ककवा बाहेर पडणे ह्याच्याशी संबंचधि असणारी (चवचिया ). 
 

exothermic reaction ऊष्ट्मदायी नवनिया 
 
उष्ट्णिा चनमाण करणारी ककवा उत्सर्मजि करणारी वास्िवीय प्रचिया ककवा रासायचनक चवचिया. 
 

expanding universe प्रसिणशील नवर्श् 
 
या ित्त्वानुसार चवश्व सिि पसरि आहे. अवकाशािील ज्योिींिी अंिरे एकसारखी वाढि आहेि. 
डॉपलर पचरणामाच्या साहाय्याने असा अनुभव येिो की िारे आपणापासून वगेाने दूर दूर जाि 
आहेि. सवय दीर्मघकाही दूर दूर सरकि आहेि. लमेत्र यानी जी उपपचि बसचवली, चिच्या 
अनुरोधाने असे मानिाि की चवश्वाच्या उत्पिीसमयी एक ‘आचद अण’ु होिा. िो चकरणोत्सगाच्या 
चनयमानुसार फुटला व त्यािून सध्यािे अणू बनले. ही उपपचि सध्या ग्राह्य समजि नाहीि. 
चिच्याऐवजी अशी कल्पना आहे की चवश्वािे आकंुिन आचण चवस्िार िमानुसार होि असिाि. 
५००० दशलक्ष विांपूवी चवश्व आकंुिन पावि होिे. आकंुिनािून दडपण आचण िपमान वाढले. 
आकंुिनािी मयादा गाठल्यानंिर (५००० दशलक्ष विांपूवी) चवश्व प्रसरण पाव ूलागले. सध्या चवश्व 
या अवस्थेि आहे. 
 

expansion नवस्िाि (गनणि) 
 
गचणिकृत्य करून, एखाद्या पदािा ककवा पदावलीिा, घडचवलेला चवस्िार. चवस्िार केल्यानंिर 
पदािंी बेरीज सान्ि असिे. उदा.(a+b) 2=a2+2ab+b2 
 

explement 
 
दोन प्रचियोगी (conjugate) कोनापंैकी एक, दुसऱ्याच्या संदभाि. हा शब्द सध्या रूढ नाही. 
 

explicit सुस्पष्ट 
 
एखादी गोष्ट नुसिी पचरव्यक्ि अस्पष्ट नसिे िर अगदी सुस्पष्ट अथवा सुव्यक्ि असिे िेव्हा हा शब्द 
वापरिाि. 
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explosive स्फोिक 
 
िापचवले असिा ककवा आपटले असिा, ज्याि अचिशय वगेाने, अचि िीव्रिेने आचण ऊष्ट्मदायी 
प्रकारिा बदल घडिो अशा पदाथांच्या गटाला चदलेली संज्ञा. स्फोटािून एकदम आचण अचिशय 
मोठ्या प्रमाणाि शस्क्ि चनमाण होिे. अशा प्रकारिी शस्क्ि उष्ट्णिा, प्रकाश, ध्वचन यासारख्या एका 
ककवा अनेक रूपािं अनुभवास येऊ शकिे. 
 

exponent घािाकं 
 
ab यामध्ये b  हा घािाकं असिो.  
a या सखं्येला त्याि सखं्येने b वळेा गुचणले अथवा a सखं्येिा b घाि केला असे म्हणण्यािा प्रघाि 
आहे. 
 

exponential curve e–फल वि 
 
y = ax अथवा x = loga y या प्रकारच्या समीकरणािा आलेख. 
 

exponential equation e–फल समीकिण 
 
या प्रकारच्या समीकरणाि अज्ञाि (पद) घािाकंाि आढळिे. उदाहरणाथय : ax =b. 
 

exponential function e–फल 
 
ex अथवा ax यासारखे फल. अशा फलामध्ये अज्ञाि (पद) घािाकंाि असिे. 
 

exponential increase घािाकंी वृनद् 
 
जेव्हा एखादी राचश वाढि असिाना चििी वाढ, कोणत्याही वळेी, त्या काळच्या राचशसंियावर 
अवलंबून राहिे िेव्हा िी वाढ घािाकंी अथवा e–फली असिे असे म्हणिाि. 
 

exponential law घािाकं–नियम 
 
(१) घािाकंािंी बेरीज, गुणाकार इत्यादीबिलिा चनयम. 
(२)वास्िवीय राशीिी वाढ (ककवा घट), घािाकंी पििीने, म्हणजेि y=Aeax या 
समीकरणानुसार, होणे. यामध्ये A आचण a स्स्थराकं असिाि आचण x हे िल (पद) काळ, अंिर 
ककवा इिर काही चनबधंन दशयचविे. 
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expression पदावनल, वाक्य 
 
एक सवयसाधारण संज्ञा. बैचजकी चिहे्न आचण गचणिी चिहे्न अशा प्रकारिे पदावलीिे ककवा वाक्यािे 
घटक असिाि. 
 

xe–radius बनहिःनत्रज्या 
 
चत्रकोणाच्या ककवा इिर कोणत्याही बहुकोणाच्या सवय चशरोकबदूमधून जाणाऱ्या विुयळािी चत्रज्या. 
 

ex–secant 
 
लघुकोनािे चत्रकोणचमिीय फल. exsecø = (secø)-1. 
 

extended law of the mean मध्यम पदाचा वाढनवलेला नियम 
 
जेव्हा f (x) आचण g (x) यािंी a, b या अंिरावर सिंि प्रथम अनुजािे होऊ शकिाि, िेव्हा x या 
िलपदािे x1 असे एकिरी मलू्य असिे की 
 
F (b) – f (a) 
g (b) – g (a) = f' (x') 

g' (x1) , a < x1 <b 

 

extended mean value theorem 
 
(पाहा extended law of the mean) 
 

extended source of light प्रकाशाचे नवस्िृि उगमस्िाि 
 
प्रकाशािे उगमस्थान अनंि अंिरावर असले िर ककवा सूक्ष्म असले िरि िे कबदुरूप मानिा येिे. 
इिर वळेी िे चवस्िृि आहे असेि मानिाि. 
 

exterior angle बाह्य कोण 
 

चत्रकोणािी ककवा बहुकोणािी एक बाजू आचण चिच्या शजेारिी बाजू वाढचवल्याने चमळणारी 
सरलरेिा यामंधील कोन. 
 

exterior angle theorem बाह्य कोिाचा नसद्ािं 
 
प्रिल चत्रकोणाच्या संदभाि, त्यािा कोणिाही बाह्यकोन त्यासमोरच्या दोन अंिःकोनाचं्या 
बेरजेयेवढा असिो. 
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external angle 
 
(पाहा exterior angle) 
 

extraction of a root मूळ (मूल) काढणे 
 
चदलेली राशी कोणत्या राशीिा घाि आहे िे ठरचवणे. चद्वमूल square root, चत्रमूल cube root 
काढणे असे म्हणण्यािा प्रघाि आहे. 
 

extraneous root प्रश्िबाह्य मूल 
 

कोणिेही बचैजक ककवा चत्रकोणचमिीय समीकरण सोडवनू जी मलेू येिाि, त्यािंील जी मूले 
प्रश्नास गैरलागू होिील ककवा िारिम्याने जी मूले प्रश्नचवरुि असिील िी मूले. 
 

extraordinary ray असाधािण नकिण 
 
चद्वप्रणमन घडल्यामुळे दोन चकरण उद्भविाि त्यापंकैी एक. या चकरणािा प्रणमनाकं साधारण 
चकरणाच्या प्रणमनाकंापेक्षा लहान असिो. 
 

extrapolation अनिदेशि 
 
कोणत्या िरी चनयमाने वाढणाऱ्या (ककवा कमी) होणाऱ्या मूल्यािा चनरीक्षणाच्या बाहेरच्या के्षत्राि 
त्या चनयमाच्या अनुरोधाने केलेला अंदाज. 
 

extremes अनंिमे, अनंिमपदे 
 
गुणोिराचं्या समीकरणािील पचहले आचण िौथे पद. 
a : b :: c : dअथवा a/b = c/bयािील a आचण d अंचिमे होि. 
 

eye–lens िेत्रीय भभग 
 

दुर्मबणीिले ककवा सूक्ष्मदशयकािले डोळ्याकडिे कभग. पदाथाकडच्या कभगाला पदाथीय कभग 
म्हणिाि. 
 

eye–piece िेत्रीय 
 
दुचबंणीि (दृश्य पदाथाकडच्या कभगाने) ियार झालेली प्रचिमा नेत्रीय कभगाच्या ककवा 
कभगसमूहाच्या साहाय्याने चनरीक्षकाला मोठी झालेली चदसिे. 



 अनुक्रमणिका 

आधूचनक नेत्रीयामध्ये साधारणपणे दोन कभगे असिाि. त्यापंकैी चवस्िाराने मोठे पदाथाच्या बाजूला 
असिे व त्याला के्षत्र कभग म्हणिाि. दुसरे लहान कभग नेत्राच्या बाजूला असून त्याला नेत्रीय कभग 
म्हणिाि. ऋण नेत्रीय आचण धन नेत्रीय असे नेत्रीयािें दोन प्रकार आहेि. 
 

F 
 
(१) फ्लुओचरन या मलूद्रव्यािे चिह्न. 
(२) फॅराडे या चवदु्यत शास्त्रािील धारणा-मापािे संचक्षप्ि रूप. 
(३) फारेन्हाइट या िपमानमापािे सचंक्षप्ि रूप. 
 

F layer F आविण 
 
(पाहा ionosphere) 
 

f/ratio 
 
कें द्रािंर आचण कभगािा व्यास यािें गुणोिर. (पाहा focal ratio) 
 

face angle of a polyhedral angle 
 

बहुपृष्ठकािा पृष्ठावरील कोन 
बहुपृष्ठकाच्या पृष्ठावरील कोणत्याही दोन कडामंधील कोन. 
 

face–centered cubic lattice 
 
चत्रघािी स्फचटकाकृिीिा एक चवचशष्ट प्रकार. 
 

face of a cathode ray tube 
 
कॅथोड चकरणनचलकेिील दृश्य पृष्ठािा पढुिा भाग. 
 

face of a crystal स्फनिकाचे पृष्ठ 
 

स्फचटकामधील एक प्रिलपृष्ठ. हे पृष्ठ स्फचटकासंबधंीच्या संदभयप्रिलाशी आचण इिर ित्सम 
प्रिलाशी अिल प्रकाराने चनगचडि असिे. 
 

face of a dihedral angle निपृष्ठक कोिाची बाजू 
 
कोन साधणाऱ्या दोन प्रिलापंैकी एक पृष्ठ. 
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face of a polyhedral angle बहुपृष्ठक कोिाची बाजू 
 
कोन साधणाऱ्या अनेक प्रिलापंैकी एक पृष्ठ. 
 

face of a polyhedron बहुपृष्ठकाची बाजू 
 
ज्या अनेक बहुकोणािूंन बहुपृष्ठक ियार होिे त्यापंैकी एक बहुकोण. 
 

facet पैलु 
 
स्फचटकािे सपाट पृष्ठ. 
 

factor अवयव 
 
ज्या संख्यािंा ककवा पदािंा गुणाकार केला जािो त्यापंकैी प्रत्येक संख्येला ककवा पदाला अवयव 
म्हणिाि. अवयवाचं्या गुणाकाराला त्यािंील एखाद्या अवयवाने भाचगले असिा भागाकार पूणांकी 
येिो. उदाहरणाथय : ५ आचण ८ हे ४० या संख्येिे अवयव. ८ या संख्येिे अवयव २, २, २, २. ५ या 
संख्येिे अवयव ५, १. 
 

factor theorem अवयव नसद्ािं 
 
फ (क्ष) = ० या बहुपदािे र हे मूलक असेल िर त्या बहुपदाला (क्ष-र) या पदाने भाग जावा 
लागिो. यािाि अथय असा की, (क्ष-र) हा फ (क्ष) िा एक अवयव आहे. आचण अशा पचरस्स्थिीि र 
हे फ (क्ष) = ० या बहुपदािे उिर (चसचि) आहे. 
 

factorial िमचय 
 
अवयवासंबधंी. ज्यािंा गुणाकार करावयािा अशा अवयवािंी चवशिे अनुिमाने केलेली माडंणी. 
 

factorial n िमचय n 
 
िमिय n=factorial n=n! अथवा n (n-1) (n-2)…………4, 3, 2, 1 यािंा गुणाकार. 
 

factorial notation िमचयाचे नचह्न 
 
िमागि ठराचवक सखं्यािंा (अवयवािंा) गुणाकारदशयक चिह्न. अंक नेहमी १, २, ३, या अनुिमाने 
ज्या अकंािा िमिय करावयािा िेथपयंि घेिाि. 
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factorize अवयव पाडणे 
 
ज्या अवयवाचं्या गुणाकारािून एखादे पद ककवा एखादी संख्या ियार झालेली असिे िे अवयव 
शोधून काढणे ककवा चसि करणे. 
उदाहरणाथय : a2-b2 ही संख्या (a+b)(a-b)या रूपाि माडंणे. 
 

Fahrenheit scale फािेन्हाइि श्रेणी 
 
या िपमान श्रणेीनुसार पाणी गोठण्यािे िपमान ३२°F आचण उकळण्यािे िपमान २१२°F मानिाि. 
या श्रणेीिे चिह्न : F. फारेन्हाइट अंशािें सेंचटगे्रड अंशाि रूपािंर करण्यासाठी त्यािूंन प्रथम ३२ 
उणे कराव,े वजाबाकीला ५ नी गुणाव ेव गुणाकाराला ९ नी भागाव.े 
 

family of elements मूलर्द्व्याचें कुल 
 
ज्याचं्या गुणािं सादृश्य आढळिे अशा रासायचनक मूलद्रव्यािंा संि. उदा॰, हॅलोजेनस्, 
चकरणोत्सगी इ. 
 

family of lines िेिाकुल 
 
एकाि िलपचरमाणाला चनरचनराळी मूल्ये देऊन काढलेल्या समपािळीिील सवय रेिा. या सवांि 
काही चवचशष्ट भौचमचिक गुण समान असिो. 
 

farad फॅिाड 
 
(चवदु्यत) धारकिेिे एकक. १ व्होल्ट वियस्वाि १ कूलोम चवदु्यत–उच्चय धारण करणारा धारक १ 
फॅराड मापािा असिो. १ फॅराड = १०⁻⁹ ॲब-फॅराड = १०⁻¹  चनरपेक्ष फॅराड. 
 

faraday (F) फॅिाडे 
 
९६,५०० कुलोम येवढा चवदु्यत उच्चय. चवदु्यत चवच्छेदन चवचियेि एक रासायचनक सममूल्य वापरले 
जािे िेव्हा १ फॅराड चवदु्यत उच्चय उपयोगाि येिो. 
१ फॅराडे = कुलोमसंख्या/आयनािे ग्राम-सममूल्य 
 =९,६५१•९४ e. m. u. gm. mole-1 
 
यालाि फॅराडे स्स्थराकं अथवा फॅराडे चवदु्यत चवच्छेदनस्स्थराकं म्हणिाि. 
 

Faraday constant 
 
(पाहा faraday) 
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Faraday dark space 
 
‘िुक’ नचलकेमध्ये ऋण प्रभा आचण धन स्िंभ याचं्यामधील अदीप्ि प्रदेश. 
 

Faraday effect 
 
(पाहा magnetic effect) 
 

Faraday’s laws of electrolysis फॅिाडे याचें नवदु्यत् नवच्छेदिाचे नियम 
 
(१) चवदु्यत चवच्छेदनाि जेवढी चवदु्यत–राचश वापरली जािे चिच्याशी घडून येणाऱ्या रासायचनक 
रूपािंरािे प्रमाण सम असिे. 
(२) चदलेल्या चवदु्यत–राशीच्या वापराने, जेव्हा चनरचनराळे पदाथय सुटे होिाि ककवा ऋणाग्रावर 
जमिाि, िेव्हा रासायचनक सममूल्यभाराशी त्यािें प्रमाण सम असिे. 
 

Farad–meter फॅिाड–मापक 
 
चवदु्यत धारकिा मोजण्यािे साधन. फॅराडमीटर यंत्रावरील अंकनश्रेणीि सामान्यिः मायिो–फॅराड 
दशयचविाि. 
 

Farmer’s reducer 
 
फोटोग्राफीि ऋण चित्रािी घनिा कमी करण्यासाठी वापराि येणारे पोटॅचशअम फेचरसायनाइड 
आचण सोचडअम हायपो सल्फाइट ह्याचं्या चवद्रवािे चमश्रण. 
 

fat फॅि, मेद 
 
उच्चिर फॅचट अम्लािे स्ग्लसचरनबरोबर संयोग होऊन बनलेले एस्टर असणाऱ्या जािीच्या काबयनी 
संयुगाचं्या गटािे सामान्य नाव. 
 

fata morgana फािा मोगािा 
 
मृगजलािा एक जचटल प्रकार. यामध्ये प्रचिमा चवकृि झालेल्या आढळिाि. 
 

fatigue ग्लानि 
 

(१) धािुचवज्ञानाि, यंत्राचं्या चनरचनराळ्या भागामंध्ये अवश्य त्या बळकटपणािा हळूहळू घडणारा 
ऱ्हास. वारंवार त्याि त्याि भागावर (जबरदस्ि ) िाण पडि राचहल्या कारणाने असे घडिे. 
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(२) प्रकाशचवज्ञानाि, बाह्य कारणामुळे काही चवचशष्ट गुणािंा हळूहळू घडणारा ऱ्हास. उदाहरणाथय, 
वाजवीपेक्षा जास्ि काळपयंि प्रकाश पडि राचहला असिाना काही पृष्ठािंी प्रकाशचवदु्यि-
संवदेनशीलिा कमी कमी होि जािे. 
 

fatigue test ग्लानि–पिीक्षा 
 
एखादा पदाथय वाढत्या दडपणाखाली ठेवनू त्यािी स्खलन–कबदुमयादा चनचिि करणे. 
 

fatty acid फॅनि अम्ल 
 
रसायनशास्त्राि, एक धारक ॲचलफॅचटक अम्ल. काही गं्रथकार ही संज्ञा फक्ि िृप्ि अम्लाना 
लाविाि. फॅटमधील एक घटक म्हणनू नैसर्मगक रीत्या आढळणारा िौलमचूग्रक अम्ल यासारख्या 
वलयीरिना असलेल्या अम्लानंाही हे नाव काही वळेा चदलेले आढळिे. 
 

Fe 
 
लोह (लोखंड) मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

feedback पुिनिंवेश (िाम); पुिर्टिनवष्ट (नवशेिण) 
 
चवदु्यत व्यूहामध्ये, चनमाण होणाऱ्या (प्रदान) शक्िीपकैी काही अंश परि (आदान) केला जािो त्या 
अंशाला हे नाव आहे 
 

Fermat’s principle ‘फेमा’ चे ित्त्व 
 
एका कबदूपासून दुसऱ्या कबदूकडे जािाना प्रकाश चकरणािी वाटेि चकिीही परावियने आचण प्रणमने 
झाली, िरी िो चकरण प्रारंभापासून शवेटपयंि चकमान कालावधीि प्रवास पूणय करिो. 
 

ferment नविजण (कािक) 
 
आंबवण्यािी चिया करणारा (चवरजण लावणारा) काबयनी चनदेशक. 
 

fermentation नविजणे (िाम) 
 
एन्झाइमिा ककवा चवरजणकारकािा वापर करून काबयनी पदाथाि रासायचनक बदल घडवनू 
आणण्यािी चवचिया. ह्या बदलामुळे जचटल सयुंगापंासून साधी सयुंगे बनिाि. 
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fermentation tube नविजण िनलका 
 
चवरजण्याच्या चवचियेिे चनरीक्षण व अभ्यास करण्यासाठी वापरली जाणारी कािेिी नळी. 
 

fermium फर्टमअम 
 
युरेचनअम पलीकडिे मूलद्रव्य. आणव िमाकं : १००. आगोन नॅशनल लॅबोरेटरी आचण 
युचनव्हर्मसटी ऑफ कॅचलफोर्मनआ येथे एकाि वळेी शोधण्याि आले. प्लुटोचनअम (Pu239) मध्ये १५ 
न्यूरान शोिले गेल्यामुळे फर्ममअम (वस्िु-िमाकं २५४) ियार होिे. (आइन्ष्टाइनमपासून एका 
चनराळ्याि पििीने फर्ममअम करण्याि आले होिे.) 
चिह्न : Fm. 
 

ferri– फेनि– 
 
संयुगािंील फेचरक आयनिी उपस्स्थचि दशयचवणारे उपपद. 
 

ferric फेनिक 
 
चत्रसयुंजी लोह असणारा (सयुंग). 
 

ferrite फेिाइि 
 
पूवी फक्ि ‘आल्फा लोह’ दशयचवण्यासाठी ही संज्ञा वापरली जाि असे. सध्या ही संज्ञा जास्ि 
चवस्िृि करण्याि आली असून िी, ‘आल्फालोह’ (गमॅालोह नव्हे) चवद्रावक असणारे, कोणिेही 
घन चवद्रव दशयचविे. 
 

ferro- फेिो- 
 
एखाद्या पदाथाि ‘लोह’ असल्यािे दशयचवणारे उपपद. रासायचनक संयुगाचं्या नावािं ह्यािा उपयोग 
धािुमय लोह ककवा चद्वसंयुजी लोह दशयचवण्यासाठी होिो. 

 
ferro– alloy लोहसंनमश्रण 

 
लोह आचण इिर धािंूच्या सचंमश्रणािी चनदशयक संज्ञा. उदा॰, फेरो–अल्युचमनम, फेरो–मगँानीज, 
फेरो–िोचमअम इत्याचद. 
 

ferro–electric 
 
एक चवदु्यत चनरोधक पदाथय. या पदाथाि चनसगयिः चदशादेशनािा गुण आढळिो. 
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ferro–magnesian mineral 
 
भशूास्त्रीय पचरभािेि, ज्या खचनजाि लोखंड आचण मगॅ्नेशम यािंा मुख्यत्वे समावशे झालेला असिो 
िे. 
 

ferromagnetic लोहकिुषकी 
 
एकापेक्षा जास्ि मूल्यािी किुयकीय पाययिा ज्याि आढळिे असा पदाथय. साहचजकि या गुणामुळे हा 
पदाथय िुंबकाने आकर्मिला जािो (याला नुसिे ‘किुयकी’ असेही म्हणिाि). 
 

ferromagnetism लोहकिुषकत्व 
 
लोहकिुयकािा गुण 
 

ferrous फेिस 
 
चद्वसंयुजी लोह असणारे. 
 

ferruginous लोहयुक्ि 
 
ज्यामध्ये लोहािा समावशे होिो असे. 
 

fertilizer खि 
 
जचमनीिा कस वाढचवण्यासाठी ककवा वनस्पिींच्या वाढीला पोिक द्रव्ये पुरचवण्यासाठी वापरला 
जाणारा पदाथय. 
 

field के्षत्र 
 
(पाहा force field) 
 

field coil के्षत्रवलय 
 

ज्यािून चवदु्यत प्रवाह गेल्यामुळे किुयकीय के्षत्र ियार होिे असे वलय. चवदु्यत (उत्पादक) यंत्रामध्ये 
अशा प्रकारिे वलय के्षत्र किुयकाि िुबंकत्व चनमाण करिे. 
 

field force के्षत्रपे्रिक 
 

प्रत्यक्ष स्पशय न होिा जेव्हा एखादा पे्ररक आपले कायय करिो िेव्हा त्याला के्षत्र पे्ररक म्हणिाि. 
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field lens के्षत्रभभग 
 

दुर्मबणीच्या नेत्रीयामधील दोन कभगापंैकी मोठे कभग. हे दृश्य पदाथाच्या बाजूला असिे (म्हणजेि 
डोळ्याजवळ नसिे). 

 
field magnet के्षत्रकिुषक 
 

चवदु्यत यंत्रामध्ये अवश्य असणारे कियक के्षत्र पुरचवण्यासाठी या किुयकािा (बहुधा चवदु्यत किुयकािा) 
उपयोग करिाि. 

 
figure आकृनि, अकंात्मक स्िळ 
 

(१) सवयसाधारण रूप. 
(२) संख्येमधील एखादा अंक कोठच्या स्थानावर आहे िे दशयचवण्यासाठी हा शब्द वापरिाि. 
उदाहरणाथय : दशाशं चिह्नापासून उजवीकडे िौथे स्थळ, पािव ेस्थळ इत्यादी. 
 

figurate numbers पूवषयोग संख्या 
 
कोणत्याही श्रेढीिे न पद जर पूवयश्रेढीच्या न पदाचं्या बेरजेबरोबर असेल िर अशा श्रेढीस 
पौवययोचगक संख्या म्हणाव.े 
१,१, १,१,. . .मूळ श्रेढी (प्रथम िमीय) 
१,२,३,४,५ . . . पौवययोचगक श्रेढी (चद्विीय िमीय) 
१,३,६,१०,१५ . . . पौवययोचगक श्रेढी (िृिीय िमीय) 
१, ४, १०,१६, २५ . . . पौवययोचगक श्रढेी (ििुथय िमीय) 
या प्रकाराला आकृनिक संख्या असेही म्हणिाि. 
 

filar micrometer िंिुयुक्ि सूक्ष्ममापक 
 

नेत्रीयाच्या दृचष्टके्षत्राि चदसणारी अचिसूक्ष्म अंिरे मोजण्यािे साधन. यामध्ये कोळ्याच्या जाळ्यािे 
दोन िंिू समािंर बसचवलेले असिाि. एक स्स्थर असिो व दुसरा पचहल्याशी समािंर राहून दूर 
जवळ सरकू शकिो. सरकचवण्याच्या स्िूच्या डोक्यावर बसचवलेल्या िबकडीवरील चवस्िृि 
अंकनाच्या साह्याने सूक्ष्ममापन होऊ शकिे. 
 

film पापुर्द्ा 
 

पदाथािा अचि कमी जाडीिा, क्वचित प्रसंगी अदृश्य, थर. 
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filter गाळणी (िाम), गाळणे (नियापद) 
 

रसायनशास्त्राि कापड,कागद, कोळसा अशासारख्या सस्च्छद्र पदाथािून गाळणे. 
प्रारणािे उगमस्थान आचण चनरीक्षक याचं्यामध्ये ठेवलेला आचण गाळणीसारखा पडदा ककवा योग्य 
पदाथािा पत्रा. या गाळणीच्या उपयोगाने इस्च्छि त्या िरंगलाबंीिे प्रारण पडद्याि शोचिले जािे. 
 

finite मयानदि 
 

ज्याला मयादा आहेि असे. 
 
filtrate गनलि 
 

गाळून वगेळे केलेले चवद्रव. 
 
finite series सान्ि श्रेणी 
 

एखाद्या पूवयचनयोचजि स्थळाशी (पदाशी) मयाचदि होणारी श्रेणी. जी अनंिापयंि जाि नाही अशी 
श्रेणी. 
 

finite straight line सान्ि सिलिेिा 
 

मयाचदि लाबंीिी सरल रेिा. 
 
fire –brick आगवीि 
 

उष्ट्णिा प्रचिबधंक मािीपासून केलेली वीट. अशा चवटेि चसचलका आचण अल्युचमना यािंा समावशे 
असिो. 
 

fire clay भट्टीची मािी 
 

१६००° सें. पेक्षा जास्ि िपमानाि चविळणारी कोणिीही मािी. ह्या मािीपासून उष्ट्णिा प्रचिबंधक 
चवटा, आगचवटा ियार करिाि. 

 
first condition of equilibrium समिोलाची पनहली अि 
 

वास्िवशास्त्राि, एखाद्या पदाथावर अनेक पे्ररक चिया करीि असिाना जर त्या सवांिी सचदश 
बेरीज शनू्य झाली िर पदाथय समिोल अवस्थेि राहिो. 
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fissile material नवदलिक्षम पदािष 
 

मूलद्रव्य ककवा समस्थानीय चवदलनक्षम आहे असे मानिाि िेव्हा त्यािे अणुगभय, त्यावर आघाि 
झाला असिा ककवा केला असिा, चवदचलि होिे व नंिर त्याि कारणाने चवदलनािी चियापरंपरा 
िालव ू शकिे. (या व्याख्येनुसार, युरेचनअम, प्लुटोचनअम, थोचरअम आचण प्रोटास्क्टचनअम 
चवदलनक्षम आहेि. त्यापंकैी प्रोटास्क्टचनअम फार दुर्ममळ असिे आचण थोचरअममधील 
चवलदनचियापरंपरा िालू राहणे कठीण असिे. या कारणास्िव, त्यािंा उपयोग करिाना U235 
ककवा प्लुटोचनअम चमसळण्याि येिे.) 
 

fission (nuclear) (अणुगभीय) नवदलि 
 

वगेवान के्षप्य कणािंा भचडमार केल्यावर अणुगभय ढासळिो, व त्यािून चभन्न चभन्न कण बाहेर 
पडिाि. या चियेला चवदलन म्हणिाि. मंदगचि न्यूरानािंा वापर केल्याने युरेचनअम आचण इिर 
अणू चवदचलि होिाि. या घटनेिूनि अण्वस्त्रािा शोध लावण्याि आला. 

 
fission product नवदलि–फल 
 

अणुगभावर, चवशिेिः न्यूरानािंा भचडमार केल्याने चवदलनक्षम अणुगभय भगं पाविो (युरेचनअम, 
प्लुटोचनअम, थोचरअम, प्रोटास्क्टचनअम ह्याि अशा प्रकारिे अणुगभय आहेि). चवदलन फले, म्हणजे 
चवदलनािून चनष्ट्पन्न होणारी द्रव्ये, ही चकत्येक समस्थानीयािें अणुगभय असिाि. अशा प्रकारिे 
समस्थानीय आविी कोष्टकाच्या मध्याशी, साधारणपणे आणविमाकं ३४ िे ५८ या चठकाणी, 
आढळिाि. 
 

Fitz–gerald Lorentz contraction नफिझजेिाल्ड लोिेंिझ आकंुचि 
 

पदाथय प्रकाशवाहू ईथरमधून उच्च वगेाने जािाना गिीच्या चदशनेे त्यािे आकंुिन होिे. हा शोध 
चफट्ट्झजेराल्ड (१८९३) आचण लोरेंटझ (१८९५) यानंी स्विंत्रपणे लाचवला; परंिु सापेक्षिावाद 
माहीि झाल्यावरि या आकंुिनािे स्पष्टीकरण होऊ शकले. वगेवान पदाथय आचण चनरीक्षक 
याचं्यामधील सापेक्ष गचि हेि आकंुिन घडून येण्यािे कारण. 

 
fixation बंधि 
 

(१) पचरणाम कायम करण्यािी प्रचकया. 
(२) फोटोग्राफीमध्ये, चफल्म, काि, कागद याजवरील प्रकाशसंवदेी िादंीिी लवणे धुऊन काढली 
जािाि. असे केल्याने त्यावर पुन्हा प्रकाश पडला िरी कसलीि प्रकाश–रासायचनक चिया घडून 
येऊ शकि नाही. 
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fixed oils बद् िेले 
 

प्राणी आचण वनस्पचि–सृष्टीिील जीवाि मेदयुक्ि पदाथय असणारी िेले. त्यामध्ये फॅचट अम्लािे 
एस्टर असिाि. ही िेले सहजासहजी चबघडि नाहीि म्हणून त्यानंा स्थायी म्हणिाि. 

 
flame ज्योि 
 

ज्वलनवायु ककवा इिर वायु हवमेध्ये जळिाना त्या चवचियेिी दृश्य अनुभचूि. 
 
flammable ज्वलिक्षम 
 

औद्योचगक पचरभािेि inflammable याच्याशी समानाथी शब्द. ज्याला आग लाविा येिे, असा 
ककवा सहजासहजी जळणारा, ककवा ज्वालाग्राही (पेट घेणारा) पदाथय. 

 
flash point प्रज्वलि िपमाि 
 

द्रवरूप इंधनाि त्यािे बाष्ट्प नेहमीि होि असिे. ज्वलनकबदूपेक्षा कमी अशा ज्या चकमान िपमानाि 
बाष्ट्प पेट घेऊ शकिे िे िपमान. ज्वलन (इस्ग्नशन) = पेट घेणे. 

 
flash spectrum चमक वणषपि 
 

खग्रास सूययग्रहणापूवीच्या क्षणाि घेिलेला सूयािा वणयपट. 
 
fleximeter िन्यिामापक 
 

(वाकचवणाऱ्या) नमन–पचरबलामुळे पदाथावर पडलेला िाण मोजण्यािे साधन. 
 
flexural strength िमि–नवियक प्रभाव 
 

नमनाला (वाकचवले जाण्याला) चवरोध करण्यािी पदाथािी िाकद. 
 
flexural stress िमिनवियक दबाव 
 

नमचवल्यामुळे (वाकचवल्यामुळे) पदाथावर पडणारा दबाव. 
 
flexure िमि 
 

एखादा घन पदाथय, न मोडिा, वाकचवला जाण्यािी शक्यिा अथवा वाकचवला जाण्यािा गुण. 
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flocculation फुसफुशीि होणे/किणे 
 

इिस्ििः पसरलेल्या सूक्ष्म कणाचं्या चनके्षपाने संमीचलि रूप धारण करणे (एकत्र गोळा होणे). 
 

floatation ििण 
 

एक प्रचकया, पाण्यामध्ये बुु़डालेल्या अवस्थेि टागूंन राचहलेल्या चमश्र भकुटीमधून हवा फंुकली 
असिा चनरचनराळ्या प्रकारिे कण वर िरंगू लागिाि. अशा रीिीने त्यांिी परस्परापंासून 
सोडवणूक करिा येिे. 

 
flow वहि 
 

द्रवरूप पदाथािी गचि अथवा त्यािें एका चठकाणाहून दुसरीकडे (वाहून) जाणे. 
 
fluid र्द्ायु (िाम) 
 

द्रवरूप आचण वायुरूप पदाथय दशयचवणारे साचंघक नावं. 
 
fluid र्द्ायुरूप (नवशेिण) 
 

मूळ पदाथाि मोडिोड न होऊ देिा जेव्हा त्याच्या आिील कणामंध्ये सापेक्ष स्थानािंर घडू शकिे 
िेव्हा िो पदाथय द्रायुरूप आहे असे म्हणिाि. 
 

fluid friction नवष्ट्यनंदिा, आलगिा 
 

(पाहा viscosity) 
 
fluid pressure र्द्व (जन्य) दमि 
 

द्रवािा एखाद्या पृष्ठाशी संबधं आला असिा, त्या पृष्ठाशी काटकोनाि, दर एकक पृष्ठके्षत्रावर चिया 
घडचवणारा पे्ररक. 

 
fluidity वहिक्षमिा 
 

एखाद्या पदाथािी वाहण्यािी कुवि. वहनक्षम पदाथाि चवष्ट्यंदिा अथवा आलगिा बहुधा आढळि 
नाही. वहनक्षमिा चवष्ट्यंदिेशी व्यस्ि प्रमाणाि असिे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

fluorescence अिुस्फुिण 
 

हा गुण ज्याच्याि आहे अशा पदाथावर आयाि होणारी प्रारणशस्क्ि शोचिली जािे व नंिर चििे 
रूपािंर होऊन ज्यास्ि िरंगलाबंीिा दृश्य प्रकाश, त्या पदाथािून, चवसर्मजि होिो. शोिणािी व 
चवसजयनािी अशा दोन्ही चिया एकाि वळेी घडि असल्याकारणाने जोपयंि पदाथावर प्रारण 
आयाि होि असिे िोपयंिि त्यािून अनुस्फुरणािे प्रारण बाहेर पडि राहिे. 

 
fluorescent lamp अिुस्फुनिि नदवा 
 

चवदु्यत चवसजयन चदव्यािा एक प्रकार. यामध्ये चवदु्यत चवसजयनािल्या प्रारणशक्िीिे, योग्य साधनािंा 
उपयोग करून, जास्ि दीप्िीच्या िरंगलाबंीच्या प्रकाशाि रूपािंर करण्याि येिे. 

 
fluorescent screen अिुस्फुिणशील पडदा 
 

क्ष–चकरण, रेचडअम–चकरण, इलेक्रान इत्याचदकाचं्या आघािाने अनुस्फुरण पावणारा, योग्य िी 
रासायचनक द्रव्ये िोपडलेला, पडदा. कॅथोड–चकरण नचलकेमध्ये हा पडदा वापरला असिा 
त्यामुळे चकरणािें आघािस्थान, प्रकाचशि झाल्याने, दृश्य होऊ शकिे. 

 
fluorine फ्लुओनिि 
 

आविी कोष्टकािील सािव्या गटािील एकसयुंजी वायुरूप मूलद्रव्य. हॅलोजन कुलािला वायु. 
शलेे यानी १७११ मध्ये शोचधला. आणविमाकं : ९; आणवभार १९.००; चवलय कबदु : -२२३° C; 
क्कथन-कबदु: -१८७° C; सापेक्ष घनिा : १.६९७ ग्राम/चलटर (साधारण िपमान, दाबाि). चिह्न: F 

 

fluoroscope अिुस्फुिणदशषक 
 

क्ष–चकरण नचलकेला जोडून ककवा स्विंत्रपणे वापरिा येण्याजोगा अनुस्फुरण पावणारा पडदा. 
यािा वापर केल्याने क्ष–चकरण प्रकाशाि सामान्यिः अपायय अशा पदाथािी सावली दृश्य होऊ 
शकिो. 
 

flux स्त्रोि 
 

(१) वास्िव शास्त्राि : कोठल्याही पृष्ठािून एक एकक कालावधीि आरपार जाणारी शक्िीिी 
(अथवा काययत्वरेिी) राचश. 
(२) अणुगभय चवज्ञानाि : एक एकक कालावधीि आरपार जाणाऱ्या कणािंी सखं्या आचण त्यािंा 
सरासरी वगे यािंा गुणाकार. 
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flux नवशोधि 
 

धािु चवज्ञानाि : चविळजोड करिाना जो पदाथय चमसळल्यामुळे चवलय कमी िपमानाि घडू शकिे 
िो. 
 

flux line स्त्रोि िेिा 
 

किुयकीय पे्ररक रेिाचं्या संबधंाि हा शब्द वापरिाि. 
 
fluxmeter स्त्रोि मापक 
 

किुयकीय के्षत्रािी िीव्रिा मोजण्यािे साधन. 
Fm 
 

फर्ममअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 
focal chord कें र्द्गामी जीवा 
 

शाकंवाच्या संदभाि, कें द्रामधून जाणारी जीवा. 
 
focal length of a lens भभगाचे कें र्द्ािंि 
 

कभगाच्या प्रधान कें द्रािे कभगापासूनिे अंिर. यािाय अथय असा की, अनंि अंिरावर असलेल्या 
पदाथािी प्रचिमा कभगापासून कें द्रािंर/इिक्या अिंरावर (ठेवलेल्या पडद्यावर) स्पष्ट आचण रेखीव 
पडिे. 
 

focal ratio कें र्द्–गुणोत्ति 
 

कें द्रािंर आचण कभगािा व्यास यािें गुणोिर, यालाि (f–number) f – अंक म्हणिाि. 
 
foci कें रे्द्, फोसाय 
 

focus या शब्दािे अनेकविन. 
 
focus (अिेकवचि foci) कें र्द्, िानभ (िाम) 

 
गचणिशास्त्राि, शाकंवाच्या संदभाि, दोन चवशिे कबदूपकैी प्रत्येक. या कबदूपासून पचरघापयंिच्या 
अंिरािंी बेरीज ककवा वजाबाकी स्स्थर राहिे. 
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चववृिामध्ये, पचरघावरील कोणत्याही कबदूपासून दोन्ही कें द्रापंयंिच्या अंिरािी बेरीज स्स्थर राहिे. 
अन्वास्िामध्ये,एक कें द्र अनंि अंिरावर असिे, आचण दुसरे कें द्र अशा चठकाणी असिे की िेथून 
विावरील कोणत्याही कबदूिे अंिर, त्याि कबदूपासून चदग्दर्मशकेपयंिच्या लंबािंरायेवढे असिे. 
कें द्र आचण चदग्दर्मशका यानंा अनुिमे त्या शाकंवािे बंधभबदु (pole) आचण बंधिेिा (polar) 
म्हणिाि. 
 

focus कें र्द्, फोकस (िाम) 
 

प्रकाशचवज्ञानाि, अचभगामी चकरण ज्या कबदूमध्ये एकत्र येिाि िो. या चठकाणी चकरणािंा प्रभाव 
चवशिे िागंल्या प्रकारे घडिो. जसे, दीपनािी िीव्रिा, उष्ट्णिेिी िीव्रिा, दृश्य प्रचिमा स्पष्ट व 
रेखीव होणे इत्याचद. 

 
focus (नियापद) कें र्द् जमनवणे, फोकस किणे 
 

प्रकाश चवज्ञानाि, कभगे ककवा आरसे योग्य प्रकारे माडूंन त्याचं्या साहाय्याने पदाथािी प्रचिमा 
जास्िीि जास्ि सुस्पष्ट व रेखीव येईल असे करणे. 

 
fog िीहाि, धुके 
 

वायूमध्ये लटकि राचहलेले, सूक्ष्म आचण चवखुरलेले द्रवािे कण. 
 
foil वखष 
 

धािूिा नमनशील पत्रा. हा अचिशय कमी जाडीिा असिो (पत्र्यािी जाडी कमी करिाना िो 
ठोकून ककवा दोन रूळाचं्या फटीमधून लाटिाि). 

 
folding line संदभषिेिा 
 

आकृचि प्रके्षपणाच्या संदभाि, परस्पराशंी काटकोनाि असणाऱ्या दोन प्रिलानंा काटणारी समाईक 
रेिा. या रेिेला reference lineअसेही म्हणिाि. 

 
folium of Descartes डेकािषची वििेिा 
 

चत्रघाि बैचजक वि. 
x3+y3 = 3 axy या समीकरणािा आलेख. 

 
foot फूि 
 

लाबंीिे एकक. १ फूट = १२ इंि. 



 अनुक्रमणिका 

फूट, पौंड, सेकंद पिचि (F. P. S.)याि एककावंर आधारलेली आहे. 
 
foot-candle फूि 
 
दीपनािे एकक. 
 

1ft.C =प्रकाशािे उगमस्थानी १ कँडल (मेणबिी) वापरली असिा कोठल्याही बाजूला १ फूट 
अंिरावर पडणारा प्रकाश (दीपन). 

 = दर िौरस फुटी १ लुमेन. 
 
(पाहा apparent foot–candle, foot–lambert) 
 
foot–lambert (ft. L.) 
िकासनािे एकक. 
 
१ ft. L= 1/π कँडल/िौरस फूट 
 
foot of a line on a plane प्रिलािंील िेिापद 
 

एखादी सरळ रेिा प्रिलास जेथे छेदिे िो कबदु. 
 
foot–pound फूि पौंड 
 

कामािे एकक. १. पौंडािी वस्िु उभ्या चदशनेे, गुरुत्वाकियणाच्या चवरुि चदशनेें, १ फूट अंिरावर 
(उिलून) नेण्यासाठी कराव ेलागणारे कायय अथवा त्यासाठी खिी घालावी लागणारी शस्क्ि. 
 

foot poundal फूि–पौंडल 
 

F. P. S. पििीिील कामािे चनरपेक्ष एकक. 
=१/३२·२ फूट–पौंड. 

 
foot–pound–second system फूि पौंड सेकंड पद्नि 
 

(पाहा F. P. S. system of units) 
 
forbidden lines वर्टजि िेिा 
 

काही अत्यंि दुर्ममळ आचण असंभाव्य संिमणामुळे चनमाण होणाऱ्या वणयरेिािंा अशा प्रकारे उल्लेख 
करिाि. त्यािा अथय एवढाि की या रेिा नेहमीच्या प्रयोगावस्थेि चनमाण होि नाहीि. 
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force पे्रिक 
 

एखाद्या पदाथािी गचि बदलचवण्यास पुरेसे वास्िचवक कारण. स्स्थर पदाथावर िालू असणाऱ्या 
सवय पे्ररकािंी सचदश बेरीज शून्य असिे. एकचवध गचिमान पदाथांच्या बाबिीिही असेि घडिे. 
कारण िसे नसले िर गिीि फेरफार होिो. 

 
force field पे्रिक के्षत्र 
 

ज्या के्षत्राि ककवा प्रदेशाि पे्ररक चियाशील असून त्यािें पचरणाम घडि असिाि असे के्षत्र. 
 
force of inertia निरूनढ पे्रिक 
 

चनसगयिःि प्रत्येक पदाथाि आढळणारा हा पे्ररक त्याच्याि स्स्थत्यिंर घडचवण्यास ककवा त्याि गचि 
चनमाण करण्यास चवरोध करिो. 
 

formaldehyde फोमास्ल्डहाइड 
 

CH2O. मेचथनॉलपासून चमळणारे सवाि साधे आस्ल्डहाइड. 
 
formula सूत्र 
 

गचणिशास्त्राि, चनयमािे सुटसुटीि रूप. काही चनरचनराळ्या राशींिा परस्परसंबधं दाखचवणारा 
चनयम. यामध्ये एक राचश अज्ञाि आचण बाकीच्या ज्ञाि समजून त्या अज्ञाि राशीिे मूल्य काढिा 
येिे. 
(पाहा chemical formula) 

 
formula weight सूत्र–भाि 
 

रसायनशास्त्राि, ग्राम वजनाि दशयचवलेला पदाथािा रैणव भार. 
 
fossil fuel प्रशेि इधंि, उत्खाि इधंि 
 

भशूास्त्राि, भिूकाळाि जचमनीखाली ियार झालेली इधंने. उदा. कोळसा, िेल इ. 
 
foucault current 
 

(पाहा eddy current) 
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four–leafed rose 
 

r=a sin 2θ अथवा r=a cos 2θ 
या समीकरणािंा आलेख. 
(पाहा n–leafed rose) 

 
fourth dimension चिुिष पनिमाण 
 

अवकाशािील एक गृहीि (काल्पचनक) पचरमाण. नेहमीच्या वापराि असलेल्या (लाबंी, रंुदी, 
उंिी) िीन पचरमाणाशंी हे (गृहीि) पचरमाण काटकोनाि आहे असे मानिाि. 

 
fourth proportional चिुिष प्रमाणपद 
 

प्रमाण दशयचवण्यासाठी वापरावयाच्या दोन गुणोिरािंील िौथे पद. उदाहरणाथय अ : ब : : क : ड 
यामध्ये, प्रमाण कायम ठेवले असिाना, िीन पदानंंिर येणारे पद. 

 
F P S (f p s) system of unit 
 

चवशिेिः गे्रट चब्रटन आचण अमेचरका (U. S. A)देशािं वापरली जाणारी मापनपिचि. यािील 
मूलभिू एकके फूट, पौंड आचण सेकंद मानण्याि येिाि. 

 
Fr 
 

फ्रास्न्सअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
fraction अपूणांक, नभन्न 
 

दोन राशींिा भागाकार दशयचवणारे पद. १ या संख्येिे अनेक समान भाग केल्यास त्यािील 
प्रत्येकाला ककवा अनेकानंा अपूणांक म्हणिाि. उदाहरणाथय : ¹/₇, ⁴/₇. 
 

fractional combustion अशंििः ज्वलि 
 

वायुचमश्रणािील घटक सोडवनू काढण्यािी एक रीचि. या रीिीमध्ये, एका वळेीं फक्ि एकाि 
घटकािे ज्वलन होिे व बाकीच्या घटकावंर काही पचरणाम होि नाही. 
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fractional condensation अशंििः सारं्द्ीभवि 
 

चमश्रणािील घटक सोडवनू काढण्यािी एक रीचि. योग्य त्या िपमानािा ककवा दाबािा वापर केला 
म्हणजे िमशः एकेका वळेी एकेका (करावयाच्या आचण झालेल्या) वायूिे बाष्ट्पन आचण सादं्रीभवन 
होऊ शकिे. 

 
fractional crystallization अशंििः स्फनिकी भवि/किण 
 

चवद्रवरूपािील चमश्रणामधले घटक सोडवनू काढण्यािी रीचि. घटकाचं्या चभन्न चवद्राव्यिेनुसार 
त्यािें स्फचटकीभवन केले जािे व त्याकारणाने िे सुटे होि जािाि. 
 

fractional distillation अशंििः ऊध्वषपािि 
 

द्रवरूप चमश्रणािली घटकद्रव्ये सोंडचवण्यािी रीचि. चमश्रणािील चभन्न घटकद्रव्ये त्या त्या 
िपमानाला अनुसरून उकळू लागिाि. त्यामुळे ऊध्वयपािनािून चमळालेल्या सादं्रीभिू भागािून 
चनरचनराळे घटक सुटे करणे शक्य होिे. 
 

fractional equation अपूणांकी समीकिण 
 
ज्यामध्ये अपूणांकी पदे आहेि असे समीकरण. 
उदाहरणाथय, x/y = a/b 
 

fractional expression अपूणांकाचंी पदावली 
 

ज्या पदावलीि अपूणांकयुक्ि पदे आहेि अशी. उदा∘., 
 

a 
(a-b) (a-c) ⁺ b 

(b-c) (b-a) ⁺ c 
(c-a) (c-b) 

 
fractionation नवभाजि 
 

एकामागनू एक प्रचिया करून चमश्रणािले घटक मोकळे करणे. चनके्षणप, स्फचटकीकरण, 
ऊध्वयपािन इत्यादींपैकी जी सोयीिी पडेल िी रीचि वापरून चमश्रणािील इष्ट िे घटक पदाथय, 
मोठ्या प्रमाणाि, वगेळे करिा येिाि. 
 

frame of reference संदभषव्यहू, प्रस्िािव्यहू 
 

कबदंूिा, रेिािंा ककवा प्रिलािंा व्यहू, काही चवचशष्ट आकाराने चनचिि करण्याने त्यािा 
अवकाशािील मागयदशयक) संदभष-निबंधिे म्हणून उपयोग होिो. 
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francium फ्रास्न्सअम 
 

आविी कोष्टकािील पचहल्या गटािले, अचिशय दुर्ममळ चकरणोत्सारी आचण अल्क धािूरूप 
मूलद्रव्य. याला पूवी आलाबानमि (Ab) असे नाव होिे. चनसगाि Fr223 अचि सूक्ष्म प्रमाणाि 
सापडिे. त्यािे समस्थानीय कुमारी पेरे (पॅचरस) यानंी १९३९ मध्ये शोचधले. चिने प्रथमिः या 
मूलद्रव्याला ॲस्क्िनिअम K असे नाव चदले परंिु सध्या फ्रास्न्सअम हे नाव रूढ आहे. चिह्न : Fr. 
 

Fraunhofer diffraction फ्राऊिहोफि नवविषि 
 

चववियनािा एक प्रकार. यामध्ये प्रकाशािे उगमस्थान आचण ज्यावर चववियनािा पचरणाम दृश्य होिो 
िो पडदा हे दोन्ही साधारणपणे चववियनस्थानापासून अनंि अंिरावर असिाि. 
(पाहा Fresnel diffraction) 

 
Fraunhofer lines फ्राऊिहोफि (वणष िेिा) 
 

सूययप्रकाशाच्या वणयपटाि बहुिेक सवय रंगामंध्ये आढळणाऱ्या बारीक (अरंुद) काळ्या शोिण रेिा. 
 
free मुक्ि 
 

जेव्हा एखादे मूलद्रव्य ककवा एखादा पदाथय चनसगाि सुटा ककवा अचमचश्रि ककवा असंयुक्ि आढळिो 
िेव्हा िो मुक्ि अवस्थेि आहे असे म्हणिाि. 
 

free electron मुक्ि इलेक्रॅाि 
 

कोणत्याही अणूशी चनगचडि न झालेला असा पदाथांिील इलेक्रान. आयनीभवन ककवा इिर 
त्यासारख्या कारणानंी इलेक्रान अणूपासून सुटा झालेला आढळिो. 

 
free energy मुक्ि शस्क्ि 
 

कोणत्याही व्यूहािील एकंदर शक्िीपैकी, कायय घडवनू आणण्यासाठी उपयोगी पडणारा, म्हणजेि 
प्राप्य अंश. स्थानीय शस्क्िप्रकारापंैकी, याचंत्रक, चवदु्यि आचण रासायचनक हे प्रकार, योग्य 
पचरस्स्थिीि, मुक्ि शक्िीिेि प्रकार समजिा येिाि. उष्ट्णिेिे कायाि रूपािंर होिे िे नेहमीि 
अंशिःि; आचण िो अंश पदाथािील उष्ट्णिेिी देवघेव ज्या दोन िपमानािंील फरकामुळे घडिे 
त्यावर अवलंबून असिो. िपमानािंील फरकामुळे अगदी अल्प असला िरि उष्ट्णिेिे काययशक्िीि 
होणारे रूपािंर पूणयपणे (अंशिः नाही) घडून येिे असे मानिाि. 
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free fall मुक्ि पिि 
 

गुरुत्वाकियणाव्यचिचरक्ि दुसरा कोणिाही पे्ररक पदाथावर कायय करीि नसिाना, पदाथािी गचि 
म्हणजे मुक्ि पिन होय. ज्या वळेी राकेट (अस्ग्नबाण) पृर्थ्वीभोविी स्विःच्या सामर्थ्याने चफरि 
असिो िेव्हा त्याच्यावर गुरुत्वाकियणािा प्रभाव नसिो (शून्य असिो). समुद्र पािळीशी, अक्षाशं 
४५° येथे, मुक्िपिन होि असलेल्या पदाथािा प्रवगे ९८०ˑ६ सें. मी./सेकंद२  अथवा ३२ˑ१७ 
फूट/सेकंद२  येवढा असिो. 

 
free radical मुक्ि मूलक 
 

बाह्य शक्िीिा वापर केल्याने एका स्स्थर संयुगािे िुकडे पडून त्यािून बाहेर पडलेला अणु ककवा 
अणूिा एक गट. या गटाि युग्मावस्थेि नसलेले इलेक्रान आढळि असले िरी हा गट काही 
काळपयंि, चनदान संिमण काळाि, मुक्ि अवस्थेि राहू शकिो 
 

freezing point गोठण–भबदु 
 

या िपमानाि द्रवरूप पदाथािे घनीभवन होऊ लागिे. अथाि याि िपमानाि जेव्हा घनरूप 
पदाथािे द्रवीभवन होण्यास सुरुवाि होिे, िेव्हा त्याला चवलयकबदु म्हणिाि. 

 
freon नफ्रऑि 
 

ज्यामध्ये एक ककवा अनेक फ्लुओचरन अणु आहेि अशा प्रकारच्या एका हॅलोजनीकृि हायड्रोकाबयन 
गटािे व्यावहाचरक नाव. शीिकारी उपकरणाि आचण के्षपण कायाि या द्रव्यािा मोठ्या प्रमाणाि 
उपयोग होिो. 

 
frequency कंप्रिा 
 

दर सेकंदाि घडून येणाऱ्या पूणय आवियनािंी ककवा िरंगािंी ककवा कंपनािंी सखं्या. कंप्रिा 
आवृचिकालाशी व्यस्ि प्रमाणाि असिे (आवृचिकाल = एका आवृिीला लागणारा काल). 
 

frequency band 
 

पाहा band of frequencies) 
 
frequency distribution कंप्रिाचें वािप 
 

हा शब्द सखं्या–शास्त्रािून घेिलेला आहे. कोठल्याही घटनेिी जेवढी आकडेवार माचहिी उपलब्ध 
असिे िेवढी, या प्रकारच्या वाटपानुसार, ज्या एका चवचशष्ट पििीने माडंिा येिे, त्या पििीला हे 
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नाव आहे. या पििीि चदलेली माचहिी प्रथमिः उपगणाि चवभागली जािे आचण िसे केल्यानंिर 
मूळिीि माचहिी जास्ि स्पष्ट रूपाि चदसू लागिे. 

 
frequency modulation कंप्रिा संस्किण 
 

रेचडओ आचण टेलीस्व्हजन पचरके्षपणािा एक प्रकार. यामध्ये वाहकिरंग संस्काचरि असिाि. 
त्यामुळे चवकृचि थोडी होिे परंिु ग्रहण फार थोड्या अिंरावर होऊ शकिे. 

 
frequency polygon आवृत्तिेचा बहुकोण 
 

आवृििा–प्रसारािा आलेख ियार करिाना चनबंधनानुसार चनरचनराळे गुण आचण त्यािें आवृििा 
दशयक कबदू परस्पराशंी जोडले असिा ियार होणारा बहुकोन. 
 

Fresnel diffraction फे्रिेल नवविषि 
 

प्रकाशीय चववियनािा फे्रस्नेल यानी दाखचवलेला एक प्रकार. यामध्ये प्रकाशािे उगमस्थान आचण 
ज्या पडद्यावर चववियनािा आचवष्ट्कार घडिो त्यािे स्थान, ही दोन्ही चववियकापासून मयाचदि 
अंिरावर असिाि. (फ्राऊनहोफर–चववियनाि ही अंिरे अनंि असिाि.) 
 

friction घिषण 
 

परस्पराशंी संलग्न अशा दोन पदाथांमधील, त्याचं्या गिींना चवरोध करण्यािी, चिया. 
 
frictional electricity घिषण (जन्य) नवदु्यत् 
 

(पाहा tribo–electricity) 
 
front surface minor ललािपृष्ठ दपषण 
 

पुढच्या पृष्ठावरून परावियन घडवनू आणणारा आरसा. या पृष्ठावर िादंीिा ककवा अल्युचमनमिा 
पािळ थर लावलेला असिो. नेहमीच्या आरशाि असा थर कािेच्या मागच्या पृष्ठावर असिो, त्या 
कारणाने चद्वि प्रचिमा उद्भव ूशकिाि. 
 

frontal line ललाि िेिा 
 

काटकोनी प्रके्षपणामध्ये, उभ्या प्रके्षपणप्रिलाशी समािंर असलेली रेिा. 
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fructose फु्रक्िोज, फलजा 
 

फळाि ककवा मधाि आढळणारा साखरेिा एक प्रकार. 
C6H12O6 
 

frustum of a cone शंकु समस्च्छन्न 
 

शकूंच्या पायाशी समािंर अशा प्रिलाने शकूंिा छेद घेिला िर पाया आचण छेदपािळी यािं 
सापडणारा भाग. त्याला समािंर प्रिल शकुंखंड असेही म्हणिाि. 

 
frustum of a solid घिाचे समस्च्छन्न 
 

दोन समािंर प्रिलानंी घनपदाथािा छेद घेिला असिा त्या प्रिलामधला घनािा भाग. 
 

fuel इधंि 
 

ज्याच्या ज्वलनाने शस्क्ि चनमाण करिा येिे असा पदाथय. 
 
fuel cell इधंि (पेनशका) घि 
 

साधारण ककवा त्याहीपेक्षा कमी िपमानाि चवदु्यत रासायचनक साधनानंी आस्क्सडेशन घडवनू 
आणण्यासाठी उपयोगी पडणारे शक्िीिे उगमस्थान. 

 
fugacity पलायिशील 
 

पदाथय ज्या अवस्थेि असिो चिच्यािून चनसटून जाण्यािा ककवा नाहीसे होण्यािा गुण. या 
गुणानुसार वायु बंद भाडं्यािून योग्य पचरस्स्थिीि चनसटून जाऊ शकिो. 

 
function फल 
 

दोन पचरमाणािंा परस्पर संबदं दशयचवणारे समीकरण. यािील िल ककवा अिल पचरमाण दुसऱ्यािे 
फल असिे. उदाहरणाथय : y = ∮ (x) यािं Y हे x िे फल आहे. ककवा x = Φ (y) यािं x हे y िे 
फल आहे. यामध्ये अनुिमे x आचण y ही स्विल व परिल आहेि. 

 
fundamental मूलस्वि (संगीि) 
 

संगीि शास्त्राि, एखाद्या सवंादी स्वरवणेीिील अगदी चकमान कंप्रिेिा एकि स्वर. बाकीच्या 
स्वरानंा उच्च प्रवरनाद म्हणिाि. 

 



 अनुक्रमणिका 

fundamental particles मूलभूि कण 
 

वस्िूिे अंचिम घटक. यािं प्रोटान, न्यूरान, इलेक्रान, पॉचझरान, न्युरीनो, मेसान, γ चकरण 
अथवा फोटोन, इत्याचदकािंा समावशे होिो. यानंा मूलभिू म्हणण्यािे कारण हे की त्यािून ज्यास्ि 
लहान घटक अद्याचप सोडचवण्याि आलेले नाहीि. x कण आचण ड्युटेरान हे जरी संयुक्ि कण 
असले िरी त्यािंाही मलूभिूकणािं समावशे करिाि. अणूगभय रिनेिील मलूभिू घटक म्हणजे 
न्यसू्क्लऑन (प्रोटान आचण न्यूरान). मेसानािंाही मूलभिूकणािं समावशे करण्यािी प्रथा आहे. 
 

fundamental theorem of algebra बीजगनणिािील आधािभूि नसद्ािं 
 

प्रत्येक बहुपदी समीकरणाला एक चसचि असिे. पदे सत ककवा जचटल असली िरी िालिे; कारण 
त्याप्रमाणे चसिीही सत ककवा जचटल असू शकिे. 

 
fundamental units मूलभूि एकके 
 

लाबींिे, वस्िुिेिे आचण कालािे अशी िीन मूलभिू एकके मानली जािाि. 
 
furnace spectrum भट्टीचा वणालेख 
 

चवजेच्या भट्टीमध्ये अगदी उिीप्िावस्थेपयंि िापचवलेल्या अथवा बाष्ट्पीभिू झालेल्या पदाथािा 
वणालेख. 
 

fuse नविळणे (नियापद) 
 
fuse फ्यजू (िाम) नविळिाि 
 

प्रवाह जादा झाल्यामुळे ककवा सरणी–संके्षप झाल्यामुळे, चवजेच्या उपकरणानंा धोका पोहोिू नये 
म्हणून वापरण्याि येणारी योजना. ह्यासाठी वरील पचरस्स्थिीि चविळून जाईल अशा िारेिा 
उपयोग करिाि. हेिु असा की वाजवीपेक्षा जास्ि चवदु्यत्प्रवाह चिच्यािून गेला िर िी िटकन 
चविळून जािे, व सरणी िुटल्याकारणाने, उपकरणािील चवदु्यत्प्रवाह आपोआप बंद पडिो व त्या 
उपकरणािें संरक्षण होिे. 
 

fusible alloy गलिीय (नविळणािे) संनमश्रण, –संनमश्रधािु 
 

चबस्मथ, चशसे, कॅडचमअम आचण कथील याचं्यापासून केलेले, कमी चवलय (कबदु) िपमानािे 
संचमश्रण. 
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fusion नविळणे, एकीकिण 
 

(१) पदाथािे घनरूप जाऊन त्याला द्रवरूप प्राप्ि होणे. हा प्रकार, पदाथानुसार, चवचशष्ट 
िपमानािि घडिो, आचण त्या वळेी िपमानाि बदल न होिा अप्रकट उष्ट्णिा शोचिली जािे. 
(२) अणुगभय चवज्ञानाि; कमी वजनाच्या मूलद्रव्यािें समस्थानीय एकत्र होऊन त्यािून जास्ि 
वजनािें मलूद्रव्य ियार होणे. यासाठी कोयवचध अंश प्रखर िपमान अवश्य असिे. हायड्रोजन 
अण्वस्र या घटनेवर आधारलेले असिे. 
 

fusion point नवलय–भबदु 
 
(पाहा melting point) 
 

fusion welding नविळजोड 
 
चभन्न धािंूिे पदाथय (साधं्याशी) चविळवनू त्यािंा जोड साधंणे. 
 

g 
 
(१) गुरुत्वाकियणािे चिह्न. 
(२) ग्राम (वजन) दशयचवणारे चिह्न. 
 

Ga 
 

गचॅलअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
gadolium गॅडोनलअम 
 

आविी कोष्टकािील ‘दुर्ममळ अथयस्’ गटाि चत्रसंयुजी दुर्ममळ धािुरूप मूलद्रव्य. माचरन्याक यानंी 
१८८६ साली शोधून काढले. आणविमाकं : ६४; आणवभार : १५६ˑ९; चिह्न : Gd. 
 

gallium गॅनलअम 
 

आविी कोष्टकािील चिसऱ्या गटािले चत्रसंयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. ब्वा बोड्रान याने १८७५ मध्ये 
शोचधले. आणविमाकं : ३१; आणवभार : ६९ˑ७२; चवलयकबदु : २९ˑ७५° सें॰ ; क्कथन–कबदु : 
१७००° C; सापेक्ष घनिा : ५ˑ८८५; चिह्न : Ga. 

[९] 
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galvanic cell गॅल्व्हािीचा (नवदु्यत्) घि 
 

यामध्ये चविमगुणाचं्या धािंूिे दोन पते्र चवदु्यत चवच्छेद्याि बडुचवलेले असिाि. या घटाला व्होल्टािा 
घट असेही म्हणि. 

 
galvanic series गल्व्हािीची श्रेणी 
 

चवदु्यत्रासायचनक श्रेणी या नावानेही ही श्रणेी ओळखली जािे. 
 
galvanism नवदु्यत् प्रवाह शास्त्र 
 

या चवज्ञानशाखेि चवदु्यत्प्रवाहासंबधंीिा अभ्यास केला जािो. सध्या हा शब्द रूढ नाही. 
 
galvanize जस्िावलेपि किणे 
 

चविळलेल्या जस्िाि बुडवनू धािूच्या पदाथावर जस्िािा पािळ थर देणे (िढचवणे). या प्रकाराला 
व्यवहाराि (spelter) ‘स्पेल्टर’ म्हणिाि. 

 
galvanometer गॅल्व्हािोमीिि, नवदु्यत् प्रवाहदशषक 
 

सूक्ष्म चवदु्यत प्रवाहािे अस्स्ित्व ओळखण्यासाठी ककवा त्यािे मोजमाप करण्यासाठी साधन. चवजेिा 
प्रवाह सुरू झाला असिा चवदु्यत गचिक पे्ररक (ककवा चवदु्यत किुयकीय पे्ररक) चनमाण होिाि; त्यामुळे 
या प्रकारच्या साधनािील काही अवयवानंा गचि चमळिे व त्या गिीिे अवलोकन करून त्यावरून 
गिीिा चवदु्यत्प्रवाहाच्या मापाशी संबधं जोडिा येिो. 

 
galvanoscope नवदु्यत्प्रवाहदशषक 
 

जेव्हा चवदु्यत्प्रवाहािे मोजमाप करावयािे नसून फक्ि त्यािे अस्स्ित्व (अथवा अभाव) 
अनुभवावयािे असिे िेव्हा उपयोगी पडणारे साधन. 

 
gamma (γ) गामा 
 

ग्रीक मूळाक्षर. उच्चार : ‘गामा’ 
(१) १०-3 ग्राम. 
(२) किुयकीय के्षत्राच्या िीव्रिेिे एकक. 
१ γ = १०-५ ओस्टेड 
(३) फोटोच्या ऋणकािेवरील काळेपणािी घनिा मोजण्यासाठी वापरण्यािे एकक. 
(४) गामा–चकरण ककवा गामा–चकरण फोटोन यािें चिह्न. 
(५) इिर कोणत्याही अथाने ‘गामा’ शब्द वापरावयािा असला िर त्याबिल चिह्न. 
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gamma iron गॅमा लोह 
 

लोखंडािा अन्यरूपी प्रकार. यािील रिना (face centered cubic lattice) ‘पृष्ठ केस्न्द्रि 
घनाकृचि जालका’ िी असून, िे लोह अकिुयकी असिे. 
 

gamma–ray, γ –ray गामा–नकिण 
 

अणुगभािून उद्भवणारे चवदु्यत किुयकीय प्रारण; अचिशय आखूड िरंगलाबंीिे, आचण काही 
अणुगभांिा चकरणोत्त्सारी ऱ्हास होिाना उत्सर्मजि होणारे प्रारण. गामा–चकरण कणरूप नसिाि, 
परंिु िे अचिउच्चप्रिीिी शस्क्ि धारण करणारे प्रकाशपुंज (फोटान) मानले जािाि. त्यािंा वगे 
प्रकाशवगेायेवढा असिो. या चकरणावर चवदु्यत उच्चय नसिो, िरी अचिउच्च वगेामुळे त्यावर थोडीशी 
वस्िुिा आलेली असिे. (जेव्हा वगे १ Mev येवढा असिो िेव्हा वस्िुिा ०ˑ००१०७ a. m. u. येवढी 
असिे.) गामाचकरणामंध्ये आयनीभवन घडवनू आणण्यािे सामर्थ्यय असले िरी िे आल्फा आचण 
बीटा कणापेंक्षा कमी असिे. िरंगायाम सुमारे ०ˑ०४२६ िे ३ˑ९ Å एकेक येवढा असिो. पाययिा : १२ 
चम. चम. चशसे. 
 

gangue गगँ 
 

खचनजािला मािीिा अंश. साहचजकि या भागाि धािु आढळि नाही (खचनज=धािुपािाण). 
 
gas वायु 
 

वायु अवस्थेिील वस्िु. सकंोच्यिा भरपूर. स्वाभाचवक संसंग अचि कमी प्रमाणाि. त्या कारणाने 
वायु कोणत्याही भाडं्याि धरला िरी िो त्याि सवयजागी पसरिो, आचण त्यािी सवय चठकाणी 
घनिाही सारखीि राहिे. वायूला स्विःिी अशी आकृचि ककवा आकार नसिो, आचण याला मोकळा 
असा एकही पृष्ठभाग असू शकि नाही. 

 
gas constant वायु–स्स्ििाकं 
 

आदशय– वायु–स्स्थराकं अथवा ग्रामरेणू वायु–स्स्थराकं (पाहा ideal gas law) 
 
gas–law equation वायु–नियम–समीकिण 
 

आदशय वायसूंबधंी चनयम. िपमान, दाब, आकारमान यािंा परस्परसंबंध दशयचवणारा चनयम. 
 

gas laws वायुनियम 
 

िपमान, दाब यािंा, चदलेल्या वस्िुमानाच्या वायूने व्यापलेल्या, आकारमानावर घडणारा पचरणाम 
दशयचवणारा चनयम. 
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(पाहा Boyle’s law, Charles law, perfect gas law) 
 
gas–producer 
 

(पाहा producer gas) 
 
gas tube (निि्) वाि–िनलका 
 

वायु अथवा बाष्ट्प याचं्यावरील दमन इष्ट त्या प्रकाराने चनयोचजि केलेले असल्यामुळे नळीिून 
चवदु्यत प्रवाह जाऊ शकिो. 

 
gaseous वायुरूप, वायसंूबंधी 
 

वायुरूप, वायूसबंंधी ककवा वायूिे. 
 
gaseous pressure वायुदमि 
 

ज्या भाडं्याि वायु ठेवलेला असिो त्याच्या िटावर घडून येणारे दमन. वायुकण, काही 
चनयमानुसार, िटावर आघाि करीि असिाि आचण त्यािून दमन चनमाण होिे, अशी उपपचि आहे. 
 

gaseous solution वायुरूप नवर्द्व 
 

दोन ककवा जास्ि वायूिें एकचवध चमश्रण. 
 
gauge गेज, मापक 
 

पचरमाण, आकारमान, दमन इत्याचद सहज मोजण्यािे साधन. 
 
gauss गाऊस 
 

किुयकीय चववियनाच्या स्त्रोि घनिेिे C. G. S. चवदु्यत किुयकीय व्यवहारी एकक. गाऊस या 
शास्त्रज्ञाच्या नावावरून. १ गाऊस = दर िौरस सेंचटमीटरमध्ये १ रेिा (ककवा १ मकॅ्सवले). 
१९३२ सालापूवी ‘गाऊस’ हे किुयकीय चववियनािे G. G. S व्यवहारी एकक मानीि. आिा त्याला 
‘ओस्टेड’ म्हणिाि. 

 
Gay–Lussac’s law ‘गे–लुसाक’ नियम 
 

आपापसािं चवचिया होणाऱ्या वायूंिे आकारमान आचण त्यापंासून ियार होणाऱ्या वायूिें आकारमान 
यािें एकमेकाशी साधे प्रमाण असिे. हे प्रमाण नेहमीि लहान असून पूणांकाने दशयचविा येिे. 
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Gay–Lussac’s law of gas volumes 
 

(पाहा Charle’s law, पयायी नाव) 
 
Gd 
 

गडॅोचलअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
Ge 
 

जमेचनअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
geiger (नियापद) ‘गायगि’ 
 

गायगर काऊंटर नावाच्या साधनािा उपयोग करून (चकरणोत्सारासंबधंी) िपासणी करणे. 
 

Geiger–Mueller counter गायगि म्युलि गणक 
 

 आयनीभवन घडचवणाऱ्या कणािें अथवा चकरणािें, अस्स्ित्व ओळखण्यािे आचण त्यासंबधंीिे 
मोजमाप करण्यािे साधन. हान्स गायगर यानंी, म्युलर याच्या सहकायाने, १९२८ साली हे साधन 
पूणयत्वाला नेले. बाहेरून पाचहला असिा ‘काऊंटर’ एखाद्या लाबंट पेटीसारखा असून त्यावर हेड 
फोन्स् (उपकणय) बसचवलेले असिाि. वगेवान आल्फाकण ककवा बीटाकण या साधनाि चशरिाि 
िेव्हा आिल्या अंगाला असलेल्या वायूमध्ये आयन चनमाण होिाि. अशा प्रत्येक वळेी 
चवदु्यत्प्रवाहाला िालना चमळाल्याकारणाने उपकणाि ‘कट्ट’ असा आवाज होिो. या आवाजािी 
गणना सोबि असलेल्या स्वयंपे्रचरि यतं्राने होऊ शकिे. 
 

Geissler tube गाइस्लि िनलका 
 

चवरलावस्थेिील वायूमधून होणारा चवदु्यत चवसजयनािा अभ्यास करण्यासाठी गाइस्लर यानी 
योजलेली नळी. याि दोन चवदु्यतअगे्र असिाि आचण आिील वायूिा दाब चकमान वािावरण–
दमनाच्या १/१०० येवढा असिो. अशा पचरस्स्थिीि त्या वायलूा चवदु्यत वाहकिा प्राप्ि झालेली 
असिे. 
 

gel जेल 
 

कोलाइड अथवा कचललवृचि चवद्रवािी घनस्स्थचि. अंशिः कोरडेपणा आणल्याने ककवा चवद्रव थंड 
केल्याने असे घडिे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

general gas law आदशष वायु नियम 
 
generating function उत्पादक फल 
 

जेव्हा एखाद्या अपूणांकी पदाला अनन्िपदी श्रणेीिे रूप देिा येिे आचण जेव्हा त्यािील पदिमामध्ये 
अज्ञाि राशीिे वाढिे घाि आढळिाि िेव्हा त्या श्रेणीला ककवा त्या अपूणांकी पदाला उत्पादक 
फल म्हणिाि. 

उदा∘ 1 = 1+2x+3x2+............ (1-x)2 
 
generator (गनणि) जनिका 
 

(पाहा generatrix) 
 
generator gas 
 

(पाहा producer gas) 
 
generatrix जनिका 
 

स्विःच्या वलनािून शांकव, चििीय, इत्याचद आकृिींिी पृष्ठे चनमाण करणारी रेिा. ही रेिा सूचि, 
चिचि इत्याचदकाचं्या अक्षाशी समािंर असिे आचण चििे वलन पायाच्या सीमारेिेच्या अनुरोधाने 
घडिे. 
 

geochemistry भू– िसायि शास्त्र 
 

पृर्थ्वीच्या रासायचनक घटनेिा अभ्यास. त्याि पूवी झालेले आचण आिा होणारे रासायचनक बदल 
यािंा समावशे होिो. 

 
geodesic संपृनष्ठका 
 

गचणिी पििीने चनचिि केलेल्या (प्रिल नाही अशा) पृष्ठावरील दोन कबदंूमधले कमीि कमी अंिर. 
 
geodesy पृष्ठभूनमनि 
 

प्रत्यक्ष चनरीक्षण आचण मोजमाप करून पृर्थ्वीिा आकार आचण आकृचि चनचिि करणारी 
चवज्ञानशाखा. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

geodetic line संपृनष्ठका िेिा 
 

चववृिीयाच्या पृष्ठभागावरील दोन कबदंूमधले चकमान अंिर. 
 
geoid जलपनिबेनष्टि भूगोल 
 

पृर्थ्वीिे पृष्ठ डोंगर, दऱ्या इत्याचद चवरचहि आहे व सवय बाजंूनी समुद्रसपाटीच्या उंिीच्या पाण्याने 
वढेलेले आहे अशी कल्पना करून जो गोलकल्प ियार होईल िो. त्यास ‘वाचर गोल’ असेही 
म्हणिा येईल. 

 
geology भूशास्त्र 
 

पृर्थ्वीच्या वरच्या थराच्या रिनेसंबधंी शास्त्र. 
 
geo–magnetic भू–किुषकीय 
 

पृर्थ्वीवरील किुयक के्षत्रासबंंधी. 
 
geomagnetism पृथ्वी (विील) चे किुषकत्व 
 
geometric figure भूनमिीिील आकृनि 
 

सलर ककवा वि रेिानंी काढलेली प्रिल–आकृचि. 
 
geometric mean भूनमिी–मध्य 
 

दोन संख्यािंा भचूमिीमध्य त्याचं्या गुणाकाराच्या वगयमूळायेवढा असिो. 
 
geometric progression भूनमिीश्रेणी, गुणश्रेढी 
 

चवचशष्ट प्रकारानंी िमशः माडंलेल्या पदािंी श्रेणी. यािंील कोणिेही एक पद त्याच्या लगि मागच्या 
पदाशी ठराचवक गुणोिराि असिे. उदा॰, 

 
a, ar, ar2......arn-1 यामध्ये r हे ठराचवक गुणोिर 
आचण arn-1 हे शवेटिे म्हणजे n व ेपद आहे. 

 
geometric series 
 

(पाहा geometric progression) 



 अनुक्रमणिका 

geometric surface भूनमिीिील पृष्ठ 
 

ज्यामध्ये काही अवकाश सामावलेला असिो असे बंद पृष्ठ. 
 
geometry भूनमनि 
 

गचणिशास्त्रािील एक शाखा. घनपदाथय, पृष्ठ,े रेिा आचण कोन यािंी मोजमापे करण्याि येऊन 
त्यािें परस्पर संबधं या शाखेि चनचिि केले जािाि. 

 
geophysical constant भूवास्िव स्स्ििाकं 
 

पृर्थ्वीसंबधंीच्या वास्िवीय ज्ञानािील चनयमािें अथवा पचरमाणािें स्स्थरमूल्य दशयचवणारी राचश 
(गुरुत्वाकियणािा स्स्थराकं आचण अपेगनािा स्स्थराकं ही या प्रकारािी उदाहरणे आहेि.) 

 
geophysics भू–वास्िव शास्त्र 
 

प्रायोचगक वास्िवशास्त्रािील एक शाखा. चहच्यामध्ये पृर्थ्वीिी रिना, घटना, वास्िवीय गुण आचण 
चवकास यािंा समावशे होिो. 

 
geothermal energy पृथ्वी–अिंगषि उष्ट्णिाशस्क्ि 
 

पृर्थ्वीच्या अंिरंगािील उष्ट्णिेपासून चनमाण केलेली शस्क्ि. 
 
germ जंिु 
 

बॅक्टेचरआ दशयचवणारा लौचकक शब्द. 
 
germanium जमेनिअम 
 

आविी कोष्टकािील िौर्थ्या गटािले दुर्ममळ धािुरूप मूलद्रव्य. कवक्लर यानी १८८६ साली शोचधले. 
आणविमाकं : ३२; आणवीय भार : ७२·६०; चवलय–कबदु : ९५८° सें∘; सापेक्ष घनिा : ५·४६५; 
संयुजा ४; चिह्न : Ge 

 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

germicide जन्िुिाशक (पदािष) 
 
getter 
 

चनवाि–नचलका ियार करिाना आिल्या अंगाला एक प्रकारिा अल्क घािु ठेवण्याि येिो. नळीि 
(शक्य िेवढी) चनवाि अवस्था केल्यानंिर चिच्यािून चवदु्यत प्रवाह सुरू झाला म्हणजे नळीमधल्या 
थोडाशा चशल्लक वायूवर त्या ‘गेटर’ धािूिी चिया घडिे व िे वायुकण चनष्ट्प्रभावी होिाि. 

 
ghost (line) कपि (िेिा) 
 

(इंग्रजीि, घोस्ट = भिू.) 
रेिा–वणयपटाि, नेहमी न आढळणारी, रेिा. चववियन जालकामधल्या रेिाचं्या चनयचमि 
आखणीमध्ये काही दोि असिो िेव्हा या ‘घोस्ट’ रेिा ियार होिाि. 

 
Gibb’s phase rule 
 

(पाहा phase rule) 
 
gilbert नगल्बिष 
 

किुयकीय पे्ररक शक्िीिे, C. G. S. पििीिील, चवदु्यिूकिुयकीय  एकक. १ चगल्बटय हे ५/२π (अथवा 
०·७९५) आंपेअर–वलयाशी सममूल्य असिे. 
 

glaciation 
 

पृर्थ्वीपृष्ठावरील घन थराि, चहम पडल्यामुळे ककवा चहमनद्याचं्या वाहण्याने, घडणारे फेरफार. 
 
glancing angle स्पर्टशक–कोण 
 

एखाद्या पृष्ठावर आयाि होणाऱ्या प्रारणाच्या संदभांि, स्पर्मशक कोण म्हणजे आयाि कोणािा पूरक 
कोण. (आयाि कोण जेव्हा अगदी लहान असिो आचण त्यािे मूल्य स्पष्टपणे दाखचवलेले नसिे 
िेव्हाि हा शब्द वापरिाि.) 

 
glow discharge प्रभानवसजषि 
 

वायूिून चवदु्यत–चवसजयन होिाना जो लुकलुकणारा प्रकाश पडिो िो. याि मेघगजयना ककवा अचि 
अल्प अशा कोणत्याही ध्वनीिा अभाव असिो. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

glucose ग्लुकोज, र्द्ाक्षजा 
 

फळाि, मधाि आचण सूक्ष्म प्रमाणाि रक्िाि सापडणारी साखर. C6H12O6. 
 
glycogen ग्लायकोजेि 
 

(C6H10O5)x· प्राचणजन्य िबकीर. प्राण्याि, चवशिेिः त्याचं्या जठरािं, मोठ्या प्रमाणाि आढळणारे 
एक काबोहायड्रेट. 

 
glycol ग्लायकोल 
 

ॲचलफॅचटक हायड्रोकाबयनमधील दोन हायड्रोजन अणूंना काढून त्याचं्या जागी हायड्रोस्क्सल गण 
समाचवष्ट केल्यावर होणारा काबयनी सयुंग. 

 
gold सोिे 
 

आविी कोष्टकािील पचहल्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य. 
आणविमाकं : ७९; आणवभार : १९७·०; चवलय-कबदु : १०६३° सें.; क्कथन-कबदू : २६००° सें॰; 
सापेक्ष घनिा : १९·३; संयुजा १ िे ३; चिह्न : Au. 

 
gold family सुवणषकुल 
 

ऑस्स्मअम, इचरचडअम, प्लाचटनम आचण सोने. आणविमाकं : ७६‒७९. या गटाला सुवणयपययय 
असेही म्हणिाि. 

 
gold–leaf electroscope सुवणषपत्र नवदु्यत् दशषक 
 

चवजेिे अस्स्ित्व दशयचवणारे यंत्र. कािेच्या बरणीच्या िोंडावरील बुिा (कािे) मधून धािूच्या 
दाडंीवर सुवणयवखािी दोन पाने आिल्या अंगाला लोंबि ठेवलेली असिाि. दाडंीच्या बाहेरच्या 
अंगाला धािूिा गोळा बसचवलेला असिो. गोळ्यावर चवदु्यत उच्चय झाला िर वखािी पाने 
परस्परापंासून दूर जािाि (आजकाल सोन्याऐवजी अल्युचमनम वखय वापरिाि). 
(पाहा Lauristen electroscope) 

 
gold period सुवणषपयषय 
 

आविी कोष्टकािील सुवणय कुलािील मलूद्रव्ये. 
(पाहा gold family) 

 
 



 अनुक्रमणिका 

Goldschmidt process 
 

(पाहा alumino–thermic process) 
 
goniometer कोणमापक 
 

कोण मोजण्यािे साधन. 
 
grade गे्रड 
 

गचणिाि, शिमान पििीिले, कोनमापनािे एकक. 
 
gradient नवके्षपक, चढ, उिाि 
 

गचणिशास्त्राि एखाद्या सरळ रेिेिा (आडव्या रेिेच्या संदभाि) िढ ककवा उिार. या रेिेवरील एका 
कबदूपासून त्याि रेिेिील दुसऱ्या कबदूकडे जािाना अनेक मागय संभविाि. त्यापंैकी एक मागय 
म्हणजे सरळ त्याि रेिेवरून जावयािे. दुसरा मागय म्हणजे पचहल्या कबदूपासून आडव्या चदशनेे 
दुसऱ्या कबदूच्या खालच्या अंगापयंि जावयािे व नंिर येथून उभ्या चदशनेे दुसऱ्या कबदूपयंि 
जावयािे. उदाहरणाथय, जेव्हा ३०० एकके आडवी िाल करून उभी िाल फक्ि १ एकक करावी 
लागिे िेव्हा चवके्षपक = १/३००. चदलेली रेिा (आडव्या) x- अक्षाशी जो कोन करिे त्यािा स्पशय 
(tangent) म्हणजे चवके्षपक. वास्िवशास्त्राि, िपमान, दमन यासारख्या िलराशींच्या मूल्यािंील 
बदल घडून येण्यािे प्रमाण (गुणोिर). या संदभाि ‘िपमानीय चवके्षपक’, ‘(वायु) दमनीय 
चवके्षपक’ अशा पाचरभाचिक संज्ञा वापरिाि. 
(पाहा thermal gradient) 

 
gradient of a curve विाचा नवके्षपक 
 

विावरील ज्या कबदूशी चवके्षपक चनचिि करावयािा असेल त्या कबदूशी विाला काढलेल्या 
स्पशयरेिेिा चवके्षपक मोजावयािा असिो. 

 
gradient of a straight line 
 

सरल रेिेिा चवके्षपक 
 

गचणिशास्त्राि x आचण y चनबधंनाचं्या संदभाि, 
 

चवके्षपक  = yमध्ये झालेली वाढ. 
xमध्ये झालेली वाढ. 

 



 अनुक्रमणिका 

graduate (to) अकंि किणे 
 

ज्या पििीनुसार मोजावयािे असेल चिला अनुसरून सोइस्कर अशा रीिीने भाडं्यावर ककवा मापन 
उपकरणावर खुणा (अंकन) करणे. 

 
Graham’s slaw गॅ्रहाम नियम 
 

समान पचरस्स्थिीि घडून येणाऱ्या वायूंच्या चवचकरण त्वरा त्याचं्या घनिेच्या वगयमूळाशी व्यस्ि 
प्रमाणाि असिाि. 
 

grain कण 
 

धािुचवज्ञानाि, धािूि आचण एकघटकी सचंमश्रणाि असणारा अपरूपक (allotriomorphic) 
स्फचटक. 

 
gram (gramme) ग्राम 
 

C. G. S.पििीिले वस्िुमानािे (अथवा वजनािे) एकक. मुळािल्या व्याख्येनुसार ‘कमाल 
घनिेच्या म्हणजे ४° सें∘ िपमानािल्या १ घन सेंचटमीटर पाण्यािे वजन’ अथवा त्यािील वस्िु. 
सध्या प्रिचलि व्याख्येनुसार—इंटरनॅशनल स्टँडडय चकलोग्रामिा १/१००० भाग. प्रमाचणि नमुना 
फ्रान्समध्ये सेव्  र येथे प्लाचटनम–इचरचडअम धािूच्या गजाच्या रूपाि ठेवलेला आहे. 
१ ग्राम = १/२८·३५ औस (अव्हार डु प्वा) 

 
gram–atom ग्राम–अणु 
 

आणवभाराच्या सखं्येइिके ग्राम वजन असणाऱ्या मूलद्रव्यािली वस्िु. मलूद्रव्याच्या एक ग्राम–
अणूमध्ये ६·०२३४ x१०२३ अणू असिाि. (या सखं्येला ॲव्होगडॅोिी संख्या असे नाव आहे.) 

 
gram atomic weight ग्राम अणुभाि 
 

ग्राम–ॲटम, ग्राम–अणु याचं्याशी समानाथी शब्द. 
 
gram calorie 
 

(पाहा calorie) 
 
gram‒equivalent ग्राम ‒सममूल्य 
 

‘ग्राम’ मध्ये उल्लेचखलेला पदाथािा रासायचनक सममूल्य भार. 
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gram formula weight ग्राम सूत्रभाि 
 

संख्येने सूत्रानुसार वजनाच्या बरोबर असणारे, ग्राममध्ये दशयचवलेले, वस्िुमान. 
 
gram–ion ग्राम–आयि 
 

आयनाि समाचवष्ट झालेल्या अणूंच्या आणवभाराच्या बेरजेइिके, ग्राममध्ये दशयचवलेले, वजन. 
 

gram mole ग्राम मोल 
 

(पाहा gram–molecular weight) 
 
gram–molecular volume ग्राम िैणव आकािमाि 
 

(पाहा mole) 
एका ‘मोल’िे (ग्राम रेणुभारािे) ७६० चम. चम. दमनाि आचण ०° सें. िपमानाि आढळणारे 
आकारमान. आदशय वायूिे हे आकारमान २२·४ चलटर असिे. या आकारमानाला molal volume 
असेही नाव आहे. 
 

gram molecular weight ग्राम िैणव भाि 
 

(पाहा gram molecule) 
 
gram molecule ग्राम िेणु 
 

शुि पदाथांिे त्याच्या रैणवभाराच्या संख्येइिके ग्राममध्ये दशयचवलेले वस्िुमान. उदा॰, अ रैणवभार 
असणाऱ्या पदाथाच्या अ–ग्राम वजनािील वस्िु. कोणत्याही शुि पदाथाच्या एका ग्रामरेणिू 
असणाऱ्या रेणूंिी संख्या ६·०२३४ × १०२३ इिकी असिे. (हा आकडा ॲव्होगडॅ्रोिी सखं्या दशयचविो) 
या ग्रामरेणूला mole ककवा mol असेही संबोचधिाि. 

 
granular दाणेदाि (नवशेिण) 
 

जे कणाकणानंी बनलेले असिे व ज्यािील कणािंी जाणीव होि असिे असे. 
 
granulation कणीभवि/किण 
 

पदाथािे रूप बदलून त्याला दाणेदार रूप येणे अथवा िसे होण्यािी (करण्यािी) प्रचिया. 
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graph आलेख 
 

दोन िलपदािंा परस्पराशंी संबंध दाखचवणारी, कोणत्याही चनबधंन व्यूहामध्ये, काढलेली रेिा. ही 
रेिा सरल, वि, अखंड ककवा खंडीि, कशीही असू शकिे. या आलेखनपििीवर आधारलेल्या 
भचूमिीला आलेख भचूमिी अथवा graphical geometryम्हणिाि. 

 
graphical representation आलेख–नचत्रण 
 

बीजगचणिािले समीकरण, ककवा त्यासारखा एखादा कूट प्रश्न, आलेखपििीने सोडचविा येिो. 
मात्र त्यासाठी आलेख ियार करिा येणे शक्य असल्यािे गृहीि धरिाि. 

 
graphite ग्राफाइि 
 

स्फचटकी काबयनच्या, नैसर्मगक रीत्या आढळणाऱ्या, दोन प्रकारािंील एक (दुसरा प्रकार : चहरा). 
सापेक्ष घनिा २·० िे २·५; काचठन्य ०·५ िे १·० 

 
grating 
 

(पाहा diffraction grating) 
 
grating spectroscope जालक वणष (पि) दशषक 
 

या प्रकारच्या वणय (पट) दशयकाि चििीऐवजी जालक वापरिाि (कािेवर सारख्या अिंराने पुष्ट्कळ 
समािंर रेिा आखल्याने जालक ियार होिो). 

 
gravimetric analysis भािात्मक (वजिी) नवश्लेिण 
 

रसायन शास्त्राि, मुळािल्या पदाथािे आचण चवचियेिून चमळालेल्या चनके्षपािे वजनावर आधारलेली 
पृथक्करण करण्यािी पिचि. 

 
gravimetry भािनमनि 
 

वजनी मापे घेण्यािी पिचि, रीचि, शास्त्र. 
 
gravisphere गुरुत्वाकिषण–गोल 
 

आकाशस्थ ज्योिीच्या गुरुत्वाकियण–के्षत्रािी, चिच्या सभोविालच्या गोलचवस्िाराि, मयादा. 
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gravitation गुरुत्वाकिषण 
 

न्यूटनच्या चनयमानुसार दोन वस्िुकणािें परस्परावंर घडणारे आकियण चनमाण करणारा पे्ररक. 
दोन कणािूंन जाणारी रेिा ही पे्ररकािी चदशा दाखचविे. पे्ररकािे मूल्य त्या कणाचं्या वस्िुमानाचं्या 
गुणाकाराशी सम प्रमाणाि आचण अंिराच्या वगाशी व्यस्ि प्रमाणाि असिे. 

 
gravitational astronomy गुरुत्वाकिषणाधानिि ज्योनििःशास्त्र 
 

गुरुत्वाकियणािील पे्ररकािंा अभ्यास चजच्याि होिो िी ज्योचिःशास्त्रािी शाखा. 
 
gravity गुरुत्व 
 

भपूृष्ठानजीक असलेल्या दर एकक वस्िुिे (माना) –वरील भासमान पे्ररक. कोणत्याही प्रकारिा 
अडथळा न होिा जेव्हा एखादा पदाथय भपूृष्ठाकडे ओढला जािो, िेव्हा त्याच्याि चनमाण होणाऱ्या 
प्रवगेावरून (आकियक) पे्ररकािे मापन करिाि. जेव्हा गुरुत्वामुळे चनमाण झालेला प्रवगे g असिो 
व वस्िुमान m असिे, िेव्हा भासमान पे्ररक mg येवढा असिो. यालाि त्या पदाथािे वजन 
म्हणिाि. 
 

gray body धूसि पदािष 
 

चदलेल्या िपमानाि शक्िीिी नेहमीिीि वाटप होि असिाना,जेव्हा एखाद्या पदाथांिून चवसर्मजि 
होणारे प्रारण, कृष्ट्ण पदाथीय प्रारणापेक्षा कमी िीव्रिेिे असिे, िेव्हा त्या पदाथाला (कृष्ट्णपदाथय न 
म्हणिा) करडा अथवा धूसर पदाथय म्हणिाि. ही संज्ञा केवळ िुलनात्मक आहे. 

 
great calorie 
 

(पाहा kilo caloric) 
 
great circle बुहत्वृत्त 
 

गोलाच्या मध्यािून जाणाऱ्या प्रिलाने घेिलेला छेद. इिर कोणत्याही प्रिलाने घेिलेला छेद लघु-
वृि चनमाण करिो. 

 
great circle of a sphere गोलाचे बृहत् वृत्त 
 

(पाहा great circle) 
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Greek alphabet ग्रीक मुळाक्षिे 
 

वास्िवशास्त्र आचण गचणिशास्त्र यािं ग्रीक मुळाक्षरे वापरली जािाि. त्यािें रूप व उच्चार येथे चदले 
आहेि. 
 

कॅचपटल अक्षर लहान अक्षर उच्चार उच्चारानुसार इंस्ग्लश अक्षर 
A α आल्फा A 
Β β बीटा B 
Γ γ गमॅा C 
Δ δ डेल्टा D 
Ε ε इस्प्सलोन E 
Ζ ζ झीटा Z 
Η η ईटा E 
Θ θ थीटा TH 
Ι ί आयोटा I 
Κ κ काप्पा K 
Λ ƛ लाबं डा L 
Μ μ म्य ू M 
Ν γ न्य ू N 
Ξ ξ क्साय X 
Ο ο ओचमिॉन O ऱ्हस्व 
Π π पाय P 
Ρ ρ ऱ्हो R 
Σ σ चसग्मा S 
Τ τ टाऊ T 
Υ φ उप्सीलोन U 
Φ υ फाय F 
Χ χ खाय Ch 
Ψ ψ प्साय Ps 
Ω ω ओमेगा O दीघय 

 
grenz rays (गेंझ िेज) मयादा नकिण 
 

चवदु्यत किुयकीय प्रारणािला, नेहमीच्या शुभ्र प्रकाशासारखा, एक प्रकार. यािी िरंग लाबंी 
नीलािीि प्रकाश आचण क्ष–चकरण याच्या िरंगलाबंीच्या दरम्यान असिे. (सुमारे २ अँगष्ट्रोम 
एकके). ‘अचि मृदुचकरण’ असे यानंा व्यावहाचरक नाव आहे. शुभ्रप्रकाश ज्या पदाथांिून जाऊ 
शकि नाही त्यािंी जाडी बिेािी असली िर हे चकरण त्यािूनही जाऊ शकिाि. जमयन भािेिील 
Grenz = मयादा Strahlen = चकरण या शब्दािें हे रूपािंर आहे 
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Grignard’s reagent नग्रन्याडष नवनियाकािक 
 

R. Mg. X ह्या सामान्य सूत्राि बसणाऱ्या काबयनी–मगॅ्नेचशअम संयुगाचं्या गटािंील कोणिाही एक 
पदाथय (R = काबयनी मलूक, X = हॅलोजन, Mg = मगॅ्नेशम). चवचियेसाठी हा पदाथय अगदी 
चनजयल असावा लागिो आचण अपस्करणासाठी ईथर वापरिाि. संश्लेिणकायाि फार उपयोगी 
पडिो. 

 
Grothus Draper law ग्रोठुस–डे्रपि नियम 
 

एखाद्या (पदाथय) व्यूहाि शोचिले जाणारे प्रारणि फक्ि त्या व्यूहािं रासायचनक बदल घडवनू आण ू
शकिे. 
 

ground line िलिेिा 
 

वणयनात्मक भचूमिीि, उभ्या आचण आडव्या प्रिलािंी छेदरेिा. 
 

ground state भूनम अवस्िा (िल अवस्िा) 
 

अणूिी ककवा इलेक्रानािी चकमान शस्क्िपािळी. या पािळीने स्स्थर–अवस्था दशयचवण्याि येिे. 
बाकीच्या अवस्थािं अणु ककवा इलेक्रान क्षुब्ध असिो. 

 
group गि 
 

रसायनशास्त्राि, (१) समान गुण असणारी ककवा समान रासायचनक चवचिया करणारी मूलद्रव्ये. 
(२) एक स्विंत्र गट म्हणून वावरणारे आचण वगेळे न होिा रासायचनक चवचियेि भाग घेणारे अणू. 
 

Grueneisen’s law गु्रिआइझेि नियम 
 

धािूिा प्रसरण–गुणाकं आचण त्यािी चवचशष्ट उष्ट्णिा यािंा गुणाकार. दाब स्स्थर असला िर 
िपमानाि बदल झाला असिाही हे गुणोिर (गुणोिरािे मूल्य) बदलि नाही. 

 
Gulbderg waage law गुल्डबेगष वागे नियम 
 

(पाहा : law of mass action) 
 
gyro–compass घूणष–नदग्–सूनच (होकायतं्र) 
 

पचरवलनािा अक्ष सदोचदि चक्षचिज समािंर (आडवा) राहील, अशा रीिीने माडंणी केलेला आचण 
अखंचडिपणे चफरि राहणारा भोवरा. पृर्थ्वीच्या पचरवलनामुळे या भोवऱ्याच्या अक्षािी चदशा 
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(दचक्षणोिर करून ठेचवली िर िशीि) अिल राहिे. अशा प्रकारिे होकायंत्र किुयकके्षत्राि 
(चवशिेिः पाणबुडीि) अचविचलि राहिे. 

 
gyro–dynamics घूणषगनिक 
 

पचरभ्रमण करणाऱ्या पदाथांिे गचिक. चवशिेिः ज्यािंी गचि परािंनामुळे बदलिे त्या पदाथांिे 
गचिक. 
 

gyromagnetic घूणष किुषकीय 
 

चवदु्यत उच्चयाचं्या (चवशिेिः अणूमधील इलेक्रानाच्या) पचरवलनािून चनमाण होणाऱ्या किुयकीय 
गुणासबंंधी. 
 

gyroscope घूणी, भोविा 
 

चजिे पचरवलन होि आहे, अशा वस्िंूमधील गुणावर आधारलेले यंत्र. या यंत्रािा स्स्थर समिोल 
साभंाळण्यासाठी उपयोग होिो. पचरवलन होि असिाना, पचरवलनािा अक्ष बदलण्यािा प्रयत्न 
यशस्वी होि नाही. घूणयनामध्ये दुसरे पे्ररक घुलचवल्यामुळे ‘परािंन’ हा चवशिे पचरणाम उद्भविो. 

 
H 
 

हायड्रोजन मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
h 
 

शस्क्िपुजंवादािील ‘प्लाकं’ स्स्थराकं दशयचवणारे चिह्न. 
 
habit 
 

एकेका खचनजािी चनरचनराळ्या स्फचटकरूपािं कसकशी वाढ होिे िे दशयचवणारा भशूास्त्रािील 
पाचरभाचिक शब्द. 

 
hafnium हास्फ्िअम 
 

आविी कोष्टकािील िौर्थ्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य. कोस्टर आचण हेवसेी यानंी १९२३ मध्ये 
शोचधले. आणविमाकं : ७२; आणवभार : १७८·५८; चवलय-कबदु : १७००º सें॰; सापेक्ष घनिा : 
१३·३. संयुजा : ४; चिह्न : Hf. 
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half–angle cosine formula अधषकोण को–ज्या सूत्र 
 

 
 
half-angle formulas अधषकोण सूते्र 
 

चदलेल्या कोनाच्या अधयकोनािी चत्रकोणचमिीय फले त्या कोनाच्या फलाि व्यक्ि करणारी सूते्र, 
अधय-कोण ज्या सूत्र, अधयकोण को-ज्या सूत्र आचण अधयकोण स्पशयसूत्र ही नेहमी वापरली जािाि. 

 
half–angle formulas for the solution of plane triangles प्रिल नत्रकोणाच्या नसद्ीसाठी अधषकोण 
सूते्र 
 

चत्रकोणाच्या भजुा व त्यािे कोणिेही कोण यािें परस्पर सबंंध व्यक्ि करणारी सूते्र. 
 

 ह्यामध्ये A, B, C हे कोन आचण a, 
b, c ह्या भजुा आहेि. r ही अिंर्मलचखि वृिािी चत्रज्या, आचण s=1/2 (a+b+c) 
 

half–angle sine formula अधषकोण ज्या सूत्र 
 

 
 

half–life अधांयि, अधष–आयुष्ट्य 
 

चकरणोत्सारी पदाथािील रदचिया मुळािल्यापेक्षा चनम्मी होण्याला लागणारा काल. चकरणोत्सारी 
पदाथािले चनम्मे अणू चवदचलि होण्यास लागणारा काल. अधायनाच्या सुमारे दसपट काल 
लोटला म्हणजे रदचिया सुमारे ०·१% येवढीि उरिे. प्रत्येक चकरणोत्सारी समस्थानीयाच्या 
अधायनािे एक चवशिे मूल्य असिे; आचण चवशिे म्हणजे िे मूल्य िपमान, दाब इत्यादींवर अवलंबनू 
राहि नाही. मलूद्रव्यािे अधायन त्याच्या सरासरी आयुमानाच्या ०·६९३१ येवढे असिे. 

 
half–period अधायि 
 

half–life या शब्दाशी समानाथी. 
 
half–angle tangent formula अधषकोण स्प–सूत्र 
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half–sectional view अधषच्छेद–दृश्य 
 

समात्र वस्िूिा चवचशष्ट प्रकारिा छेद घेिला असिा आढळणारे दृश्य. समात्र अक्षावंरून अथवा 
मध्यरेिािूंन जाणाऱ्या व एकमेकानंा काटकोनाि छेदणाऱ्या दोन प्रिलाचं्या साहाय्याने अधयच्छेद-
दृश्य चमळिे. या प्रकारे वस्िूिा एकििुथांश भाग दूर केल्यामुळे त्यािे अंिरंग चदसू शकाव ेअशी 
कल्पना आहे. अधयच्छेददृश्याने वस्िूच्या आिील व बाहेरील बहुिेक रूपचवशिेािें स्पष्ट दशयन होऊ 
शकिे. 
 

half–thickness अधष-जाडी 
 

एकचवध जाडीच्या शोिक पडद्यािून प्रारण जाि असिाना, ज्या जाडीला प्रारणािी िीव्रिा चनम्मी 
होिे िी. पदाथाच्या शोिकगुणाकंाला ०·६९३१ येवढ्याने भाचगले असिा या अधयजाडीिे मूल्य 
चनचिि करिा येिे. 
 

half–value thickness अधषमूल्य जाडी 
 

(पाहा half–thickness) 
 
half–wave plate ििंगाधष–पिल 
 

क्वाटयझ् ककवा अभ्रकािा चवचशष्ट जाडीिा पत्रा. या जाडीच्या पत्रािून प्रकाश–चकरण गेल्यावर, 
चद्वप्रणमनाने चवभागलेल्या साधारण आचण असाधारण चकरणाि १८०º िे स्थािंर पडलेले आढळिे. 

 
halides हॅलाइडस् 
 

हॅलोजेन आचण धािु यािें कोणिेही दै्विी लवण. (फ्लुओराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड). 
हॅलोजन आचण अस्ल्कल/ॲचरल गणापासून होणारी लवणे. 

 
halogens हॅलोजेिस् 
 

आविी कोष्टकाच्या सािव्या गटािील फ्लुओचरन, क्लोचरन, ब्रोचमन, आयोचडन आचण ॲस्टाटीन ही 
अधािुरूप असणारी मलूद्रव्ये. ही सवय एकसंयुजी आचण ऋण (चवदु्यत) उच्चयी असिाि. त्यािील 
अणुगभाबाहेरच्या इलेक्रानािंी माडंणी दुर्ममळ वायूच्या अणूिील माडंणीप्रमाणे असिे. फरक 
येवढाि की त्याि एक इलेक्रान कमी असिो. 

 
hard coal 
 

(पाहा anthracite) 
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hard direction कठीण नदशा 
 

असमरूपी स्फचटकाि अशी एक चवचशष्ट चदशा असिे की त्या चदशशेी समािंर असणारे किुयकत्व 
प्रवर्मिि करणे कठीण जािे. बाकीच्या चदशािं ही गोष्ट सहज घडिे म्हणून त्या चदशानंा 
किुयकीकरणाच्या सुलभ चदशा म्हणिाि. 

 
hard radiation कठीण प्रािण 
 

या प्रकारच्या प्रारणािी पाययिा उच्च दजािी असिे. अथाि हे प्रारण उच्च-कंप्रिेिे व कमी िरंग-
लाबंीिे असिे (पाययिा=आरपार जाण्यािे सामर्थ्यय). 

 
hard solder पक्का डाख 
 

सवयि पक्क्या डाखानंा हे नाव देिाि. मुख्यत्व ेिाबंे रुपे आचण जस्ि यािें चमश्रधािु. 
 

hard soldering 
 

(पाहा soldering) 
 
hard water अफेिद जल 
 

सल्फेट, बायकाबोनेट आचण इिर कॅस्ल्शअम व मगॅ्नेशम लवणे ज्याि आढळिाि असे पाणी. या 
लवणािंी साबणाबरोबर अचवद्राव्य संयुगे ियार होिाि, त्यामुळे साबणाला अशा पाण्याि अचजबाि 
फेस येि नाही, ककवा थोडासाि येिो. 
(पाहा permanent hardness) 

 
hardness कानठन्य 
 

कापण्यास, घासण्यास, खरवडण्यास, चवकृचि चनमाण करण्यास, ककवा आघािास घडणारा 
चवरोधक गुण. हा गुण साहचजकपणे घनपदाथांिि आढळिो. प्रमाचणि पोलादी गोळा प्रमाचणि 
दाबाने एखाद्या पदाथावर पडू चदला िर त्याि जो दबाव ककवा खोबण चदसून येिे चिच्या 
मोजमापावरून कठीणपणािे माप ठरचविाि. काचठन्य दाबाशी समप्रमाणाि आचण खोबणीच्या 
खोलीशी व्यस्ि प्रमाणाि असिे. 
(पाहा Moh’s scale) 

 
hardness of raditation प्रािणाचे कानठन्य 
 

प्रारणािे पदाथािून आरपार जाण्यािे सामर्थ्यय अथाि पाययिा. 
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hardness of water 
 

(पाहा hard water) 
 
harmonic श्रुनि 
 

ज्या राशीिे गुण अथवा संबंध संगीिािील सुसंवादनाला धरून असिाि त्या राशीला श्रुचि 
म्हणिाि. काही अंक, कबदू, रेिा, गिी, गुणोिरे यािंीही श्रुचि होऊ शकिे. योग्य त्या चवचशष्ट 
रीिीने माडंणी केली असिाना त्या राचश श्रुनिबद् आहेि असे म्हणिाि. 
 

harmonic conjugates श्रुनि संवादी 
 
रेिाखंडािे,एकाि गुणोिराि असलेले, दोन कबदंूशी घेिलेले अिंःच्छेद व बचहःच्छेद. जेव्हा एका 
सरळ रेिेवरील A आचण B हे कबदू आचण त्याि रेिेवरील C आचण B या दोन कबदंूशी 
AC/CB=AD/DB हे समीकरण चसि करिाि िेव्हा C आचण Dया कबदूना A आचण B कबदूिे संवादी 
अथवा प्रचियोगी म्हणिाि 
 

harmonic mean श्रुनिमध्यम 
 

श्रुचिश्रेणीमधील प्रत्येक पदाला व्यस्ि रूप चदले असिा गचणिश्रेणी ियार होिे. गचणिमध्यम 
काढण्याच्या रीिीने या श्रणेीिील कोणत्याही शजेारच्या दोन पदािंा गचणिमध्यम काढून त्याला 
व्यस्ि रूप द्याव.े असे केल्याने जी राचश चमळिे िी श्रचुिमध्यम होय. उदा॰, ½ आचण ⅟₆ यािे 
श्रुचिमध्यम ¼ आहे. 

 
harmonic pencil श्रुनिशलाका 
 

(पाहा harmonic range = श्रुचिपंस्क्ि) 
एकाि कबदूिून चनघणाऱ्या िार सरळ रेिाना जेव्हा कोणिीही चनराळी सरळ रेिा छेदिे व ज्या वळेी 
िारी छेदकबदू श्रुचिपंक्िीि असिाि िेव्हा त्या िार रेिाचं्या समूहाला श्रचुिशलाका म्हणिाि. 

 
harmonic progression श्रुनिश्रेणी 
 

जेव्हा a, b, c ह्या िीन राशींमध्ये a/c = a-b / b-c हे चसि असिे, िेव्हा त्या राशींिा परस्पर 
संबंध. गचणिश्रणेीिील राशी व्यस्ि करून आलेल्या राशींिी श्रचुिश्रणेी बनिे. उदा॰, r आचण 1/s 
या राचश जर श्रचुिश्रेणीि असिील िर 1/r आचण s या गचणिश्रेणीि असिाि. 
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harmonic range श्रुनिपंस्क्ि 
 

संवादी श्रिुीच्या दोन जोड्या बनचवणाऱ्या िार एकरेिीय कबदंूना िे श्रुचिपंक्िीि आहेि असे 
म्हणिाि. 
उदा॰, जर AC / CB = AD / DB हे चसि असले िर A B C D हे एकाि रेिेवरील िारी कबदू 
श्रुचि-पंक्िीि असिाि. 
(पाहा harmonic conjugates) 

 
harmonic row श्रुनिपंस्क्ि 
 

(पाहा harmonic range समानाथी शब्द) 
 
harmonic series श्रुनि–श्रेणी 
 

(पाहा harmonic progressionसमानाथी शब्द) 
 

harmonic triangle श्रुनि–नत्रकोण 
 

िौकानािील कणांिा छेदकबदु आचण त्याि िौकानाच्या संमुख भजुािें, वाढचवले असिा चमळणारे, 
दोन छेदकबदू यापंासून ियार होणारा चत्रकोण. 
 

harmonics प्रगुण कंपिे 
 

संगीिाि प्रत्यक्ष चनमाण केलेल्या संगीि–स्वराव्यचिचरक्ि वरिे ककवा खालिे स्वर. प्रगुण 
श्रेणीमध्ये प्रत्येक आधारभिू कंप्रिा मलूभिू कंप्रिेिी पूणांकी पट असिे. 

 
harmonics, spherical गोलीय श्रुनिफले 
 

ज्या वळेी दोन ककवा िीन िलयुक्ि फले चवकचलि केली असिाना त्यािें चवकलन–समीकरण 
‘पास्कल’ याच्या समीकरणाि मोडिे िेव्हा िी श्रचुिफले असिाि. 
‘फुरीए’ पििीने f(x)िा चवस्िार केला असिा 
F(x)= a₀, + a1 sin (x+θ1) + a2 sin (2x+θ2) 
+. . .+.........यािंील a1 sin (x+ θ1) 
इत्यादींना पचहले, दुसरे गोलीय श्रचुिफले म्हणिाि. 
 

H–bomb 
 

(पाहा hydrogen bomb) 
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H. C. F. दृढभाजक, दृ. भा. 
 

महिम साधारण चवभाजक. 
 
He 
 

हेचलअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
heat उष्ट्णिा 
 

पदाथामधील रेणूंच्या, इिस्ििः घडि असलेल्या, िलनािून चनमाण झालेली शस्क्ि. इिस्ििः 
होि असलेल्या रेणूगिीमधील संिमणािी सरासरी वगेीय शस्क्ि. धािुचवज्ञानाि, (१) कच्चा माल 
भट्टीि घािल्यापासून चविळलेला (लोह) धािु बाहेर काढून घेईपयंििी चिया. (२) एकेका वळेी 
चविळण्याच्या चवचियेिून चमळालेला पोलादािा नमुना. (३) घडीव कामाि, एकदा 
िापचवल्यापासून पनु्हा िापवाव ेलागेपयंििा कालावचध. (४) एकदा िापवनू घडचवलेला पोलादी 
माल. 

 
heat capacity 
 

(पाहा thermal capacity) 
 
heat conductance उष्ट्णिेचे प्रवहण 
 

चदलेल्या आकृिीच्या आचण आकाराच्या पदाथािून, दर १ एकक िपमानफरकाि, दर १ एकक 
के्षत्रफळािून वाहणाऱ्या उष्ट्णिेिी कालात्मक त्वरा. चहला thermal conductance असेही 
म्हणिाि. 
 

heat conduction उष्ट्णिेचे वहि 
 

रेणूंिे परस्परावंर आघाि झाल्यामुळे घडून येणारी उष्ट्णिेिी वाहिूक. 
 
heat conductor उष्ट्णिा–वाहक 
 

ज्या पदाथािून (द्रव्यािून) उष्ट्णिेिी वाहिूक सहज रीिीने होऊ शकिे िो. याला thermal 
conductor असेही म्हणिाि. 
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heat conductivity उष्ट्णिेची वाहकिा 
 

वहनािा गुण अंगी असल्याकारणाने, उष्ट्णिा एका चठकाणाहून दुसऱ्या चठकाणी जाण्यािी त्वरा. 
म्हणजेि, एखाद्या पदाथािी त्याच्या अंिरंगािून उष्ट्णिा दूरवर वाहून नेण्यािी (ककवा आिं 
आणण्यािी) सहजिा. दर एकक िपमानफरकाि, दर एकक कालावधीि, दर एकक लंबच्छेद 
के्षत्रफलािून, वहनाच्या चदशनेे, वाहून नेली जाणारी उष्ट्णिा. म्हणजेि दोन समोरासमोरच्या पृष्ठािं 
१º सें॰ िपमान फरक असिाना १ घनसेंचटमीटर पदाथािून वाहून जाणारी कॅलरी सखं्या. याला 
thermal conductivity असेही म्हणिाि. 
 

heat engine उष्ट्णिा इजंि 
 

उष्ट्णिा शक्िीिे याचंत्रक शक्िीि रूपािंर घडचवणारे यंत्र. 
 

heat of adsorption शोिण–उष्ट्णिा 
 
वायुरूप पदाथय शोचिला जािाना बाहेर पडणारी उष्ट्णिा. 

 
heat of adsorption पृष्ठ–शोिण–उष्ट्णिा 
 

काही चनचिि वायुराचश पदाथाच्या फक्ि पृष्ठभागािि शोचिली जािे. त्या संदभाि मोकळी होणारी 
उष्ट्णिा. 

 
heat of aggregation संर्द्वण–(संघिण–उष्ट्णिा) 
 

पदाथय संघचटि (सादं्र) अवस्थेि जाि असिाना िो जी उष्ट्णिा शोिनू घेिो ककवा बाहेर सोडून 
देिो, िशा प्रकारिी उष्ट्णिा दशयचवणारा संघरूप शब्द. उदा॰. संद्रवण–उष्ट्णिा, स्फचटकीभवन 
उष्ट्णिा, संघटण उष्ट्णिा, बाष्ट्पीभवन–उष्ट्णिा इ॰ 

 
heat of combustion ज्वलि–उष्ट्णिा 
 

मूलद्रव्याच्या एका ग्रामअणिेू ककवा एका ग्रामरेणूिे (अथवा संयुगािे) आकारमान कायम ठेवनू, 
पूणयपणे आस्क्सडेशन होिाना ककवा भस्मीभवन होिाना अवश्य असणारी कॅलरी मापाने मोजलेली 
उष्ट्णिा. 

 
heat of condensation संर्द्वण–उष्ट्णिा 
 

एक एकक वस्िुमानािा पदाथय बाष्ट्पावस्थेिून द्रवअवस्थेि जािाना मोकळी होणारी उष्ट्णिा. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

heat of crystallization स्पनिकीभवि–उष्ट्णिा 
 

एकघटकी व्यहूािे स्फचटकीभवन होिाना बाहेर टाकली जाणारी उष्ट्णिा; अथवा अशा प्रकारिा 
स्फचटक व्यूह, समिपमान अवस्थेि, चविळि असिाना शोचिली जाणारी उष्ट्णिा. 
 

heat of dilution नविलीकिण– उष्ट्णिा 
 

पाणी ककवा दुसरा एखादा चवरलकारक वापरून एखाद्या चवद्रवािे चवरलीकरण करिाना, अथवा 
संहि चवद्रवाि त्याि पदाथािा असंहि चवद्रव चमसळला जाि असिाना, जी उष्ट्णिा शोचिली जािे 
ककवा मोकळी होऊन बाहेर पडिे िी. 
 

heat of dissolution 
 

(पाहा heat of solution) 
 
heat of formation बंधि–उष्ट्णिा, घडण्याची उष्ट्णिा 
 

घटक मूलद्रव्यापंासून जेव्हा एखादा सयुंग ियार होिो, िेव्हा शोचिली जाणारी ककवा बाहेर 
पडणारी उष्ट्णिा. 

 
heat of fusion नवलयि– उष्ट्णिा 
 

एक एकक वस्िुमानािा पदाथय चविळिाना जेवढी उष्ट्णिा शोिनू घेिो िेवढी उष्ट्णिा. िपमान 
चवलय कबदूएवढे असिाना, एक एकक पदाथािे घनावस्थेिून द्रवावस्थेि रूपािंर होिाना अवश्य 
असणारी उष्ट्णिा. 
 

heat of hydration जलसंयोग–उष्ट्णिा 
 

जेव्हा एखादा पदाथय पाण्याशी चमसळिो (ककवा पाणी शोिनू घेिो) िेव्हा जी उष्ट्णिा शोचिली जािे 
िी. 

 
heat of ionization आयिीभवि उष्ट्णिा 
 

एक ग्राम सममूल्य पदाथय पाण्याि चवरचवला असिाना, पूणयपणे धनोच्चयी आचण ऋणोच्चयी आयनािं 
चवदचलि होिो िेव्हा शोचिली जाणारी ककवा मोकळी होणारी उष्ट्णिा. 
 

heat of linkage योजि –(पाश–) उष्ट्णिा 
 

रासायचनक पाश ियार करण्यासाठी ककवा िोडण्यासाठी लागणारी उष्ट्णिा (link = युजा, पाश). 
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heat of melting नवलयि–उष्ट्णिा 
 

(पाहा heat of crystallization, heat of fusion) 
 
heat of mixture नमश्रण–उष्ट्णिा 
 

परस्परावंर चवचिया करू न शकणारे दोन द्रायू (द्रवरूप पदाथय) एकमेकािं चमसळले असिा बाहेर 
पडणाऱ्या उष्ट्णिेिे पचरमाण. ह्या उष्ट्णिेला heat of mixing असेही म्हणिाि. 

 
heat of neutralization उदानसिीकिण–उष्ट्णिा 
 

अम्लाचर (धारक) वापरून, जेव्हा एक ग्राम सममूल्य अम्ल उदासीन केले जािे िेव्हा मोकळी 
होणारी उष्ट्णिा. 
 

heat of reaction नवनिया–उष्ट्णिा 
 

आकारमानाि बदल न होिा जेव्हा चनयोचजि चदशनेे एखादी रासायचनक चवचिया घडिे, िेव्हा 
शोचिली जाणारी अथवा मोकळी होणारी उष्ट्णिा–राचश. या वोळी चवचियेि भाग घेणाऱ्या 
पदाथाच्या राशी रासायचनक चवचिया-उष्ट्णिा समीकरणाशी जुळत्या असिाि (या संघवािक 
पाचरभाचिक शब्दाि अनेक उष्ट्णिा–प्रकारािंा समावशे होिो. उदा., ज्वलन–उष्ट्णिा, पाश–
उष्ट्णिा, उदाचसनीकरण उष्ट्णिा इ.). 

 
heat of solution नवर्द्वण–उष्ट्णिा 
 

जेव्हा एखादा पदाथय दुसऱ्या द्रव पदाथाि चवरघळचवला जािो िेव्हा शोचिली जाणारी ककवा बाहेर 
पडणारी उष्ट्णिा. एकघटकी व्यूहाि ही उष्ट्णिा सदं्रवण–उष्ट्णिेयेवढीि असिे. 

 
heat of sublimation संप्लवि–उष्ट्णिा 
 

जेव्हा एखादा घनरूपी पदाथय सरळ वायुरूपाि जािो त्या वळेी प्रसरणािे बाह्य कायय करण्यासाठी 
आचण रैणव वगे वाढचवण्यािे अंिर् कायय करण्यासाठी अवश्य िी उष्ट्णिा राचश. 

 
heat of transition स्िािभेद–उष्ट्णिा 
 

स्थानभेद–िपमानाि, जेव्हा एखादा अनेकरूपी पदाथय एक रूप सोडून दुसरे रूप धारण करिो 
िेव्हा शोचिली जाणारी ककवा मोकळी होणारी उष्ट्णिा. हा शब्द संघवािक आहे. या उष्ट्णिेलाि 
रूपािंर–उष्ट्णिा heat of transformation असेही म्हणिाि. 
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heat of vaporization बाष्ट्पीभवि–उष्ट्णिा 
 

एक एकक वस्िुमानािा द्रवरूप पदाथय जेव्हा बाष्ट्परूप धारण करिो त्या वळेी शोचिली जाणारी 
उष्ट्णिा, अथवा एक एकक वस्िुमानाच्या द्रवािे, िपमान कायम राखून, बाष्ट्प करण्यासाठी 
लागणारी उष्ट्णिा. 

 
heat summation उष्ट्णिा–योगफल 
 

(पाहा Hess’ law of constant heat summation) 
 
heat tinting उष्ट्णिाजन्य वणषछिा 
 

धािूच्या नमुन्यािा पृष्ठभाग, घासून त्याि िकाकी मारीि असिाना, जर िापचवला िर आस्क्सडेशन 
घडिाना त्यावर चनरचनराळ्या रंगछटा उमटिाि. या चनरचनराळ्या छटावंरून धािूिील वगेवगेळ्या 
घटकावंर कसकसे पचरणाम होिाि त्यािा अभ्यास केल्याने धािूिी सूक्ष्म रिना ठरचविा येिे. 

 
heat transmission co–efficient उष्ट्णिा–संिमण गुणक 
 

चनरचनराळ्या पदाथािून आचण रिनािून वहन, प्रिमण. प्रारण या मागाने घडणाऱ्या उष्ट्णिेच्या 
संिमणासंबंधी गचणि कृत्य करिाना वापराव ेलागणारे एक ककवा अनेक गुणक. 

 
heat treatable alloy ऊष्ट्मा उपचािक्षम संनमश्रण 
 

उष्ट्णिेच्या प्रयोगाने, उपिाराने, ज्यािे गुण सुधारिा येिाि अशा प्रकारिे सचंमश्रण. 
 

heat treatment उष्ट्णिेचा उपचाि, ऊष्ट्मा उपचाि 
 

पाचहजे असलेले गुण चमळचवण्यासाठी घनावस्थेिील पोलाद िपमानाच्या एका ककवा अचधक 
आवियनािूंन नेण्यािी पिि. गरम स्स्थिीि काम करण्यासाठी पोलाद जेव्हा िापवाव ेलागिे िेव्हा 
त्या चियेला उपिार म्हणिा येि नाही. कारण या वळेी मळू पोलादािे गुण बदलि नाहीि. 
 

Heaviside layer हेनवसाइड आविण–(स्िि) 
 

पृर्थ्वीभोविाली उंिावर असलेला आयनीभिू थर (आवरण). यालाि पुष्ट्कळ वळेा  
Appleton layer असेही नाव देिाि. 

 
heavy hydrogen 
 

(पाहा deuterium ड्यूटेचरअम) 
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heavy mesons 
 

(पाहा K मेसान) 
 

heavy metal जड धािु 
 

ज्यािी सापेक्ष घनिा ४ पेक्षा जास्ि असा धािु. 
 
heavy water हेवी वािि, जड पाणी 
 

ड्युटेचरअम आक्साइड (D2O); या प्रकारच्या पाण्याि (संयुगाि) नेहेमीच्या २ हायड्रोजन (1H1 ) 
अणूंऐवजी ड्युटेचरअमिे (1H2 ) २ अणू असिाि. शुि D2O वणयहीन, गंधहीन द्रव असिे. आचण 
साध्या H2O पाण्यासारखे चदसिे, परंिु त्यािी घनिा १·१०५ असून रैणवभार २० असिो. (साध्या 
पाण्यािी घनिा १·००० आचण रैणवभार १८ असिाि). जड पाण्यािा गोठणकबदु ३·८२º सें. आचण 
क्कथन-कबदु १०१·४२º सें. असिाि. साध्या पाण्यािे हे कबदू अनिमे ॰º से आचण १००º से. असिाि. 
साध्या पाण्याि ५००० : १ येवढ्या अल्प प्रमाणाि D2O सापडिे. चवदु्यत चवच्छेदनाने D2O सोडवनू 
काढिा येिे. २० चलटर पाण्यािून ९९·९ टके्क शुििेिे अदंाजे फक्ि १२ चमलीचलटर D2O चमळचविा 
येिे. जड पाणी चजविं प्राचणमात्रानंा हाचनकारक असून त्यामुळे त्यािंी वाढ खंुटिे. 
जीवनचवकासाच्या श्रेणीिील खालच्या दजािे प्राणी शुि D2O मध्ये मरिाि. अणुभट्टीमध्ये 
न्यूरानािंा वगे कमी करण्यासाठी ‘मंदायक’ म्हणून D2O िा उपयोग करण्याि येिो. एच्. सी. ऊरे 
आचण त्यािे सहकारी यानी D2O िा शोध लाचवला. 
 

hecto– हेक्िो– 
 

शभंर दशयचवणारे उपपद. 
 
heft 
 

भशूास्त्रीय पचरभािेि, खचनजािे चवचशष्ट गुरुत्व अथवा सापेक्ष घनिा. 
 
height of a plane figure 

 
प्रिल आकृिीिी उंिी 

 
(पाहा altitude) 

 
helical, helix वलयावनल 
 

(पाहा spiral) 
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स्िूवरच्या मळसूत्राप्रमाणे गंुडाळलेले वि. अशा प्रकारच्या विाला कोठेही काढलेली स्पशयरेिा 
एका ठराचवक रेिेशी सिि समान कोन करिे. एका चनचिि अक्षाभोविी ििगिीने चफरणाऱ्या 
आचण त्याि वळेी अक्षाच्या चदशनेे जाणाऱ्या कबदूिा पथ म्हणजे वलयावचल. 

 
heliography सूयषनचत्रण शास्त्र 
 

सूयय, त्यािे गुण, त्यािें प्रकार इत्याचदकािें वणयन करून त्यासंंबधंीिा अभ्यास करण्यािी 
चवज्ञानशाखा. 
 

helium हेनलअम 
 

आविी कोष्टकािील शून्य गटािले शून्य संयुजी चनस्ष्ट्िय मूलद्रव्य. दुर्ममळ वायूंपैकी सवाि हलका. 
लॅाचकअर यानी वणयलेखद्वारा १८६८ साली शोचधला आचण रॅासे यानी क्लेव्हाइट खचनजािून १८९५ 
साली बाहेर काढला. आणविमाकं : २; आणवभार : ४·००३; चवलय-कबदु : २७२°.२ सें.; क्कथन-
कबदु : -२६८°.९ सें.; घनिा : ०·१७८४ ग्राम/चलटर. चिह्न:He. He4 अणूिंील अणगुभाबाहेरिे २ 
इलेक्रान दूर केले िर अणगुभािा जो भाग चशल्लक राहिो त्याला आल्फाकण म्हणिाि. यािं २ 
प्रोटान आचण २ न्यरूान असिाि. अणुगभीय वास्िव शास्त्रामध्ये आघाि करण्यािे हे एक प्रभावी 
साधन समजले जािे. 

 
helix कुण्डनलिी 
 

जेव्हा एखादा कबदु, उभ्या स्स्थर आखाभोविी, आडव्या पािळीि चफरि असिो (पचरवलन करिो) 
आचण त्याि वळेी आखाच्या चदशनेे, समगिीने वर चकवा खाली, जाि राहिो त्या वळेी त्यािा पथ 
(लोकस) ‘हेचलक्स’ आकृिीिा म्हणजे मळसूत्राच्या (स्िूच्या) पेिाप्रमाणे असिो. 

 
hemi– अधष– 
 

ग्रीक भािेिील ‘अधय’ दशयक उपपद. लाचटन भािेि याि अथाने ‘semi–’उपपद वापरिाि. 
 
hemisphere अधषगोल 
 

जेव्हा एखादा गोल त्याच्या मध्यािून जाणाऱ्या प्रिलाने चवभागला जािो, िेव्हा चनमाण होणाऱ्या 
दोन भागापंकैी प्रत्येक भाग अधयगोल असिो. 
 

henry हेन्री 
 

प्रवियकत्वािे चवदु्यत किुयकीय एकक. 
दर सेकंदाला १ आंपेअर याप्रमाणे चवदु्यत  प्रवाहात बदल होि असिाना १ व्होल्ट मापािे (चवदु्यि 
वियस्व) प्रवियन घडवनू आणणारे प्रवियकत्व 
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१ हेन्री =१०९ ॲबहेन्री (चनरपेक्ष हेन्री). 
 
Henry’s law हेन्री याचंा नियम 
 

चदलेल्या िपमानाि, चवचशष्ट वजनाच्या द्रवाि अल्पिः चवरघळणाऱ्या चवद्राव्य वायिेू वजन त्याच्या 
अशदंमनाशी समप्रमाणाि असिे. अथाि, जे वायू चवद्रावकावर काही रासायचनक चिया घडवनू 
आणीि नाहीि त्यासंबधंीि हा चनयम योग्य ठरिो. 

 
heptagon सप्िकोण 
 

साि सरल रेिानंी मयाचदि झालेली बहुभजुाकृचि. 
 
Hero’s formula ‘हीिो’ चे सूत्र 
 

चत्रकोणािे के्षत्रफळ चत्रकोणाच्या भजुाचं्या पदाि व्यक्ि करणारे सूत्र. 

के्षत्रफळ =  यामध्ये a, b, c या चत्रकोणभजुा आचण  
 

hertz हेर् षछ 
 

युरोपाि प्रिचलि असलेले कंप्रिेिे, चवशिेिः, चवदु्यत कंप्रिेिे एकक. १ हेट यछ = दर सेकंदास १ 
आवियन. 

 
Hartzian waves हेर् षछ ििंग 
 

चवदु्यत्किुयकीय प्रारण. सध्या सरसकट रेचडओ–िरंग. 
 
Hess’ law of constant heat summation ‘हेस’ याचंा उष्ट्णिावापिासंबंधी नियम 
 

एकदम ककवा टप्याटप्याने, कशीही झाली िरी, एका रासायचनक चवचियेि ियार होणाऱ्या 
उष्ट्णिेिें पचरमाण कायम असिे (िेवढेि राहिे). ज्या रासायचनक चवचियेमध्ये मूळािले पदाथय 
आचण शवेटिे पदाथयही सारखेि असिाि, त्यामध्ये चनमाण होणाऱ्या उष्ट्णिेिे पचरमाणही सारखेि 
असिे,मग िी चवचिया कोणत्याही प्रकाराने ककवा पििीने ककवा अनुिमाने केलेली (घडलेली ) 
असो. 

 
heterocyclic compound नविमघिक–वलयी संयुग 
 

काबयनव्यचिचरक्ि एक ककवा अनेक मलूद्रव्यािें एक ककवा अनेक अणूंिी वलये ज्याच्या रेणुरिनेि 
आढळिाि असे काबयनी संयुग. 
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heterodyne हेिेिोडाइि, नवजािीय 
 

चभन्न कंप्रिेच्या दोन िरंगािंी, परस्परावंर घडणारी, अन्योन्य चिया. एकदा बेरीज आचण एकदा 
वजाबाकी असे आलटून पालटून घडिे. त्याि कारणाने दोन व्यचिकरण–कंप्रिा चनमाण होिाि. 
साहचजकि, एकीमध्ये मुळािल्या कंप्रिािंी बेरीज आचण दुसरीि त्यािंी वजाबाकी झालेली असिे. 

 
heterodyne frequency नवजािीय कंप्रिा 
 

दोन संदेशािंी (आयाि कंप्रिािंी) बेरीज ककवा वजाबाकी झाल्याकारणाने चनमाण झालेली 
व्यचिकरणकंप्रिा. 

 
heterogenous catalysis िैकनवध निदेशि 
 

ज्या चनदेशन–प्रचियेमध्ये, चवचिया–चमश्रणाव्यचिचरक्ि, चनदेशक ही एक स्विंत्र अवस्था होऊ 
शकिे िो प्रकार. 

 
hexagon िर् कोण 
 

सहा सरळ रेिानंी मयाचदि झालेला बहुभजु. 
 
hexagonal system िर् कोणीय पद्नि 
 

स्फचटकाकृिीिा एक प्रकार. यामध्ये चवचशष्ट िट कोणीय स्फचटकाला १२०° ने कललेले दोन समान 
अक्ष व त्याचं्या प्रिलाला लंब असा चिसरा अक्ष असिाि. 

 
hexahedron िर् पृष्ठक 
 

सहा पृष्ठािंा बहुपृष्ठक. सुिम िटपृष्ठकाला घन (cube) अथवा िौरस म्हणिाि. 
 
heza– हेक्झा– 
 

ग्रीक भािेिील सहा या अथीं उपपद. 
 
hexode हेक्झोड, िर् अग्री निवाि–िनलका 
 

या प्रकारच्या चनवाि नचलकेि, सहा चवदु्यत –अगे्र असिाि. धनप्रस्थ (ॲनोड), ऋणप्रस्थ 
(कॅथोड), चनयंत्रक चवदु्यत  प्रस्थ आचण साधारणपणे जालकासारखी (चग्रड सारखी) िीन जादा 
चवदु्यत्प्रस्थे; एकूण सहा. 
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hexose हेक्सोज 
 

एकशकय री (मोनोसकॅराइड) साखरेिा साधा प्रकार. या रेणूि ६ काबयन अणू असिाि. सूत्र : 
C6H12O6 
 

Hf 
 

हास्फ्नअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
Hg 
 

लॅचटन भािेि पाऱ्याला hydrargum म्हणिाि. त्यावरून पारा या मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
higher mathematics उच्चिि गनणि 
 

अंकगचणि, बीजगचणि, भचूमचि, चत्रकोणचमचि इत्याचद वगळून कलनशास्त्राचद, गचणिप्रकार. 
 
higher plane curves उच्चिि प्रिल वि 
 

चद्वघािापेक्षा अचधक घािाकं असलेले बचैजक वि. Transcendental अथवा अबीजीय विािंाही 
याि समावशे करिाि. 
(पाहा transcendental) 

 
highest common factor दृढभाजक 
 

दोन ककवा अचधक पदावलींि समाईक आचण मोठ्याि मोठा अवयव. म्हणजेि बाकी न राहील अशा 
रीिीने चदलेल्या संख्यानंा ककवा राशींना चजने भाग जाईल अशी मोठ्याि मोठी संख्या. 

 
histogram आयिनचत्र 
 

कंप्रिा चवभाजन पििीि आलेखीय चनदशयन. 
(पाहा frequency distribution) 

 
H. M. श्रुनिमध्यम 
 
श्रुचिमध्यमािे संचक्षप्ि रूप. 
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Ho 
 

होस्ल्मअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 
holmium होस्ल्मअम 
 

आविी कोष्टकािील ‘दुर्ममळ अथयस्’ गटािले चत्रसंयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. क्लीव्ह यानी १८७९ 
मध्ये शोचधले. आणविमाकं : ६७; आणवभार : १६४·९४; चिह्न : Ho 

 
holo– 
 

संपूणय (whole) या अथी वापरावयािे ग्रीक भािेिील उपपद. 
 

homo– सम– 
 

सम अथवा समान या अथी वापरावयािे ग्रीक भािेिील उपपद. 
 
homocyclic compound समघिकवलयी संयुग 
 

ज्याच्या रेणूरिनेि फक्ि काबयन अणूंिे वलय आढळिे असा काबयनी सयुंग. 
 
homogeneous एकनवध, समघाि, समजन्य, समावृनत्त 
 
homogeneous catalysis एकनवध निदेशि 
 

या प्रकारच्या चनदेशन–प्रचियेि चवचिया–चमश्रण आचण चनदेशक हे सवय एकाि स्स्थिीि (phase) 
असिाि. 
 

homogeneous compound expression समघाि नमश्र पदावनल 
 

ज्यािील सवय पदािंा घािाकं समान असिो अशी पदावली. उदा॰ a7-5ab6 +3c3d4. प्रत्येक 
पदािा घािाकं साि आहे. यालाि homogeneous expression असेही म्हणिाि. 

 
homogeneous equation समघािपद समीकिण 
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homographic pencil िुल्य िचिात्मक शलाका 
 

एकसपंािी रेिाचं्या दोन शलाका ज्या वळेी िुल्य रिनात्मक असिाि त्या वळेी एका व्यूहािील 
कोणत्याही िार रेिािें चद्वगुणोिर दुसऱ्या व्यूहािील अनुबि रेिाचं्या चद्वगुणोिराबरोबर असिे. 
अशा वळेी त्या शलाकानंा िुल्यरिनात्मक शलाका म्हणिाि. 

 
homographic ranges समगुणोत्तिीय भबदुचय 
 

दोन रेिावंर दोन कबदूसमूह असिील आचण पचहल्या कबदुसमूहािील कोणत्याही कबदुििुष्टयािे 
जात्य गुणोिर दुसऱ्या रेिेवरील िदनुसारी कबदुििुष्टयाच्या जात्य गुणोिरायेवढे असेल िर त्या 
कबदूसमूहास समगुणोिरीय कबदुिय म्हणिाि. 

 
homologue समग 
 

एका व्यूहािील कबदु अथवा रेिा याचं्याशी जेव्हा, त्या व्यूहाशी सगरूप असलेल्या दुसऱ्या व्यूहािील 
कबदंूशी अथवा रेिाशंी अनुबि असिाि, िेव्हा िे परस्परािें homologue अथवा समग असिाि. 
रसायनशास्त्राि, एकाि जािीच्या संयुगश्रेणीिील संयुग. (homologous समगामी, homology 
समगिा). 

 
homologous समगामी 
 

स्थान, प्रमाण, मूल्य आचण रिना ह्याचं्या बाबिीि सारखेपणा असणारे. 
 
homologous series समगामी श्रेणी 
 

रसायनशास्त्राि, ज्यािील प्रत्येक पदस्थािी (घटकािी) घटना एकाि सामान्य सूत्राने दशयचविा 
येिे अशी संयुगािंी श्रेणी. उदा॰, 
शकय रा, सामान्य सूत्र :CnH2nOn 
चमथेनश्रणेी, सामान्यसूत्र :Cn H2n+2. 
 

homomorphus समाकृनि 
 

सारख्या आकृिीिे स्फचटकरूप असणारे, परंिु रासायचनक दृष्ट्या चभन्न असणारे, पदाथय. 
 
homopolar crystals समधु्रवीय स्फनिक 
 

या स्फचटक प्रकाराि, परस्पराचं्या शजेारी असलेल्या अणूमध्ये काही इलेक्रान समाईक असल्यािे 
आढळिे. उदा॰, चहरा. याि, प्रत्येक काबयन अणिूील बाहेरिे ४ (संयुजी) इलेक्रान त्याचं्या 
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शजेारच्या अणूिंील इलेक्रानाशी समाईक असिाि. अशा रीिीने अणुभोविालिे ८ इलेक्रानािें 
कवि पूणय होिे. 
 

homothetic figures 
 

अशा आकृिीमधील अनुबि कबदंूना जोडणाऱ्या सरलरेिा एकसंपािी असिाि आचण संपाि कबदूशी 
त्यािें चवभाजन स्स्थर गुणोिराि झालेले असिे. 

 
Hooke’s law ‘हूक’ याचंा नियम 
 

स्वाग्रहाच्या (स्स्थचिस्थापकिेच्या) मयादेि हा चनयम चबनिूक ठरिो. या चनयमानुसार पदाथावर 
पडणारा दबाव आचण त्याि घडणारा फरक हे समप्रमाणाि असिाि. ज्या दबावामुळे पदाथाि 
कायम स्वरूपािी चवकृचि उद्भविे त्यापेक्षा लहान दबावापुरिाि हा चनयम लागू पडिो. (फरक 
म्हणजे, एक एकक के्षत्रावरील पे्ररकाच्या प्रभावाने होणारे आकंुिन, प्रसरण ककवा कियरण.) 
 

horizontal नक्षनिजसमािंि 
 

पृर्थ्वीपृष्ठावरील एखाद्या कबदूिून, चवशिेिः चनरीक्षकस्थान कबदूिून, काढलेले स्पशयप्रिल म्हणजे 
चक्षचिज. या प्रिलाशी समािंर असणारे प्रिल ककवा सरलरेिा चक्षचिजसमािंर होिाि. ही प्रिले 
ओळंब्याशी काटकोनाि असिाि. 

 
horizontal plane नक्षनिजसमािंि प्रिल 
 

पृर्थ्वीच्या मध्यािून जाणाऱ्या कोणत्याही सरल रेिेशी काटकोनाि असणारे आचण पृर्थ्वीपृष्ठाला स्पशय 
करणारे प्रिल. ओळंबा या प्रिलाशी काटकोनाि असिो. 

 
horizontal projection नक्षनिजसमािंि प्रके्षप 
 

अवकाशािील उच्चस्स्थि दृश्यािील कबदंूिा चक्षचिजसमािंर प्रिलावर, प्रके्षपणपििीने, काढलेला 
आलेख. चनरीक्षकाच्या दृचष्टरेिेशी समािंर असलेले प्रिल म्हणजे चक्षचिजसमािंर प्रिल. 

 
hormone होमोि, संपे्रिक (र्द्व्य) 
 

मानवाच्या ककवा इिर प्राचणमात्राच्या शरीरािील अिःस्त्राव. प्रकपडािून चनमाण होणारे पदाथय 
दशयचवणारी संज्ञा. हे पदाथय चनदेशक म्हणून ककवा इचंद्रय वैज्ञाचनक प्रचिया चनयचंत्रि करण्यासाठी 
उपयोगी पडिाि. 
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Horner’s method ‘होिषि’ ची िीनि 
 

आसन्नकरण पििीने बचैजक समीकरणािील सद चसचि काढण्यािी रीचि. 
 
horse–power (HP) हासषपावि, िुिगिा 
 

काययत्वरा ककवा चकिी वळेाि चकिी कायय होिे िे मोजण्यािे एकक. 
१HP =२३·५६ सें  .उष्ट्णिा एकके/चमचनट  

=४२·४२ चब्र  .थमयल युचनट  
=५५० फुट पौंड /सेकंद  
=३३००० फुटपौंड  /चमचनट  
=७४६ वाॅट. 

 
काययत्वरेच्या या मापाला ‘वाॅट–हॅासयपावर’ म्हणिाि. मेचरक हासयपावर असेही एक चनराळे एकक 
वापराि आहे. 

 
horse– power–hour हासषपावि –िास, िुिगिा–िास 
 

इंचजचनअकरगमध्ये वापराि असलेले कायािे अथवा शक्िीिे एकक. एक हासयपावर एक िास 
वापरली म्हणजे १९,८०,००० फुटपौंड कायय होिे. 
गुरुत्वाकियणावर (वजनावर) आधारलेल्या एककाि साहचजकि स्थानचभन्निेनुरूप फरक पडिो. 

 
hot गिम 
 

अणुगभींय स्थापत्यशास्त्राि ‘अचिशय चकरणोत्सारी’ अशा अथी हा ‘गरम’ शब्द वापरिाि. 
आणीबाणीच्या प्रसंगी वापरावयािा टेचलफोन मागय ‘गरम’ आहे असे म्हणिाि. 

 
hot atom गिम अणु 
 

ज्यािा अणगुभय चकरणोत्सारी आहे असा अणु. अशा अणूमध्ये नेहमी न घडणारी रासायचनक 
चवचिया घडून येण्यािी शक्यिा असिे. 

 
hot atom chemistry 
 

अणुगभावर होणाऱ्या प्रचियेमुळे अचिशय मोठी वगेीय शस्क्ि चमळचवलेल्या, ककवा अचिक्षुब्ध स्स्थिीि 
असलेल्या ककवा चकरणोत्सारी अणूंिे गुण आचण रासायचनक चवचिया यािंा अभ्यास आचण वापर 
करणारी रसायनशास्त्रािी शाखा. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

hot junction िप्ि–युग्मंसंनध 
 

िप्ि युग्मामंधील जास्ि िपमानािला साधंा. 
 
‘hot’ laboratory 
 

अणुगभय–वास्िव अथवा अणुगभय रसायन प्रयोगशाळा. अशा प्रयोगशाळेि β आचण γ प्रारणािें 
अस्स्ित्व १ क्युरीपेक्षा जास्ि झालेले असिे. 

 
hour–circle होिा, िासवृत्त 
 

भगोलीय धु्रवािूंन जाणारी भगोलीय गोलावरिी २४ बहृत वृिे. दोन बहृत्वृिािं १५º  अिंर असिे. 
ही वृिे िमशः एकेका िासाने मध्यमंडले होिाि. 

 
hue छिा 
 

रंगािा एक गुण. रंगािील घटक िरंग कशा प्रकारिे आहेि आचण कोणकोणत्या िीव्रिेिे आहेि 
त्याचं्या अनुरोधाने छटा चनचिि केली जािे. 
 

humidify ओलावा आणणे 
 

चदलेल्या जागेिील पाण्याच्या बाष्ट्पािी घनिा, कोणत्याही प्रकाराने, वाढचवणे. 
 
humidity आर्द्षिा, ओलावा 
 

चदलेल्या जागेिील जलबाष्ट्पािी राचश. 
(पाहा absolute humidity, relative humidity, specific humidity) 

 
humidity ratio 
 

(पाहा mixing ratio आचण specific humidity) 
 
hundredth शिाशं 
 

१/१०० अथवा १०-२ 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

Huyghen’s principle हायगेन्स याचंा नसद्ान्ि 
 

पुरोगामी िरंगमुखािील प्रत्येक कबदूपासून एक नवीन वीचि चनमाण होिे. आचण अशा प्रकारच्या सवय 
वीिी, समान कालानंिर, एकचत्रि झाल्या म्हणजे त्यािून एक नव ेिरंगमुख उद्भविे (नव ेिरंगमुख 
म्हणजे समकालानुसार काढलेला वीिींिा अन्वालोप होय.) 

 
hydracid हायड्रानसड 
 

हायड्रोजन अम्ल, म्हणजेि आस्क्सजनचवरचहि ॲचसड. उदाहरणाथय HCI 
 
hydrate हायडे्रि 
 

रैणव रूपािील (H2O)पाणी धारण करणारे ककवा स्फचटकीकरणािे पाणी ज्यािं आहे असे पदाथय. 
पदाथाच्या एका रेणूबरोबर पाण्याच्या १ पासून ७ पयंि असणाऱ्या रेणूंना mono-(एक), di-(चद्व)-
tri (चत्र),tetra-(ििुर), penta-(पंि), hexa-(िट) आचण hepta-(सप्ि) हायड्रेट्ट्स् अशी 
अनुिमे ग्रीक भािेिील नाव ेआहेि. 
 

hydrate हायडे्रि 
 

पाण्याच्या रेणिू आढळणाऱ्या प्रमाणाि हायड्रोजन व आस्क्सजन ज्याि आहेि अशा पदाथांना 
लावावयािे उपपद. (म्हणजेि २ हायड्रोजन अणू आचण १ आस्क्सजन अणु). उदा॰, काबोंहायड्रेड 
C6H12O8 
 

hydrated सजल 
 

रासायचनक दृष्ट्या ज्याि पाणी सयंोचगि आहे िे. 
 
hydraulics र्द्वनवज्ञाि 
 

गचिमान द्रवासंबधंीिा, चवशिेिः त्यािून कायय चनमाण करण्यािा, अभ्यास करण्यािे शास्त्र. 
 
hydride हायड्राइड 
 

जास्ि घन मूलद्रव्याबरोबर ककवा फॅास्फरस गटािील पदस्थ मूलद्रव्याबरोबर ककवा मूलकाबरोबर 
हायड्रोजनिे झालेले सयुंग. 

 
hydro हायड्रो– 
 

पाणी, हायड्रोजन ककवा द्रव अशा अथी ग्रीक भािेिील उपपद. 
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[१०] 
 
hydrocarbon हायड्रोकाबषि 
 

काबयन आचण हायड्रोजन असणारे संयुग. 
 
hydrochloric acid (HCI) हायड्रोक्लोनिक अम्ल 
 

हायड्रोजन क्लोराइडिे पाण्यािील चवद्रव. एक िीव्र अम्ल. संहि स्स्थिीि त्याच्यािून वाफारा 
येिो. नेहमीच्या उपयोगाि येणारे संहि हायड्रोक्लोचरक अम्ल ३५% असून त्यािी सापेक्ष घनिा 
१.१८ असिे. याला म्युचरॲचटक ॲचसड असेही नाव आहे. 
 

hydrofluoric acia (HF) हायड्रोफ्लुओनिक अम्ल 
 

एक रंगचवरचहि, स्वच्छ, वाफारा येणारे, भक्षक द्रायुरूपी अम्ल. चसचलकाबरोबर होणाऱ्या त्याच्या 
चवचशष्ट चवचियेमुळे हे रासायचनक कारक म्हणून वापरिाि. कािेऐवजी मेणाच्या भाडं्याि साठचवणे 
अवश्य असिे. कािडीवर पडले िर अचिशय भयानक गळव ेयेिाि. 

 
hydrodynamics वह–गनिक 
 

ज्यामधे द्रवपदाथांच्या गिीचवियी अभ्यास केला जािो िे यंत्र–चवज्ञान. 
 
hydrogel हायड्रोजेल 
 

कचललापासून पाण्यासचहि ियार केलेले जेल. 
 
hydrogen हायड्रोजि 
 

आविी कोष्टकािील पचहल्या गटािले एकसयुंजी वायुरूप मलूद्रव्य. माहीि असलेल्या सवांि 
हलके. कॅव्हेंचडश यानंी १७७६ मध्ये शोचधले. आणविमाकं : १; आणवभार : १·००८; चवलयकबदु : 
२५९·१४° सें॰; क्कथन-कबदु : २५२·७º सें॰; घनिा : ०·८९८८ ग्राम/चलटर (सा.ं ि. द.). 
स्स्थर समस्थानीय : 
H1 (नैसर्मगक उपस्स्थचि ९९·९८%) 
H2 (यािे नाव ड्यटेुचरअम ०·०२%) 
चकरणोत्सारी समस्थानीय: 
H3 (यािे नाव चरचशअम). हा प्रकार अचि अस्स्थर असून त्यािून मंद β प्रारण उत्सर्मजि होिे. 
H1 िा अणुगभय = प्रोटान. चिह्न : H 
(पाहा ortho-hydrogen) 
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hydrogen acid आस्क्सजिनविनहि अम्ल 
 

याला हायड्राचसड असेही म्हणिाि. 
 
hydrogen bomb हायड्रोजि बॅाम 
 

ज्या प्रकारच्या अण्वस्त्राि अणुगभीय संघटन घडवनू आणले जािे, त्यािंा संघवािक शब्द. या 
प्रकाराि अनेक अणुगभांिे संघटन घडवनू आणले गेल्याने नवीन अणुगभय चनमाण होिाि आचण 
अलोट शस्क्ि मोकळी होऊन बाहेर पडिे. यालाि H–बॅाम म्हणिाि. 
 

hydrogen equivalent हायड्रोजि सममूल्य 
 

एक ग्राम हायड्रोजनशी सयंोग पावणाऱ्या ककवा त्यािी जागा घेणाऱ्या दुसऱ्या एखाद्या धािूिी 
ग्रामसंख्या. 

 
hydrogen ion हायड्रोजि आयि 
 

हायड्रोजन अणूमधील इलेक्रान दूर केल्यावर जे चशल्लक राहिे त्यास हायड्रोजन आयन म्हणिाि. 
अथाि प्रोटान. यावर धन चवदु्यत िेिा उच्चय असिो. चिह्न H+. 

 
hydrogen ion concentration हायड्रोजि आयि संहनि 
 

चवद्रवाच्या अम्लिेिे माप. याला सामान्यिः ‘चवद्रवािा pH’ असे म्हणिाि. (पाहा pH) 
 
hydrogenation हायड्रोजिीकिण 
 

हायड्रोजनिी भर घालणे ककवा हायड्रोजनबरोबर संयोग करचवणे. 
 
hydrokinetics शुद् जलगनिक 
 

द्रवरूप पदाथांि चनमाण झालेल्या पे्ररकामुंळे आढळणाऱ्या गिींिा अभ्यास करण्यासाठी 
चवज्ञानशाखा. 

 
hydrology जलनवज्ञाि 
 

पाण्याच्या सवय अवस्थािं, त्याच्या गुणािंा आचण त्यािंा मानवी जीवनाशी घडणारा व्यापार यािंा 
अभ्यास करण्यासाठी चवज्ञानशाखा. 
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hydrolysis जलनवच्छेदि 
 

पाण्यािी भर घालून संयुगािे दोन िुकडे करणे. त्यािंील एक िुकडा पाण्यािील H बरोबर 
चवचिया करिो; आचण दुसरा पाण्यािील OH बरोबर संयोचगि होिो. 

 
hydrometallurgy सजल धािुनवद्या 
 

जलयुक्ि चवद्रवाने धािुपािाण धुऊन (Ieaching) त्यािंील धािु मोकळी करणे. हे जलयुक्ि चवद्रव 
मािीवर पचरणाम न कचरिा फक्ि धािु चवरघळचविे. याला wet metallurgy असेही म्हणिाि. 

 
hydrometer ििकािा 
 

द्रवरूप पदाथािे चवचशष्ट गुरुत्व अथवा सापेक्ष घनिा मोजण्यािे साधन. वापरिाना हे साधन द्रवाि 
िरंगिे म्हणून िरकाटा हा शब्द. 
 

hydrometrograph जलमापि–लेखक 
 

चदलेल्या कालावधीि, एखाद्या नळािून ककवा चछद्रािून चकिी पाणी (द्रव पदाथय) वाहून जािे 
त्यािी मोजमाप आचण नोंद करण्यािे साधन. 

 
hydronium ion हायड्रोनिअम आयि 
 

पाण्याच्या एका रेणूबरोबर संयोग झालेला हायड्रोजन आयन (H3O+),यालाि ‘हायड्रोजन प्रोटान’ 
असेही म्हणिाि. 

 
hydrophil जलिागी 
 

पाणी शोिनू घेण्यािा गुण ज्याि आहे असा ककवा पाण्याि चमसळण्यािा गुण ज्यामध्ये आहे असा 
पदाथय. 
(पाहा lyophilic) 

 
hydrophobe जलिेिी 
 

पाणी दूर लोटून देण्यािा गुण ज्याि आहे असा पदाथय. चपसाळलेला कुत्रा िावल्याने 
हायड्रोफोचबआ रोग होिो, िेव्हा पाणी चपऊ नये असे वाटिे. 
(पाहा lyophobic) 
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hydrophore 
 

नदी, िलाव ककवा समुद्र यामधील इष्ट त्या खोलीवरिा पाण्यािा नमुना चमळचवण्यािे एक साधन. 
 

hydroponics 
 

मािीचशवाय वनस्पिी वाढचवण्यािी कला. पाण्याि योग्य िी लवणे व खचनजे इत्याचद पोिक द्रव्ये 
चवरवनू ही गोष्ट शक्य होिे. 

 
hydrosol हायड्रोसोल, जलनवलय 
 

पाणी अखंड स्स्थिीि आहे असे कचललवृिी चवद्रव. 
 
hydrosphere जलाविण 
 

भपूृष्ठािा पाण्याने झाकलेला भाग (द्रवाने). 
 
hydrostatic pressure वहस्स्िनिक दमि 
 

पाणी ककवा इिर द्रवरूप पदाथय स्स्थर असिाना त्याि चनमाण होणारा (आढळणारा) दाब. 
 
hydrostatic testing 
 

पाणी, िेल ककवा इिर द्रवरूप पदाथािा उपयोग करून, पोकळ पदाथािी पाणबदं 
असल्याबिलिी, िपासणी करणे. 

 
hydrostatics वहस्स्िनिक 
 

पाणी आचण इिर द्रवरूप पदाथय याचं्या संबधंाि स्स्थचिकािली ित्त्व े व चनयम यािंा उपयोग 
करणारी वास्िव शाखा. द्रवरूप पदाथांिी समिोल अवस्था, त्यावरील दाब, एकािा दुसऱ्यावर 
घडणारा वास्िवीय पचरणाम इत्यादींिा अभ्यास ह्या शाखेि करिाि. 
 

hydroxide हायड्रॉक्साइड 
 

-OH मूलकाबरोबर कोणत्याही मूलद्रव्यािा झालेला संयुग. 
 
hydroxy– हायडॅ्रास्क्स– 
 

एक सयुंजी –OH मूलक दशयचवणारे उपपद. 
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hydroxyl हायडॅ्रास्क्सल 
 

एक सयुंजी -OH गण असणारे 
 

hydroxyl radical हायडॅ्रास्क्सल मूलक 
 

एक सयुंजी –OH गण 
 
hygrometer आर्द्षिामापक 
 

हवमेधील ककवा एखाद्या वायमूधील ओलाव्यािे शकेडा प्रमाण दशयचवणारे साधन. 
 
hygroscopic जलशोिक 
 

आद्रयिा शोिनू घेणारा ककवा आद्रयिेबिल चवशिे आकियण असणारा कोणिाही पदाथय. 
 
hyper– अनि, अनिनिक्ि 
 

‘वर’ ककवा ‘वरच्या अंगाला’ ककवा ‘वाजवीपेक्षा जास्ि’ असे दशयचवणारे ग्रीक भािेिील उपपद. 
उदा॰ hypersalinity म्हणजे वाजवीपेक्षा जास्ि खारटपणा. 

 
hyperons (Y-particles) 
 

न्यूरानापेक्षा जड परंिु ड्यटेुरानपेक्षा हलका असणारा अणूमधील कण दशयचवणारा सघंवािक शब्द. 
 
hypersonic श्राव्यािीि 
 

ध्वनीच्या वगेापेक्षा जास्ि वगेाने म्हणजेि ५ माखपेक्षा जास्ि वगेाने धावणाऱ्या पदाथासबंंधी. (वगे = 
सापेक्ष वगे समजावयािा). 

 
hyperbola अपास्ि 
 

समवृि सूिीिा प्रिलाने छेद घेिला असिा ियार होणारे दोन शाखािें वि. कें दे्र म्हणून 
ओळखल्या जाणाऱ्या दोन स्स्थर कबदंूपासून विावरील कोणत्याही कबदंूपयंिच्या अंिरािी 
वजाबाकी स्स्थर मूल्य असिे. 

 
hyperbolic cylinder अपास्ि नचनि 
 

अशा प्रकारच्या चििीिा लंबच्छेद अपास्िाकृचि असिो. 
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hyperbolic functions अपास्िीय फले 
 

वृिीय फलाशी सदृश पण काटकोनीय अपास्िाशी संबि असणारी फले. sinh=अपास्िीय. ज्या, 
cosh =अपास्िीय को-ज्या, इत्यादी. 

 
hyperbolic involution अपास्िीय घािकिण 
 

(पाहा involution) 
 
hyperbolic logarithm अपास्िीय लागनििम 
 

(पाहा natural logarithm) 
 
hyperbolic paraboloid अपास्ि–अन्वस्िीय 
 

एका चनबंधन–प्रिलाशी समािंर असलेले अन्वस्िीयािें छेद जर अपास्ि असिील आचण दुसऱ्या 
चनबधंन–प्रिलाशी समान्िर असलेले अन्वस्िीयािें छेद जर अन्वस्ि असिील िर त्या 
अन्वस्िीयाला अपास्ि–अन्वस्िीय म्हणिाि. 

 
hyperbolic system of logarithms लागनििमची अपास्िीय–पद्नि 
 

नेचपअर (Napierian)ककवा अकृचत्रम (natural) याचं्याशी समानाथी. 
 
hyperboloid अपास्िीय 
 

ज्या विपृष्ठािा अछेदकीय अक्षसमािंर छेद अपास्ि असिो व अक्षसमािंर नसलेला छेद चववृि 
असिो अशा पृष्ठास अपास्िीय म्हणिाि. 

 
hyperboloid of one sheet एकपृष्ठ अपास्िीय 
 

अपास्िीयािा चनबधंन–प्रिलाशी समािंर घेिलेला छेद जर अपास्ि अथवा चववृि असेल िर त्यास 
एकपृष्ठ अपास्िीय म्हणिाि. 

 
hyperboloid of revolution पनि–अपास्िीय 
 

कोणिाही अपास्ि त्याच्या अक्षाभोविी चफरचवला असिा ियार होणारे पृष्ठ. ज्या अक्षाभोविी 
अपास्ि चफरचवण्याि येिो त्या अनुरोधाने दोन प्रकारच्या घनाकृचि ियार होिाि. 
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hyperboloid of two sheets निपृष्ठ अपास्िीय 
 

िीन चनबधंन–प्रिलापंैकी दोन प्रिलानंी पृष्ठािा छेद घेिला असिा जर अपास्ि ियार झाले आचण 
चिसऱ्या प्रिलाने छेद घेिला असिा जर चववृि ियार झाले िर त्या पृष्ठाला चद्वपृष्ठ अपास्िीय 
म्हणिाि. 

 
hypergeometric series 
 

एक चवचशष्ट प्रकारिी श्रणेी, 
 
1+ 

 
 

याि c हा ऋण पूणांक आहे. 
 
hyper–space पिाकाश 
 

एक काल्पचनक िाचत्त्वक अवकाश. यामध्ये िीनपेक्षा जास्ि पचरमाणे मानिाि. 
 
hypertonic solution अनिपिासािी नवर्द्व 
 

िुलनेसाठी प्रमाण म्हणनू वापरल्या जाणाऱ्या (सामान्यिः रक्िाच्या) चवद्रवापेक्षा जास्ि िियणदाब 
असणारे चवद्रव. 
 

hypo– हायपो– 
 

नेहमीपेक्षा कमी, खालिे ककवा नीि या अथी ग्रीक भािेिील उपपद. सामान्यिः कमिरिा 
दशयचवण्यासाठी वापरिाि. उदा॰., hypo-acidity म्हणजे अम्लिेिी असामान्य खालिी पािळी. 

 
hypocycloid बाह्यचि भबदुपि 
 

जर एखादे विुयळ दुसऱ्या विुयळाच्या बाहेरून पचरघाि स्पशूयन चफरचवले िर बाह्य विुयळाच्या 
पचरघावरील कोठल्याही कबदूिा पथ. 

 
hypotenuse कणष 
 

काटकोन चत्रकोणािील काटकोनासमोरील भजुा. 
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hypothesis अभ्युपगम, गृहीिक 
 

आिापयंि चसि न झालेली ककवा चसि करिा न येण्यासारखी परंिु िात्परुिी कल्पना, 
चविारसरणी इ. 
 

hypotonic solution अधोपिासािी नवर्द्व 
 

िुलनेसाठी प्रमाण म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या (सामान्यिः रक्िाच्या) चवद्रवापेक्षा कमी िियण दाब 
असणारे चवद्रव. 

 
hypotrochoid 
 

स्स्थर वृिाच्या आिील बाजूने चफरणाऱ्या वृिाच्या जीववेरील अथवा वाढचवलेल्या जीववेरील 
कबदूिा पथ. 
 

hysteresis अवग्रह 
 

प्रचियेनंिर पदाथािील गुण मूळच्या अवस्थेि येण्यास लागणारा चवलंब. वास्िवशास्त्राि, 
किुयकप्रवण पदाथावर किुयकत्व देणारा पे्ररक जेव्हा चिया करीि असिो िेव्हा जे किुयकीकरण होिे 
त्याि येणारा मागसपणा. 
धािुचवज्ञानाि, ओिकामाच्या संबंधाि, धािु चनविाना आढळणारा मागसपणा. 

 
hysteresis curve अवग्रहवि 
 

लोखंड ककवा पोलाद याचं्यावर विुयकीकरणािा प्रयोग होि असिाना पे्ररक आचण स्त्रोिघनिा यािंा 
परस्पर संबधं दशयचवणारे वि. वि ियार करिाना प्रथमिः किुयकत्व देणारा पे्ररक हळूहळू मोठा 
मोठा व नंिर लहान लहान केला जािो. अशा रीिीने चनमाण होणारी बंद आकृिी ‘अवग्रह आकृचि’ 
या नावाने ओळचखली जािे. 

 
hysteresis loop अवग्रह आकृनि 
 

किुयकप्रवण पदाथावर आवृचिरूप किुयकीकरण घडवनू आणले असिा (काटकोनी चनबधंनाि) 
अवग्रह आकृचि ियार होिे. या आकृिीि असे दृष्टीस पडिे की किुयकीकारक पे्ररकाच्या प्रत्येक 
मूल्यािा किुयकीय चववियनाच्या दोन मूल्याशंी संबधं असिो (एकदा पे्ररक वाढिानािे मूल्य व एकदा 
कमी होिानािे मूल्य). 
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hysteresis loss अवग्रह तु्रनि 
 

किुयकीय चववियन आवियन पििीिेि असिाना अवग्रहाच्या गुणामुळे चनमाण होणारी काययत्वरेिील 
िूट. 
 

I 
 

आयोचडन मूलद्रव्यािे चिह्न. 
i 
 
असत एकक, √-1 
 
-ic 

रसायनशास्त्राि, (१) मूलद्रव्यािी ककवा मूलकािी उच्च संयुजा दशयचवणारे उपपद. उदा॰, ferric 
फेचरक. (२) सामान्यिः अम्ल दशयचवणारे उपपद. 

 
 ice नहम, बफष  
 

॰º सें. (३२º फा.) येवढ्या ककवा त्याच्याहून कमी िपमानाि असलेली पाण्यािी अवस्था. बफािी 
घनिा पाण्याच्या घनिेपेक्षा कमी असल्याकारणाने िे पाण्यावर िरंगिे. 

 
iceland spar 
 

पायय कॅल्साइट स्फचटक. याच्याि चद्व-प्रणमनािा आचण प्रकाशीय चदशादेशनािा गुण असिो. 
रासायचनक सूत्र = CaCO3 

 
iconoscope मूर्टिदशषक 
 

एक प्रकारिा कॅमेरा. यामध्ये प्रकाशसंवदेी पडद्यावर उच्चवगेािी इलेक्रान–शलाका चित्रलेखन 
करिे. टेलेस्व्हजन वगैरेमध्ये उपयोगी. 

 
icosahedron भवशनि पृष्ठक 
 

ज्याला वीस पृष्ठे आहेि असा बहुपषृ्ठक. सुिम चवशचंि पृष्ठकािी सवय पृष्ठे समभजु आचण एकरूप 
चत्रकोण असिाि. 
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–id, –ide, –इड, –आइड 
 

रसायन शास्त्राि, ऋण ककवा अधािु मूलद्रव्यापासून चमळचवलेल्या संयुगाला लागणारे उपपद. 
सामान्यिः दै्विी संयुगे. उदा॰., काबाइड, सल्फाइड. 

 
ideal gas आदशष वायु 
 

वायूच्या लाक्षचणक समीकरणाशी (आदशयवायु चनयमाशी) िंिोिंि जुळिा असणारा वायु. pv = RT 
यामध्ये p = दाब, v = आकारमान (चदलेल्या िपमानाि), T = चनरपेक्ष िपमान, R = 
आदशयवायुस्स्थराकं  यामध्ये p०  = दाब, V० = आकारमान (०० सें. िपमानाि). अशा 
प्रकारे R = ८.३१४४ X १०७ अगय/ग्रामरेणुभार ० सें. जेव्हा n = वायिेू मोल असिे, िेव्हा ंPV = 
nRTअसे समीकरणािे रूप होिे. मोल = ग्रामरेणुभार. R याला, अशा पचरस्स्थिीि, ग्रामरेणुभार–
वायुस्स्थराकं म्हणिाि. 
 

ideal gas constant 
 

(पाहा ideal gas) 
 
ideal mechanical advantage आदशष यानंत्रक सौकयष 
 

यंत्रशास्त्राि, यािा अथय ‘यंत्राच्या उपयुक्ििेिे माप.’ आदान पे्ररक जेवढ्या अंिरापयंि कायय 
करिो, त्या अंिरािे, प्रदान पे्ररक जेवढ्या अिंरापयंि कायय करिो, त्या अंिराशी, गुणोिर. (सकें्षप 
I. M. A.) यालाि वेगगुणोत्ति (velocity ratio) असेही म्हणिाि. 
(पाहा actual mechanical advantage) 

 
ideal solution आदशष नवर्द्व 
 

ज्यामध्ये सवय आंिररैणव पे्ररक पूणयपणे एकमेकासंारखे असिाि असे चवद्रव. 
 
identical एकरूप 
 

आकाराने, गुणाने आचण/ककवा इिर मूल्याचं्या बाबिीि संपूणयपणे िादात्म्य पावलेले. 
 
idiomorphic स्वरूनपक 
 

इिराहून चभन्न आचण स्विःिी चनदोि आकृचि असणारा. 
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idiomorphic crystal स्व-रूनपक स्फनिक 
 

सपाट पाश्वे आचण भचूमचिबि रिना असणारा स्फचटक. ओिीव सचंमश्रणाच्या सूक्ष्मरिनेि, 
त्यािील काही घटकािें ककवा आिंरधािुक सयुंगािें असे स्फचटक घडिाि. 

 
illinium इनलनिअम 
 

मूलद्रव्य. आणविमाकं : ६१. सध्या प्रोमेचथअम या नावाने ओळखले जािे. बी. एस. हॅापचकन्स 
यानंी १९२६ साली शोधून काढले असा समज आहे. 

 
identical equation एकरूप समीकिण 
 

ज्याच्या दोन्ही बाजंूकडील अक्षरे ककवा संकेिचिहे्र यानंा एकाि वळेी कोणिेही मूल्य चदले गेले िरी 
दोन्ही बाजू सममूल्य राहिाि अशा प्रकारिे समीकरण. 

 
identity नित्यसमा 
 

पदावलीिील राशीना कोणिेही मूल्य चदले असिा ज्याचं्या सारखेपणाि फरक पडि नाही असे 
समेिे चवधान. चिह्न : ≡ 
उदा॰, x2 – y2  ≡ (x + y) (x – y) भचूमिीमध्ये ≡ हे चिह्न एकरूपिा दशयचवण्यासाठी वापरिाि. 

 
illuminance दीपि 
 

पृष्ठावर आयाि होणाऱ्या प्रकाशस्त्रोिाची घििा = एकंदर प्रकाश स्त्रोि /एकचवध प्रकाचशि पृष्ठके्षत्र. 
 

illumination दीपि 
 

दर एकक के्षत्रावरील दीप्ि-स्त्रोि. 
(पाहा illuminance, Lambert’s law of illumination) 

 
imaginary axis असत् अक्ष 
 

आगांड पििीच्या आलेखाि y अक्ष. 
 
imaginary curve and surface असत् वि व पृष्ठ 
 

असत चनबधंने असलेल्या पथािे चनदशयन करणारे वि व पृष्ठ. 
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imaginary number असत् संख्या 
 

ऋण संख्येिे वगयमूळ असलेली अथवा ऋण संख्येच्या वगयमूळानंी युक्ि असलेली सखं्या. 
 
imaginary unit असत् एकक 
 

, चिह्न : i 
 
imbibition pressure 
 

एखाद्या कचलल पदाथांि द्रव शोिनू घेिला जाण्यासाठी अवश्य असणारा दाब. त्याच्या उलट, 
‘जेल-’ मधून अपस्कारक माध्यम (द्रव) बाहेर काढून टाकण्यासाठी अवश्य असणारा दाब. 

 
immiscible अमीलिीय 
 

परस्परािं चमसळले असिाना त्यािें एकचवध चमश्रण होऊ न शकणारे (उदा॰, िेल आचण पाणी 
अमीलनीय आहेि). 

 
impact आघाि 
 

दोन पदाथांिी एकमेकाशंी टक्कर होिाि घडणारी चिया. आघािामुळे एकाच्या ककवा दोघाचं्याही 
वगेाि बदल होिों. या बाबिीि असा चनयम आहे कीं आघािापूवी दोन्ही पदाथांच्या पचरबलािंी 
जेवढी बेरीज असिे, िेवढीि िी आघािानंिरही कायम राहिे. 

 
impact strength आघाि प्रभाव 
 

आघािािे िडाखे बसि असिाना एखाद्या वस्िूमध्ये चदसणारा चवरोध चनमाण करण्यािा गुण. 
प्रमाचणि पदाथािा भगं होईपयंि त्यावर, आघािरूपाने, खिय करावी लागणारी फुटपौंडमध्ये 
अथवा ग्रामसेंचटमीटरमध्ये मोजलेली शस्क्ि, हे आघािािे माप समजिाि. 

 
impedance संिोधि 
 

यािायािी चवदु्यत प्रवाहाला होणारा एकंदर चवरोध. अथाि यामध्ये रोध आचण अवरोध 
(resistanceआचण reactance) या दोहोंिा समावशे होिो. पूणयपणे चनदेचशि अशा यािायािी 
चवदु्यत प्रवाहाला होणाऱ्या संरोधनािे मान म्हणजे दोन अग्रामंधील पचरणामी चवदु्यत वियस्व आचण 
पचरणामी प्रवाह यािें गुणोिर (अथाि अशा वळेी सरणीच्या संबचंधि भागाि काययत्वरेिे उगमस्थान 
नसिे असे मानिाि). संरोधन ‘ओहम’ या मापाने मोजिाि. 
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imperial standard pound 
 

ब्युरो ऑफ स्टँडडयस (U. S. A)येथे ठेवलेल्या प्लाचटनम चििीिे वस्िुमान. 
१ पौंड = ४५३.५९२ ग्राम. 

 
impregnation अिंवेधि 
 

एका पदाथािे दुसऱ्याि शोचिले जाणे. 
 
improper fraction नविम अपूणांक 
 

छेदापेक्षा ज्यािा अंश अचधक आहे असा अपूणांक. 
 
improper integration नविम संकलि 
 

संकलन करीि असिाना पुढील िीन प्रकारिी पचरस्स्थचि असेल िर िे संकलन चविम असिे. 
(१) संकलन-अंिरामधील (interval of integration)स्विलाच्या एखाद्या मूल्यामुळे संकल्यािे 
(integrand)मूल्य अनंि होि असेल, ककवा (२) संकलनानंिर संकल्प अनंि असेल, ककवा (३) 
वरील दोन्ही घडि असिील. 

 
impulse संवेग, ऊर्टम 
 

साधारणपणे जेव्हा झटका चदल्याप्रमाणे फारि थोडा वळेपयंि एखादा पे्ररक कायय करिो, िेव्हा 
त्या प्रकाराला ऊर्मम म्हणिाि. यंत्रचवज्ञानाि, संवगे म्हणजे पे्ररकािे सरासरी मूल्य आचण 
(पचरणामी) कालावचध यािंा गुणाकार. 

 
impurity अशुनद् 
 

(१) एखादा पदाथय अचनष्टपणे दुसऱ्याि चमसळलेला असिो िेव्हा. (२) धािूमध्ये (चवशिेिः 
पोलादाि) न कळिपणे चमसळली गेलेली द्रव्ये, मूलद्रव्ये अथवा संयुगे. 

 
included angle अिंगषि कोि 
 

दोन सरल रेिानंी ियार झालेला कोन. 
 
inclusions 
 

(१) सामान्यिः, एखाद्या पदाथाि आढळणारे चभन्न पदाथय. 
(२) धािुशास्त्राि, धािूि, पोलादाि, ककवा सचंमश्रणाि सापडणारे अधािंूिे कण. 



 अनुक्रमणिका 

incommensurable असंमेय 
 

चजिे अिकू मूल्य चनचिि करिा येिे अशा राशीला समेंय अथवा commensurable म्हणिाि. 
याच्या उलट चजिे मूल्य चनचिि करिा येि नाही अशा प्रकारिी राचश असंमेय असिे. 

 
incomplete diffusion 
 

(पाहा partial diffusion) 
 
incomplete quadratic अपूणष निघाि 
 

कोणत्याही चवचशष्ट प्रकारिी चजिके पदे असू शकिाि चििकी सवय पदे चजच्यामध्ये नसिाि अशी 
चद्वघाि पदावचल. 

 
incompressibility modulus असंकोच्यिा गुणाकं 
 

संकोिनाि चदसून येणाऱ्या स्स्थचिस्थापकिेसंबधंी गुणाकं. थोडक्याि ‘स्वाग्रह गुणाकं’ असेही 
म्हणिाि. 

 
in involution घािकृि (गनणि) 
 

(पाहा involution) 
 
in parallel अिेकसिी 
 

ज्या माडंणीमध्ये चवदु्यत यंत्रािले चनरचनराळे भाग परस्पराशंी अशा रीिीने जोडलेले असिाि की 
प्रवशे करिाना चवदु्यत प्रवाह सवय संबंचधि सरणीभागाि चवभागला जािो व बाहेर पडिाना पुन्हा 
एकचत्रि होिो. त्या माडंणीला अनेकसरी म्हणिाि. 

 
in phase अिुस्स्िि 
 

समकंप्रिेच्या आचण समिरंगरूप असलेल्या पयययी राशीसंबधंी हा शब्द वापरिाि. अथाि, अशा 
प्रकारच्या राशी एकाि वळेी कमाल ककवा चकमान स्थानाप्रि पोहोििाि. 

 
in series एकसिी 
 

ज्या माडंणीमध्ये चवदु्यत यंत्रािले चनरचनराळे भाग परस्पराशंी अशा रीिीने जोडलेले असिाि की 
चवदु्यत प्रवाह अनुिमाने, प्रथम एका भागाि, नंिर दुसऱ्याि, नंिर चिसऱ्याि अशा रीिीने जाि 
जाि शवेटच्या भागािून बाहेर पडिो. त्या माडंणीला एकसरी म्हणिाि. 



 अनुक्रमणिका 

in vacuo निवाि अवस्िेि 
 
In vitro 
 

जेव्हा एखादी घटना, जीवमात्राच्या शरीराबाहेर म्हणजे प्रयोग नचलकेि घडिे िेव्हा. 
In vivo 
 

जेव्हा एखादी घटना जीवमात्राच्या शरीराि घडिे िेव्हा. 
 
incandescence उद्दीपि 
 

ज्यािून प्रकाश चनमाण व्हावयािा िो पदाथय उच्च िपमानाि गेल्याकारणाने त्याच्यामध्ये आढळून 
येणारा प्रकाश–उत्सजयनािा गुण. 

 
incandescent उद्दीप्ि 
 

उष्ट्णिेमुळे प्रकाशदायी झालेले ककवा त्यामुळेि दृश्य झालेले. 
 
incenter of a triangle or polygon नत्रकोणाचा अिवा बहुभुजाचा अिंिमध्य 
 

चत्रकोणाच्या अथवा बहुभजुाच्या भजुा ज्या विुयळाच्या स्पशयरेिा आहेि अशा विुयळािा मध्य. 
 
inch–pound इचं–पौंड 
 

शक्िीिे एक एकक. एक पौंड वजन एक इिं उंिीवर नेण्यासाठी लागणारी शक्िी. 
 
inch–ton इचं–िि 
 

शक्िीिे एक एकक. एक टन वजन एक इिं उंिीवर नेण्यासाठी लागणारी शस्क्ि. 
 
incident radiation आयाि प्रािण 
 

चदलेल्या पृष्ठावर ककवा चदलेल्या कबदूवर येणारे (पडणारे) प्रारण. 
 
incident ray आयाि नकिण 
 

परावियन, प्रणमन, चववियन इत्याचद प्रकाराचं्या संबधंाि प्रारणाच्या उगमस्थानापासून चदलेल्या 
कबदूकडे (पृष्ठाकडे) येणारा चकरण. परावर्मिि, प्रणचमि (प्रणामी) चकरण ‘आयाि’ नसिाि. 

 



 अनुक्रमणिका 

inclination of a line िेिेचा नवके्षप 
 

संगिभचूमिीिील, घड्याळािे काटे चफरण्याच्या चदशचे्या चवरुि चदशनेे, धन क्ष–अक्षापासून 
मोजलेला कोन. 

 
inclination of two planes to one another दोि प्रिलाचंा एकमेकाशंी असणािा कोि 
 

ज्या दोन प्रिलामंधील कोन मोजावयािा असिो त्याचं्या छेदनरेिेशी एक लंब प्रिल काढाव.े या 
प्रिलाला मूळिी प्रिलें  ज्या रेिामंध्ये छेदिाि त्यािंील कोन हा मूळच्या प्रिलामंधील कोन 
समजावा. 
 

inclined view कलिे दृश्य 
 

पाहणाऱ्याच्या दृचष्टरेिेला चक्षचिजसमािंर अथवा उदग्र नसणाऱ्या कबदूिे अगर वस्िूिे पृष्ठावरील 
अवकाशाि चनदशयन. 

 
indefinite integral अनिनिि संकनलि 
 

चदलेले फल ज्यािे अनुजाि आहे असे कोणिेही फल. हे फल दशयचवण्यािी लेखन पििी : 
∫f(x)dx याला अनुसीमा आचण पचरसीमा दाखचवलेल्या नसिाि. 

 
independent variable स्वचल 
 

y = f(x) या समीकरणाि y हे x िे फल असल्यािे दाखचवण्याि येिे. x मध्ये बदल केला िर 
समीकरणाच्या अनुरोधाने y मध्येही बदल होिो. येथे x हे स्विल आचण y परिल मानले जािे. 

 
indeterminate अनिनिि, अनिधानिि 
 
indeterminate equations (अमयानदि) अनिनिि समीकिणे 
 

या प्रकारच्या समीकरणािं अज्ञािािंी पूणांकी मूल्ये असंख्य असिाि. भास्करािायय या 
समीकरणानंा ििवाल समीकरणे म्हणि होिे. 
 

indeterminate system of equations अनिनिि समीकिणाचंा व्यहू 
 

ज्या समीकरण–व्यूहामध्ये समीकरणािंी सखं्या अज्ञािाचं्या संख्येपेक्षा लहान असिे िो व्यूह 
अचनचिि आहे असे म्हणिाि. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

index घािाकं 
 

गचणिामध्ये एखाद्या पदािा चकिवा घाि केला आहे िे दशयचवणारा अकं : उदा. ab याि b हा घािाकं 
आहे. 

 
index दशषक 
 

(१) एका आचवष्ट्कारािा दुसऱ्याशी काय संबधं आहे िे दशयचवणारा अंक, अथवा अंकात्मक पद. 
(२) मापनयतं्रािा िजयनी समान टोकदार चवशिे अवयव (भाग) यामुळे मोजमाप करणे सोयीिे 
होिे. 

 
index of a logarithm 
 

लागपूणांकाला समानाथी शब्द. 
 
index of a radical मूलदशषक अकं 
 

वगयमूळ, घनमूळ अशासारखे कोणिे मूळ काढावयािे आहे असे दशयचवण्यासाठी करणी चिह्राि 
ठेवली जाणारी संख्या. उदा॰. .यािा अथय a+bया संख्येिे घनमूळ काढावयािे आहे. हीि 
संख्या कधीमधी (a+b)⅓ अशीही चलचहली जािे. त्या वळेी ⅓ हा घािाकं समजावयािा. 

 
index of refraction प्रणमिाकं 
 

प्रकाश चकरणाच्या आयाि कोनािी ‘ज्या’ आचण प्रणमन घडल्यानंिरच्या चनयाि कोनािी ‘ज्या’ 
यािें गुणोिर. हे गुणोिर अथवा प्रणमनाकं साहचजकि आयाि कोनाच्या राशीवर अवलंबून 
नसिाि. 

 
index point सूचक भबदु 
 

वणयपटसाध्य चवश्लेिणाि, एखाद्या मलूद्रव्यािी संहचि. अज्ञाि मलूद्रव्याच्या वणयरेिेच्या प्रारण-
िीव्रिेिी, प्रमाचणि मलूद्रव्याच्या वणयरेिेच्या प्रारण–िीव्रिेशी, िुलना (जुळणी) करून 
संहिीचवियी अंदाज करिा येिो. 

 
indicator दशषक 
 

रासायचनक परीक्षणाि उपयोगी पडणारा एखादा पदाथय. रासायचनक चवचियेि, सूक्ष्म प्रमाणाि 
घािला असिाना, ज्याच्या सहज बदलणाऱ्या रंगाने ककवा इिर काही गुणाने त्या रासायचनक 
चवचियेिी पचरस्स्थचि (pH वगैरे मयादा) कळू शकिे असा पदाथय. 

 



 अनुक्रमणिका 

indium इनंडअम 
 

आविी कोष्टकािील चिसऱ्या गटािले चत्रसयुंजी धािुरूप मूलद्रव्य. राइश आचण चरष्टर यानंी १८८३ 
साली शोचधले. आणविमाकं : ४९; आणवभार ११४·८२; चवलयकबदु : १५५० सें॰; क्वथन कबदु : 
१४५० सें॰; सापेक्ष घनिा : ७·२८; चिह्न : In. 

 
induced radioactivity प्रवर्टिि नकिणोत्साि 
 

अणूमधील सूक्ष्म घटकािंा भचडमार केल्यामुळे चनमाण होणारा, कृचत्रम रीिीने घडवनू आणलेला, 
चकरणोत्सार. 

 
induced reaction प्रवर्टिि नवनिया 
 

प्रवियकाच्या साहाय्याने प्रवचेगि केलेली चवचिया. 
 
inductance प्रविषकत्व 
 

(१) चवदु्यत सरणीमध्ये चवदु्यत पे्ररणा–शक्िीि (e. m. f.मध्ये) बदल केला जाि असिाना त्यास 
होणारा चवरोध. किुयकके्षत्राि बदल होि असिाना जी स्वीय प्रवर्मिि चवदु्यत पे्ररणाशस्क्ि उत्पन्न होिे, 
चिच्यामुळे हा चवरोध घडून येिो. यािी चदशा नेहमी, मुळािल्या चवदु्यत प्रवाहाच्या चदशचे्या उलट 
असिे. 
(२) प्रवियकत्वािा गुण मोजण्यासाठी योजलेले एकक. 
 

induction प्रविषि 
 

चवदु्यत किुयक के्षत्राि एखादा वाहक ठेचवला जाि असिाना त्याच्याि चवदु्यत प्रवाह चनमाण करण्यास 
कारणीभिू होणारी चवचिया. 
 
(पाहा electric induction, magnetic induction) 

 
induction period प्रविषि काल 
 

रासायचनक चवचिया िालू होण्यापूवीिा काळ. 
 
inductive reasoning निगमिात्मक नवचािपद्नि 
 

या चविारपििीि काही चवचशष्ट अनुभवापंासून सुरुवाि करून, त्याचं्या अनुरोधाने, नव े चनष्ट्किय 
काढले जािाि. 
 



 अनुक्रमणिका 

inductometer प्रविषिमापक 
 

चवदु्यत प्रवियनाच्या सबंंधाि पे्ररकािे मोजमाप करणारे यतं्र, ककवा चनरचनराळ्या पदाथांच्या चवचशष्ट 
प्रवियनधारणेिे (क्षमिेिे) मोजमाप करणारे यंत्र. 

 
inductor प्रविषक 
 

रसायनशास्त्राि, मंदपणे िालणारी चवचिया जास्ि वगेाने घडावी या उिेशाने वापरला जाणारा 
पदाथय. 

 
-ine 
 

ही अक्षरे काबयनी रसायनशास्त्राि, अल्कलॅाइडस द्रव्यनामािे शवेटी लाविाि, त्यािप्रमाणे या 
अंत्याक्षरानंी ‘अमाईन’ गणही दशयचवला जािो. 

 
inequality असमा 
 

एका राचश दुसऱ्या राशीपेक्षा अचधक आहे ककवा कमी आहे असे चवधान करणे म्हणजे त्या राशीिी 
असमा आहे असे सागंण्यासारखे आहे. अ आचण ब अशा राशींच्या संदभाि जेव्हा हे चवधान, त्याचं्या 
सवय मूल्याचं्या बाबिीि, सत्य असेल िेव्हा चिला केवल असमा म्हणिाि. जेव्हा असमेिे चवधान 
फक्ि काही मूल्याचं्या बाबिीिि सत्य असेल िेव्हा त्या असमेस बंधिाधानिि ककवा निकिाधानिि 
असमा म्हणिाि. असमेिी कल्पना फक्ि सत राशींनाि लागू पडिे. 
 

inert निस्ष्ट्िय (नवशेिण) 
 

ज्याचं्याि रासायचनक चियाशीलिा अचजबाि ककवा जवळजवळ अचजबाि नसिे असे पदाथय. 
दुसऱ्या पदाथाबरोबर अत्यंि सावकाश ककवा अचजबाि सयंोग न होणारे. 

 
inert gas निस्ष्ट्िय वायु 
 

दुर्ममळ वायूंना या नावाने ओळखिाि. 
 
inert oxide निस्ष्ट्िय आक्साइड 
 

ज्यापासून ॲचसड ककवा धारक संयुग चमळि नाही असा आस्क्सजनबरोबर झालेला संयुग. 
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inertia निरूनढ 
 

मुळािली गचिमान अथवा स्स्थर अवस्था कायम ठेवण्यािी पदाथािी प्रवृचि. गचिमान अथवा स्स्थर 
अवस्थेि फेरफार होऊ नये म्हणून पदाथाि जो चवरोधी पे्ररक ियार होिो त्यास चनरूचढ–पे्ररक 
म्हणिाि. 

 
inertial force निरूनढ–पे्रिक 
 

प्रवगे चनमाण करणाऱ्या पे्ररकाला चवरोध करणारी जी प्रचिया (स्वभाविः) पदाथाि चदसून येिे 
चिच्यािून हा चनरूचढ–पे्ररक चनमाण होिो. या पे्ररकािे पचरमाण प्रवगेकारी पे्ररकायेवढे असिे पण 
त्यािी चदशा मात्र चवरुि असिे. 

 
inference निष्ट्किष, अिुमाि 
 

चदलेल्या चवधानािून ककवा चनरीक्षणाने (अनुभवाने) चमळचवलेल्या खऱ्याखुऱ्या माचहिीवरून 
काढलेला चनकाल. चनष्ट्किय काढण्यािी चिया या अथीही हा शब्द वापरिाि. 

 
infinite अिंि, अपनिनमि 
 

ज्याला शवेट नाही, मयादा नाही असे. अथाि कोणत्याही चदलेल्या ककवा पचरचिि असलेल्या 
राशीपेक्षा मोठी राचश. 

 
infinite series अिंि श्रेणी 
 

ज्या श्रणेीमध्ये पदसंख्या अनन्ि असिे िी. 
 
infinitesimal अनि सूक्ष्म 
 

मोजिा येण्याजोगी, परंिु कोणत्याही लहान मापापेक्षाही लहान असलेली आचण शून्यापेक्षा मोठी 
राचश. 

 
infinitesimal calculus सूक्ष्म कलि 
 

(पाहा differential calculus) 
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infinity आिंत्य (िाम), पिानमि 
 

मोजत्या येण्याजोग्या कोणत्याही मोठ्या मापापेक्षा मोठी राचश. भचूमिीि, अचि दूर अंिरावरिा 
कबदु. प्रकाश–चवज्ञानाि, या अचि दूर अंिरावरच्या स्थानापासून आलेले प्रकाशचकरण, 
व्यावहाचरक दृष्ट्या, परस्पराशंी समािंर आहेि असे मानिाि. 
 

inflammable ज्वालाग्राही 
 

जे सहजासहजी पेटू शकिे िे. औद्योचगक पचरभािेि flammable हा शब्द याि अथी वापरिाि. 
 
infra–red radiation उपारुण प्रािण 
 

सूयय प्रकाशाच्या वणयपटामध्ये रक्िवणाच्याही पलीकडे असलेले अदृश्य प्रकाशचकरण. (अरुण = 
लाल). यािंी िरंगलाबंी ७०००Å पेक्षा जास्ि म्हणजे ७.७X१०-५ पासून ०·४ सें. मी. पयंि मानिाि. 

 
infra–sonic उपश्राव्य 
 

श्राव्य ध्वनींच्या कंप्रिेपेक्षा लहान कंप्रिेिे ध्वनी. 
 
ingredient घिक 
 

चमश्रण ककवा संयुग ह्यािील कोणिाही घटक. 
 
inhibitor ऋणप्रवेगक 
 

रसायनशास्त्राि, रासायचनक चवचिया मंदावणारा ककवा अटकावणारा (म्हणजेि ऋणप्रवचेगि 
करणारा) कोणिाही पदाथय. 

 
initial line प्रस्िाि िेिा, प्रािंभ िेिा 
 

कोनािी एक चवशिे भजुा. ही चनबधंनािील x– अक्षाशी एकरूप असिे. 
 

initial side of an angle कोिाची प्रस्िाि भुजा 
 

काटकोनी चनबधंन-व्यूहामध्ये दोन्ही अक्षािंा छेदकबदु प्रस्थानकबदु असिो व x–अक्ष प्रस्थानरेिा 
असिे. कोन मोजिाना या x– अक्षापासून मोजावयािे असिाि म्हणनू त्या कोनभजेुला प्रस्थान 
भजुा म्हणिाि. 
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inorganic अकाबषिी 
 

(१) काबयन ककवा काबयनी सयुंगे (काबोनेट आचण सायनाइड व्यचिचरक्ि) ज्याि नाहीि असे. 
(२) कचललामध्ये, चजविं प्राचणमात्रापासून न चमळालेल्या ककवा त्यानंी ियार न केलेल्या पदाथांना 
ही संज्ञा वापरिाि. 

 
inorganic chemistry अकाबषिी िसायिशास्त्र 
 

काबयनी सयुंगाव्यचिचरक्ि इिर सवय मूलद्रव्ये आचण त्यािंी सवय संयुगे ियार करण्याच्या पिचि, 
त्यािें गुण आचण त्याचं्या चवचिया इत्यादीसबंंधीिे रसायनशास्त्र. धािंूिी काबाइडस आचण काबयनिी 
आक्साईड व सल्फाइड ही काबयनी संयुगे या चवभागाि समाचवष्ट करीि नाहीि, परंिु काबोनेट 
संयुगािंा यामध्ये समावशे केला जािो. 
 

input आदाि 
 

साधारणपणे, उपकरणाि, यंत्राि ककवा चवदु्यत साधनाि जी शस्क्ि मुळाि वापरली जािे (भरचवली 
जािे) िी आदान शस्क्ि होय. शस्क्िव्यचिचरक्ि दुसऱ्या अनेक गोष्टीसंबधंीही ‘आदान’ शब्द 
वापरलेला आढळिो. 

 
inradius अिंस्त्त्रज्या 
 

चत्रकोणाच्या अथवा बहुभजुाच्या सवय भजुा ज्या विुयळाच्या स्पशयरेिा असिाि त्या अंिर्मलचखि 
विुयळाच्या चत्रज्येला अिंचस्त्रज्या म्हणिाि. 

 
inscribed अिंर्टलनखि 
 

भौचमचिक आकृिीच्या आिल्या बाजूला काढलेले. उदा॰, अंिर्मलचखि विुयळ ज्या आकृिीच्या आि 
काढलेले असिे चिच्या सवय भजुानंा िे आिून स्पशय करिे. 

 
inscribed angle अिंर्टलनखि कोि 
 

(१) वृिाच्या संदभाि, ज्या कोनाच्या भजुा वृिाच्या जीवा असिाि व ज्यािा चशरोकबदु वृिाच्या 
पचरघावर असिो िो कोन. 
(२) अधयवृिाच्या अथवा वृिखंडाच्या संदभाि, ज्या कोनाच्या भजुा िापाच्या दोन्ही टोकािूंन 
जािाि आचण िापावर कोठेिरी ज्यािा चशरोकबदु असिो असा कोन. 
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inscribed circle अिंर्टलनखि वृत्त 
 

चत्रकोणाि ककवा कोणत्याही बहुभजुामध्ये ज्याच्या सवय भजुा आिल्या अंगाला काढलेल्या 
विुयळाच्या स्पशयरेिा होिाि िेव्हा िे वृि अंिर्मलचखि असिे. 
 

inscribed sphere अिंर्टलनखि गोल 
 

कोणत्याही बहुपृष्ठकाि सवय पृष्ठानंा आिल्या अंगाने स्पशय करणारा गोल. सवय चशरोकबदूिून जाणारा 
गोल बचहर्मलचखि होिो. 

 
insolation सौि संपकष  
 

(१) सौर प्रारणाशी सपंकय  करणे. 
(२) भपूृष्ठावर ककवा त्याच्या वरच्या अंगाला असलेल्या भसूमािंर के्षत्र–एककावर सरळ आयाि 
होणाऱ्या प्रारणशक्िीिी त्वरा. 

 
inspissate निजणे 
 

थंड झाल्याकारणाने ककवा बाष्ट्पीभवनामुळे सादं्रिा चनमाण होणे. 
 
instrumental error उपकिणािील चूक 
 

मापनािे यंत्र ककवा एखादे उपकरण सवयस्वी चनदोि ककवा पचरपूणय नसल्याकारणाने त्यािा वापर 
करून घेिलेल्या वधेाि चनमाण होणारी िूक. (िूक जेव्हा मानपट्टीवरील अंकनािील दोिामुळे 
उद्भविे िेव्हा त्या िुकीला मानपट्टीिील िूक (scale error) म्हणिाि. 

 
instrumentation उपकिण–साधिा 
 

कल्पनेनुसार आराखडा करून, पचरस्च्छन्न (चबनिूक) उपकरणािंी योजना करणे, िी ियार 
करणे, वापरण्यासाठी सुसज्ज करणे आचण प्रत्यक्षाि त्यािंा वापर करणे. पचरस्च्छन्न  अथवा चबनिूक 
उपकरणयोजनेसाठीही हा शब्द केव्हा केव्हा वापरिाि. 

 
insulating refractories उष्ट्णदिानििोधक र्द्व्ये 
 

भट्टी, शगेडी इत्यादीमध्ये उष्ट्णिाशोिण ककवा उष्ट्णिाप्रारण टाळण्यासाठी योजण्याि येणारी 
उष्ट्णिाप्रचिबधंक सस्च्छद्र साधने (द्रव्ये). 
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insulation नििोधि 
 

चवदु्यत प्रवाहाच्या, त्यािप्रमाणे उष्ट्णिेच्या वाहिुकीला प्रचिबधं करणे. हे उचिष्ट साधण्यासाठी 
वाहकासभोविी योग्य प्रकारच्या अवाहक माध्यमािी माडंणी करण्याि येिे. 

 
insulator नििोधक 
 

उष्ट्णिा, चवदु्यत प्रवाह इत्यादींना अवाहक. 
 
integer पूणांक 
 

१, २, ३… यासारखा कोणिाही पूणय अंक. पूणांक धनचिह्राचंकि अथवा ऋणचिह्राचंकि असिो. 
 
integral संकनलि 
 

अचनचिि सकंचलिाच्या दोन चवचशष्ट मूल्याचं्या मयादेि केलेले सकंलन, म्हणजे चनचिि सकंलन. 
(पाहा calculus, differential, integral इ॰) 
 

integral equation संकनलि समीकिण 
 

अशा समीकरणाि अज्ञाि राचश सकंचलि चिह्राि आढळिे. ‘फूचरए’ समीकरणे अशा प्रकारिी 
असिाि. 

 
integrand कल्य, कलिीय िानश 
 

ज्या राशीिे संकलन करावयािे िी राचश. 
 
integrating meter संकलिमापक 
 

ज्या यंत्रामध्ये, संबंचधि राचश, कालाच्या संदभाि, संकचलि केली गेल्याने, सहजपणे मोजण्यािी 
व्यवस्था केलेली असिे िे. हा शब्द संघ-वािक आहे. उदा॰, आंपेसर-िास-मापक, वाॅट-िास-
मापक इ॰ 

 
integration संकलि 
 

(पाहा calculus, integral) 
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intensifier 
 

क्ष-चकरणाचं्या संदभाि, पडद्यावर िोपडलेले ककवा फोटोकािेवर लावलेले द्रव्य. चकरणाचं्या 
आघािाने हे द्रव्य प्रस्फुचरि होिे व क्ष-चकरणािंा पचरणाम जास्ि सुस्पष्ट होिो. 

 
intensity िीव्रिा 
 

साधारणपणे, सापेक्ष प्रभाव. चवदु्यत किुयकीय प्रारणाच्या अथवा साधारणपणे. िरंग-गिीच्या 
संदभाि, संिमणाच्या चदशशेी काटकोनाि ठेवलेल्या एककके्षत्रािून, दर सेकंदाि, जाणारी 
शस्क्ि. िीव्रिा परमप्रसराच्या वगाशी समप्रमाणाि असिे. 

 
intensity level िीव्रिा पािळी 
 

ध्वचनचवज्ञानाि, एखाद्या ध्वनीिी िीव्रिा आचण प्रमाचणि ध्वनीिी िीव्रिा याचं्या गुणोिराच्या 
लागचरथमािी दसपट करून येणाऱ्या राशीला िीव्रिेिी पािळी म्हणिाि. ध्वनीिी िीव्रिा बेल 
आचण डेचसबेल या नावाचं्या एककाने दाखचविाि. 

 
intensity of an electric field नवदु्यत् के्षत्राची िीव्रिा 
 

चदलेल्या चवदु्यत के्षत्रामधील एखाद्या कबदूशी १ एकक मापािा धनचवदु्यतउच्चय असिाना त्यावर 
चिया करणारा पे्ररक. 

 
intensity of magnetisation किुषकीकिणाची िीव्रिा 
 

दर घनसेंचटमीटरमधील किुयकीय पचरबल 
=किुयकािे पचरबल/त्यािे आकारमान (घ. सें. मी.). जेव्हा किुयकीकृि पदाथाच्या किुयकीकरणािी 
िीव्रिा १ असिे िेव्हा दर घनसेंचटमीटरमधील किुयकीय पचरबल १ असिे. 

 
intensity of radiation प्रािणाची िीव्रिा 
 

प्रसार-चदशशेी काटकोनाि असलेल्या दर एकक के्षत्रािून, दर एकक कालावधीि, होणारा 
शस्क्िस्त्रोि. 

 
inter– इिंि–, अिंि 
 

मधले ककवा आिले या अथी उपपद. 
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intercept छेद 
 

(१) चियापद. एखाद्या रेिेिा, पृष्ठािा अथवा घनािा काट घेणे. उदा॰, x, y, z या अक्षािूंन 
जाणाऱ्या प्रिलाने छेद घेिला म्हणजे आरंभ कबदूपासून िीन अक्षावर मोजलेली अंिरे म्हणजे छेद. 
(२) माप. भचूमिीमध्ये, एखादी रेिा, एखादे प्रिल ककवा घन छेचदले जािे ककवा मयाचदि होिे 
िेव्हा त्याचं्या मधला खंड. 

 
interest period व्याज मुदि 
 

कराराप्रमाणे व्याज ठराचवक मुदिीने द्यावयािे असिे. ििवाढ पििीि मुिलामध्ये व्याज 
चमळचवण्यािा कालावचध. 

 
interest rate व्याजाचा दि 
 

कजाऊ रकमेच्या वापरासाठी ठराचवक मुदिीनंिर मुिलावर द्यावयाच्या रकमेिा दर. उदा॰, 
शकेडा पाि टके्क. 

 
interface भेदपृष्ठ, आंििपृष्ठ 
 

दोन (चभन्न) माध्यमे, स्स्थचि अथवा व्यूह याचं्यामधील मयादा दशयचवणारे पृष्ठ. 
 
interference व्यनिकिण 
 

दोन ककवा अचधक उगमस्थानापासून चनघालेले िरंग जेव्हा एखाद्या चठकाणी (कबदूशी) एकाि वळेी 
येऊन पोहोििाि, ककवा जेव्हा दोन ककवा अचधक िरंग, एकाि उगमस्थानापासून चनघाले 
असूनही, एखाद्या चठकाणी (कबदूशी) चनरचनराळ्या मागांनी येऊन पोहोििाि, िेव्हा घडून येणारा 
आचवष्ट्कार. 
 

interference fringes व्यनिकिण पट्ट 
 

प्रकाश (जन्य) व्यचिकरणामुळे, एका आड एक काळ्या पाढंऱ्या पट्ट्यांिे, चनमाण झालेले दृश्य. 
ठराचवक चनयमानुसार ज्या चकरणािें व्यचिकरण घडिे िे चकरण काही चठकाणी परस्परानंा दुजोरा 
देिाि िर काही चठकाणी परस्परािंा नाश करिाि. 
 

interferometer व्यनिकिण मापक 
 

प्रकाशिरंगािंी लाबंी मोजण्यािे आचण वणयपटािंी छाननी करण्यािे साधन. सोचडअम 
ज्योिीसारख्या चवस्िृि के्षत्रािून आलेली प्रकाशशलाका, खंडशः परावर्मिि होऊन, यंत्रद्वारे दोन 
ककवा जास्ि चकरणािं चवभागली जािे. आचण त्यानंिर चनरचनराळी प्रकाश अिंरे िालून गेल्यावर 
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जेव्हा िे चकरण पुनः एकचत्रि केले जािाि, िेव्हा व्यचिचकरण घडिे. या आचवष्ट्कारािा िालून 
गेलेल्या अंिराच्या मापनासाठी उपयोग करण्याि येिो. 

 
intergalactic space आंििदीर्टघका अवकाश 
 

चभन्न चभन्न दीर्मघकाचं्या मधला आचण त्या सवांनी व्याचपलेला अवकाश. 
 
interior and opposite angles आंििकोण आनण बाह्यकोण 
 

चत्रकोणािी एक भजुा वाढचवल्याने एक बाह्यकोण ियार होिो. त्या कोनाशी सलंग्न असलेल्या 
आंिरकोनाव्यचिचरक्ि अशा चत्रकोणाच्या इिर दोन आंिरकोणानंा बाह्यकोणािे आंिरकोण 
म्हणिाि. 

 
interior angle आंििकोण 
 

चत्रकोणािे ककवा बहुभजुाकृिीिे आिील बाजूिे कोण. एका सरळ रेिेने दुसऱ्या दोन सरळ रेिानंा 
छेचदले असिा होणाऱ्या आंिील बाजूच्या कोनालाही आंिरकोण म्हणिाि. 

 
internal friction अिंि–्घिषण 
 

(१) धािु वाकचवला जािाना त्याच्या कणाकणाि होणारे घियण. (२) वापरण्याि आलेल्या शक्िीिे 
उष्ट्णिेच्या रूपाने होणारे अपियन. 

 
internal stress अिंि्–दमि 
 

वस्िुमात्रािा (त्याि आढळून येणारा) बाहेरील दडपणाला होणारा चवरोध. 
 
international ampere इिंििॅशिल आंपेअि 
 

चवदु्यत प्रवाहािे एकक न बदलणारा, समचवध चवदु्यत प्रवाह जेव्हा चसल्व्हरनायरटेच्या प्रमाचणि 
चवद्रवामधून दर सेकंदाला ०·००१२१८०० ग्राम रुपे (चवदु्यत  चवच्छेदन चवचियेनुसार) मोकळे 
करिो, िेव्हा िो प्रवाह इटंरनॅशनल आंपेअर मापािा मानिाि. १ इंटरनॅशनल आंपेअर = 
०.९९९८३५ चनरपेक्ष आंपेअर. 
 

international Ångestrom (I. Å.) इिंििॅशिल एंगष्ट्रोम 
 

िरंगलाबंीिे एकक. हे जवळजवळ एंगष्ट्रोम एककायेवढेि (म्हणजे १० -८सें. मी.) असिे, परंिु 
त्यािी व्याख्या अशी आहे : 
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१५० सें. िपमान आचण ७६० चमचम. दमन असिाना, कॅड चमअमिी लाल वणयपट रेिा ६४३८.४६९६ I. 
Å. येवढ्या िरंग–लाबंीिी असिे. 
इंटरनॅशनल युचनअन आफ सोलर रीसिय या ससं्थेने प्रकाशिरंग व क्ष–चकरणिरंग यािंी लाबंी 
मोजण्यासाठी I. A.हे एकक मान्य केले आहे. 

 
international candle इिंििॅशिल कॅण्डल 
 

(प्रकाशाच्या िीव्रिेिे) दीप्ि िीव्रिेिे एकक. यू. एस. ए. मधील ब्यूरो ऑफ स्टँडडयस येथे ठेवलेल्या 
४५ काबयन–िंिु–चवदु्यत दीपकाचं्या सरासी चक्षचिजसमािंर दीप्िीिा (कॅण्डल पावरिा) एक 
पूवयचनचिि अंश. यालाि इटंरनॅशनल कँडल म्हणिाि (मापनाच्या वळेी सवय चदव े ठराचवक 
चवदु्यत्वियस्वाखाली लावाव ेलागिाि). 
 

international coulomb इिंििॅशिल कूलोम 
 

चवदु्यत उच्चयािे एकक. सरणीमधील १ इटंरनॅशनल आपेंअर चवदु्यत प्रवाह, वाहकाच्या कोठच्याही 
आडव्या छेदािून दर सेकंदास जेवढा चवदु्यत उच्चय वाहून नेिो िेवढ्याला इंटरनॅशनल कूलोम 
म्हणिाि. १ इंटरनॅशनल कूलोम = ०.९९९८५ चनरपेक्ष कूलोम. 

 
international farad इिंििॅशिल फॅिड 
 

(चवदु्यत) धारकिेिे एकक. या मापाच्या धारकािील प्रस्थावर, १ इंटरनॅशनल कूलोम चवदु्यत उच्चय 
नेमके १ इंटरनॅशनल व्होल्ट येवढे चवदु्यत वियस्व चनमाण करिे. 
१ इंटरनॅशनल फॅरड = ०·९९९५२ चनरपेक्ष फॅरड. 

 
International Geophysical Year (I. G. Y) इिंििॅशिल नजओनफनजकल इअि 
 

मनुष्ट्यजािीच्या समान पचरस्स्थिीसंबधंी, ककवा िी ज्या घटनानंी ठरचवली जािे त्या घटनािंा, 
मूलभिू शास्त्रािंा आचण िंत्रािंा एकाि वळेी आचण सामुदाचयक पििीने (सहकायाने) अभ्यास 
करण्यािी जागचिक योजना. जुलै १९५७ िे जानेवारी १९५९ पयंिच्या कालावधीि सुमारे ५० 
देशािंील शास्त्रज्ञानंी या योजनेि भाग घेिला होिा. 
 

international henry इिंििॅशिल हेन्री 
 

प्रवियनािे एकक. दर सेकदािं १ इंटरनॅशनल आपेंअर या त्वरेने चवदु्यत प्रवाहाि फेरफार होि 
असिाना १ इंटरनॅशनल व्होल्ट या मापािे चवदु्यत वियस्व (चवदु्यत पे्ररणा शस्क्ि) चनमाण होण्यास 
कारणीभिू असणारे चववियन म्हणजे १ इंटरनॅशनल हेन्री = ०·००००४८ चनरपेक्ष हेन्री. 
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International joule इिंििॅशिल जाउल 
 

शक्िीिे एकक. दोन कबदंूशी आढळणाऱ्या चवदु्यत वियस्वामधील फरक १ इंटरनॅशनल व्होल्ट येवढा 
असिाना, १ इंटरनॅशनल कूलोम वाहून नेण्यास १ इंटरनॅशनल जाऊल येवढी शस्क्ि लागिे. 
=१·०००१८ चनरपेक्ष जाऊल. 
 

international ohm इिंििॅशिल ओहम 
 

रोधािे एकक. एकचवध लंबच्छेदािा, १०६·३०० सें. मी. लाबंीिा आचण १४·४५२१ ग्राम वजनािा 
पाऱ्यािा स्िंभ, ०० सें॰ िपमानाि, चवदु्यत प्रवाहाला १ इंटरनॅशल ओहम मापािा रोध करिो. 
(प्रायोचगक मूल्यानुसार = १·०००४८ चनरपेक्ष ओहम). 

 
international radium standard इिंििॅशिल िेनडअम प्रमाण 
 

हे माप, माडाम क्युरी यानंी बनचवलेल्या २१.९९ चमचलग्राम वजनाच्या शुि रेचडअम क्लोराइडने 
चनचिि होिे. हे प्रमाचणि द्रव्य फ्रान्स देशाि सेव्  र येथे सुरचक्षि ठेवलेले आहे. 

 
international standard atmosphere इिंििॅशिल वािाविण दाब 
 

(पाहा standard atmosphere) 
 
international steam table calorie इिंििॅशिल कॅलिी 
 

उष्ट्णिेिे एकक. हे आिंरराष्ट्रीय करारानुसार चनचिि करण्याि आले आहे. ४·११८६ X१०⁷ अगय. 
 
international temperature scale इिंििॅशिल िपमाि श्रेणी 
 

आंिरराष्ट्रीय करारानुसार चनचिि केलेली िपमान श्रेणी. चिच्यािील आधारकबदू :- 
 

आस्क्सजनिा क्वथन कबदु -१८२.९७० सें॰ 
पाण्यािा गोठन कबदु ०० सें॰ 
पाण्यािा क्वथन कबदु १००० सें॰ 
गंधकािा क्वथन कबदु ४४४.६० सें॰ 
सोन्यािा चवलय कबदु १०६३° सें॰ 
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international volt इिंििॅशिल व्होल्ि 
 

चवदु्यत वियस्वािे एकक. एक इंटरनॅशनल ओहम येवढा रोध करणाऱ्या वाहकािून एक इंटरनॅशनल 
आंपेअर चवदु्यत प्रवाह सुरू ठेवण्यासाठी अवश्य असणारे चवदु्यत वियस्व. १ इंटरनॅशनल व्होल्ट = 
१·०००३३ चनरपेक्ष व्होल्ट. 

 
interplanetary space आंििग्रह अवकाश 
 

ग्रहमालेच्या बाह्य–कके्षच्या आिील सवय अवकाश. 
 
interpolation अिंदेशि 

 
प्रश्नािील फलाने चनदेचशलेल्या चनयमाव्यचिचरक्ि अन्य चनयमािंा वापर करून फलािे कोणत्याही 
दोन ज्ञाि मूल्यामंधील मूल्य ठरचवणे. अंकाचं्या अथवा वधेाचं्या श्रेणीमधील पदे, एका चवचिष्ट 
पििीने चनचिि करणे. 
 

intersection छेदि 
 

दोन अथवा अचधक रेिा, प्रिल अथवा पृष्ठ यानंा समाईक असणारा कबदु अथवा रेिा. दोन रेिा 
अथवा एक रेिा व एक प्रिल यािंा छेद एका कबदूि असिो. दोन पृष्ठािंा छेद एका सरळ रेिेि 
अथवा एका विाि असिो. 

 
intra- अिंि- 
 

‘आिला’ असे दशयचवणारे उपवद. 
 
intrinsic energy- अगंभूि शस्क्ि- 
 

पदाथाि स्वभाविःि असलेली शस्क्ि. रासायचनक चवचियेने पदाथािील अगंभिू शस्क्ि 
उष्ट्णिारूपाि मोकळी होऊ शकिे. त्यािप्रमाणे दुसऱ्या काही चवचियानंी िी शस्क्ि प्रारण रूपाि 
उपलब्ध होऊ शकिे. 

 
intrinsic radiance अगंभूि प्रािणक्षमिा 
 

प्रारणक्षम पृष्ठावरील दर एकक के्षत्रािून उत्सर्मजि होणाऱ्या प्रारणािी कालात्मक त्वरा. 
 
invar इन्व्हाि 
 

लोह आचण चनकेल यािें चमश्रण. याि उष्ट्णिाप्रसरण अचि सूक्ष्म असिे. 
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invariant स्स्ििगुण 
 

एका भौचमचिक आकृिीवर भौचमचिक पििीने एक ककवा अचधक रूपांिरे घडवनू आचणली 
असिाना जो गुण बदलि नाही त्याला त्या आकृिीिा स्स्थरगुण म्हणिाि. 

 
invariant अचल 

 
रसायनशास्त्राि, एकही मुस्क्िमात्रा नसणारे. 
 

inverse व्यस्ि 
° 

मूळच्या संख्येिील अंश आचण छेद यािंी बदलाबदल करणे. उदा॰ a/b यािे व्यस्िरूप b/a 
 

inverse circular function व्यस्ि नत्रकोणनमिीय फलाशी समािािीं 
 

(पाहा inverse trigonometric function) 
 
inverse cosecant व्यस्ि कोच्छेद 
 

(पाहा arc-cosecant) 
 
inverse cosine व्यस्ि कोज्या 
 

(पाहा arc-cosine) 
 
inverse cotangent व्यस्ि कोस्पशष 
 

(पाहा arc-cotangent) 
 
inverse function व्यस्ि फल 
 

y = f(x)अशा फलािील िल x जर x= g (y) अशा प्रकारच्या फलाने योग्यपणे दशयचविा आले 
िर िी दोन्ही फले परस्पराशंी व्यस्ि मानण्याि येिाि. 

 
inverse logarithm नवलाग 
 

anti-logarithm या शब्दाशी समानाथी. 
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Inverse notation व्यस्ि संकेिि 
 

θ = sin-1 x = sin θ या फलािे व्यस्ि संकेिन आहे 
 
inverse of a number व्यस्ि संख्या 
 

चदलेल्या संख्येच्या व्यस्ि रूपाि अंशस्थानी १ आचण छेदस्थानी िी संख्या चलहावी लागिे. 
 
inverse piezo-electric effect व्यस्ि दाबनवदु्यत् प्रभाव 
 

क्वाटयझ् आचण काही असमात्र स्फचटकामंध्ये आढळणारे आकंुिन आचण प्रसरण. स्फचटक 
चवदु्यत के्षत्राि एका चवचशष्ट चदशिे ठेवला असिाना त्यावर जे याचंत्रक िाण पडिाि त्यामुळे आकंुिन 
प्रसरण होिे. (यालाि indirect piezoelectric आचण electrostriction अशी नाव ेआहेि. ) 
 

inverse points व्यस्ि भबदू 
 

C हा मध्यकबदु आचण r ही चत्रज्या असलेल्या वृिािील एका चत्रज्येवरील A आचण B कबदू 
घेिले असिा जेव्हा AC X BC = r2 चसि होिे िेव्हा A आचण B यानंा व्यस्ि कबदू म्हणिाि. 
 

inverse proportion व्यस्ि प्रमाण 
 

जेव्हा दोन िलािंा गुणाकार स्स्थराकं होिो िेव्हा त्यािें परस्पराशंी व्यस्ि प्रमाण असिे. उदा॰,  
 x X y = C. अथवा x α 1/y. 

 
inverse ratio व्यस्ि गुणोत्ति 
 

गुणोिरामध्ये जे अंक अथवा ज्या राशी असिील त्याचं्या व्यस्िािें गुणोिर. व्यस्ि गुणोिरामध्ये 
मूळच्या पूवयपदािे उिरपद बनिे आचण उिरपदािे पूवयपद बनिे. उदा. a : b या गुणोिरािे b : a 
हे व्यस्ि गुणोिर. 

 
inverse secant व्यस्ि छेद 
 

(पाहा arc-secant) 
 
inverse sine व्यस्ि ज्या 
 

(पाहा arc-sine) 
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inverse square law व्यस्ि-वगष नियम 
 

एखादी राचश दुसऱ्या राशीच्या व्यस्िवगाशी प्रमाणाि असिे त्यासंबधंीिा चनयम उदा॰  
x α1/y2 वाढत्या अिंरावर गुरुत्वाकियण व्यस्िवगय चनयमानुसार कमी होि जािे. 

 
inverse square law of illumination दीपिाचा व्यस्िवगष नियम 
 

कबदूरूप उगमस्थानापासून आलेल्या प्रकाशामुळे जेव्हा एखाद्या पृष्ठािे दीपन होिे िेव्हा िे 
उगमस्थानाच्या िीव्रिेशी सम प्रमाणाि आचण उगमस्थानापासून दीप्िपृष्ठापयंिच्या अिंराच्या 
वगाशी व्यस्ि प्रमाणाि असिे. 

 
inverse tangent व्यस्ि स्पशष 
 

(पाहा arc-tanget) 
 
iverse trigonometric equation व्यस्ि नत्रकोणनमिीय समीकिण 
 

या प्रकारच्या समीकरणाि अज्ञािािे व्यस्ि चत्रकोणचमिीय फल आढळिे. 
 
inverse trigonometric function व्यस्ि नत्रकोणनमिीय फल 
 

ज्या कोनािे चत्रकोणचमिीय फल चदलेले चवकरण (argument) असिे िो कोन. उदा॰, xिी 
व्यस्िज्या (arcsin x अथवा sin-1x)म्हणजे ज्या कोनािी ज्या (sin x) आहे असा कोन. arcsin x = 
A अथवा x = sin A. Antitrigonometric functions याशी समानाथी. सवय चत्रकोणचमिीय फलाचं्या 
बाबिीि असे व्यस्ि-करण होऊ शकिे. 
 

inversely proportional व्यस्ि प्रमाणाि 
 

दोन िलािंा गुणाकार जेव्हा स्स्थराकं असिो िेव्हा त्यािंील एक िल दुसऱ्याच्या व्यस्ि प्रमाणाि 
आहे असे म्हणिाि. उदा॰ AB = m. याि mहा स्स्थराकं. आचण A α 1/B 

 
Inversion प्रनिचिण 
 

विुयळाच्या संदभाि, विुयळाच्या चत्रज्येवरील (ककवा वाढचवलेल्या चत्रज्येवरील) दोन कबदंूपासून 
वृिमध्यापयंिच्या अिंरािंा गुणाकार चत्रज्येच्या वगायेवढा असिो िेव्हा एका कबदूिे दुसऱ्या कबदूि 
प्रचििरण झाले असे म्हणिाि. अथाि अशा वळेी प्रत्येक कबदु दुसऱ्यािा प्रचििर होिो. 
वृिमध्याला, या संदभाि, प्रनिचिणमध्य म्हणिाि. ज्याप्रमाणे दोन कबदू प्रचििारी असू शकिाि 
त्यािप्रमाणे दोन विरेिाही प्रचििारी असू शकिाि. अथाि विरेिेवरील प्रत्येक कबदूिा प्रचििारी 
कबदु दुसऱ्या विावर आढळिो. 
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inversion पयषस्िीकिण, उलिनवणे 
 

रसायनशास्त्राि, (१) वाम, पचरवलनी संयुगािे दचक्षण पचरवलनी पदाथाि बदलणे ककवा त्या 
उलट. (२) समघटकी संयुगािे त्याच्या चवरुि रूपाि बदलणे. 

 
inversion centre प्रनिचिण मध्य 
 

(पाहा inversion) 
 
invert sugar पयषस्ि शकष िा 

 
सुिोजवर अम्लाने जलचवच्छेदन घडवनू ग्लुकोज आचण फ्रक्टोज यािें झालेले चमश्रण. पययस्ि 
म्हणण्यािे कारण असे की जलचवच्छेदनाने प्रकाशीय पचरवलनािी चदशा (dextro) दचक्षणमागी 
असिे िी ( laevo )वाममागी होिे. 
 

involute of a circle वृत्ताचे अिुवलि 
 

स्स्थर रीळाभोविी गंुडाळलेला दोरा टोकाशी धरून िाठ उलगडि गेल्यास दोऱ्याच्या टोकािा 
पथ. 
 

involute of a space curve विाचे अिुवलि 
 

चनरचनराळ्या कबदूशी मूळ विाला काढलेल्या स्पशयरेिाशंी सिि काटकोनाि असणारे वि. E हे 
जर S िे involute अिुवलि असले िर S हे E िे evolute अवघािि असिे. 

 
involution घािकिण 
 

एखाद्या राशीिा घाि (वगय, घन इ.) काढण्यािी पििी. भचूमिीमध्ये, एकाि सरलरेिेवरील A A’, 
B B’, G G’ अशा प्रकारच्या कबदंूच्या जोड्या मानल्या आचण O या स्स्थर कबदूपासून त्यािंी अंिरे 
OA X OA’ = OB X OB’ = OC X OC’ अशा प्रकारिी असिील िर या जोड्या घािकृि (in 
involution) आहेि असे म्हणिाि. अशा कबदु युग्मावलीस एकरेखीय कबदुिय अथवा involution 
range म्हणिाि. 

 
Io 

 
आयोचनअम मूलद्रव्यािे चिहे्न. 
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iodine आयोनडि 
 

आविी कोष्टकािील सािव्या गटािले, हॅलोजेनस् पैकी, एक मलूद्रव्य. कूट यवा याने १८१२ साली 
शोधून काढले. आणविमाकं : ५३; आणवभार : १२६·९१; चवलय कबदु : ११३·५, सें॰.; क्वथनकबदु : 
१८४·३५ सें॰.; सापेक्ष घनिा : ४·९४; संयुजा : १, ३, ५, ७; चिह्न : I 
 

iodine number 
 

१०० ग्राम फॅट ककवा िेल चजिके ग्राम आयोचडन शोिनू घेिे िी संख्या. ही संख्या फॅट ककवा िेल 
ह्याचं्यािं असणाऱ्या अिृप्ि अम्लाच्या पचरमाणािे एक प्रकारिे मोजमाप दशयचविे. 

 
ion आयि, दल 
 

साधारणपणे, चवजेच्या बाबिीि उदासीन असलेल्या अणवूर ककवा अणुसंियावर, जेव्हा त्यािील 
इलेक्राॅन संख्येि वाढ ककवा घट झाल्याकारणाने चवदु्यत उच्चय झालेला आढळिो, िेव्हा त्या 
अणूला आयन-रूप प्राप्ि झाले असे म्हणिाि. आयन म्हणजे दल. इलेक्रान संख्या कमी झाली 
म्हणजे िेवढ्याने अणुगभाबाहेरिा ऋणचवदु्यत -उच्चय कमी होिो आचण िेवढ्याि प्रमाणाि 
प्रोटानवरिा धनउच्चय स्पष्ट होऊन अनुभवास येिो. अशा प्रकारच्या आयनाला धि आयि 
म्हणिाि. त्याच्या उलट, अणुगभाबाहेरिी इलेक्रानसंख्या वाढली िर िेवढ्याने ऋण उच्चय स्पष्ट 
होिो आचण अशा आयनाला ऋण आयन म्हणिाि. 
 

ion antagonism आयिनविोध 
 

आयनािंा परस्परचवरोध. एका प्रकारच्या आयनािें पचरणाम दुसऱ्या आयन-प्रकाराने नाहीसे होणे. 
उदा॰, कॅल्शम चवरुि सोचडअम, मगॅ्नेशम चव. कॅल्शम, पोयाशम चव. सोचडअम. 

 
ion concentration आयि संहनि 
 

कोणत्याही आयन-प्रकारािी संहचि म्हणजे त्या प्रकारच्या आयनािंी संख्या ककवा दर एकक 
आकारमानाच्या चवदु्यत चवच्छेद्यािील ग्रामरेणु संख्या ककवा सममूल्य आयन संख्या. 

 
ion activity आयि नियाशीलिा 
 

आयन चियाशीलिा = ऊष्ट्मगचिक आयन संहचि. म्हणजेि आदश चवद्रवाशी जुळवनू घेिलेली 
आयनसंहचि. 
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ionic displacement आयनिक नवस्िापि 
 

आस्क्सडेशन ककवा चरडक्शन (क्षपण ) या चवचियािून होणारी मूलद्रव्यािंील परस्पराचं्या 
चवदु्यतउच्चयािी अदलाबदल. 

 
ionic reaction आयनिक नवनिया 
 

चवद्रवािील आयनािंी, ित्काळ घडून येणारी, परस्परावंरिी चवचिया. 
 

ionium आयोनिअम 
 

थोचरअमिा एक चकरणोत्सारी समस्थानीय (90th230 ) 
 
ionization आयिीभवि, नवदलि 
 

चवदु्यत दृष्ट्या उदासीन अणूमध्ये, साधारणपणे, ज्या प्रचियेमुळे चवदु्यतउच्चय स्पष्ट झालेला 
आढळिो चिला आयनीभवन म्हणिाि. अणुगभाबाहेरील कक्षािंली इलेक्रान-संख्या कमी ककवा 
जास्ि झाल्याने असे घडिे. ज्या अणुमधील गभाबाहेरिे एक ककवा अनेक इलेक्रान कमी होिाि 
िो धन आयन; आचण ज्या अणूमधील गभाबाहेरच्या कक्षाि एका ककवा जास्ि इलेक्रानांिी भरिी 
होिे िो ऋण आयन. 

 
ionization chamber आयिीभवि कोिि 
 

चकरणोत्सगामुळे हविे ककवा इिर वायूंि जे आयनीभवन घडिे िे मोजण्यािे उपकरण. 
साधारणपणे भाडं्यासारखे असिे. भाडें बंद असून त्याि हवा ककवा वायु भरिाि. त्या भाडं्याला 
दोन चवदु्यत प्रस्थे बसचवलेली असून त्यावर परस्परचवरोधी चवदु्यत उच्चय केलेले असिाि. 
चकरणोत्सगामुळे हवा ककवा वायु आयनीभिू झाले, म्हणजे संबंचधि चवदु्यत प्रस्थाकडे आयन 
आकर्मिले जािाि आचण त्यािून उद्भवलेला चवदु्यत्प्रभाव मोजून, ककवा स्वयंिचलि योजनेने नोंदून 
ठेविा येिो. 
 

ionization coefficient आयिीभवि गुणक 
 

आयनीभवन घडवनू आणणाऱ्या कणामुळे, त्याचं्या मागावर, एक एकक अंिरामध्ये, हविे ककवा 
इिर वायूंि, जेवढे आयन ककवा आयन-जोड्या बनिाि त्यािंी संख्या. 

 
ionization constant आयिीभवि स्स्ििाकं 
 

(पाहा dissociation constant) 
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ionization energy आयिीभवि शस्क्ि 
 

अणूमधून ककवा रेणूमधून इलेक्रान दूर करण्यासाठी अवश्य असणारी शस्क्ि. 
 
ionization potential आयिीभवि (नवदु्यत्) वचषस्व 
 

धन उच्चयी आयन ियार करण्यासाठी अणूमधून ककवा रेणूमधून इलेक्रान बाहेर काढण्यासाठी 
अवश्य िेवढे चकमान (चवदु्यत) स्स्थचि वियस्व . 
 

ionize आयि किणे, आयिरूप देणे 
 

वायुरूपी मलूद्रव्यावर क्ष-चकरणािंा भचडमार करून अण ूककवा रेणूमधील इलेक्रान बाहेर काढून 
त्यािे धन आयन बनचवणे. सुटलेला इलेक्रान दुसऱ्या अणूि ककवा रेणूि समाचवष्ट झाला म्हणजे 
िेथे ऋण आयन ियार होिो. 

 
ionogen आयि-उत्पादक 
 

पाणी ककवा दुसरे एखादे माध्यम यामध्ये चवरचवला असिा ज्याि चवदु्यत चवच्छेदनािे गुण चनमाण 
होिाि असा पदाथय. 

 
ionometer आयि-मापक 
 

आयनकारक प्रारणािी िीव्रिा मोजण्यासाठी बनचवलेले, आयनीभवन कोटरासारखे, उपकरण. 
roentgenometerयाच्याशी समानाथी. 

 
ionosphere आयिाबंि 
 

भपूृष्ठावरिा एक चवचशष्ट थर. यािी खालिी मयादा स्स्थिाबंरापाशी असिे आचण वरिी मयादा 
बाह्याबंराच्या (exo-sphere) खालच्या अंगाला असिे. ही वरिी मयादा भपूृष्ठापासून सुमारे ८०० 
चकलोमीटर वर असिे. या थरामध्ये आयनीभवन घडिे म्हणून हे नाव पडले. अशा प्रकारच्या 
आयनीभिू थरापाशी रेचडओ िरंग आचण इिर लघु-िरंग परावृि होिाि. थराच्या चनरचनराळ्या 
भागानंा D थर, E थर, F थर म्हणिाि. 

 
Ir 
 

इचरचडअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
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irridescence पनिदीपि 
 

एखाद्या पदाथावर इंद्रधनुष्ट्यािील चवचवध रंगािंा देखावा चदसणे. मोरपखंी प्रकाश. 
 
iridium इनिनडअम 
 

आविी कोष्टकािील आठव्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य, हेनंट यानंी १८०३ मध्ये शोचधले. 
आणविमाकं = ७७; आणवभार = १९३·१; चवलयकबदु सुमारे २४५०० सें॰; सापेक्ष घनिा : २२·४; 
संयुजा २ ककवा ४; चिह्न : Ir. 
 

iron लोह 
 

आविी कोष्टकािले आठव्या गटािील धािुरूप मूलद्रव्य. आणविमाकं : २६; आणवभार : ५५·८५. 
चवलय-कबदु : १५३५० सें॰, क्वथन-कबदु : ३०००० सें॰; सापेक्ष घनिा : ७.८७; संयुजा : २ ककवा ३; 
चिह्न : Fe. 

 
iron family लोहकुल 
 

मगँानीज, लोह, कोबाल्ट, चनकेल ही, आणविमाकं २५ पासून २८ पयंििी, मूलद्रव्ये. यानंा लोह 
आवियन (iron period)असेही नाव आहे. 

 
iron period लोह आविषि 
 

आविी कोष्टकािील लोहकुलािा रकाना. 
 
Irradiate (to) प्रानिि किणे 
 
irradiation प्रािणाचा आघाि 
 

(१) एखाद्या जागी प्रारण पाडणे, प्रारणािा संसगय घडचवणे वगैरे प्रचिया. 
(२) ज्यावर प्रारण पडि आहे अशा पृष्ठाच्या दर के्षत्रावर दर सेकंदाि पडणारी प्रारण-राचश. 
 

irrational number अकल्य संख्या 
 

जी संख्या पूणांकाच्या रूपाने अथवा दोन पूणाकाचं्या भागाकाराने, म्हणजेि अपूणांकाच्या रूपाने, 
व्यक्ि करिा येि नाही िी सखं्या. 
उदा॰, √२, √३, इ॰ 
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irregular polygon नविम बहुकोण 
 

भजुा व कोन समान नसलेली परंिु सीमाचंकि असलेली भौचमचिक आकृचि. 
 
irregular polyhedron नविम बहुपृष्ठक 
 

सवय पृष्ठे एकरूप नाहीि असा बहुपृष्ठक. 
 
irreversible process अव्युत्िमी प्रनिया 
 

जेव्हा प्रचियेिा अनुिम उलया चदशनेे होण्यासारखा नसिो िी, अथवा जी प्रचिया उलट चदशनेे 
घडू शकि नाही िी, अव्युत्िमी चिया होय. 
अशा प्रकारच्या प्रचियेि, िी जेव्हा एका चदशनेे घडिे त्या वळेी प्रारंभी व अखेरीस आढळणारे गुण 
दुसऱ्या चदशनेे घडि असिाना (त्या वळेी) प्रारंभी व अखेरीस आढळणाऱ्या गुणापेक्षा जास्ि ककवा 
कमी (दजािे) असल्यािे अनुभवास येिे. 
 

 isentropic समव्यनिकाि 
 

एण्रोपी म्हणजे व्यचिकार. ज्या प्रचियेमध्ये व्यचिकाराि काहीएक बदल होि नाही अशा प्रकारिी. 
 

iso- सम 
 

सम, सारखे या अथी ग्रीकभािेिील उपपद. उदा॰, समभार, समस्थानीय इ. 
 
isobar समभाि 
 

आलेखािील समभाररेिा म्हणजे चजच्यावरील प्रत्येक कबदु ‘सारखा वायुभार’ दशयचवणारा असिो. 
[११] 
 
isobares समभािी 
 

ज्यािें आणव भार समान आहेि अशा दोन ककवा जास्ि आणव जािी. त्यािें आणव िमाकं समान 
असलेि पाचहजेि असे नाही. 

 
iso-chore समाकाि 
 

आकारमान कायम असिाना, द्रवावरील दमन आचण िपमान यािंा परस्परसबंधं दशयचवणारा 
आलेख. 
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isoelectric point 
 

चवदु्यत दृष्ट्या स्थानवियस्व शून्य दशयचवणारा कबदु. या कबदूशी pH मूल्य चवदु्यत्दृष्ट्या उदासीनत्व 
दशयचविे, म्हणजेि त्यावर चवदु्यतउच्चय नसिो. 

 
isogonal समकोण 
 

ज्या आकृिीिे सवय कोन समान असिाि अशी. 
 
isogonal conjugates समकोि प्रनियोगी 
 

(पाहा isogonal lines) 
 
isogonal lines समकोि िेिा 
 

कोनाच्या चशरोकबदूिून काढलेल्या व मूळच्या कोनाच्या सम-चद्वभाजकाशी समकोन करणाऱ्या 
रेिानंा (isogogonal conjugates)समकोन प्रचियोगी म्हणिाि. 
 

isolated point एकाकी भबदु 
 

(पाहा acnode) 
 
isomer समघिक 
 

समान घटना असलेल्या दोन ककवा जास्ि सयुंगापंैकी एक. वगेवगेळ्या आणव रिनेमुळे त्या दोन 
ककवा जास्ि सयुंगाचं्या गुणािं फरक आढळिाि. 
(पाहा nuclear isomers) 

 
isomerism समघिकिा 
 

दोन अथवा अचधक संयुगाचं्या रेणूंमधील अणुप्रकार आचण त्यांिी संख्या यामंध्ये फरक नसूनही त्या 
अणूंिी माडंणी वगेवगेळ्या प्रकारे झाल्यामुळे जेव्हा वगेवगेळे संयुग चनमाण होिाि, िेव्हा त्या 
संयुगाि समघटकिा आहे असे म्हणिाि; व त्या संयुगानंा समघटकी म्हणिाि. उदाहरणाथय: 
(अ) C2H6O या रेणुसमासािे दोन पदाथय आहेि 

(१) H3C-O-CH3 मेचथल ईथर व 
(२) H3C-CH2-OH एचथल अल्कोहोल. 

(ब) C3H3Oया रेणुसमासािे दोन पदाथय आहेि. 
(१) H3C-CH2-CH2-OH n.प्रोचपल आल्कोहोल व 
(२) H3C-CH-OH आयसोप्रोचपल 
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| 
CH3 आल्कोहोल. 

 
isomerization 
 

रेणूंिी पनुरयिना करून नवीन पदाथय चमळचवण्यािी चवचिया ककवा प्रचिया. ह्या नवीन पदाथािे 
रैणवसूत्र मूळिेि असून रिनात्मक सूत्र िेवढे वगेळे असिे. 

 
isometric 
 

सारख्या मापािे. 
 

isometric drawing समपनिमाणी नचत्रण 
 

(१) समिाप रेिािें चित्रण- 
(२) लाबंीिी मापे कायम ठेवनू केलेले चित्रण. x = x (u, v), y = (u, v), z = (u, v)या 
अनुरोधाने काढलेल्या आलेखाि लाबंीिी अिंरे न बदलिा काढलेला आलेख. 
(३) िीन ठराचवक अक्षापंासून अंिरे मोजण्याि येिाि. ज्या वस्िूिे चित्रण करावयािे चििी 
पचरमाणे अक्षावर नोंदून घेिाि. नंिर त्या नोंदलेल्या कबदूपासून अक्ष-समािंर रेिा काढिाि. या 
प्रकारच्या चित्रणाि मूळािंले रूप बदलून जािे. उदाहरणाथय, विुयळािे चववृि बनिे. 
 

isometric system 
 

(पाहा cubic system) 
 
isomorph समाकृनि 
 

सारख्या आकृिीच्या स्फचटकापंैकी एक. 
 
isomorphism समाकृनिकिा 
 

सारख्या समात्रिेच्या स्फचटक श्रेणीि आचण अगदी सारखी रूपे असणाऱ्या स्फचटकाि दोन ककवा 
जास्ि संयुगािें स्फचटकीकरण. 

 
isomorphous phases 
 

सारख्या प्रकारिी स्फचटकरिना असण्यािी स्स्थचि. 
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isosceles trapezoid समनिभुज समलंब 
 

ज्याच्या दोन भजुा समान आहेि असा समलंब. 
 
isosceles triangle समनिभुज नत्रकोण 
 

दोन भजुा समान आचण म्हणनू दोन कोन समान असलेला चत्रकोण. 
 

isostatic 
 

जेव्हा पदाथाच्या सवय बाजंूनी सारख्याि मापािा दाब आढळिो िेव्हा. 
 
isostere समसंयुजी इलेक्राियुक्ि 
 

रेणुमध्ये संख्येने आचण रिनेि सारखे इलेक्रान असणाऱ्या दोन ककवा जास्ि पदाथांिील एक. 
अशा पदाथािे वास्िवीय गुण साहचजकि समान असिाि. उदा॰, N2O आचण CO2. 

 
isosteric substances 
 

(पाहा isostere) 
 
isosterism समसंयुजिा 
 

समसंयुजी इलेक्रानयुक्ि असण्यािा पदाथािा गुण. 
 
isothermal process समिाप प्रनिया 
 

िपमानाि बदल न होिा ( न होऊ देिा ) घडून येणारी प्रचिया. 
 
isotonic solutions समपिासिी 
 

(१) समान िियण-दाब असणारी चवद्रव.े 
(२) रक्िरंसाइिका प्रमाण िियण-दाब असणारी चवद्रव.े 
 

isotope समस्िािीय 
 

एकाि रासायचनक मूलद्रव्यािे काही चवचशष्ट प्रकार. या प्रकारािील चवशिे असे की, त्यािें 
आणविमाकं समान असून त्यािे आणवभार चभन्न असिाि. यािाि अथय असा की, 
समस्थानीयाचं्या अणुगभािील प्रोटानसंख्या िीि राहिे, परंिु अणुगभािील न्यरूानसंख्येि फरक 
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झाल्याने आणवभाराि फरक पडिो. समस्थानीय चलचहण्याच्या पििी अनेक आहेि. त्या अशा : 
युरेचनअम-२३५ ककवा U235 ककवा (92 U235). शवेटच्या पििीि जो युरेचनअम समस्थानीय 
दाखचवला आहे त्यािा आणविमाकं ९२ परंिु आणवभार २३५ असिो असे स्पष्ट कळिे. 

 
isotropic body समरूपी पदािष 
 

अशा प्रकारच्या पदाथािील आढळणारे गुण, त्या पदाथाच्या कोठच्याही (मापनाच्या) चदशनेे 
पाचहले िरी सारखेि आढळिाि. पुष्ट्कळ वळेा असे घडिे की, एखादा पदाथय काही गुणाचं्या 
बाबिीि समरूप असला िरी इिर गुणाचं्या बाबिीि िो िसा नसिो. 

 
-ite 
 

(१) रसायनशास्त्राि, ऋण नीििर संयुजेि असलेले मूलद्रव्य ककवा मलूक ज्याि आहे अशा 
अम्लािे लवण दशयचवणारे उपपद (उदा॰, सल्फाइड हे सल्फुरस अम्लािे लवण). 
(२) भू-शास्त्राि खचनजाचं्या नावाच्या शवेटी अशी अक्षरे लाविाि. उदा॰, क्लीव्हाइट, मोनात्छाइट 
इ. 

 
J 
 
joule जाऊल 
 

शक्िीिे एकक = १०७ अगय = १ वाॅट-सेकंद. 
या एककािी चनर्ममिी व्यावहाचरक चवदु्यत-एकक पििीिून झालेली आहे. एक व्होल्ट 
चवदु्यत वियस्वाखाली एक आपेंअर चवदु्यत प्रवाह एक सेकंदभर गेला असिा जेवढी शस्क्ि वापरली 
जािे िेवढ्या शक्िीला १ जाऊल म्हणिाि. 

 
Joule effect जाऊल पनिणाम 
 

रोध करणाऱ्या वाहकािून (ककवा इिर पदाथािून) चवदु्यत प्रवाह जािाना उष्ट्णिा चनमाण होण्यािा 
प्रकार. 
(पाहा Joule’s law) 

 
Joule’s laws जाऊलचे नियम 
 

(१) वायूच्या चदलेल्या वस्िुमानािील अंगभिू शस्क्ि आचण िपमान येवढ्यािंाि परस्परसंबधं 
दशयचवणारा चनयम. वायूिे दमन आचण आकारमान यावंर अंगभिू शस्क्ि अवलंबनू असिे. 
(२) घनरूप संयुगािील रैणव उष्ट्णिा त्याच्यािील सवय घटकाचं्या आणव-उष्ट्णिाचं्या बेरजेएवढी 
असिे. 
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(३) (R) रोध करणाऱ्या वाहकािूंन (I) चवदु्यत प्रवाह (t)काळपयंि जाि असिाना चनमाण होणारी 
उष्ट्णिा I 2 Rt येवढी असिे. 

 
Joule-Thomson effect जाऊल िामसि पनिणाम 
 

काहीएक बाह्यकायय न कचरिा वायिेू प्रसरण होऊ चदले िर िपमानाि जी थोडीशी घट झाल्यािे 
आढळिे चिला ‘जाऊल टॅामसन’ पचरणाम म्हणिाि. वायुरेणूिील संसंग दूर करण्यासाठी काही 
शस्क्ि वायूमध्ये शोचिली जािे, म्हणूनि हा पचरणाम घडून येिो. 

 
K 
 

पोयशम या मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
K-capture K-ग्रास 
 

अणुगभाच्या चकरणोत्सारी रूपािंरािा एक प्रकार. हा प्रकार घडिाना अणुगभाबाहेरिा 
(सामान्यिः K कविािला) एक इलेक्रान अणुगभाि शोचिला जािो, त्यािा प्रोटानशी संबधं 
घडिो व त्यािून एक न्यूरान ियार होिो. या सवय प्रकरणाि आणविमाकं एकाने कमी होिो व 
त्याि वळेी १ पुंज प्रारणशस्क्ि बाहेर पडिे. या (प्रारण) शक्िीला K_x चकरण म्हणिाि. 

 
k-factor 
 

(पाहा multlplication factor) 
 
K-meson के-मेसाॅि 
 

अणूमधील सूक्ष्म घटकणािंा एक प्रकार. हे कण L-meson पेक्षा जड आचण प्रोटानापेक्षा हलके 
असिाि. 

 
K x-ray 
 

K- ग्रास होिाना, अणूमधून बाहेर पडणारी प्रारणशस्क्ि. 
(पाहा K-capture) 

 
kalium 
 

पोयाशम (K) मूलद्रव्यािे लाचटन आचण जमयन भािािंील नाव. चिह्न : K 
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katharometer कॅिािोमीिि 
 

वायुचमश्रणािील, सूक्ष्म प्रमाणाि असलेले वायू शोधून काढण्यासाठी एक उपकरण. ‘चभन्न वायूचं्या 
उष्ट्णीय वाहकिा चभन्न असिाि’ या अनुभवावर हे उपकरण आधारलेले असिे. 

 
kathetometer 
 

(पाहा cathetometer) 
 
kelvin केस्ल्व्हि 
 

चकलोवाट िास दशयचवण्यासाठी कधीकधी केस्ल्व्हन या मापािा उपयोग करिाि. 
 
kelvin effect 

 
(पाहा Thomson effect) 

 
kelvin scale केस्ल्व्हि श्रेणी 
 

(पाहा absolute temperature) 
 
kenotron 
 

उच्च चनवाि अवस्था असलेली चवशोधक (rectifier)नचलका. 
 
Kepler’s laws केप्लिचे नियम 
 

केप्लर (१५७१-१६३०) याने बसचवलेले ग्रहगिीसबंंधी चनयम. कोपर्मनकसच्या कल्पनेनुसार 
ग्रहाचं्या गचि स्पष्ट करून देणारे चनयम :- 
(१) ग्रह सूयाभोविी चववृिाकृचि कके्षि चफरिो. सूयय एका कें द्राि असिो. 
(२) ग्रह सूयाभोविी चफरिाना कें द्र आचण ग्रह यानंा जोडणारी रेिा (अरा) समान कालावधीि 
समानके्षत्र चनमाण करिे. 
(३) सूयाभोविी होणाऱ्या प्रदचक्षणाकालािा वगय आचण सूयापासूनच्या अंिरािा घन यािें गुणोिर 
सवय ग्रहािं समान असिे. 

 
kernel गाभा 
 

लुई आचण लागंम्यूर यानंी रसायनशास्त्रामध्ये प्रिाराि आणलेली संज्ञा. लागंम्यूर याचं्या मिानुसार- 
“अणूवरील आवरण काढून टाकले असिा अणूिा उरलेला भाग. याला ‘केनेल’ म्हणिाि”. उदा॰ 



 अनुक्रमणिका 

चनऑन (वाय)ू च्या अणूवर आवरण नसल्याकारणाने, चनऑन अणु म्हणजेि शून्य चवदु्यत उच्चय 
असलेले ‘केनेल’. अणुगभय आचण २ इलेक्रान ह्यािूंन फ्लुओचरनिे केनेल बनिे, त्याि वरील 
धनचवदु्यत उच्चय ७ असिो. 

 
Kerr effect केि याचंा पनिणाम 
 

(१) एक प्रकारिा चवदु्यत-प्रकाशीय पचरणाम. एखाद्या पायय आचण समरूपी पदाथािून प्रकाशचकरण 
जाि असिाना जर चकरणाशी काटकोन करणारे चवदु्यत के्षत्र पदाथाभोविी चनमाण केले, िर त्या 
पदाथाि चद्व-प्रणमनािा गुण उद भविो. 
(२) जेव्हा प्रिल-चदशाचदष्ट प्रकाश किुयकाच्या िकिकीि अग्रावरून परावर्मिि होिो िेव्हा त्यािे 
चववृिाकृचि चदशाचदष्ट प्रकाशाि रूपािंर होिे. 

 
keto कीिो- 
 

चद्वसंयुजी = COमूलकािी उपस्स्थचि दशयचवणारे उपपद. ह्याला कीटो-गण ककवा काबाचनल-गण 
असे म्हणिाि. 

 
ketol कीिोल 
 

(पाहा ketone alcohol) 
 
ketone कीिोि 
 

चद्वसंयुजी = CO गण ज्याि आहे असा काबयनी संयुग. = CO ला कारबाॅचनल गण असेही म्हणिाि. 
 
ketone alcohol कीिोि आल्कोहोल 
 

= CO अथात keto आचण –OH अथात हायड्रॅास्क्सल गण ज्याि आहेि अशा सयुंगािंी संघवािक 
संज्ञा. 

 
killed steel 
 

ओिण्यापूवी मागंानीज, चसचलकॅान, ककवा कधी कधी अल्युचमनम घालून पूणयपणे डी-ऑस्क्सडाइझ 
केलेले पोलाद. ह्यामुळे घनीभवनािे वळेी वायुचनगयिी बहुिेक करून होि नाही आचण पोलादािे 
उिम पाट होिाि. 

 
killing 
 

धािुशास्त्राि, चवशिेिः ओिकामाच्या पचरभािेि, डी-ऑस्क्सडेशनदशयक संज्ञा. 
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kilo- नकलो- 
 

१००० म्हणजे सहस्त्र दशयचवणारे ग्रीक भािेिील उपपद. 
 
kilocalorie (kcal) नकलोकॅलिी 
 

१००० कॅलरी अथवा १ चकलोग्राम पाण्यािे िपमान १४·५० सें॰ पासून १५·५० सें॰ पयंि िढचवण्यास 
अवश्य लागणारी उष्ट्णिा (पूवी ‘मोठी कॅलरी’ अशा शब्द प्रिाराि असे). 

 
kilocycle नकलोसायकल 
 

कंप्रिेिे माप. एक हजार आवियने. चवदु्यत उत्सजयन ककवा यािायािी चवदु्यत्प्रवाह याि आढळणाऱ्या 
दर सेकंदािील कंपसंख्येिे (अथवा आवियनािें) माप. 

 
kilogram (kg) नकलोग्राम 
 

= १००० ग्राम= २·२०४६ पौंड (अव्हार ् डु प्वा) 
 
kev के ई व्ही 
 

१००० इलेक्रान व्होल्ट दशयचवणारे चिह्न. 
 
kg के जी 
 

चकलोग्रामिे सचंक्षप्ि रूप. 
 
kilo-line 
 

किुयकीय स्रोिािे एकक = १००० मकॅ्सवले. 
 
kilometer (km) नकलोमीिि 
 

= १००० मीटर = १०९४ याडय = ०·६२१४ मलै. 
 
kilometric waves 
 

१००० िे १०००० मीटर येवढ्या िरंगलाबंीिे रेचडओ-िरंग. 
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kilovolt (kV) नकलो-व्होल्ि 
 

= १००० व्होल्ट. 
 
kilo-volt-ampere (kVA) नकलो-व्होल्ि आंपेअि 
 

‘चकलोवाॅट’ असा शब्द न वापरिा, यािायािी चवदु्यत प्रवाहाच्या संदभाि, पुष्ट्कळ वळेा ‘चकलो 
व्होल्ट’ संख्या आचण आंपेअर संख्या यािंा गुणाकार. 

 
kilowatt नकलोवॅाि 
 

(चवदु्यत) काययत्वरा मोजण्यािे एकक 
= ११०० वाॅट = (सुमारे) १⅓हासयपावर. 
(पाहा watt) 

 
kilowatt-hour (kWh, kwhr) नकलो वाि-अवि 
 

चवदु्यत -शक्िीिे एकक. चकलोवाॅट काययत्वरा १ िासपयंि वापरली असिा १ kwh शस्क्ि खिय होिे. 
= १००० वाॅट-िास 
= (सुमारे) १·३४ हासयपावर िासभर. 

 
kindling temperature प्रज्वलि िपमाि 
 

एखादा पदाथय पेटचवला जावा म्हणून अवश्य लागणारे चकमान िपमान. हे िपमान पदाथािे गुण, 
त्यािी रिना यावंर आचण इिर काही बाह्य कारणावर अवलंबून असिे. 

 
kinematic viscosity केवलगनि नवष्ट्यदंिा 
 

चवष्ट्यंदिा आचण घनिा यािें गुणोिर. हा गुण ‘स्टोक’ या एककाि मोजिाि. 
 
kinematics केवलगनिक 
 

चनरचनराळ्या प्रकारच्या गिी आचण स्वाग्रही पदाथावर पडणारे चनरचनराळ्या प्रकारिे िाण 
यासबंंधीिा अभ्यास करणारी यंत्रचवज्ञानािी शाखा. पे्ररकासंबंधी चविार या संदभाि होि नाही. 

 
kinescope गनिदशषक 
 

टेचलस्व्हजन ग्राहकामध्ये चित्र चनमाण करण्यासाठी वापरली जाणारी कॅथोडचकरण नचलका. 
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kinetic energy वेगीय शस्क्ि 
 

याचंत्रक व्यूहाि गिीमधून चनमाण झालेली शस्क्ि. वगेवान कणािी वगेीय शस्क्ि कोणत्याही 
क्षणाला mv2/2 येवढी असिे. यामध्ये m = कणािे वस्िुमान, v = त्यािा वगे (हा वगे मागावरील 
कोणत्याही क्षणाला मोजावयािा). कोणत्याही क्षणाला पदाथािी वगेीय शस्क्ि त्यािील चभन्नचभन्न 
कणाचं्या वगेीय शक्िीच्या बरेजेयेवढी असिे. 

 
kinetic theory of gases वायुनवियक चलद् िेणु-कल्पिा 
 

वायूच्या वागणुकीिे स्पष्टीकरण गचणिावर आधारलेल्या एका कल्पनेने होऊ शकिे. या 
कल्पनेनुसार, वायु अचिशय लहान रेणूंिा बनलेला असून, िे रेणू, वायूने व्यापलेल्या जागेि, 
इिस्ििः सिि कहडि असिाि. चहडण्यािा वगे वायूच्या िपमानावर अवलंबून असिो. रेण ू
गोलाकृचि मानण्याि येिाि. त्यािें परस्परावर आचण भाडं्याच्या िटावर, पूणय स्वाग्रही ित्त्वानुसार, 
आघाि होि असिाि व त्या आघािामुळे वायुदाब चनमाण झालेला असिो. 

 
 kinetics शुद्-गनिक 
 

पे्ररकािें पदाथावर पचरणाम घडल्याकारणाने त्याचं्या गिींि कशा प्रकारिे फेरफार होिाि 
यासबंंधीिा अभ्यास करणारी यंत्रचवज्ञान शाखा. 

 
Kirchhoff’s laws of electric circuits नवदु्यत् सिणीसंबंधी नकशोफ याचें नियम 
 

(१) कोणत्याही एका कबदूशी चमळणाऱ्या चवदु्यत प्रवाहािी बैचजक बेरीज शून्य भरिे. 
(२) बंद चवदु्यत सरणीमध्ये, प्रत्येक चवभागािील प्रवाह आचण रोध याचं्या गुणाकारािी बचैजक बेरीज 
संबंचधि भागािील चवदु्यत -पे्ररणा शक्िीयेवढी असिे. 

 
Kirchhoff’s radiation law नकशोफ याचंा प्रािण नियम 
 

प्रारणाच्या संदभाि उत्सजयनक्षमिा आचण शोिणक्षमिा यािें गुणोिर, सवय पदाथांमध्ये, सारखेि 
भरिे. ह्या गुणोिरािे मूल्य फक्ि िपमान आचण प्रारणािी कंप्रिा यावरि अवलंबनू राहिे. 

 
klystron क्कायस्रोि 
 

इलेक्रान नचलकेिा एक प्रकार. इलेक्रान प्रवाहािील वगेावर काही चवचशष्ट संस्कार केल्यामुळे 
जेव्हा इलेक्रान एकचत्रि होिाि त्या वळेी कंपने चनमाण होिाि; असे ज्या नळीि घडिे त्या 
प्रकारिी इलेक्रान नळी. 
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km के एम् 
 

चकलोमीटर या मापािे संचक्षप्ि रूप. 
 
Kohlrausch’s law कोहल् िाऊश याचंा नियम 
 

चवदु्यत -चवच्छेद्यामध्ये, आयनीभवन पूणय झाले असिाना, चवदु्यत चवच्छेद्यािी वाहकिा त्यािील 
चनरचनराळ्या घटक आयनाचं्या (वैयस्क्िक) वाहकिामलू्याच्या एकदंर बेरजेयेवढी असिे. 

 
Kr 
 

चिप्टान मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
krypton निपॅ्टाि 
 

आविी कोष्टकािील शून्य गटािील शून्य-संयुजी वायुरूप मूलद्रव्य. एक दुर्ममळ वायु. रॅम् से आचण 
रॅव्हसय यानंी १८९८ साली शोचधला. हा वायु वणयहीन, गंधहीन, एकृ-अणुक असून हविेील १०⁶ 
भागाि फक्ि १ भाग येवढा आढळिो, म्हणून दुर्ममळ. आणविमाकं : ३६; आणवभार : ८३·८०; 
चवलयकबदु : —१५७ ० सें॰; क्कथनकबदु : -१५१·५० सें॰; घनिा : ३·७०८ ग्राम/चलटर (प्रमाचणि 
िपमान, दाब). चिह्न : Kr 

 
kVA के व्ही ए 
 

चकलोव्होल्ट-आंपेअर यािे संचक्षप्ि रूप. 
 
kw, kW के डब्ल्यु 
 

चकलोवाॅट यािे सचंक्षप्ि रूप. 
 
kWh, kwhr के डब्ल्यु एच् 
 

चकलोवाॅट-िास यािे संचक्षप्ि रूप. 
 

L 
 

लँबटय या मापािे सचंक्षप्ि रूप. 
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I- 
 

रसायनशास्त्राि लेव्हो म्हणजे वाम दशयचवणारे सचंक्षप्ि रूप. 
 
ƛ (उच्चाि) लाबंडा 
 

‘लाबंडा ’ हे ग्रीक भािेिील मुळाक्षर आहे. िरंग लाबंी दशयचवणारे चिह्न. 
 
L- mesons (light mesons) एल् मेसाॅि 
 

म्य-ूमेसाॅन आचण पाय-मेसाॅन हे दोन्ही प्रकार दशयचवणारी पाचरभाचिक संज्ञा. 
 
La 
 

लँथानस मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
labelling (सूक्ष्म प्रमाणािील अस्स्ित्व हुडकूि काढणे) 
 

चकरणोत्सारी द्रव्यामंध्ये, त्याचं्याि एका समस्थानीयािी, अचिसूक्ष्म प्रमाणाि झालेली चमसळ. 
समस्थानीय त्याि मलूद्रव्यािे असल्याकारणाने, हे चमसळले गेलेले द्रव्य रासायचनक दृष्ट्या िेथे 
अस्स्ित्वाि असल्यािे कळूनही येि नाही. त्यामध्ये आढळून येणाऱ्या चकरणोत्सगाच्या गुणामुळे 
(वास्िवशास्त्रीय शोधनाने) प्रारण-गणकािा उपयोग करून त्यािे अस्स्ित्व ओळखून काढिा येिे. 

 
labile अस्स्िि 
 
laevo – 

 
(पाहा levo) 
 

levo-rotatory 
 

(पाहा levo-rotatory) 
 
lag मंदायि, मागस 
 

(१) साधारणपणे, कालवािक फरक ककवा उशीर. 
(२) स्स्थचिकोण. प्रवियन-सरणीमध्ये, चवदु्यत्शस्क्ि पे्ररणा पुढे असिे आचण चवदु्यत्प्रवाह मागासलेला 
असिो. दोघामंधील अिंर स्स्थचिकोणाने दशयचविाि. 
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lake 
 

एक अचवद्राव्य रंगकारक. धािूच्या आधारावर प्राणी, वनस्पचि ककवा डाबंर ह्यामधील रंगीि वस्िु 
शोिनू घेिल्याने होणारा रंग. 

 
Lambert (L) लँबिष 
 

िकासनािे एकक = दर िौकस सें. मी. वर १/π कँडल. दर िौरस सेंचटमीटर पषृ्ठके्षत्रावरून १ 
लुमेन या मापाने उत्सजयन ककवा परावियन करणाऱ्या प्रकाशािे एकचवध िकासन. 

 
Lambert’s law of absorption लँबिष याचंा शोिणनियम 
 

चवदु्यत किुयकीय प्रारण जेव्हा एकचवध शोिण-माध्यमािून जािे िेव्हा त्याच्या समान जाडीच्या 
प्रत्येक थरामध्ये घडणारे शोिण सारख्याि अंशाने घडिे. 

 
Lambert’s law of illumination लँबिष याचंा दीपिासंबंधी नियम 
 

कबदुरूप उगमस्थानापासून एखाद्या पृष्ठावर पडलेले दीपन, आयाि-कबदूशी काढलेल्या लंबाशी 
आयािचकरण जो कोण करिो त्याच्या ‘को-ज्या’ शी समप्रमाणाि असिे; परंिु जेव्हा आयाि चकरण 
पृष्ठाशी लंबाच्या चदशनेेि आयाि होिो िेव्हा िे दीपन उगमस्थानािे पृष्ठापयंि जेवढे अंिर असिे 
त्याच्या व्यस्िवगाच्या प्रमाणाि असिे. 

 
lamellar structure स्िनिि िचिा 
 

दोन चभन्न द्रव्यािें एका आड एक समािंर थर बसून झालेली रिना. उदा॰, पलाइट. 
 
lamina स्िि, िि 
 

पािळ पापदु्रा. 
 
laminar flow स्िनिि प्रवाह 
 

प्रवाह रेिानुसारी ओघािा एक चवशिे प्रकार. याि द्रवपदाथय समािंर थराचं्या रूपाने वाहाि राहिो; 
परंिु अशा वळेी प्रत्येक थरािील द्रवरूप कणािें वगे सारखेि असिाि असे नाही. घन पदाथाच्या 
शजेारून (मयादेला लागून) जाणाऱ्या चवष्ट्यंदी द्रवाच्या ओघासबंंधी ही संज्ञा वापरिाि. या 
प्रकारिा ओघ संथ असिो. संक्षुब्ध नसिो. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

Langmuir’s adsorption isotherm लागंम्यिू पृष्ठ-शोिण-समिाप 
 

पृष्ठशोिण घडचवणाऱ्या पदाथाि पृष्ठशोचिि झालेल्या वायूराशीिा आचण (त्या स्स्थिीिील) दाबािा 
परस्परसंबधं दशयचवणारे समीकरण. 

 
lanthanides 
 

(पाहा rare earth elements) 
 

lanthanum लंिािम 
 

आविी कोष्टकािले दुर्ममळ अथयस्  गटािले पचहले चत्रसयुंजी धािुरूप मूलद्रव्य. मोसाडंर यानंी 
१८३९ मध्ये शोचधले. आणव िमाकं : ५७; आणवभार : १३८·९२; चवलयकबदु : ८२६० सें॰; सापेक्ष 
घनिा : ६·१५; चिह्न : La. 

 
large calorie मोठी कॅलिी 
 

ही संज्ञा पूवी चकलो-कॅलरी या अथाने वापरीि. 
 
latent energy अप्रकि शस्क्ि 
 

(१) स्थानीय शस्क्ि. 
(२) अप्रकट उष्ट्णिा. 

 
latent heat अप्रकि उष्ट्णिा 
 

िपमानाि फरक होि नसिाना, आचण पदाथािे द्रवरूपािून बाष्ट्परूपाि अथवा घनरूपािून 
द्रवरूपाि, स्स्थत्यिंर होि असिाना पदाथाि शोचिली जाणारी आचण बाष्ट्परूपािून द्रवरूपाि 
अथवा द्रवरूपािून घनरूपाि स्स्थत्यंिर होि असिाना बाहेर पडणारी उष्ट्णिा. 

 
latera recta (अिेकवचि) कें नर्द्का 
 

(पाहा latus rectum) 
 
lateral area पार्श्ष के्षत्रफळ 
 

शकुं, चिचि, चपराचमड ककवा त्यािें समास्च्छन्न या घनाकृिींच्या सवय पाश्वयपृष्ठािें के्षत्रफळ. 
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lateral chromatic aberration पार्टर्श्क वणीय नवचलि 
 

प्रकाशचवज्ञानाि, जेव्हा कभगािून जाणाऱ्या प्रकाशािी प्रचिमा आखापंासून दूर अंिरावर पडिे िेव्हा, 
चभन्नवणाच्या प्रकाशाि घडून येणारे वधयन आचण प्रचिमा अस्पष्ट चदसिाि. या कभग-दोिाला पार्मश्वक 
वणीय चविलन म्हणिाि. 
 

lateral edges पार्श्षधािा 
 

चिचि ककवा चपराचमड यासारख्या आकृिीमधील दोन पाश्वे (पाश्वय प्रिले) ज्या सरलरेिेि परस्परासं 
काटिाि त्या रेिा. 

 
lateral faces पार्श्ष-पृष्ठे 
 

चिचि ककवा चपराचमड यासारख्या आकृिीिील पाया वगळून बाकीच्या बाजंूिी पृष्ठे. 
 
latitude अक्षाशं 
 

चविुववृिाशी समािंर असलेल्या लघुवृिािे चविुववृिपासून उिरेकडे ककवा दचक्षणेकडे कोनात्मक 
अंिर. 

 
latitude of a place एखाद्या नठकाणाचा अक्षाशं 
 

पृर्थ्वीपृष्ठावरील कोणत्याही चठकाणािे चविुववृिापासून उिरधु्रवाकडे ककवा दचक्षणधु्रवाकडे त्या 
चठकाणािून जाणाऱ्या रेखाशंाच्या अनुरोधाने योजलेले कोनीय अंिर. चविुववृि अक्षाशं = ००; 
उिरधु्रव अक्षाशं = +९०० = ९०० उिर. दचक्षणधु्रव अक्षाशं = -९०० = ९०० दचक्षण. 

 
lattice जालक 
 

(पाहा space lattice) 
 
lattice constants जालक स्स्ििाकं 
 

अवकाश जालकािील एकक घटाच्या सवय बाजंूिी लाबंी एंग्ष्ट्रोम एककाि दाखचवली असिा 
येणारे आकडे. 

 
lattice energy जालक शस्क्ि 
 

(पाहा heat of solution) 
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lattice parameter जालक चल-पनिमाण 
 

िीन प्रधान अक्षापंैकी एकाच्या समािंर चदशनेे मोजलेली, अवकाश-जालकािल्या 
परस्पराशंजेारच्या कबदंूिी, अंिरे. अवकाश-जालकाला िीन पचरमाणे असिाि, आचण ही चिन्ही 
चनरचनराळी असू शकिाि, एकसारखी असू शकिाि ककवा त्यािील फक्ि दोनि एकसारखी असू 
शकिाि. 
 

latus rectum of a hyperbola अपास्िाची कें नर्द्का 
 

अनु-अक्षाशी काटकोनाि आचण कें द्रािून जाणारी जीवा. 
 
latus rectum of an ellipse दीघषवृत्ताची कें नर्द्का 
 

बृहद-अक्षाशी काटकोनाि असणारी आचण कें द्रािून जाणारी जीवा. 
 
latus rectum of a parabola अन्वस्िाची कें नर्द्का 
 

अक्षाशी काटकोनाि असणारी आचण कें द्रािून जाणारी जीवा. 
 
Laue diffraction pattern लाऊए नवविषि आकृनिनवशेि 
 

(पाहा Laue pattern) 
 
Laue method लाऊए िीनि 
 

स्फचटक चवश्लेिणासंबधंी. यामध्ये, अनेकवणी क्ष-चकरण, एक लहान स्थानबि स्फचटक आचण 
सपाट पडदा (बहुधा फोटोिी काि) अशा साधनािंा उपयोग कचरिाि. ‘लाऊए चठपका’ म्हणजे 
एखाद्या सूचिचछद्रािी ककवा लहानशा स्फचटकािीि प्रचिमा असून, क्ष-चकरण स्फचटकािून 
गेल्याकारणाने ियार होणाऱ्या चववियन आकृिीिा िो एक चवशिे भाग असिो. 
 

Laue pattern लाऊए नवविषि आकृनि नवशेि 
 

चववर्मिि (‘क्ष’) प्रकाशचकरणािंी फोटो-पििीने झालेली नोंद. एका बारीक चछद्रािून ककवा 
फटीिून आलेले क्ष-चकरण एका स्फचटकावर पडले म्हणजे चववर्मिि चकरण सवय चदशानंा काही 
चनयमानुसार पसरिाि. 

 
Laue photograph लाऊए प्रकाशनचत्र 
 

लाऊए पििीने घेिलेला स्फचटक-चववियनािा फोटो. 
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Lane spot लाऊए नठपका 
 

(पाहा Laue method) 
 
Lauritsen electroscope लाऊनिर् सेि नवदु्यत् -दशषक 
 

सी. सी. लाऊचरट सेन यानी योचजलेला चवदु्यत दशयक. याच्याि सुवणयपत्राचं्या ऐवजी क्वाटयझ् िा 
धागा बसचवलेला असिो. चवदु्यत के्षत्रािील पे्ररकामुंळे धागा चफरिो, परंिु त्याच्यािील 
स्स्थचिस्थापकिेच्या गुणामुळे िो पुन्हा पचहल्याप्रमाणे होिो. लहान सूक्ष्मदशयकािून धाग्यािे 
चनरीक्षण करिा येिे. 
 

Lava नशलािस 
 

पृर्थ्वीच्या अिंरंगािून बाहेर पडणारा, प्रखर िपमान असलेल्या खडक, धािु, अधािु इत्याचदकािें, 
चविळलेल्या अवस्थेिील, रूप. 

 
law of conservation of energy शक्िीच्या अक्षय्यिेसंबंधी नियम 
 

शस्क्ि चनमाण होऊ शकि नाही ककवा चििा नाशही होऊ शकि नाही. कोणत्याही बदं व्यूहामधील 
सवय प्रकारच्या शक्िींिी एकंदर बेरीज कायमि राहिे. अशा वळेी एका प्रकारच्या शक्िीिे दुसऱ्या 
प्रकाराि रूपािंर होऊ शकिे येवढेि. 

 
law of conservation of mass वस्िुिेच्या अक्षय्यिेसंबंधी नियम 
 

कोणत्याही व्यूहािील वस्िु आचण शस्क्ि यािंी एकंदर बरेीज कायम राहिे. यािा अथय असा की, 
नेहमीच्या रैणव चवचियामंध्ये, चवचियेि भाग घेणाऱ्या सवय घटकाचं्या वस्िुमानािंी एकंदर बेरीज, 
चवचियेनंिर चनिन्न झालेल्या घटकाचं्या वस्िुमानाचं्या एकदंर बेरजेयेवढी असिे. आणव प्रचियेि 
भाग घेणाऱ्या सवय वस्िुमानािंी व शक्िींिी प्रारंभीिी बरेीज प्रचियेनंिरच्या बेरजेयेवढी असिे. 
अथात  वस्िूिे जरी शक्िीि रूपािंर झालेले आढळि असले िरी वरील सयुंक्ि चनयमाला बाध येि 
नाही. 

 
law of conservation of matter वस्ि्ूच्या अक्षय्यिेसंबंधी नियम 
 

वस्िूच्या अक्षय्यिेसबंंधी हा चनयम नेहमीच्या रैणव चवचियासबंंधी समजिाि. अशा वळेी वस्िूिे 
शक्िीि झालेले रूपािंर अत्यंि सूक्ष्म (न गण्य) प्रमाणाि असिे. 
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law of conservation of moments पनिबलाचं्या अक्षय्यिेसंबंधी नियम 
 

ज्या प्रचियेि कणािें एकमेकावंर आघाि घडून येिाि िीमध्ये, आघािापूवी आचण आघािानंिर, 
आघाि करणाऱ्या कणाचं्या पचरबलािंी एकंदर सचदश बरेीज कायम राहिे. 

 
law of constant proportions अचल प्रमाणाचंा नियम 
 

(पाहा law of definite proportions ) 
 
law of cooling शीिकिणाचा/भविाचा नियम 
 

(पाहा Newton’s law of cooling) 
 
law of cosines को-ज्या नियम 
 

(पाहा cosine law) 
 
law of definite proportions अचल प्रमाणाचंा नियम 
 

एका संयुगाच्या कोणत्याही नमुन्याि, त्याच्या घटक मूलद्रव्याचं्या वजनािें प्रमाण अिल असिे. 
(याला law of constant proportions असेही म्हणिाि.) 

 
law of diffusion नवकीिणाचा नियम 
 

(पाहा Graham’s law) 
 
law of distribution नवभाजिाचा नियम 
 

(पाहा distribution law ) 
 
law of Dulong and Petit ड्युलोंग आनण पनिि नियम 
 

(१) मूलद्रव्याचं्या चवचशष्ट उष्ट्णिा त्यांच्या आणव भाराशी व्यस्ि प्रमाणाि असिाि. 
(२) घनावस्थेिील सवय मलूद्रव्याचं्या आणव उष्ट्णिा समान मूल्याच्या, म्हणजे ६·२ येवढ्या, 
असिाि. आणव उष्ट्णिा = ५·९६ कॅलरी, दर ग्राम अणु दर अंश सेंचटगे्रड. 
आणव उष्ट्णिा = चवचशष्ट उष्ट्णिा X आणवभार = ६·२ 
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law of electrostatic attraction नवदु्यत् -स्स्िनिक आकिषणाचा नियम 
 

(पाहा Coulomb’s law) 
 
law of equivalence of mass and energy वस्िुिा आनण शस्क्ि याचं्या सममूल्यिेसंबंधी नियम 
 
 

(पाहा Einstein’s law of the equivalence of mass and energy) 
 
law of equivalent proportions सममूल्य प्रमाणाचंा नियम 
 

 एकाि वजनाच्या एका मलूद्रव्याबरोबर वगेवगेळ्या रीिीने संयोचगि होणाऱ्या दोन मूलद्रव्याचं्या 
वजनािें एकमेकाबंरोबरिे प्रमाण, एकमेकाशंी संयोचगि होिाना, त्या दोन मलूद्रव्याचं्या वजनाच्या 
प्रमाणाइिके असिे. 

 
law of exponents घािाकं नियम 
 

बैचजक गुणाकार-भागाकाराि वापरावयािा चनयम. ज्या घािाकंी पदािंा गुणाकार करावयािा 
असिो त्याचं्यािील आधारपद समान असले िर गुणाकारािील घािाकं पदाचं्या वैयस्क्िक 
घािाकंाचं्या बेरजेबरोबर असिो. ज्या घािाकंी पदािंा भागाकार करावयािा असिो त्याचं्यािंील 
आधारपद समान असले िर भागाकारािील घािाकं घािाकंाचं्या वजाबाकी येवढा असिो. 

 
law of illumination दीपिाचा नियम 
 

(पाहा Lambert’s law of illumination ) 
 
law of mass action वस्िुिेविील नवनियेसंबंधी नियम 
 

जेव्हा एखादी व्युत्िमी चवचिया समिोल स्स्थिीपयंि पोहोििे िेव्हा, समीकरणाच्या एका बाजूच्या 
चियाशील वस्िुमानािंा गुणाकार आचण दुसऱ्या बाजूच्या चियाशील वस्िुमानािंा गुणाकार ह्यािें 
गुणोिर अिल असिे. हे गुणोिर िपमान आचण दमन याचं्या अनुरोधाने बदलिे. एक-स्स्थचि 
चवद्रवाि, चियाशील वस्िुमान त्या स्स्थिीिील घटकािा ‘मोल’ अपूणांक म्हणूनही समजिा येिे. 
 

law of multiple proportions गुनणिप्रमाणाचंा नियम 
 

जेव्हा दोन मूलद्रव्ये एकापेक्षा जास्ि प्रमाणाि सयंोचगि होिाि, म्हणजेि एकापेक्षा जास्ि प्रकारिी 
संयुगे ियार करिाि, िेव्हा एका मूलद्रव्याच्या वजनािे, त्याि वजनाबरोबर संयोचगि होणाऱ्या 
दुसऱ्या मूलद्रव्याच्या वजनाशी, गुणोिर लहान पूणांकी असिे. 

 



 अनुक्रमणिका 

law of octaves सप्िकाचंा नियम 
 

मेंडेचलएफ याने बसचवलेल्या रासायचनक मूलित्त्वाचं्या आविी कोष्टकाि आढळून येणारा एक 
चनयम. या चनयमानुसार मूलित्त्वािें गुण, काही ठराचवक अंिराने, चनरचनराळ्या मूलित्त्वाि 
आढळून येिाि. 

 
law of partition नवभाजिाचा नियम 
 

(पाहा distribution) 
 

law of proportionality प्रमाणबद्िेचा नियम 
 

दमन आचण िाण यािंा परस्पर संबंध. 
(पाहा Hooke’s law) 

 
law of reciprocal proportions 

व्यस्ि प्रमाणािंा चनयम 
 

(पाहा law of equivalent proportions) 
 
law of reflection पिाविषि नियम 
 

परावियन कोन आयाि कोनायेवढा असिो. 
 
law of signs नचह्नासंबंधी नियम 
 

गचणिाि रूढ असलेला, धन आचण ऋण चिह्नाचंकि संख्याचं्या गुणाकारासंबधंी, चनयम. एका 
चिह्नाचंकि संख्येला दुसऱ्या चिह्नाचंकि संख्येने गुणिाना प्रथमिः त्या सखं्यािंा चिह्न-चनरपेक्ष 
गुणाकार करावा व नंिर त्या गुणाकाराला पुढील चनयमानुसार चिह्न लावाव.े गुण्य आचण गुणक 
समान चिह्नाचंकि असल्यास गुणाकार धनचिह्नाचंकि असिो. परंिु िे असमान चिह्नाचंकि असल्यास 
गुणाकार ऋणचिह्नाचंकि असिो. 

 
law of sines ‘ज्या’ संबंधी नियम 
 

चत्रकोणािी कोणिीही भुजा आचण चिला संमुख असलेल्या कोनािी ज्या (sine) यािें गुणोिर सवय 
भजुाचं्या बाबिीि सममूल्य असिे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

law of sines of spherical triangles गोलीय नत्रकोणािील ‘ज्या’ संबंधी नियम 
 

गोलीय चत्रकोणािील भजुा व कोण यािंा परस्परसंबधं दाखचवणारा चनयम. प्रत्येक गोलीय 
चत्रकोणािील भजेुिी ‘ज्या’ आचण संमुख कोनािी ‘ज्या’ ह्या त्या भजुाचं्या प्रमाणाि असिाि. 

 
law of the lever ििफेसंबंधी नियम 
 

िरफेवर (दाडंीवर) लावलेले दोन पे्ररक ककवा दोन वजने जेव्हा समिोलाि असिाि िेव्हा िी 
अनुिमे त्याच्या िरफलाबंीशी व्यस्ि प्रमाणाि असल्यािे आढळिे. यािाि अथय असा की, वजने 
आचण त्यािें िरफ-भजु यािें गुणाकार समान मापािे असिाि; ककवा टेकूभोविी मोजलेल्या सवय 
पे्ररकाचं्या पचरवलािंी एकंदर बैचजक बेरीज शनू्य भरिे. 

 
law of the mean मध्यमासंबंधी नियम 
 

यालाि mean value theorem असे नाव आहे.a≤ x≤ b या अंिरामध्ये f(x) हे फल जर एकमूल्य 
आचण अखंडमूल्य असेल आचण f’(x) हे फल a<x<b या अंिरामध्ये चवचनचिि असेल िर a आचण 
b यामध्ये c ही एक अशी राचश असिे की f (b) –f (a) = (b-a) f’(c). 

 
 law of the photochemical equivalent प्रकाश-िासायनिक सममूल्याचा नियम 
 

(पाहा Einstein’s law of the photochemical equivalent.) 
 
law of the refraction of light प्रकाश-प्रणमिासंबंधी नियम 
 

प्रकाशचकरण जेव्हा एका माध्यमािून दुसऱ्या, जास्ि घनिेच्या, माध्यमाि जािो िेव्हा त्यािा मागय 
लंबाकडे कलिो (लंब आयाि-कबदूपाशी पृष्ठावर कढावयािा). त्याच्या उलट प्रकाशचकरण जेव्हा 
एका, जास्ि घनिेच्या, माध्यमािून दुसऱ्या, कमी घनिेच्या, माध्यमाि जािो, िेव्हा त्यािा मागय 
लंबापासून दूर कलिो. 
आयाि कोणािी ‘ज्या’ आचण प्रणचमि कोणािी ‘ज्या’ यािें गुणोिर दशयचवणाऱ्या अंकाला प्रणमन 
गुणाकं म्हणिाि, आचण या चनयमाला स्नेल यािंा चनयम असे नाव आहे. 

 
laws of thermodynamics ऊष्ट्म-गनिकासंबंधी नियम 
 

पनहला नियम : शस्क्ि नव्याने उत्पन्न होऊ शकि नाही ककवा चििा नाशही होऊ शकि नाही. 
दुसिा नियम : (उष्ट्णिेच्या संदभाि) सवय व्यूह हळू हळू समिोल अवस्थेकडे जाि असिाि 
(यावरून असे आढळून येिे की, उष्ट्णिा एका पदाथांिून दुसऱ्या जास्ि गरम पदाथाि आपोआप 
जाऊ शकि नाही.) 
निसिा नियम : पूणयपणे स्फचटकावस्थेि असलेल्या पदाथािा व्यचिकार (एंरोपी), Oo K 
िपमानाि, शून्य असिो. 



 अनुक्रमणिका 

law of universal gravitation नवर्श्व्यापी गुरुत्वाकिषणाचा नियम 
 

यालाि न्यूटनिा गुरुत्वाकियणासबंंधीिा चनयम म्हणिाि. प्रत्येक वस्िुमय कण दुसऱ्या वस्िुमय 
कणाला आकिूयन घेि असिो. आकियक पे्ररकािे मूल्य, त्या कणाचं्या वस्िुमानाचं्या गुणाकाराशी 
समप्रमाणाि आचण त्याचं्या मधल्या अंिराच्या वगाच्या व्यस्ि प्रमाणाि असिे. 

 
L. C. M. (least common multiple) लघुिम साधािण नवभाज्य 
 

दोन ककवा अचधक संख्यानंी पूणय भाग जाईल अशी लहानाि लहान संख्या उदा॰. २१ ही संख्या ७ 
आचण ३ यािंा लघुिम साधारण चवभाज्य आहे. 

 
le Chatelier’s law ल शिॅनलए याचंा नियम 
 

िपमान आचण दमन यासारख्या बाह्य कारणानंी जर एखाद्या व्यूहाच्या समिोल अवस्थेि फरक 
पडला िर िो फरक अशा रीिीने घडिो की बाह्य कारणािंा पचरणाम शक्य िेवढा कमीि कमी 
व्हावा. 
 

leaching निक्षालि 
 

अचवद्राव्य पदाथािील चवद्राव्य घटक धुवनू वगेळा काढण्यािी प्रचिया. उदा॰, धािु पािाणािील 
चवद्राव्य धािु-मािीवर पचरणाम न करणाऱ्या चवद्रावकाि चवरघळवनू नंिर त्या चवद्रावकािून धािूिे 
चनके्षपण करणे. या प्रचियेला lixiviation असेही म्हणिाि. 

 
 lead नशसे 
 

आविी कोष्टकािले िौर्थ्या गटािील धािुरूप मलूद्रव्य. आणव िमाकं : ८२; आणवभार : २०७·१; 
सें॰; चवलय-कबदु : ३२७.५० सें॰; क्कथन-कबदु : १६२०० सें॰; सापेक्ष घनिा : ११·३४; सयुंजा : १ िे 
४. या धािूिी पडदी वापरल्याने क्ष-चकरण ककवा ित्सम िीव्र प्रारणापासून संरक्षण होऊ शकिे. 
चिह्न : Pb. स्स्थर समस्थानीय : Pb204 (नैसर्मगक चवपलुिा १·५ %); Pb206 (२३·६%); Pb207 
(२२.६%); Pb208 (५२.३%). Pb हा समस्थानीय वगळला िर चशशािे बाकीिे सवय समस्थानीय 
हे िीन नैसर्मगक चकरणोत्सारी श्रेणींिी (अ-चकरणोत्सारी) अंत्यफले आहेि. 
 

least common denominator लघुिम समच्छेद 
 

दोन ककवा अचधक अपूणांकाचं्या छेदािील सवाि लहान असा समान गुणक. यालाि L. C. D असे 
संचक्षप्ि रूप देिाि. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

least common multiple लघुिम साधािण नवभाज्य 
दोन ककवा अचधक संख्यामंधील सवय अचवभाज्य अवयवािंा, त्यािें या सखं्यािंील जास्िीि जास्ि 
घाि घेऊन केलेला, गुणाकार. संचक्षप्ि : L. C. M. (ल. सा. चव.).१२, ८, ९ यािंा ल. सा. चव : 
७२. 
 

least-time principle नकमाि कालावधीचा नियम 
 

(पाहा Fermat’s principle ) 
 
left-hand rule वाम हस्िाचा नियम 
 

किुयकीय के्षत्रािील पे्ररक रेिािंी चदशा ठरचवण्यासबंंधी हा चनयम आहे. डाव्या पंजािी पचहली िीन 
बोटे (अंगठा, िजयनी, मधले बोट) चनबधंनाचं्या अक्षापं्रमाणे परस्पराशंी काटकोनाि ठेवावी. 
चवदु्यत्प्रवाहाच्या चदशशेी मधले बोट समािंर धरले आचण िजयनी किुयकीय के्षत्राशी समािंर धरली िर 
अंगठा दमनािी चदशा दाखचविो. उजव्या पजंािी बोटे वरीलप्रमाणे वापरली िर प्रवर्मिि प्रवाहािी 
चदशा ठरचवणे शक्य होिे. 
 

left-handed elliptically polarized wave वाम-हस्िी नववृत्तीय नदशानदष्ट ििंग 
 

िरंग ज्या चदशनेे पढेुपुढे सरकि असिो त्या चदशनेे िोंड करून चनरीक्षक उभा आहे अशी कल्पना. 
वाम चववृिीय चदशाचदष्ट िरंगािा गुण असा असिो की त्याच्या अपसरणािी चदशा अपसव्य रीिीने 
पचरवचलि होि असिे. 

 
left-handed quartz वाम-हस्िी क्वार् षझ 
 

अशा प्रकारच्या क्वाटयझ् मध्ये (गारेमध्ये) चदशादेशनप्रिल डावीकडे, म्हणजेि अपसव्य रीिीने, 
पचरवचलि होिे (येथे चनरीक्षक प्रकाशाच्या उगमस्थानाकडे पाहाि आहे असे मानावयािे). 

 
legal ohm वैध ओहम 
 

(पाहा international ohm) 
 

legend वणषि 
 

आकृचि, आलेख, इत्याचदकाि वापरलेल्या चिह्नािें स्पष्टीकरणात्मक वणयन. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

lemniscate लेस्म्िस्केि 
 

काटेचशअन चनबंधनाि (x2+y2)2 =a2(x2-y2) आचण धु्रवीय चनबधंनाि r2 =a2 cos 2 θ. या 
समीकरणािंा आलेख. हे वि मराठी ‘ळ’ अक्षरािील विरेिेप्रमाणे असिे. 
 

Leisegang phenomena लाइझेगागं आनवष्ट्काि 
 

पोयाशम िोमेट सारखा एखादा संयुग चजलेचटनच्या जेलमध्ये चवद्रचवला आचण त्याि चसल्व्हर 
नायरटेसारख्या दुसऱ्या द्रवािे अपस्करण होऊ चदले िर जो चसल्व्हर िोमेटिा चनके्षप ियार होिो 
त्यामध्ये हा आचवष्ट्कार आढळिो. चनके्षप समकें द्री वलयाकृिींि आचण स्वच्छ जेल मध्यंिरीच्या 
जागािं, असा हा देखावा असिो. या आचवष्ट्कारािे कारण अद्याचप चनर्मववादपणे सागंिा येि नाही. 
 

lens भभग 
 

प्रणमन घडचवणाऱ्या माध्यमािा एक चवचशष्ट प्रकारिा िुकडा. हा पारदशयक असून त्यािी दोन्ही पषृ्ठ े
गोलाकृचि आचण समानाक्ष असिाि. 

 
lens distortion भभग-नवकृनि 
 

प्रकाशचवज्ञानाि, कभगाच्या आखापासून चभन्न कोनीय अंिरावर असलेल्या पदाथांच्या प्रचिमा 
सारख्या प्रमाणािं वर्मधि होि नाहीि असे या चवकृिीिे रूप असिे. हा जरी ‘चविलना’ िा एक 
प्रकार असला िरी त्याला सरसकट ‘चवकृचि’ येवढेि म्हणिाि. 

 
lens system भभग-व्यहू 
 

कभगािंी योजनाबि माडंणी. दोन ककवा अचधक कभगािंी अशा रीिीने माडंणी करण्याि येिे की 
त्यायोगे परस्पराचं्या चवचशष्ट गुणािंा उपयोग होऊन त्यािून एकसंघी प्रकाशीय उपकरण ियार 
व्हाव.े 

 
Lenz’s law लेन्झ याचंा नियम 
 

किुयकीय के्षत्रामंध्ये वलयािी हालिाल होिाना त्याि (एक प्रकारिा) चवदु्यत्प्रवाह प्रवर्मिि होिो 
आचण त्या प्रवर्मिि प्रवाहािी चदशा, प्रवियन चनमाण करणाऱ्या हालिालीला चवरोध व्हावा अशा, 
प्रकारिी असिे. लेन्झ याचं्या चनयमािा अथय असा की, प्रवर्मिि (चवदु्यत) प्रवाहािून मूळच्या 
हालिालीला चवरोध करणारा पे्ररक चनमाण होिो. 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

lepton लेप्टि 
 

इलेक्रान, पॅाचझरान, न्यूरीनो, अँचट-न्यूरीनो आचण फोटान या सवांना चनदशयक (संघवािक) 
शब्द. 

 
lever ििफ, किावणी 

एक कडक (न वाकणारा) गज. टेकूच्या आधाराने आचण गजाच्या एका टोकाशी (वजन ककवा) 
पे्ररक लावनू वजने उिलण्यासाठी (सरकवण्यासाठी) िरफेिा उपयोग करिाि. िरफािें प्रकार 
:— 
पचहला प्रकार : टेकू िरफेच्या खालच्या अंगाला, वजन मध्ये कोठेिरी आचण पे्ररक िरफेच्या 
टोकाशी. 
दुसरा प्रकार : टेकू िरफेच्या टोकाशी आचण खालच्या अगंाला. 
चिसरा प्रकार : टेकू िरफेच्या टोकाशी आचण वरच्या अंगाला. 
(पाहा law of the lever) 
 

lever arm ििफेचा भुज 
 

िरफेच्या संदभाि, भजु म्हणजे टेकूपासून वजनािे अिंर, ककवा टेकूपासून पे्ररकाच्या चदशशेी, 
काटकोनाि मोजलेले, अंिर. 
(पाहा condensation level) 
– 

levo-(laevo)-वाम 
 

प्रकाशीय चदशादेशनाच्या बाबिीि पदाथय जेव्हा वाम-वलयी असिो, िेव्हा या उपपदाने िसा चनदेश 
करिाि. levo–- िा संके्षप l-असाही करिाि. 

 
levo-eompound वाम संयुग 
 

प्रकाशीय चदशादेशनाच्या सदंभाि डाव्या चदशनेे पचरवलन घडवनू आणणारा संयुग. 
 
levo-rotatory वामवलयी 
 

प्रकाशीय चदशादेशनाच्या सदंभाि डाव्या अंगाला वळणारे; ककवा अपसव्य मागाने वळणारे. संचक्षप्ि 
रूप l. laevo-rotatory असेही चलचहिाि. 

 
levo-rotatory compound वामवलयी संयुग 
 

प्रकाशीय चदशादेशनाच्या संदभाि डाव्या चदशनेे (डावीकडून उजवीकडे) पचरवलन घडवनू 
आणणारा संयुग. हा संयुग प्रकाशीय चियाशील असिो. 
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Li 
 

चलचथअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
lifting condensation level 
 

(पाहा condensation level) 
 
light प्रकाश 
 

प्रकाशाप्रमाणे संवदेन घडचवणारे चवदु्यत किुयकीय प्रारण. यािे िरंग ४X१०-५ िे ७·७X१०-५ सें. मी. 
लाबं असिाि. याला पुष्ट्कळ वळेा दृश्य प्रकाश असेही म्हणिाि. त्याि पििीला अनुसरून 
‘उपारुण प्रारण’ आचण ‘नीलािीि प्रारण’ यानंा, िे चदसि नसले िरी, अनुिमे ‘उपारुण प्रकाश’ 
आचण ‘नीलािीि प्रकाश’ म्हणण्यािा प्रघाि आहे. प्रकाशवगे, २·९९८६ X १०९० सें. मी./सेकंद 
येवढा असिो. 

 
light alloy हलका संनमश्र धािु 
 

अल्प सापेक्ष घनिेिा चमश्रधािु. उदाहरणाथय : मगॅ्नेशम आचण अल्युचमनम यािें संचमश्रण. 
 
light flux प्रकाश स्त्रोि 
 

(पाहा luminous flux) 
 
light mesons हलके मेसाॅि 
 

(पाहा l-mesons) 
 
light metal हलका धािु 
 

अल्प सापेक्ष घनिा असणारा धािु. उदा॰, बेचरचलअम, मगॅ्नेशम अथवा ॲल्युचमनम. 
 
light quantam प्रकाशपंुज 
 

फोटान (प्रकाश-कण.) 
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light sensitive प्रकाशसंवेदी, प्रकाशसंवेदिशील 
 

दृश्य प्रकाश पदाथावर पाडला असिा िेथे प्रकाशचवदु्यत -पचरणाम झाल्यािे आढळण्यािा गुण. या 
प्रकारिा गुण असणाऱ्या पदाथाला ‘फोटोसंवदेी’ असेही म्हणिाि. 

 
light-vector प्रकाश-सनदश 
 

प्रकाश िरंगािा मागय. प्रकाशिरंग, अवकाशािून जािाना, कोणत्याही कबदूशी आचण कोणत्याही 
क्षणाला कशा प्रकारिा आढळिो िे दशयचवणारी आलेख रेिा. कंपनािून प्रकाशिरंग चनमाण 
होिाना, चवदु्यत के्षत्रािी चदशा आचण अपसरण, आलेखािील रेिेच्या चदशवेरून आचण चिच्या 
लाबंीवरून स्पष्ट होिाि. 
 

light-year प्रकाश-विष 
 

अंिरािे ज्योचिष्ट्यकीय एकक. चनवाि प्रदेशाि. एका विाि प्रकाश जेवढे अिंर िालून जािो िे,  
सुमारे ५·८७८ X १०१२ मलै. 

= ९·४७ X ०१०१२ चकलोमीटर. 
 
lignite नलग्िाइि 
 

दगडी कोळशािा सवांि नरम प्रकार. ‘पीट’ शी बरेि साम्य असिे. सामान्यिः िपचकरी रंगािा 
असल्याकारणाने ‘ब्राऊन कोल’ असेही म्हणण्यािा प्रघाि आहे. 

 
like terms सजािीय पदे 
 

गचणिाि, ज्या पदािें सासं्ख्यक गुणाकं चभन्न असिाि परंिु बैचजक भाग समान असिाि अशी पदे : 
उदा॰, 5b, 10bआचण 5b2d, 10b2d इ. 

 
limacon नलमासोि 
 

r = a + b cos θ या समीकरणािा आलेख 
 
limit सीमा, मयादा 
 

कसल्या िरी प्रकारिी सीमा. उदाहरणाथय, बहुकोणािील भजुसखं्या वाढू लागली म्हणजे एक वळे 
अशी येिे की त्या बहुकोणािे अंिवृयि आचण बचहवृयि समरूप होिाि. भजुसंख्या = ∞ होणे ही 
मयादा समजिाि. त्यािप्रमाणे ½+¼+⅛+. . . . या अनंि श्रेणीिी बेरजेिी सीमा = ∞ असून 
त्या श्रेणीिी बेरीज १ होिे. 
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limit of error तु्रनि-सीमा 
 

जेव्हा राचश दुसऱ्या दशाशंस्थळापयंि चबनिूक आहे असे म्हटले जािे िेव्हा त्या राशीिील िूक 
±०·००५, येवढी असिे असा त्यािा अथय असिो. चिसरे दशाशं स्थान अचनचिि मानले जािे, म्हणून 
दुसरे चनचिि समजिाि. 

 
limit of proportionality प्रमाण-मयादा 
 

वास्िवशास्त्राि एक चनयम आहे की दाब वाढिो िसा िाणही वाढिो. अथाि दाब व िाण हे सम 
प्रमाणाि आहेि असा त्यािा अथय असिो. परंिु पदाथािील स्वाग्रहाला काही मयादा असिे. म्हणनू 
असे म्हणण्यािा प्रघाि आहे की, दाब व िाण काही मयादेिि समप्रमाणाि असिाि. 

 
limits of integration संकलिाचे सीमाकं 
 

चवचनचिि सकंलनाि, ज्या फलािे संकलन करावयािे असिे त्याला वरिी आचण खालिी अशा 

दोन सीमा घालण्याि येिाि. उदा. यामंध्ये a हा उच्च सीमाकं आचण b हा नीि सीमाकं 
समजिाि. 

 
line िेिा 
 

एक-पचरमाणी रिना. गचिमान कबदूिा पथ. भचूमिीि रेिेला लाबंी असिे परंिु रंुदी ककवा जाडी 
नसिे. नुसिे रेिा म्हटले िर सरळरेिा असा सकेंि आहे. 

 
line of centres मध्य-भुजा 
 

दोन वृिािें मध्यकबदू जोडणारी सरळ रेिा. 
 
line of intersection छेदि-िेिा 
 

दोन प्रिलानंा समान असणारी रेिा. या रेिेमध्ये प्रिले एकत्र येिाि ककवा परस्परानंा छेदिाि. 
 
line of force पे्रिक िेिा 
 

(१) चवदु्यत अथवा किुयकीय के्षत्रािील (काल्पचनक) रेिा. ही रेिा कोणत्याही कबदूशी आढळणाऱ्या 
के्षत्रिीव्रिेशी आचण के्षत्र-चदशशेी एकरूप झालेली असिे. 
(२) किुयकीय स्त्रोिािे एकक = १ मकॅ्स्वले. 
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line of magnetic flux किुषकीय स्त्रोि िेिा 
 

किुयकीय के्षत्रािील आलेखवजा रेिा. कोणत्याही कबदूशी आढळणाऱ्या के्षत्राच्या चदशशेी ही आलेख 
रेिा एकरूप असिे. ‘किुयकीय स्त्रोिािे एकक’ असा या रेिेिा उपयोग करिाि. एक रेिा म्हणजे 
एक मकॅ्स्वले. या किुयकीय स्त्रोिरेिेला ‘किुयकीय प्रवियन रेिा’ असेही म्हणिाि. 
(पाहा magnetic line of force) 
 

line of magnetic induction किुषकीय प्रविषि िेिा 
 

(पाहा line of magnetic flux) 
 
line of sight दृनष्ट-िेिा 
 

चनरीक्षकािा डोळा आचण बघावयाच्या पृष्ठावरिा, अथवा आलेखाि दाखवावयािा, एखादा चवचशष्ट 
कबदु यानंा जोडणारी रेिा. 

 
line pair िेिा-युग्म 
 

वणालेखीय चवश्लेिणाि, या पाचरभाचिक शब्दामंध्ये दोन वणयरेिािंा समावशे होिो. एक चवश्लेिण 
रेिा म्हणजे चजिी िपासणी करावयािी िी आचण दुसरी वणालेखािील प्रमाचणि रेिा म्हणजे 
चजच्याशी िुलना करावयािी िी. 

 
line segment िेिाखंड 
 

सीमाचंकि अथवा चवचशष्ट लाबंीिी सरलरेिा. 
 
line spectrum िेिा वणषपि 
 

अणूमधून चनमाण झालेला, ठळक आचण स्पष्ट रेिा ज्याि आढळिाि असा वणयपट. 
 
linear accelerator िेिात्मक प्रवेगक 
 

अचि उच्च (चवदु्यत) वियस्वािे उपकरण. यािा उपयोग करून आयनानंा आचण सूक्ष्म घटकानंा 
प्रवचेगि करिा येिे. 

 
linear equation िेखीय समीकिण 
 

जेव्हा एखाद्या एकघािाकंी पदावलीिे मूल्य शून्य असिे िेव्हा त्या समीकरणािा आलेख सरल 
रेिाकृचि असिो, म्हणून हे नाव पडले. 
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linear expression एक-घािाकंी पदावनल 
 

ज्या पदावलीि अज्ञािािा घािाकं १ पेक्षा मोठा नसिो अशी. 
 
linear function एक-घािाकंी फल 
 

हे फल अशा प्रकारिे असिे की त्याि िलािी ककवा अिलािी एकापेक्षा मोठ्या घािािी पदे 
नसिाि. 

 
linear interpolation िेिात्मक अिंदेशि 
 

दोन माहीि असलेले कबदू आचण एक माहीि नसलेला परंिु पचहल्या दोघानंा जोडणाऱ्या रेिेवर 
असल्यािे माहीि आहे असा कबदु केवळ गचणिकृत्याने चनचिि करिा येण्यािी पिचि. 

 
liquid contraction र्द्वाचे आकंुचि 
 

चविळलेल्या धािूिे थंड होिाना आिसणे. 
 
liquid crystals र्द्व-स्फनिक 
 

चविळलेल्या ककवा चवरघळलेल्या अवस्थेिील स्फचटकमय पदाथय. ह्यामध्ये चदशानुसार काही गुण 
स्थाचपि झालेले आढळिाि. चद्वप्रणमन हे अशा प्रकारिे स्थापन आहे. स्थापनामुळे रेणूंिी, 
चनरचनराळ्या चदशानंी, चवचशष्ट पििीिी माडंणी घडून येिे व त्या कारणाने त्या पदाथांि चदशानुरूप 
प्रकाशीय, किुयकीय आचण वैदु्यत गुण आढळिाि. 

 
liquid shrinkage र्द्व –आकंुचि 
 

घनीभवनासाठी जेवढे िपमान अवश्य असिे त्यापेक्षा जास्ि िपमानावरून थंड होिाना 
चविळलेल्या धािूिे ककवा चमश्रधािूिे आिसणे. 

 
liquid solution र्द्वरूप नवर्द्व 
 

एक ककवा अचधक वायू, एक ककवा अचधक द्रव, एक ककवा अचधक घन (पदाथय) द्रवरूप 
चवद्रावकामध्ये चवरघळलेले असिाि अशा प्रकारिे चवद्रव. 
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liquidoid 
 

घन चवद्रवािून नवीन स्स्थचि चनमाण होण्यािा प्रारंभ, अथवा liquidus स्स्थचि दशयचवणारी संज्ञा. 
liquidus म्हणजेि द्रव चवद्रवािून घनस्स्थचि चनमाण होण्यािा प्रारंभ. Solidoid ही संज्ञा ह्या 
आचवष्ट्कारािा शवेट दशयचविे. solidus म्हणजे द्रवािून घनीकरण होण्यािा शवेट. 
 

liquidus 
 

दै्विी स्स्थचि-आलेखािील रेिा ककवा तै्रिी-स्स्थचि-आलेखािील पृष्ठ. ही रेिा ककवा हे पृष्ठ समिोल 
पचरस्स्थिीिील एक चवचशष्ट िपमान दशयचविे. थंड होि असिाना ह्या िपमानाशी गोठण्यािी चिया 
सुरू होिे, ककवा उष्ट्ण होि असिाना त्या िपमानाशी चविळण्यािी चिया पूणय होिे. म्हणजेि ज्या 
रेिेवर त्या प्रणालीिील सवय संचमश्रणे पूणयपणे चविळलेल्या स्स्थिीि असिाि िी रेिा. 
 

liquo-striction 
 

घन पदाथािे, द्रव पदाथाि बुडचवला असिाना होणारे, आकंुिन. 
 
liter, (litre) नलिि 
 

C. G. S पििीिले आकारमानािे एकक, १ चलटर म्हणजे १ चकलोग्राम पाण्यािे, ४० सें॰ 
िपमानाि, आकारमान. 
१ चलटर = १०००·०२८ घनसेंचटमीटर. 

 
literal co-efficient अक्षिी गुणक 
 

बैचजक पििीने चलचहले जाणारे, अक्षररूपी, गुणक. 
 

lithium नलनिअम 
 

आविी कोष्टकािील पचहल्या गटामधील एकसंयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. अल्क धािंूपैकी एक. 
माहीि असलेल्या सवय धािंूमध्ये हलके. आफय वडेसन याने १८१७ साली शोचधले. आणव िमाकं : 
३; आणवभार : ६·९४०; चवलय-कबदु : १८६० सें॰; क्कथन-कबदु = १२००० सें॰; सापेक्ष घनिा : 
०·५३४ (२०० सें॰); चिह्न : Li 

 
lithosphere नलिोस्स्फअि 
 

(खडक वगैरेनी बनलेले) पृर्थ्वीिे कठीण आवरण. 
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litmus नलिमस 
 

रंग देणारा एक पदाथय. द्रव ककवा चवद्रव अल्कधमी आहे ककवा अम्लधमी आहे हे ठरचवण्यासाठी 
वापरला जाणारा चवचियाकारक . 

 
lixiviation निक्षालि 
 

(पाहा leaching) 
 
local action स्िानिक निया 
 

प्राथचमक (चवदु्यत) घटाि एका चवदु्यत्प्रस्थावर घडून येणारा चवदु्यत पचरणाम. त्या चवदु्यत प्रस्थाि 
काहीिरी अशुिी असल्याकारणाने िो पचरणाम घडिो. घटाच्या बाहेरच्या अंगाला संबधं जोडलेला 
नसला िरी चवदु्यत-प्रस्थािल्या अशुिीमुळे काही चवदु्यत प्रवाह प्रस्थाच्या आसपास, िेथल्या िेथेि, 
वाहि राहिो व त्यामुळे चवदु्यत प्रवाहचनर्ममि एकंदर रासायचनक शक्िीि थोडी घट येिे. 

 
loci पि 
 

locus शब्दािे अनेकविन. 
 
locked-up stress 
 

(पाहा residual stress) 
 
locus (अिेकवचि : loci) पि 
 

ज्या चबदंुशी चदलेल्या सवय अटी पूणय होिाि, असे सवय कबदू जोडून ियार झालेला सरळ अथवा वि 
मागय. 

 
logarithm लागनििम 
 

लागचरथम हा घािाकं असिो. ज्या संख्येिा घाि करावयािा असिो चिला आधार (base) 
म्हणिाि. जेव्हा ab = x असिे िेव्हा b = logax असिे. यािाि अथय असा की b हे x िे a वर 
आधारलेले लागचरथम आहे. 

 
logarithm curve लागनििम वि 
 

Y = log ax या समीकरणािा आलेख. a >1. 
 



 अनुक्रमणिका 

logarithmic equation लागनििमयुक्ि समीकिण 
 

यामध्ये अज्ञाि पद लागचरथम रूपाि आढळिे. उदा. log x+5=10. 
 
logarithmic scale लागनििम मानपका 
 

या प्रकारच्या माचपकेिील समान अंिरावरील रेिा १० पट १०० पट अशा अथाच्या असिाि. 
रेिाशंजेारी दाखचवलेले िमाकं नसून िे त्या अंकािें लागचरथम दशयचविाि. 

 
logarithmic spiral लागनििम सर्टपल 
 

या विामध्ये सचदश कोन अरा-लाबंीच्या प्रमाणाि असिो. यालाि equiangular अथवा logistic 
अशी नाव ेआहेि. 

 
logistic spiral 
 

(पाहा logarithmic spiral) 
 
longitude of a place स्िािाचा िेखाशं 
 

पृर्थ्वीपृष्ठावरील कोणत्याही स्थानािे चवचशष्ट मध्यमंडळापासून त्यािून जाणाऱ्या याम्योिर वृिािे 
कोनीय अिंर. चवचशष्ट मध्यमंडळ म्हणजे चग्रचनिवरून जाणारे. इिर रेखाशं िेथून पूवेकडे आचण 
पचिमेकडे १८० अंशापयंि मोजिाि. 

 
logometer 
 

रासायचनक सममूल्ये मोजण्यासाठी वापरले जाणारे प्रमाण. 
 
longitudinal chromatic aberration अन्वायाम वणीय नवचलि 
 

प्रकाश चवज्ञानाि, एक प्रकारिा कभगदोि. या दोिामुळे कभगािून पडलेली प्रचिमा रेखीव राहाि 
नाही. चभन्न वणांिे प्रकाश-चकरण एकाि पािळीि कें चद्रि होि नसून, चनरचनराळ्या प्रिलािं 
म्हणजेि कभगापासून चनरचनराळ्या अिंरावंर कें चद्रि होिाि. chromatic aberration अथवा वणीय 
चविलन येवढाि नेहमी उल्लखे केला जािो. परंिु चवचशष्ट प्रकारिा अ-रेखीवपणा दाखचवण्यासाठी 
पार्मश्वक (lateral) ककवा अन्वायाम (longitudinal) हे चवशिे सूिक शब्द वापरिाि. 
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longitudinal wave अिुििंग 
 

जेव्हा िरंग-प्रसाराच्या चदशनेे माध्यमामधले कण कंचपि होिाि जेव्हा त्या िरंगानंा अनुिरंग 
म्हणिाि. 

 
loops उंचविे 
 

स्स्थर िरंग-व्यूहािील जेथे परमप्रसार आढळिो असे कबदू, रेिा ककवा पृष्ठे. 
 
Lorentz’s law लोिेंर् झ नियम 
 

ऊष्ट्णीय आचण चवदु्यत वाहकिािें गुणोिर, सवय धािंूमध्ये, चनरपेक्ष िपमानाशी सम प्रमाणाि असिे. 
 

Loschmidt number लोनश्मड ि अकं 
 

0० सें, िपमान आचण ७६० चम. चम. दाब असिाना, आदशय वायूमध्ये दर घनसेंचटमीटर जागेिील 
रेणुसंख्या २·६८७ X१०१२ येवढी असिे. (काही देशामंध्ये या संख्येला ‘लोचश्मड ट संख्या’ न म्हणिा 
‘ॲव्होगडॅ्रो संख्या’ म्हणिाि.) 

 
loudness ध्विीची महत्ता 
 

ध्वचनिीव्रिेिा गुण अथवा कानावर होणाऱ्या संवदेनािे माप. ध्वचनिरंगामुळे माध्यमाि चनमाण 
होणाऱ्या खळबळीवर ककवा िरंगाच्या परम-प्रसरावर ध्वनीिी महिा अवलंबनू राहिे. 
 

lower limits of integration संकलिाची िीच सीमा 
 

चवचनचिि संकलनािील खालिी मयादा. 
 
lowest common multiple लघुिम साधािण गुणक 
 

(पाहा least common multiple) 
 
lox 
 

खाणकामाि सुरंुगासाठी आचण अवकाशाि उड्डाण करण्यासाठी योचजलेल्या साधनाि वापरला 
जाणारा द्रवरूप आस्क्सजन. 
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Lu 
 

लुटेचशअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 
lumen (lm) लुमेि 
 

दीप्िस्त्रोिािे एकक. (१) एक कँडल येवढा प्रकाश देणाऱ्या कबदुरूप उगमस्थानापासून १ एकक 
घन कोनािून वाहणारा स्त्रोि म्हणजे १ लुमेन. 
१ घन कोन = १ steradian. 
ककवा, (२) एक कँडल येवढ्या प्रकाशाच्या कबदुरूप उगमस्थानापासून, एक एकक अंिरावरील 
पृष्ठाच्या १ एकक के्षत्रािून जाणारा स्त्रोि = १ लुमेन. 
१ चकलो लुमेन = १००० लुमेन. 
 

lumen-hour (lm-hr) लुमेि-िास 
 

प्रकाश-राशीिे एकक. एक लुमेन मापाच्या स्त्रोिािून एका िासाि चमळालेला प्रकाश ककवा प्रकाश-
राचश. 
 

lumen-second लुमेि-सेकंद 
 

िकमकीसारखा ककवा चठणगीसारखा क्षणभगुंर प्रकाश मोजण्यािे एकक. एक लुमेन मापाच्या 
स्त्रोिािून एका सेकंदाि चमळालेला प्रकाश ककवा प्रकाशराचश. 

 
luminance दीस्प्ििीव्रिा 
 

चवस्िृि उगमस्थानापासून दर एकक के्षत्रािून चवसर्मजि झालेली दीस्प्ि-िीव्रिा. दर िौरस 
मीटरािं अमुक कँडल् स् असे माप करिाि. 

 
luminiscence दीस्प्ि 
 

उिीपन होण्यासाठी अवश्य त्या िपमानापेक्षा कमी िपमानाि घडून येणारे दृश्य प्रकाशािे चवसजयन. 
अथाि, उच्च िपमानाव्यचिचरक्ि दुसऱ्या काही कारणामुळेही िसे घडू शकिे. 

 
luminous density दीस्प्िघििा 
 

एक एकक आकारमानाच्या जागेि आढळणारी दीप्िशस्क्ि. 
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luminous flux दीस्प्ि स्त्रोि 
 

दृश्य प्रकाशाच्या ओघािी कालात्मक त्वरा, अथवा १ एकक कालावधीि वाचहलेली दृश्य प्रकाश-
राशी. लुमेन हे दीस्प्िस्त्रोिािे एकक आहे. 

 
luminous intensity दीस्प्ि –िीव्रिा 
 

कोणत्याही चदलेल्या चदशिेील दीस्प्ि-िीव्रिा म्हणजे त्या चदशिेील घनकोनीय स्त्रोि घनिा. 
अथाि, (त्या चदशशेी काटकोनाि असलेल्या लहानशा पषृ्ठावर पडणारा दीस्प्ि स्त्रोि)/(त्या पृष्ठाशी 
उगमस्थानािा संमुख कोन ) (in steradian). यावरून असे चदसून येईल की, ही व्याख्या कबदुरूप 
उगम स्थानासंबधंीि योग्य ठरिे. परंिु व्यवहाराि उगमस्थान थोडेसे चवस्िृि असून जर 
आघािपृष्ठ बरेि दूर अंिरावर असले िर वरील व्याख्येला बाध येि नाही. 
 

lune चंर्द्कोि 
 

दोन बृहद वृिामंधला गोलािा खंड. खंड घेणाऱ्या दोन वृिप्रिलामंधील कोनाला angle of the 
lune म्हणिाि. 
(पाहा : angle of lune) 

 
lutetium लुिेनशअम 
 

आविी कोष्टकािील दुर्ममळ अथयस् मधील, चत्रसंयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. उबेन आचण वले्शबाख यानंी 
१९०७ मध्ये शोचधले. आणव िमाकं : ७१; आणव भार : १७४·९९. ८२ पेक्षा ंकमी आणविमाकंाचं्या 
काही थोड्या मूलद्रव्यािंील, नैसर्मगक चकरणोत्सारी समस्थानीय असणारे, मूलद्रव्य. 
चिह्न : Lu. 

 
lux (lx) लुक्स 
 

मेचरक पििीिले, दीपनािे व्यावहाचरक एकक. 
मीटर-कँडल या एककाशी सममूल्य. ज्या पृष्ठावर १ लुमेन मापािा स्त्रोि एकचवधपणे पडलेला आहे 
अशा १ िौरस मीटर के्षत्रावरील दीपन = १ लुक्स. ककवा, एक कँडल येवढ्या कबदूरूप (प्रकाश) 
उगमस्थानापासून १ मीटर अंिरावरील गोलाकृचि पृष्ठावर पडलेले दीपन = १ लुक्स. 
 

lye लाय 
 

(१) लाकडािी राख पाण्याने धुवनू चमळणाऱ्या अल्कधमी चवद्रवाला हे पूवी चदलेले नाव 
(२) सोचडअम ककवा पोयाशम हायड्रॅाक्साइडिी चवद्रव.े 
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lyophilic colloidal system उदकिागी कनललवृत्ती व्यहू 
 

या प्रकारच्या कचललवृिी व्यूहाि, त्यािील अखंड स्स्थचि आचण अपस्कचरि स्स्थचि यामध्ये 
जोरदार आकियण असल्यािे आढळिे. थोडक्याि lyophil असाही शब्द प्रिाराि आहे. जेव्हा अखंड 
स्स्थिीिील द्रव, म्हणजे अखंड स्स्थचि, पाचण असिे िेव्हा त्या व्यूहाला (hydrophil) जलरागी 
म्हणिाि. 

 
lyophobic colloidal system उदकिेिी कनललवृत्ती व्यहू 
 

या प्रकारच्या कचललवृिी व्यहूाि, त्यािील अखंड स्स्थचि आचण अपस्कचरि स्स्थचि ह्यामध्ये अत्यिं 
कमी आकियण आढळिे. थोडक्याि lyophobe असाही शब्द वापरिाि. िेव्हा पाणी अखंड स्स्थचि 
दशयचविे िेव्हा त्या व्यूहाला (hydrophobe) जलदे्विी म्हणिाि. 
  

M 
 

सामान्यिः, कोणिाही, एकसंयुगी धािु दशयचवण्यासाठी वापराि येणारे रासायचनक चिह्न. 
 

m 
 

(१) ‘मीटर’ हे माप दशयचवण्यािे चिह्न. 
(२) (पाहा : slope) 
 

μ उच्चाि : म्य ू 
 
ग्रीक मुळाक्षि. 
 

(१) मायिोन = १ दशलक्षाशं. 
(२) प्रणमनाकं दशयक चिह्न. 

 
M. A. 
 

meehanical advantage अथवा याचंत्रक सौकयय दशयचवण्यासाठी इंग्रजी भािेिील संचक्षप्ि रूप. 
 

μ meson 
 
(पाहा : meson) 
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m-curie नमनल-क्युिी 
 
macerate ओला किणे 
 

द्रवामध्ये एखादा पदाथय चभजवनू ओलाकिब करणे. 
 
mach माख 
 

जव (वगे) मोजण्यािे एक एकक. जव अचदश आचण वगे सचदश राशी असिे. गचिमान पदाथािा 
जव जेव्हा साधारणपणे (त्याि माध्यमािील) ध्वनीच्या जवायेवढा असिो िेव्हा वापरावयािे माप. 
हे नाव आस्स्रया देशािील वास्िवशास्त्रज्ञ अन्स्टय माख 
[१२] 
याचं्या गौरवाथय देण्याि आले आहे. १ माख = (त्या माध्यमाि ) ध्वनीिा जव. ०·५ माख = (त्या 
माध्यमाि) ध्वनीवगेाच्या चनम्मा जव. (ज्या माध्यमािून ध्वचन वाहून जाऊ शकि नाही त्याच्या 
संदभाि ‘माख’ शब्दाला अथयि उरि नाही.) 
 

mach wave माख ििंग 
 

आघािािून चनमाण झालेला आचण १ माख यापेक्षा जास्ि जवाने संिमण करणारा िरंग. 
 
macro मॅिो-, गुरु- 
 

मोठे ककवा महान् या अथी ग्रीक भािेिील उपपद. 
 

macro axis महान अक्ष 
 

स्फचटकािील िीन अक्षापंैकी सवांि लाबं अक्ष. 
 

macrograph 
 
१० पटीपेक्षा जास्ि वधयन झालेल्या पदाथािे आलेखत्मक पुनलेखन. (पाहा photomacrograph) 
 

macrography 
 

(१) मिॅोग्राफ आलेखािे चित्रण, अभ्यास, स्पष्टीकरण इ. 
(२) मुख्यमुख्य ककवा ढोबळ रिनािंा अभ्यास. 
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macroscopic 
 

(१) नुसत्या डोळ्यानंी पाहिा येणारे ककवा सुमारे १० पटीपेक्षा जास्ि व्यास-वधयन केल्याचशवाय 
चदसणारे. 
(२) कोणिेही याचंत्रक उपकरण न वापरिा केलेले (चनरीक्षण). 

 
macro-structure 
 

ज्या रिनेिील वैचशष्ट्य नुसत्या डोळ्यानंी ककवा सुमारे X१० वधयन केल्याने चदसिाि असे 
रिनेिील चवशिे भाग. 
 

magma मॅग्मा 
 

पृर्थ्वीच्या आिल्या अंगाला चनसगयिः आढळणारा, इकडून चिकडे सरकणारा खडक. उच्च 
िपमानाि चसचलकेट चविळल्याने अशी अवस्था चनमाण होिे. याि मगॅ्माच्या घनीभवनािून 
अस्ग्नजन्य खडक ियार होिाि. 
 

magnesia मॅग्िेनशआ 
 

मगॅ्नेचशअम- ऑक्साइड. MgO. 
 
magnesium मॅग्िेनशअम 
 

आविी कोष्टकािील दुसऱ्या गटािले चद्वसंयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. आणविमाकं : १२; आणवभार : 
२४·३२; चवलय-कबदु : ६५१० सें॰; क्वथन कबदु : सुमारे १११०० सें॰; सापेक्ष घनिा : १·७५ ; चिह्न : 
Mg. 
 

magnet किषक, लोहचंुबक 
 

ज्याच्या भोविी किुयकीय के्षत्र आढळिे असा पदाथय. हा पदाथय जर एखाद्या किुयकीय के्षत्राि योग्य 
प्रकारे टागंनू ठेचवला िर िो नेहमी एका चवचशष्ट चदशनेे आचण चबनिूकपणे स्स्थर झालेला आढळिो. 
अशा पदाथाि एक असा चवशिे गुण असिो की दोन किुयक एकमेकाजंवळ आणले असिाना एक 
किुयक दुसऱ्या किुयकाला पचरस्स्थिीनुरूप ओढून घेिो ककवा दूर सारिो. 
(पाहा electromagnet, permanent magnet, temporary magnet) 
 

magnetic alloys किुषकीय संनमश्र धािू 
 

चसचलकान, चनकेल ककवा इिर मूलद्रव्याशंी लोखंडािी झालेली सचंमश्रणे. ह्यािंी किुयकीय पाययिा 
उच्च असिे आचण अवग्रहामुळे होणारी हानी फार कमी असिे. 
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magnetic circuit किुषकीय सिणी 
 

किुयकीय स्त्रोिािा बंद (खुला नसलेला) मागय. या मागािी चदशा, कोणत्याही कबदूशी, किुयकीय 
प्रवियनाच्या चदशशेी एकरूप असिे. 

 
magnetic compass होकायतं्र, किुषकीय नदग् सूनच 
 

सवयस्वी पृर्थ्वीच्या किुयकीय के्षत्रावर आधारलेले आचण दुसऱ्या कोणत्याही गंुिागंुिीच्या याचंत्रक 
रिनेिा वापर करावा लागि नसणारे चदशादशयक यंत्र. यािील लोहिुंबकािी सुई नेहमी पृर्थ्वीच्या 
किुयकीय के्षत्ररेिेशी समािंर राहिे, आचण त्या सुईिे एक चवचशष्ट अग्र नेहमी पृर्थ्वीच्या किुयकीय 
उिरेकडे वळलेले आढळिे. 

 
magnetic crochet 
 

भपुृष्ठापासून उंिावरच्या वािावरणाि, ज्या बाजूला चदनप्रकाश असिो त्या अंगाला, चवदु्यत प्रवाह 
चनमाण झाल्यामुळे, पृर्थ्वीच्या किंुकीय के्षत्राि एकदम घडून येणारा बदल (crochet = 
चवणकामािी हूक असलेली सुई.) 

 
magnetic dip किुषकीय िनि 
 

पृर्थ्वीच्या किुयकीय के्षत्रािी चदशा आचण चक्षचिज-प्रिल ह्यामंधील कोन. या कोनाला ‘नचिकोन’ 
angle of dip असे म्हणिाि. 

 
magnetic equator किुषकीय नविुव (वृत्त) 
 

भौगोचलक चविुववृिाहून चभन्न असे भपूृष्ठावरील एक काल्पचनक बृहत वृि. या वृिावरील प्रत्येक 
कबदु दोहोंपैकी कोणत्यािरी एका किुयकीय अग्रापासून ९०० अंिरावर असिो, आचण त्यािी पािळी 
पृर्थ्वीच्या किुयकीय अक्षाशी काटकोनाि असिे. 

 
magnetic field किुषकीय के्षत्र 
 

चवदु्यत प्रवाह ककवा चिरस्थायी किुयक याचं्या आसपासिा संस्काचरि प्रदेश. या प्रदेशाि प्रवाहजन्य 
ककवा किुयकजन्य पे्ररकािें अस्स्ित्व आढळिे. किुयकीय पे्ररकािें के्षत्र सचदश असिे. प्रवाहजन्य 
किुयकीय िीव्रिेिे उद्गमन (divergence) प्रत्येक कबदूशी शून्य असिे. यािाि अथय असा की िे 
प्रवाहजन्य किुयकीय के्षत्र नचलकाकृचि असिे. किुयकीय के्षत्राि कोठेही किुयकीय पे्ररकािें अस्स्ित्व 
जाणविे असे मानिाि. 
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magnetic field strength किुषकीय के्षत्रप्रभाव 
 

किुयकीय के्षत्रामध्ये किुयकीय स्त्रोि-घनिा उत्पन्न करणारा पे्ररक. ककवा दर एकक N- अग्राशी 
संबंचधि पे्ररक. किुयकीय पे्ररक आचण किुयकत्व देणारा पे्ररक हे दोन्ही पाचरभाचिक शब्द समानाथी 
मानिाि. 

 
magnetic flux ()  किुषकीय स्रोि 
 

चवदु्यत-प्रवाहाच्या ककवा लोह-किुयकाच्या आसपासच्या माध्यमाि चनमाण होणारी पचरस्स्थचि. अशी 
कल्पना करा की, किुयकीय के्षत्राच्या सभोवारच्या मयादेवर एक चवदु्यत सरणी ठेचवली असून चििा 
चवदु्यत्प्रवाहाला चकिी रोध होिो िे आपणाला माहीि आहे. ही चवदु्यत सरणी त्या किुयकीय के्षत्रािून 
दूर केली असिा चिच्यािून जेवढी चवदु्यत (उच्चय) राचश वाहून जािे, िेवढ्यावरून सरणीने 
मयाचदि केलेल्या किुयकीय स्त्रोिािे मूल्य ठरचविा येिे. स्त्रोि म्हणजे त्या के्षत्रािील किुयकीय रेिािंी 
संख्या. ही सखं्या किुयकीय पे्ररणाशस्क्ि आचण किुयकीय प्रचिष्टंभ (reluctance) याचं्या 
गुणोिरायेवढी असिे. चवदु्यत किुयकीय मापनपििीि, एक एकक रोधाच्या सरणीिून जेवढा 
किुयकीय स्त्रोि दूर केला असिाना सरणीिून (चवदु्यत किुयकीय मापन-पििीने) एक एकक चवदु्यत-
उच्चयािे वहन होिे िेवढा स्त्रोि म्हणजे किुयकीय स्त्रोिािे एकक. किुयकीय स्त्रोि-एकक (C. G. 
S.) = १ मकॅ्सवले. (पाहा : reluctance) 
 

 magnetic flux density किुषकीय स्त्रोि-घििा 
 

किुयकीय पे्ररकामुळे प्रवर्मिि झालेला प्रमाचणि किुयकीय स्त्रोि. स्त्रोि-घनिा, किुयकीय के्षत्र-पे्ररक 
आचण किुयकीय पाययिा याचं्या गुणाकारायेवढी असिे. आचण दर एकक के्षत्राि चकिी किुयकीय रेिा 
असिाि त्यावर िेथील स्त्रोि-घनिा अजमावली (दशयचवली) जािे. 
किुयकीय स्त्रोि-घनिेिे एकक = १ गाऊस 
= दर िौरस सें. मी. मध्ये १ किुयकीय स्त्रोि-रेिा 

 
magnetic force किुषकीय पे्रिक 
 

किुयकीय के्षत्राि ज्यामुळे कोणत्याही कबदूशी किुयकीय के्षत्र-घनिा चनमाण केली जािे िो पे्ररक. 
किुयकीय के्षत्रप्रभाव याच्याशी हा शब्द समानाथी मानिाि. (पाहा magnetizing force) 

 
magnetic hysteresis किुषकीय अवग्रह 
 

किुयकत्व देण्यािी चिया उलट मागाने घडि असिाना, म्हणजे किुयकत्व दूर केले जाि असिाना, 
किुयकीय स्त्रोि-घनिा किुयकीकारक पे्ररकाचं्या मागे मागे राहाि जाण्यािा प्रकार. 
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magnetic hysteresis loop किुषकीय अवग्रह आकृनि 
 

किुयकीकारक पे्ररक आचण किुयकीय स्त्रोि-घनिा यािंा परस्परसंबधं परस्पराशंी काटकोनाि 
असलेल्या दोन अक्षावंर दाखचवला असिा ियार होणारी बंद आकृचि. या चियेमध्ये, प्रारंभीच्या 
किुयकीकरणापासून, किुयकीकारक पे्ररकािी, आस्िे आस्िे वाढ करिाि व नंिर त्यािे मूल्य आस्िे 
आस्िे कमी करिाि. किुयकीय अवग्रह-आकृचि जेवढे के्षत्र व्यापिे िेवढ्यावरून किुयकीकरणाच्या 
आचण किुयकत्व-चनरासाच्या सबंध आवृिीि चनमाण होणारी (शक्िीिी) िूट ककवा हानी चदसून येिे. 
 

 magnetic induction किुषकीय प्रविषि 
 

(१) ज्या पदाथांि किुयकत्व चनमाण होण्यािी शक्यिा असिे असा पदाथय किुयकीय के्षत्राि ठेवला 
असिाना त्याच्यावर घडणारी किुयकीकरणािी प्रचिया. 
(२) (पाहा magnetic flux density) 
 

magnetic intensity किुषकीय िीव्रिा 
 

एखाद्या (चवदु्यत) सरणीिून चवदु्यत-प्रवाह जाऊ लागला म्हणजे त्याच्या आसमिंाि किुयकीय के्षत्र 
ियार होिे. त्या के्षत्रािी िीव्रिा मोजिाना अशी कल्पना केली जािे की चवदु्यत सरणीिा, अचिसूक्ष्म 
लाबंीिा, प्रत्येक िुकडा इस्च्छि कबदूशी, अचिसूक्ष्म मापािी, किुयकीय िीव्रिा चनमाण करिो; आचण 
त्या कबदूशी आढळणारी एकंदर किुयकीय िीव्रिा म्हणजे सरणीिल्या सवय (सूक्ष्म) िुकड्यािूंन 
चनमाण झालेल्या किुयकीय िीव्रिािंी सचदश बेरीज होय. 
 

magnetic line of force किुषकीय पे्रिक-िेिा 
 

किुयकीय के्षत्रािील एक काल्पचनक रेिा. या रेिेिी चदशा प्रत्येक कबदूजवळ, त्या कबदूजवळच्या 
किुयकीय स्त्रोिाच्या चदशशेी एकरूप असिे. 

 
magnetic meridian किुषकीय मध्यमंडळ 
 

कोणत्याही चठकणी असलेल्या पृर्थ्वीिील किुयकत्वािी पे्ररक रूपाने जाणीव करून देणारी रेिा. 
 

magnetic moment किुषकीय पनिबल 
 

किुयकीय िीव्रिा आचण किुयकाग्रामंधील अंिर यािंा गुणाकार. ज्या किुयकािी दोन्ही अगे्र, प्रत्येकी १ 
अग्रप्रभाव दशयचवणारी असून परस्परचवरोधी गुणािी असिाि आचण ज्याचं्यामधील अंिर १ से. मी. 
असिे, अशा किुयकािे किुयकीय पचरबल १ आहे असे मानिाि. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

magnetic permeability किुषकीय पायषिा 
 

चदलेल्या किुयकीकारक पे्ररकाच्या संदभाि, एखाद्या पदाथामधून किुयकीय पे्ररकरेिािें मागयिमण 
होण्यािी सहजिा (ही सहजिा चवदु्यत-प्रवाहाच्या संबधंाि आढळणाऱ्या वाहकिेप्रमाणे आहे). 
पचरणामदृष्ट्या, 
 

पाययिा = 
चनमाण होणारी किुयकीय स्त्रोि-घनिा 
चनमाण करणारा किुयकीकारक पे्ररक 

 
पाययिा दशयचवण्यािे चिह्न : μ. ग्रीक मुळाक्षर. (उच्चार म्यू) 

 
magnetic polarisation किुषकीय नदशादेशि 
 

दर एकक आकारमानाि (आढळणारे) किुयकीय पचरबल. 
 
magnetic pole किुषकीय अग्र 
 

किुयकािी अग्रें म्हणजे त्यािंले दोन चवचशष्ट भाग. बाह्य किुयकीकारक पे्ररक, या चवचशष्ट भागाकडे, 
अचभगमन ककवा परागमन करिाना आढळिो. किुयकीय अग्रािंा आकार, त्यािें स्थान या गोष्टी त्या 
किुयकाच्या एकंदर आकारावर आचण इिर वैचशष्ट्यावर ठरचवल्या जािाि. लाबं आचण पट्टीवजा 
लोहकिुयकािील अगे्र अगदी त्याच्या टोकाजंवळ असिाि. आचण त्या कारणाने, अशा प्रकारच्या 
किुयकािील (किुयकीय) अगे्र (पचरणामी किुयकत्व) त्याच्या टोकाशी एकीकृि झाली आहेि असेि 
मानले जािे. 

 
magnetic potential difference किुषकीय वचोभेद 
 

किुयकीय के्षत्रािल्या दोन कबदंूमधील किुयकीकारक पे्ररकािे रेिा-संकचलि (line integral). 
 

magnetic reluctance किुषकीय प्रनिष्टंभ 
 

(पाहा reluctance) 
 
magnetic retentivity किुषकीय अवशेिवत्ता 
 

अवचशष्ट प्रवियनािे कमाल मलू्य. 
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magnetic rotation (of polarized light) (नदशानदष्ट प्रकाशाचे) किुषकीय पनिवलि 
 
जेव्हा एखादी प्रिल-चदशाचदष्ट प्रकाश-शलाका काही पायय पदाथािून, प्रभावी किुयकीय के्षत्र-
रेिाचं्या चदशनेे, मागयिमण करिे, िेव्हा चनयाि प्रकाशािे चदशादेशनप्रिल, आयाि प्रकाशाच्या 
चदशादेशन-प्रिलाहून, चभन्न असिे. किुयकीय िीव्रिेच्या रेिेशी समािंर आचण उिरेकडून 
दचक्षणेकडे पाहाि असिाना, ह्या पचरवलनािी चदशा सव्य (घड्याळाच्या कायाच्या चदशनेे) 
असिे. या घटनेला फॅिाडे पनिणाम म्हणिाि. 
 

magnetic saturation किुषकीय िृस्प्ि 
 

ज्या स्स्थिीमध्ये किुयकीय पदाथािील किुयकत्व प्राप्ि करून घेण्यािा गुण कमाल मयादेपयंि 
पोहोिलेला असिो िी स्स्थचि. 

 
magnetic storm किुषकीय वादळ 
 

पृर्थ्वीवरील किुयकीय के्षत्राि एकाएकी झालेली िीव्र खळबळ. खळबळ िालू असिाना होकायंत्रािी 
सुई चवसंगिपणे हालिाल करीि राहिे. याि वळेी रेचडओ, िारायतं्र, टेचलफोन यामंध्ये, बहुधा, 
मोठे व्यत्यय उद्भविाि. जेव्हा सूयय-डाग त्याच्या मध्यागंावरून जािाि िेव्हा साधारणपणे त्याच्या 
दुसऱ्या चदवशी अशी वादळे उद्भविाि. सूयय-डागािील भोवऱ्यामधून उत्सर्मजि होणाऱ्या 
चवदु्यत कणाचं्या झोिामुळे चनमाण होणाऱ्या चवदु्यत प्रवाहाि या किुयकीय वादळािंा उगम आढळिो. 
 

magnetic susceptibility किुषकीय प्रवणिा 
 

एखादा किुयक, पदाथावर, केवढे आकियण करिो त्यानुसार त्या पदाथािी प्रवणिा ठरचवली जािे. 
ही एक मापनािी रीचि आहे. या मापालाि किुयकीकरणािा गुणक coefficient of magnetisation 
असेही म्हणिाि. 
किुयकीय प्रवणिा =  किुयकीकरणािी िीव्रिा ÷ चवदु्यत  प्रवाहाि आढळणारा किुयकीय के्षत्र प्रभाव 
 

magnetic viscosity किुषकीय नवष्ट्यदंिा 
 

वाढिे किुयकीय के्षत्र आचण त्यािून चनष्ट्पन्न होणारे किुयकीकरण यामधला कालात्मक मागसपणा 
(फरक). हा मागसपणािा गुण बहुिेक लोहकिुयकी पदाथाि आढळिो, आचण त्यािा उगम, 
मुख्यत्व,े भोवरे-युक्ि (चवदु्यत ) प्रवाह ियार होण्याि असिो. 

 
magnetics किुषनकक 
 

किुयक अथवा लोहिुंबक याि आढळणाऱ्या चनरचनराळ्या आचवष्ट्कारािंा परस्परसबंंध लावनू चनयम 
बसचवण्यािी व त्यासंबंधीिा अभ्यास करण्यासाठी चवज्ञानशाखा. 

 



 अनुक्रमणिका 

magnetism किुषकत्व 
 

किुयकासबंंधीिे आचण त्या भोविालच्या पे्ररक-के्षत्रासंबधंीिे शास्त्र. किुयकत्व हा एक चवशिे प्रकारिा 
गुण आहे. या गुणामुळे काही चवचशष्ट पदाथय दुसऱ्या चवचशष्ट पदाथावर आकियण उत्सारण करिाि. 
या प्रकाराि आढळणारा पे्ररक गुरुत्वाकियण घडचवणाऱ्या आचण चवदु्यत स्स्थचिक पे्ररकाहून चभन्न 
आहे. आयस्कान्ि, द्रवरूप आस्क्सजन, आचण लोखंड या सारखे पदाथय किुयकीय के्षत्राि ठेचवले 
असिा त्यामध्ये किुयकत्वािा गुण असल्यािे दृष्टोत्पिीस येिे. 
 

magnetisation curve किुषकीकिण-वि 
 

किुयकीकारक पे्ररकािे मूल्य वाढवीि असिाना किुयकीय स्त्रोि घनिेि, शून्यापासून िृप्िीपयंि, 
कसकसे बदल होिाि िे दशयचवणारी रेिा. 

 
magnetic force किुषकीय पे्रिक 
 

किुयकीय स्त्रोि-घनिा (B) चनमाण करणारा पे्ररक. दर िौरस सेंचटमीटरमधली पे्ररक-रेिा-संख्या 
स्त्रोिघनिेिे माप दशयचविे. 

 
magneto-chemistry किुषकीय िसायिशास्त्र 
 

रासायचनक पदाथािील किुयकीय गुणािंा अभ्यास करणारी वास्िवरसायनशास्त्रािी एक शाखा. 
 
magneto-crystalline energy स्फनिकािंगषि किुषकीय शस्क्ि 
 

(पाहा anisotropy energy) 
 
magneto-elastic energy किुषकीय स्वाग्रही शस्क्ि 
 

स्फचटकािंगयि शक्िीिा एक भाग. किुयकीकरण आचण स्फचटक-जालकावर पडणारा िाण 
याचं्यािील आंिर् चियेमधून चनमाण होणारी शस्क्ि. स्फचटकजालकावर जेव्हा कसलाि िाण 
नसिो िेव्हा त्यािील स्वाग्रही शस्क्ि शनू्य असिो असे मानिाि. 
 

magneto-graphic inspection किुषकिािा पिीक्षण 
 

लोहकिुयकी पदाथािले दोि हुडकून काढण्यासाठी किुयकत्वािा उपयोग करणारी साधने वापरणे. 
 

magnetometer किुषकीय के्षत्रमापक 
 

किुयकीय पे्ररकािे मूल्य आचण (क्वचित प्रसंगी) त्यािी चदशा ठरचवणारे उपकरण. 



 अनुक्रमणिका 

magnetomotive force (mmf) किुषकीय पे्रिणाशस्क्ि 
 

इंग्रजीिील शब्दावरून जरी िसे वाटि असले िरी हा पे्ररक नसून ही शस्क्ि आहे. चहच्यािून 
किुयकीय के्षत्र चनमाण होिे. ‘चवदु्यत्पे्ररणा शस्क्ि’ या शब्दाप्रमाणेि हाही एक पचरभाचिक शब्द आहे. 
एखाद्या किुयकीय के्षत्रािील बंद मागावरून किुयकीय पे्ररक नेल्याने चमळालेले रेिा-संकचलि, 
म्हणजेि त्या मागावरील किुयकीय पे्ररणा-शस्क्ि. कोणत्याही बंद मागावर चवदु्यत  प्रवाहजन्य 
किुयकीय पे्ररणा-शस्क्ि, त्या चवदु्यत  सरणीि चनगडीि झालेल्या प्रवाहाशी समप्रमाणाि असिे. mmf 
म्हणजे १ एकक अग्र योजलेल्या मागावरून नेण्याि घडलेले कायय. माप : चगल्बटय. 

 
magneton मॅग्िेिॅाि 
 

अणुगभीय चवज्ञानाि, किुयकीय पचरबलािे एकक. 
 
magneto-ohmmeter किुषकीय ओहममापक 
 

ज्यामध्ये किुयकीय जचनत्र (डायनोमो) वापरण्याि येिे असे ओहम (रोध) मापक. 
 
magneto-statics किुषकीय स्स्िनिक 
 

किुयकीय के्षत्राि कालात्मक बदल होि नाही अशी पचरस्स्थचि असिाना त्यासंबधंी अभ्यास करणारी 
वास्िवशाखा. 
 

magneto-striction किुषकजन्य आकािभेद 
 

किुयकीकरणामुळे, किुयकीय पदाथांच्या आकारमानाि घडून येणारे बदल; अथवा पदाथावर 
याचंत्रक दाब लावला असिाना त्यािं किुयकीय गुण चनमाण होणे. 

 
magneto-strictive किुषकीय संकोच्य 
 

(चवशिेण) किुयकीके्षत्राि ठेवला असिाना पदाथांच्या आकारमानाि (पचरमाणाि) बदल होण्यािा 
गुण ज्यािं आहे असा. 

 
magnification वधषि 
 

प्रकाशचवज्ञानाि, प्रचिमा आचण मूळ पदाथय याचं्या आकारमानािे गुणोिर. साधारणपणे, प्रचिमेि, 
व्यास चकिी पटीने वाढिो त्यावरून वधयन मोजण्यािी पिचि रूढ आहे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

magnitude पनिमाण, महत्ता 
 

एकाि प्रकारच्या दोन राशींिी िुलना केली असिा (काही चवचशष्ट गुणाबंाबि) आढळणारे प्रमाण. 
 

magnitude of angles कोणमहत्ता 
 

अंश, चमचनटे, सेकंद ककवा रेचडअन या मापाि दाखचवलेली कोनािी महिा. 
 
magnitude of stars िाऱ्याची प्रि 
 

प्रि म्हणजे लागाचरथम पििीने दशयचवलेले िारकाचदकािें सापेक्ष िकासन. पृर्थ्वीवरून िारा चकिी 
ठळक चदसिो त्यावरून दृश्य प्रि ठरचविाि. अगदी पसुट िाऱ्यािी प्रि ६ आचण ठळक िाऱ्यािी 
प्रि १ मानिाि. या अनुरोधाने प्रि १ िारा प्रि ६ िाऱ्यापेक्षा (२·५)६ पट जास्ि िकाकिो. सवयि 
िारे १० पासेक अंिरावर मानले असिा चजिके ठळक चदसू शकिील त्यावरून त्यािंी नििपेक्ष प्रि 
ठरचवली जािे. 
 

major arc बृहत्-चाप 
 

अधयविुयळापेक्षा मोठा िाप (विुयळखंड). 
 
major axis of an ellipse दीघषवृत्ताचा बृहत् -अक्ष 
 

दीघयविुयळािील दोन अक्षापंकैी जास्ि लाबंीिा आचण दोन्ही कें द्रामंधून (नाभींमधून) जाणारा अक्ष. 
 
major segment of a circle बृहत् वृत्तखंड 
 

जेव्हा एखाद्या विुयळखंडािे के्षत्रफळ अधयविुयळाच्या के्षत्रफळापेक्षा जास्ि असिे िेव्हा त्याला बृहत 
वृिखंड म्हणिाि. 

 
malleability वधषिीयिा 
 

पदाथांिील एक गुण. या गुणामुळे पदाथय ठोकून, ओढून ककवा रूळामधून लाटून त्याला इष्ट िो 
आकार व आकृचि देणे शक्य होिे. उदा॰, िाबं,े लोखंड इ॰ धािंूि हा गुण आढळिो. 

 
manganese मागंािीज 
 

आविी कोष्टकािले सािव्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य. १७७४ साली सापडले. आणव िमाकं : 
२५; आणवभार: ५४.९१; चवलय-कबदु : १२६०० सें॰; क्कथन-कबदु : १९००० सें॰; सापेक्ष घनिा : 
७·२; संयुजा : २, ३, ४, ६, ७; चिह्न : Mn 



 अनुक्रमणिका 

manometer दमिमापक 
 

वायूिा दाब मोजण्यािे साधन. 
 

mantissa लागनभन्न 
 

एखाद्या लागाचरिम संख्येिील दशाशं-चिह्नानंिरिा भाग. हा साहचजकि अपूणांकी असिो. दशाशं 
चिह्नाच्या डावीकडिा (अलीकडिा) भाग पूणांकी असून त्याला लाग-पूणांक (characteristic) 
म्हणिाि. लागचरिम कोष्टकािील लागचभन्न अपूणांक नेहमी धन चिह्नाचंकि मानले जािाि. 
 

mantle 
 

पृर्थ्वीच्या आिला पचहला घन खडकािा थर. ह्यािी जाडी सुमारे ३००० चकलोमीटर असिे. 
 
martensite मािेन्साइि 
 

सुईप्रमाणे रिना असणारा पोलादािील एक अचिसूक्ष्म घटक. पोलादी पदाथय कठीण करण्यासाठी 
लावलेल्या िपमानापासून िो जेव्हा जलदीने थंड केला जािो, िेव्हा कमी थंड झालेल्या 
ओस्टेनाइटपासून ियार होणाऱ्या आल्फा-लोहािी ही असमिोल स्स्थचि. 

 
maser मासि 
 

“micro-wave amplification by stimulated emission of radiation” यािील मुख्य शब्दािंी 
आद्याक्षरे घेऊन हा पाचरभाचिक शब्द बनचवलेला आहे. १९५७ सालापासून अशा नावािे एक यंत्र 
वापराि आले आहे. वास्िवशास्त्र, रसायन शास्त्र, रेचडओ आचण टेचलस्व्हजन इत्यादींमध्ये ‘मासर’ 
िी फार उपयुक्ििा आहे. रेचडओ (संवह) दुर्मबणीिही यािा उपयोग होिो. 

 
mass वस्िुिा, वस्िुमाि 
 

एखादा पदाथािी ककवा कणािी वस्िुिा म्हणजे त्याच्याि सामावलेल्या एकंदर वस्िूिी राचश. 
पदाथाच्या चनरूचढ गुणानेही वस्िुमान ठरचविाि. चनरूचढ म्हणजे पदाथांि प्रवगे चनमाण होिाना 
घडणारा चवरोध. आईनष्टाइन याचं्या सापेक्षिेच्या चवशिे चसिािंानुसार पदाथािे वस्िुमान त्याच्या 
वगेानुसार बदलू शकिे. यासबंंधीिे समीकरण असे आहे: 

यामध्ये, m = वस्िुमान, v = त्यािा वगे, mo= वगे शून्य असिानािे वस्िुमान, c 
= प्रकाशािा वगे. 

 



 अनुक्रमणिका 

mass-absorption co-efficient वस्िुिा-शोिण गुणक 
 

एखाद्या पदाथािून क्ष-चकरण जाण्याच्या संदभाि, दर एकक वस्िुमानािून जािाना, 
समािंरचकरणशलाकेच्या िीव्रिेिे नैसर्मगक लागचरथम घटण्यािी कलात्मक त्वरा. हा गुणक μ / p 
या चिह्नाने दशयचविाि. नुसिा शोिणगुणक वापरण्याऐवजी हा वस्िुिाशोिणगुणक वापरणे जास्ि 
सोयीिे असिे, कारण त्यामुळे पदाथाच्या घनिेिी (p) माचहिी असावी लागि नाही. 
 

mass-action वस्िुिा-प्रनिया 
 

(पाहा law of mass-action) 
 
mass defect वस्िुिेिील घि 
 

समस्थानीयािें वस्िुिा-(दशयक) िमाकं पूणांकी असिाि; परंिु जेव्हा हा चनयम भगंलेला 
आढळिो, िेव्हा त्या चवचशष्ट समस्थानीयाच्या रिनेच्या (बाधंणीच्या) वळेी घटकाचं्या एकदंर 
वस्िुमानाि काही घट झाल्यामुळे अपूणांक उद्भविाि असे माचनले जािे. वस्िुमानाि झालेली घट 
म्हणजेि बधंनशस्क्ि होय. साहचजकि, बंधनशस्क्ि वस्िुिा-एककाि दशयचवली जािे. 
१ आणव वस्िुिा एकक= ९३१ Mev. 
वस्िुिेिील घट =(अणूिा) बधंनाशं वस्िुिा-िमाकं 

 
(पाहा packing fraction) 

 
mass deficit वस्िुिा-तु्रनि 
 

mass defect यालाि पयायी शब्द. 
 
mass energy equivalence principle वस्िुिा-शस्क्ि याचं्या सममूल्यिेचा नसद्ािं 
 

(पाहा Einstein’s law of equivalence of mass and energy ) 
 
mass number वस्िुिा-िमाकं 
 

समस्थानीयािा वस्िुिा-िमाकं म्हणजे ठोकळमानाने त्यािा आणवभार; अथािि आणव 
भारानजीकिा पूणांक. अथवा, त्या समस्थानीच्या गाभ्यामंध्ये असणाऱ्या न्यूस्क्लआनािंी सखं्या. ही 
संख्या त्यािील प्रोटान आचण न्यूरान याचं्या बेरजेयेवडी असिे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

mass-scattering coefficient वस्िुिा-नवनकिण-गुणक 
 

एखाद्या पदाथािून क्ष-चकरण जाण्याच्या संदभाि, केवळ चवचकरणािून उद्भवलेल्या समािंर 
चकरण-शलाकेच्या िीव्रिेच्या नैसर्मगक लागचरथमिी, दर एकक वस्िुमानािून जािाना, घटण्यािी 
त्वरा. ही त्वरा σ/p या चिह्नानी दशयचविाि. 
वस्िुिा-शोिण-गुणक μ /p हा σ/p पेक्षा जेवढ्याने अचधक असिो. त्या फरकाला, म्हणजे μ /p 
ला, शुि वस्िुिा-शोिण-गुणक म्हणिाि. 

 
mass-spectrograph वस्िुिा-वणालेखक 
 

मूळद्रव्याच्या चनरचनराळ्या समस्थानीयािंी सापेक्ष वस्िुिा चनचिि करण्यासाठी वापरण्याि येणारे 
उपकरण. यामध्ये चवदु्यत उच्चयी, चभन्न चभन्न वस्िुिेच्या, कणािंी चवभागणी केली जािे. 
परीक्षणासाठी घेिलेल्या थोड्याशा द्रव्याला वायुरूप देिाि आचण िो वायु चनवाि नचलकेि 
ठेविाि. नळीि बसचवलेल्या िप्ि ऋणाग्रािूंन चनसटणाऱ्या इलेक्रानमुळे आिील वायुकणांिे 
आयनीभवन घडिे आचण िे आयन नंिर प्रवचेगि होिाि. वाटेि चनयोचजि केलेल्या आचण वैदु्यदीय 
आचण किुयकीय के्षत्रािून हे आयन जाऊ लागले म्हणजे त्यािें मागय, त्याचं्या वस्िुिेनुसार, चविचलि 
होिाि. समान वस्िुमानािे आयन साहचजकि एका चठकाणी कें चद्रि होिाि. अशा रीिीने चवभागणी 
झाल्याकारणाने त्यािंी वस्िुिेनुसार चनवड करणे शक्य होिे. या उपकरणाला mass-
spectrometer असेही नाव देिाि. 
 

mass-spectrometer वस्िुिा-वणषमापक 
 

(पाहा : mass-spectrograph) 
 
mass spectrum वस्िुिा-वणषपि 
 

वायुरूपी पदाथािे चनवािनचलकेि आयनीभवन होिे. नचलकेिील धनोच्चयी आयनाचं्या चकरणािंा 
मागय, वैदु्यदीय आचण किुयकीय के्षत्रािून जाि असिाना, चविचलि होिो. घडणारे चविलन, 
साहचजकि, आयनकणािे वस्िुमान आचण आणव-उच्चय याचं्या गुणोिरावर अवलंबून असिो. 
प्रत्येक मूलद्रव्यािा एक स्विंत्र लाक्षचणक वस्िुिावणयपट असिो व त्यावरून त्या द्रव्यािी ओळख 
पटू शकिे. 
 

mass-susceptibility वस्िुिा-(किुषकीय) प्रवणिा 
 

किुयकत्वाच्या संदभाि, पदाथािा किुयकीय आकियणाला चमळणारा प्रचिसाद अथवा दर वस्िु-
एककािील किुयकीय प्रवणिा = किुयकीय प्रवणिा/घनिा. यालाि चवचशष्ट (किुयकीय) प्रवणिा 
असेही नाव आहे. 
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mathematical astronomy गनणिाधनिि ज्योनििःशास्त्र 
 

गचणिावर आधारलेले आचण मुख्यिः गुरुत्वाकियणाच्या पचरणामावर कें चद्रि झालेले ज्योचिःशास्त्र. 
 
mathematical signs and symbols गनणिशास्त्रािील नचहे्न आनण प्रिीके 
 
+  अचधक, बेरजेिे चिह्न; चवदु्यत आचण किुयकशास्त्राि ‘धन’; स्थापत्याि ‘दबाव’. 
–  उणे, वजाबाकीिे चिह्न; चवदु्यत आचण किुयकशास्त्राि ‘ऋण’; स्थापत्याि ‘िाण’. 
X  गुचणले, गुणाकारािे चिह्न. 
÷  भाचगले,भागाकारािे चिह्न. 
: } प्रमाणदशयक चिहे्न, 
: : a : b::c :d अथवा a/b = c/d 
:  
∵  कारण,यस्मात 
∴  म्हणून, िस्मात 
=  बरोबर,समिा दाखचवण्यािे चिह्न. 
≠  असमा, बरोबर नसल्यािे चिह्न. 
∝  िलन 
∞  अनंि 
√  करणी, मूलचिह्न,वगयमूळ 
∛  घनमूळ 
∜  ििुथय मूळ 
n√  n मूळ 
≏  अथवा ∽ अदमासे बरोबर 
≡  िंिोिंि बरोबर. सवयस्वी सारखे, एकरूप. 
>  असमा, चिह्नाच्या डावीकडिी राचश मोठी 
<  असमा, चिह्नाच्या डावीकडिी राशी लहान 
≯  चिह्नाच्या डावीकडिी राशी, उजवीकडच्या राशीपेक्षा, मोठी नाही. 
≮  चिह्नाच्या डावीकडच्या राशी उजवीकडच्या राशीपेक्षा, ⬓⬛लहान नाही. 
∥  समािंर 
T  लंब, काटकोनाि 
∠  कोन (एकविन) 
∠s  कोन (अनेकविन) 
R ∠  अथवा ∟ काटकोन 
∆  चत्रकोण 
☐  िौरस, समभजु िौकोन. 
☐  आयि, काटकोन िौकोन 
⊙  वृि, विुयळ. 
⭘  परीघ, पचरचध. 
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½ ⊙  अधयवृि, अधयविुयळ 
¼ ⊙  पाद, वृिपाद. 
⌒  (वृि) कंस, िाप 
∽  फरक. 
o  शून्य. 
॰  अंश,चडग्री; चमचनट=’;सेकंद=’ 
'  फूट 
"  इंि 
R०  िापसंमुख कोनािे रेचडअन माप 
  १ रेचडअन. = ५७०·२९५८. 
c  स्स्थराकं. 
D अथवा δ  सूक्ष्मक (कलन शास्त्राि) 
∫  संकलन (कलन शास्त्राि) 
∂  अंशिः चवकलन (कलन शास्त्राि) 
E  स्वाग्रहिेिा गुणक. 
F  अथवा f फल. 
g  गुरुत्वाकियणािा पे्ररक. 
k  गुणक. 
M अथवा μ  गुणाकं. (म्य)ू. 
n  कोणिीचह संख्या. 
e  अपास्िीय लागचरथमिा आधार. 
π  (पाय). पचरघ/व्यास = ३·१४१५९ 
R अथवा r  चत्रज्या. 
∑  पचरचमि राशींिी बेरीज (चसग्मा). 
ω  कोणीय वगे (ओमेगा) 
H. C. F.  दृढभाजक 
L. C. M.  लघुिम साधारण भाज्य. 
R. H. S.  उजवी बाजू. 
L. H. S.  डावी बाजू. 

 
mathematics गनणिशास्त्र 
 

यामध्ये अंकगचणि, बीजगचणि, भचूमचि, कलनशास्त्र इत्याचद शास्त्रािंा समावशे होिो. एकंदर 
गचणिशास्त्रािे, सोयीप्रमाणे, चनरचनराळे भाग मानिाि. उदाहरणाथय : शुि चनरपेक्ष गचणि, युक्ि 
गचणि, चमश्र गचणि, संख्याशास्त्र इत्याचद. 

 
mathematics of finance अिषशास्त्र-गनणि 
 

बँकािें व्यवहार, चवम्यािे व्यवहार इत्यादीसंबधंीिे प्रश्नािंा या गचणिशाखेि चविार करण्याि येिो. 
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matrix (अिेकवचि matrices) धािनणक 
 

स्िंभ आचण ओळी यामध्ये पििशीर माडंलेली पदे. 

उदा. 
 
हे एक धारचणक असून आिील संख्या ह्या त्यािंी पदे आहेि.  

चनधारक (determinant) आचण धारचणक (matrix) यामध्ये फरक आहे. चनधारकाला ठराचवक 
मूल्य असिे, िसे धारचणकेला नसिे. 
 

matrix mechanics धािनणक-यानमक 
 

हायझेनबगय यानंी पुजं-याचमकासंाठी वापरलेला एक गचणि-प्रकार. 
 
matter वस्िु 
 

कोणिीही वास्िवीय राशी. चहच्याि वस्िु असून िी काही जागा व्यापिे. 
 
maximum महत्तम 
 

एखाद्या घटनेि ककवा गचणि-प्रकाराि उद्भवणारी सवांि जास्ि मूल्य धारण करणारी राशी. 
विरेिेच्या संदभाि असा एखादा चवशिे कबदु असू शकिो की त्याच्या दोन्ही अंगानंा असणाऱ्या 
कबदंूिी चनबधंन मूल्ये उिरि जािाि. 

 
maximum stress कमाल दबाव 
 

पदाथािील घटक वस्िू परस्परापंासून अलग करण्याला पुरेसा दबाव. या पे्ररकािी मोजणी 
करिाना िो केवढ्या के्षत्रावर कायय करीि आहे त्यािी दखल घ्यावी लागिे. त्यावरून दबाव दर 
िौरस सेंचटमीटरवर चकिी चकलोग्राम आहे असे सागंिा येिे. 

 
maxwell मॅक्सवेल 
 

CGS चवदु्यत किुयकीय पििीिील किुयकीय स्त्रोिािे एकक. किुयकीय स्त्रोि आचण किुयकीय प्रवियन 
याचं्यामधील परस्परसंबंधाि मकॅ्सवले एकक चनचिि करिाि. 
१ मकॅ्सवले  =१ किुयकीय पे्ररक- रेिा. 

= १ गाऊस /िौरस सें .मी.  
= १० -८  वबेर (weber) 

 
Me 
 

‘मेचथल’ यािे रासायचनक सचंक्षप्ि रूप. 
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mean मध्यम 
 

सरासरी, सरासरी िीन प्रकारानंी काढिा येिे. 
गचणिमध्यम =  
YtcflfcOd/c =  

श्रुचिमध्यम =  
 

mean calorie मध्यम कॅलिी 
 

एक ग्राम पाण्यािे िपमान ०० सें॰ पासून १००० सें॰ पयंि िढचवण्यास लागणाऱ्या उष्ट्णिेिा 
शभंरावा भाग. 

 
mean free path मध्यम मुक्िपि 
 

एखाद्या रेणूिा इिर रेणूंशी आघाि होि असिाना प्रत्येकी दोन आघािामंध्ये रेण ू जेवढी अंिरे 
िालून जािाि त्यािंी सरासरी. हीि व्याख्या दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या गदीिील कणासबंंधी 
करिा येिे. मध्यम मुक्िपथ रेणूच्या व्यासाशी व्यस्ि प्रमाणाि असिो. 

 
mean proportional मध्यम प्रमाणपद 
 

जेव्हा a b c राशी अनुप्रमाणाि असिाि िेव्हा a : b ∷ b : c अथवा ac = b2 असे आढळिे. यािील 
b राशीला मध्यम प्रमाणपद म्हणिाि. 

 
mean square velocity मध्यम वेगवगष 
 

कणमय व्यूहामंधील सवय वगेाचं्या वगांिे मध्यममान अथवा त्यािंी सरासरी. 
 
mean stress सिासिी दबाव 
 

पदाथावर चनरचनराळ्या चठकाणी दबाव लावले असिाना त्यािंा पचरणामी मध्य. 
 

mean value theorem मध्यम मूल्य नसद्ािं 
 

(पाहा law of the mean) 
 
mean velocity मध्यम वेग, सिासिी वेग 
 

कणव्यूहामधील (चभन्न) वगेािंी सरासरी. 
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means मध्यमे, मध्यपदे 
 

एखाद्या श्रेणीच्या संदभाि शजेारच्या दोन पदाचं्या मूल्याि कसा फरक पडिो िे दशयचवणारा अंक. 
यावरून गचणि श्रणेीिील मध्यमपद, भचूमचिश्रेणीिील मध्यमपद असे शब्द होिाि. 
(पाहा mean) 

 
measurand transmitter 
 

दूर अंिरावरून मापन करिा येण्यासाठी योजलेल्या यंत्रािा एक भाग. जी मापे घ्यावयािी 
त्यासंबधंीच्या चवदु्यत संदेशािंा स्वीकार करणे, त्यािंी चनवड करणे व नंिर त्यािंी, दूर अंिरावर, 
पाठचवण्यािी ियारी करणे. या सवय गोष्टी या यंत्रामाफय ि घडिाि. 

 
measure मानपका, माप 
 

मोजण्यािे साधन (नाम) 
मापनपट्टी ककवा मापनयंत्राच्या साहाय्याने मोजणे (चियापद). उदा॰ मोटारीिा वगे चकलोमीटर/ 
िास असा मोजिाि. मोजण्यािे साधन = मीटर. वळे सेकंद, चमचनट, िास असा मोजिाि. साधन 
: घड्याळ. पदाथािी लाबंी मीटर ककवा फूट अशी मोजिाि. साधन : मीटर पट्टी ककवा टेप. 

 
 measurement of angles कोिमापि 
 

(पाहा angular magnitudes) 
 
mechanical advantage यानंत्रक सौकयष 
 

यंत्राच्या संदभाि, प्रदान (output) आचण आदान (input) यािें गुणोिर. 
 
mechanical equivalent of heat उष्ट्णिेचे यानंत्रक सममूल्य 
 

उष्ट्णिा एककािे याचंत्रक (शस्क्ि) एककाि रूपािंर . 
१ कॅलरी = ४,१८,५५,००० अगयस्. 
१ चब्रचटश थमयल एकक = ७७८ फूट पौंड. 

 
mechanical equivalent of light प्रकाशाचे यानंत्रक सममूल्य 
 

प्रारणस्त्रोिािे याचंत्रक (शस्क्ि) एककाि रूपािंर. ५५५ मीटर िरंगलाबंी असलेल्या प्रारणािा १ 
लुमेन म्हणजे ०·००१५ वाॅट. (दर वाॅटला ६६० लुमेन, या व्यस्ि रूपालाही प्रकाशािे ‘याचंत्रक 
सममूल्य’ म्हणिाि). 
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mechanical impedance यानंत्रक संिोधि 
 

याचंत्रक व्यूहामध्ये यािे रूप रोधािे असून त्यािे मापन ओहम या मापाने करिाि. 
 

याचंत्रक संरोधन}= 
व्यूहािील चियाशील पे्ररकािंा सदसि भागाकार 
ज्या कबदंूशी पे्ररक चियाशील असिाि िेथे, त्याच्यामुळे चनमाण होणारा 
यािायािी रेिात्मक वगे 

 
mechanical mixture यानंत्रक नमश्रण 
 

चमश्रण केल्यावरही ज्यािें व्यस्क्िमत्त्व कायम राहिे. अशा दोन ककवा जास्ि पदाथांिे चमश्रण. 
उदा॰, साखर आचण वाळू. 

 
mechanical ohm यानंत्रक ओहम 
 

याचंत्रक संरोधन, अवरोध आचण रोध यािें एकक. १ याचंत्रक ओहम = दर सेकंद दर सेंचटमीटरला 
१ डाइन. 

 
mechanical properties यानंत्रक गुण 
 

पे्ररक लाचवला असिाना पदाथाि जी प्रचिया घडिे, चिच्यावरून चदसून येणारा गुण. या गुणािें 
मापन, याचंत्रक साधनानंी, चवकृचि/नाश इत्यादींवरून करिाि. गुणािंी परीक्षा करण्यािे प्रकार : 
िन्युल परीक्षा, संकोि-, पचरपीडन-, नमन-, काचठन्य- आघाि-, आचण ग्लाचनपरीक्षा-. पदाथािे 
गुण ज्याप्रमाणे त्याच्या घटकावर अवलंबून असिाि त्यािप्रमाणे त्याच्या घडणीवर, याचंत्रक 
वापरावर आचण उष्ट्णिा-उपिारावरही अवलंबनू असिाि. 
 

mechanical reactance यानंत्रक अविोध 
 

याचंत्रक व्यूहाि, याचंत्रक संरोधनािील असत भाग. माप : याचंत्रक ओहम. 
 
mechanical resistance यानंत्रक िोध 
 

पदाथामध्ये गचि चनमाण करणाऱ्या पे्ररकानंा होणारा चवरोध. याचंत्रक व्यूहामध्ये, याचंत्रक 
संरोधनािील सत भाग. माप : याचंत्रक ओहम. (पाहा mechanical ohm) 
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mechanics यानमक 
 

स्स्थर अथवा गचिमान पदाथावर पे्ररकािें काय पचरणाम होिाि त्यासबंंधीिा अभ्यास करण्यािी 
शास्त्रशाखा. याला पुष्ट्कळ वळेा गचिक असेही म्हणिाि, आचण त्या अनुरोधाने याचमकािे स्स्थचिक, 
केवळगचिक आचण शुिगचिक असे पोटचवभाग मानिाि. 

 
median मध्यक, मध्यका 
 

श्रेणींमधील मध्यस्थानावरिे पद. 
आवृििा-वाटपानुसार, ज्या िलपदािी साधारण आवृििा ०·५० येवढी असिे िे मध्यक होय. 
 

median of a triangle मध्यका 
 

चत्रकोणामध्ये, चशरोकबदूपासून संमुख बाहूच्या मध्यकबदूला जोडणारी सरळ रेिा. 
 
medium (अिेकवचि, media) माध्यम 
 

वास्िवशास्त्राि, ज्यािून पे्ररक अथवा प्रारण संिमण करू शकिाि असा एखादा पदाथय ककवा 
अवकाश. 

 
mega- मेग्या- 
 

(१) बृहिू , मोठा दशयचवणारे उपपद. 
(२) चमल्यन अथवा दशलक्ष दशयक उपपद. 
(शब्दािा प्रारंभ स्वराने होिो िेव्हा meg-) 

 
mega barye 
 

दमनािे एकक = दशलक्ष डाईन/िौरस सें. मी. 
 
mega-cycle मेग्या-सायकल 
 

उच्च कंप्रिेच्या यािायािी चवदु्यत प्रवाहािील, अथवा दोलनयुक्ि चवसजयनाि, कंप्रिेिे एकक = 
दशलक्ष आवियने. 

 
mega-line 
 

दशलक्ष मकॅ्सवले (किुयकीय स्त्रोिािे एकक.) 
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megascope 
 

मचॅजक लँटनयिा एक प्रकार. अपायय पदाथािी पडद्यावर वर्मधि प्रचिमा पाडण्यासाठी उपकरण. 
यामध्ये सूययप्रकाश ककवा इिर कृचत्रम प्रकाश वापरिाि. या साधनास एचपस्कोप असेही नाव 
प्रिाराि आहे. 

 
megascopic स्िूलपणे 
 

(१) साध्या डोळ्यानंी पाहिा येण्यासारखे. 
(२) साध्या डोळ्यानंी पाचहलेले (केलेले चनरीक्षण). macro-scopic या शब्दाशी समानाथी. 
 

megavolt मेग्याव्होल्ि 
 

दशलक्ष व्होल्ट = चवदु्यत वियस्वािे एकक. 
 
megawatt मेग्यावॅाि 
 

चवदु्यत काययत्वरेिे एकक =१ दशलक्ष वाॅट. 
 
megohm मेगोहम 
 

चवदु्यत रोधािे एकक = १ दशलक्ष ओहम 
चवशिे मोठ्या रोधकासाठीि हा शब्द वापरिाि. 

 
melt नविळणे, र्द्वरूप होणे 
 
melting नवलयि 
 

fusion = घनरूपािून द्रवरूपाि जाणे, याच्याशी समानाथी; चवशिेिः बफािे पाणी होणे, 
अशासाठी वापरिाि. 

 
melting point नवलय-भबदु 
 

ज्या िपमानाि घनरूपी पदाथय द्रवरूप धारण करिो िे. (रासायचनक मलूद्रव्याचं्या कोष्टकाि त्यािें 
चवलय कबदू चदलेले असिाि.) याला गोठन कबदू (fusion point) असेही म्हणिाि. 
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members घिक (अिेकवचि) 
 

समीकरणािील समचिह्नाच्या दोन्ही बाजंूिी पदे. ह्यानंा उजव्या बाजूिे आचण डाव्या बाजूिे घटक 
म्हणिाि. 

 
mendelevium मेंडेलेस्व्हअम 
 

आविी कोष्टकाच्या संदभाि, युरेचनअमच्या पलीकडिे, चनसगाि न आढळणारे मूसद्रव्य. 
आणविमाकं : १०१ ; (सवाि जास्ि स्स्थर समस्थानीयािा) वस्िुमानअकं २५६; चघओसो, हावे, 
शोप,ँ टामसन आचण सीबोगय यानंी १९५५ मध्ये बनचवले. आइनष्टाइचनअम (99E253) वर 
सायक्लोरोनमध्ये ४१ mev शक्िीच्या आल्फाकणािें आघाि करून नीमाण केले गेले. 
 

Mendeleyeff’s law मेंडेल्येफ याचंा नियम 
 

अनुिमाने येणारे आणवभार आचण मुलद्रव्यािें गुण ह्यािंील संबंध दशयचवणारा “आविी चनयम”. 
१८६९ साली रचशयन शास्त्रज्ञ मेंडेल्येफ याने शोधून काचढला. ह्या चनयमानुसार मूलद्रव्यािे 
रासायचनक गुण, त्याचं्या आणवभारािे आविी फल असिाि. अद्यावत  ‘नूिन आविी चनयमाि’ 
आणव भाराऐवजी आणविमाकं (मोस्ले अंक) वापरिाि. 

 
meniscus सीमापृष्ट 
 

भाडं्याि ठेवलेल्या द्रवािे वि पृष्ठ. 
चनयम असा आहे की, ज्या द्रवाने भाडें ओले होिे (उदा., पाणी) त्यािे सीमापृष्ठ खोलगट 
(अंिवयि) दबलेले आढळिे; त्याच्या उलट ज्या द्रवाने भाडें ओले होि नाही (उदा., पारा) त्यािे 
सीमापृष्ठ फुगीर (बचहवयि) िढलेले आढळिे. 

 
mensuration के्षत्रमापि, महत्वभूनमनि 
 

रेिा, कोन, के्षत्रफळ, घनफळ इत्याचदकािें मापन करण्यािे शास्त्र. 
 
Mercator map मकेिि-आलेख 
 

(पाहा Mercator projection) 
 
Mercator projection मकेिि प्रके्षपण 
 

गोलावरील कबदूिे प्रिलावर चित्रण करण्यािी प्रके्षपणपिचि. उदा., गोलावर सवय रेखाशं-रेिा 
दोन्ही धु्रवाशंी एकत्र येिाि. परंिु मकेटर प्रके्षपणाि त्या धु्रवापयंि समािंर राहिाि. त्या कारणाने 



 अनुक्रमणिका 

आकृिी चवचित्र चदसू लागल्या, िरी अक्षाशं रेखाशंािंा चबनिूकपणा कायम राहिो. याि पििीला 
वृिचििीय (cylindrical) प्रके्षपण म्हणिाि. 

 
mercurial barometerपािायुक्ि वायुभाि मापक 
 

हविेा (वािावरणािा) दाब मोजण्यािे साधन. एका टोकाशी बंद केलेली कािेिी नळी पाऱ्याने 
काठोकाठ भरून दुसऱ्या एका उघड्या, पारा ठेवलेल्या, भाडं्याि उपडी केलेली असिे. नळीिला 
काही पारा भाडं्याि उिरिो व बंद टोकाशी नळी मोकळी होिे. भाडं्यािील पाऱ्याच्या 
पृष्ठपािळीहून नळीिला पारा काही ठराचवक उंिीपयंि िढलेला आढळिो. वािावरणािील दाबाि 
जसजसा फेरफार होिो िसिशी नळीिल्या पाऱ्याच्या स्िंभािी उंिी बदलिे. 

 
mercury पािा 
 

आविी कोष्टकािील दुसऱ्या गटािले धािूरूप मलूद्रव्य. आणव िमाकं : ८०; आणव भार : 
२००·६१; चवलयकबदु : -३८·८७ सें॰; क्कथन कबदु : ३५६·८० सें॰; सापेक्ष घनिा : १३·५४६ (२० 
सें॰); संयुजा : १ ककवा २  
 

mercury vapour lamp पाऱ्याच्या वाफेचा नदवा 
 

एका चनवाि नचलकेि पारा असिो व चवदु्यत ज्योिीच्या उष्ट्णिेने त्यािे बाष्ट्प करिाि. असे झाल्याने 
उिीप्ि ज्योि प्रस्थाचपि होिे व चदव्यािून नीलािीि प्रारण बाहेर पडिे. चदवा कािेिा न करिा 
क्वाटयझिा करावा लागिो. प्रखर उजेडासाठी आचण नीलािीि प्रारणािे उगमस्थान म्हणून अशा 
चदव्यािा उपयोग करिाि. 

 
meridian याम्योत्तिवृत्त 
 

भपृृष्ठावरील उिरदचक्षण धु्रवािून जाणारे बृहिवृि. 
 
meso- मेसो., अिंिःपूनिि- 
 

‘मधले’ ककवा ‘दोहोंच्या आिले’ या अथी उपपद. 
 

meso compound मेसो संयुग 
 

या प्रकारच्या सयुंगाि असमात्र काबयन अणू समसंख्येने असिाि. कोणत्याही जोडीच्या पदस्थाि 
चदशादेशनािी पािळी, सारख्या परंिु परस्पराचं्या चवरुि चदशनेे, चफरचवण्यािा गुण आढळिो. 
अथाि त्या कारणाने सयुंगािील प्रकाशीय चियाशीलिा नाहीशी होिे. 
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meso-form मेसो फॅामष 
 

(पाहा mesomer) 
 
mesomer मेसोमि 
 

प्रकाशीय चदशादेशनक्षम (िार वगेळ्या गणानंा जोडलेला) काबयन अणू घटनेमध्ये असूनही, िे 
एकमेकाचंवरुि चदशनेे प्रकाशीय चदशादेशन करीि असल्यामुळे, जो संयुग प्रकाशीय चदशादेशन 
दाखवीि नाही त्याला मेसोमर ककवा मेसोफामय म्हणिाि. ज्या संयुगामध्ये अशी स्स्थचि असिे िो 
मेसोसयुंग. उदाहरणाथय : मेसोटाटाचरक अम्ल. टाटाचरक अम्लािा एक प्रकार दचक्षणवलनी आहे 
व दुसरा वामवलनी आहे. त्याचं्या घटना अनुिमे (१) व (२) यामध्ये चदल्या आहेि. 
 

 
 
मेसोटाटाचरक अम्ल कोणिेही वलन दाखवीि नाही, यािे कारण त्यािील C1 व C2 हे काबयन अण ु
एकमेकाचवरुि प्रकाशीय वलन घडचविाि. 
 

 

मेसो टाटारीक अम्ल 

 
meson मेसाॅि 
 

अणूमधील घटककणािंा एक प्रकार. हा वजनाने इलेक्रानापेक्षा सुमारे २०० िे १००० पट असिो. 
बहुिेक मेसानावंर, इलेक्रानावर असिो िेवढा, धन ककवा ऋण चवदु्यत उच्चय आढळिो. पाय-
मेसान आचण म्य-ूमेसान हे प्रकार चवशिे प्रचसि आहेि. (दोघानंा चमळून एल-मेसान म्हणिाि.) 
२७३ वस्िुमानाच्या पाय-मेसानपासून, ऱ्हास होिाना २·६ X १०-८ सेकंदािि, म्य-ूमेसान आचण 
न्यूरीनो बनिाि. २०७ वस्िुमानाच्या म्यू मेसानपासून ऱ्हास होिाना, २·२ X १०-३ सेकंदािि, एक 
इलेक्रान आचण २ न्यूरीनो बनिाि. पाय-मेसानमुळे अणुगभािील प्रोटान आचण न्यूरान घट्ट 
आवळून राहिाि असा समज आहे. बाकीच्या सवय प्रकारच्या मेसाॅनानंा, सरसकट, के-मेसान 
म्हणिाि. (यामध्ये, टाऊ मेसान, इ. इ.) 
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mesosphere 
 

वािावरणािील एक थर. वारेस यानंी शोचधला. हा थर भपूृष्ठावर ४०० िे १००० चकलोमीटरपयंि 
असिो. 
िॅपमन यानी या थराला chemosphere म्हटलेले आहे. 

 
mesothorium 1 (Ms Th1) 
 

रेचडअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (88Ra228) . 
mesothorium 2 (Ms Th2) 
 

ॲस्क्टचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (89 Ac228). 
 

metabolism चयि 
 

चजविं प्राचणमात्राि (वनस्पिीि) होणाऱ्या रासायचनक चवचियािी गोळाबेरीज. 
 
metal धािु 
 

रासायचनक मलूद्रव्यािंा एक प्रकार. यािा स्वच्छ पृष्ठभाग िकिकीि असिो. याि उष्ट्णिा व वीज 
वाहून नेण्यािा गुण असिो. ॲचसडमधील हायड्रोजनिी पुनःस्थापना करून धारक ियार करिो. 
अत्यंि कमी जाडीिा असल्यास प्रकाशपायय, नाहीिर अपायय. सामान्य िपमानाि, पारा हा अपवाद 
वळगला िर सवय धािू घन असून, उच्च िपमानाि चविळिाि. धािु ‘धन चवदु्यत उच्चयी’ (इलेक्रो-
पॅाचझचटव्ह) असून त्यािें अणू इलेक्रानानंा काढून टाकू शकिाि. व्यापारीदृष्ट्या, चपिळ, 
चब्रटाचनआ मेटल, ह्यानंा जरी धािु म्हटले जािे जरी शास्त्रीयदृष्ट्या िी सचंमश्रणे आहेि 
(चमश्रधािु). 
 

metal leaf धािु वखष 
 

अत्यंि कमी जाडीिा (पािळ) पत्रा. वखय. 
 
metal physics धािु वास्िवशास्त्र 
 

धािु आचण संचमश्रणे यािंी रिना, त्यािें वास्िवीय गुण वगैरेसंबंधीिा अभ्यास करण्यािे 
वास्िवशास्त्र. 
 

metallic धािुमय 
 

धािुरूप, धािूिे, धािूसबंंधी ककवा धािूसारखे. 



 अनुक्रमणिका 

metallic conduction धािूचे वहि 
 

धािूमधून इलेक्रानािंा ओघ. या ओघामुळे वाहकद्रव्याि कसल्याही प्रकारिा रासायचनक फेरफार 
झालेला आढळून येि नाही. 

 
metallography 
 

घनरूपािील धािु ककवा सचंमश्रणे, याचं्या रिनेिा आचण घटनेिा, त्याचं्या गुणावगुणािंा आचण 
व्यवहाराि त्यािंा उपयोग होण्यासंबधंीिा अभ्यास करणारी चवज्ञानशाखा. 
 

metalloid धािुसम 
 

धािंूिे गुण व धमय असणारे द्रव्य. 
 

metalloid elements धािुसम मूलर्द्व्ये 
 

धािु आचण अधािु ह्या दोहोंिेही गुण असणारी मूलद्रव्ये. त्याचं्याि, चवशिेिः, धािंूिे वास्िवीय गुण 
असिाि. उदा., अँचटमनी, चबस्मथ इ. 

 
metallurgy धािुनवज्ञाि 
 

धािुसंबधंीिे शास्त्र आचण कायय. धािूपािाणािून धािु मोकळी करणे, शुि करणे, संचमश्रण करणे, 
आकार देणे, आचण धािंूिी रिना, घटना आचण गुण यािंा अभ्यास ज्या शाखेि होिो िी. 

 
metamorphism अवस्िािंि 
 

उष्ट्णिा, दाब इत्याचदकािंा पदाथावर पचरणाम घडून आल्याने त्यामध्ये होणारा रासायचनक व 
वास्िवीय बदल. 

 
metarals 
 

रासायचनक संयुग आचण घनचवद्रव यािंी सत्यस्स्थिी दशयचवण्यासाठी शास्त्रज्ञ हो यानंी सुिचवलेली 
संज्ञा. लोह आचण पोलाद यािील सवय सूक्ष्म घटक metarals आचण aggregates ह्यामध्ये 
चवभागलेले असिाि असे त्यानंी सुिचवले. 
(पाहा aggregates) 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

metastable अधष-स्स्िि 
 

स्स्थर अवस्थेिून ढळलेला, परंिु अस्स्थरावस्थेपयंि न पोिलेला असा, म्हणजे त्या बिेािीि शस्क्ि 
धारण करणारा. अधयस्स्थर अवस्था हा एक आभासी समिोल (pseudo-equilibrium) प्रकार आहे. 
योग्य रीिीने पचरस्स्थिी बदलली िर अधयस्स्थर अवस्थेिून, स्स्थरावस्था ककवा अस्स्थर अवस्था 
चनमाण होऊ शकिाि. 

 
 metastable atom अधषस्स्िि अणु 
 

क्षुब्ध अणूिी एक अवस्था. क्षोभावस्थेिील शस्क्ि प्रारण रूपाि बाहेर टाकून अणु मळूच्या अवस्थेि 
परि जाऊ शकि नाही. दुसऱ्या अणूशी टक्कर होऊन ककवा इिर काही पचरणामाने उिेचजि होऊन 
अणूि जास्ि क्षोभ चनमाण झाला िरि त्यािून प्रारण बाहेर पडिे; येरवी नाही. 

 
metatectic अधषस्स्िनिक 
 

peritectoid या अथी वापरिाि. 
(पाहा peritechtoid) 

 
metathesis 
 

रासायचनक चवचियेिा एक प्रकार. यामध्ये मलूद्रव्य अथवा मूलक, दुसऱ्या संयुगािील मूलद्रव्यािे 
ककवा मलूकािे स्थान पटकाविाि. या चवचियेमध्ये संयुजािं फरक पडि नाही. 
(पाहा double replacement) 

 
meteoric iron अशनि लोह 
 

मुक्ि स्स्थिीि आढळणाऱ्या लोहािा एक प्रकार. घटनेि जरी थोडाफार फरक असला िरी 
सामान्यिः हे लोहािे, चनकेलबरोबर घडलेले, संचमश्रण असिे. चनकेल सुमारे २०%. 

 
meteorograph हवामाि लेखक 
 

(१) एकाि वळेी दोन ककवा जास्ि हवामानासंबधंीच्या वधेािंी नोंद करणारे स्वयिंचलि यंत्र. 
वायुदमन, िपमान, आद्रयिा, चनके्षपण इ. (२) रेचडओद्वारा नोंद करणारे यंत्र. रेचडओ शोधक 
(radiosonde). 

 
meteorology हवामाि-शास्त्र 
 

हविे घडून येणारे चनरचनराळे फेरफार आचण इिर दृश्ये यांिा अभ्यास चजच्याि होिो िी वास्िव-
शास्त्रािील शाखा. 



 अनुक्रमणिका 

meter (m) मीिि 
 

C. G. S. पििीिले लाबंीिे एकक 
१ मीटर = १०० सेंचटचमटर = ३९·३७०१ इंि (metre असेही स्पेकलग करिाि). 

 
meter-candle मीिि-कँडल 
 

दीपनािे एकक लुक्स. कँडलमीटर असेही म्हणिाि. 
 
meter-kilogram (mkg, m-kg.) मीिि-नकलोग्राम 
 

C. G. S पििीिले कायािे एकक 
१ mkg= गुरुत्वाकियणाचवरुि, १ चकलोग्राम (वस्िु) १ मीटर उंिीपयंि िढचविाना घडणारे कायय. 

 
meter-kilogram-second system 
 

(पाहा M K S system of units) 
 
method of averages सिासिीची पद्नि 
 

आलेख ियार करण्याच्या हेिूने चनरीक्षणािून चमळालेली मूल्ये आलेखपत्रावर माडंली म्हणजे त्या 
सवांिून जाणारी अशी विरेिा सहजगत्या साधि नाही. िसे करण्यासाठी एक चवशिे पिचि 
स्वीकारण्याि येिे. आपण योजलेली रेिा आचण प्रयोगचसि कबदू यामंधील फरक रेिेच्या दोन्ही 
अंगानंा सरासरीने सारखा वाटला जावा, अशी योजना त्या पििीि असिे. 

 
 method of least squares लघुिम वगषपद्नि 
 

प्रयोगचसि कबदंूपासून योग्य रेिारूप आलेख ियार करण्यािी एक पििी. प्रत्येक प्रयोगचसि 
कबदंूिे एका चवचशष्ट सरासरी रेिेपासूनिे अंिर मोजिाि. त्या अंिराचं्या वगािी बेरीज करिाि, व 
बेरजेिे वगयमूळ काढिाि. या पििीनुसार हे वगयमूळ जेव्हा सवाि कमी मूल्य धारण करिे िेव्हाि 
प्रयोगचसि कबदंूिून योग्य रेिा काढली गेली असे मानिाि. 
(पाहा root mean square) 

 
 methyl मेनिल 
 

एकसयुंजी मूलकािा एक प्रकार. चिह्न : Me,- CH3 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

metric calorie मेनरक कॅलिी 
 

एक ग्राम पाण्यािे िपमान १० सें॰ ने िढचवण्यास लागणारी उष्ट्णिा. याि दोन प्रकार करिाि :— 
(१) ३·५० सें॰ पासून ४·५ सें॰ मधला १ अंश मानिाि िेव्हा प्रमानणि कॅलिी अथवा ४० कॅलरी. 
(२) १४·५ सें॰ पासून १५·५०० सें॰ मधला १ अंश मानिाि िेव्हा साकेंनिक कॅलिी अिवा १५० 

कॅलिी. या प्रकाराला ग्राम कॅलरी ककवा लहान कॅलरी अशीही नाव ेआहेि. 
 
metric carat 
 

( पाहा carat) 
 
metric horsepower मेनरक िुिगिा, हॅासषपावि 
 

गे्रट चब्रटन वगळून युरोपािील इिर सवय देशािं रूढ असलेले काययत्वरेिे एकक. १ हासयपावर = 
दर सेकंदाि ७५ चकलोग्राम मीटर कायय करण्यािी त्वरा = ०·९८६३ यु. स्टे. हॅा. पॅा. अथवा ७३६ 
वाॅट. 
(पाहा watts horsepower) 
 

metric system मेनरक (दशमाि) पद्नि 
 

मीटरवर आधारलेली वजनािंी आचण मापािंी पिचि. दशमान हे या पििीिे चवशिे आहे. योग्य िी 
उपपदे लावनू लहान ककवा मोठी मापे दशयचविा येिाि. 
 
उपपद उच्चार संके्षप मूल्य 
tera- टेरा- T १०१२X एकक 
giga- गीगा- G १०९X एकक 
mega- मेग्या-       M १०६X एकक 
kilo- चकलो- k १०३ X एकक 
hecto- हेक्टो- h १०२X एकक 
deka- डेका- dk १०१X एकक 
deci- डेचस- d १०-१X एकक 
centi- सेंचट- c १०-२X एकक 
milli- चमचल- m १०-३X एकक 
micro- मायिो- μ १०-६X एकक 
milli micro- चमचलमायिो- mμ १०-६X एकक 

 

metric ton मेनरक िि 
 

१००० चकलोग्राम = १ टोने (tonne). 
= ०·९८४२ लाँग (दीघय) टन = २२०४·६ पौंड. 



 अनुक्रमणिका 

metric waves मेनरक ििंग 
 

या चवदु्यत किुयकीय प्रारणकारािली िरंग-लाबंी सुमारे १ मीटरपासून १० मीटर येवढी मानिाि. 
 
metrology मापिपद्नि 
 

स्थापत्य शास्त्राि सूक्ष्ममापनािी (मोजण्यािी) पिचि. 
 
mev, m.e.v. 
 

चमल्यन इलेक्रान-व्होल्ट या मापािे संचक्षप्ि रूप. १ mev = १·६०२० X १०-६ अगय. 
 

Mg 
 

मगॅ्नेचशअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
mg 
 

चमचलग्राम दशयक चिह्न. 
 
mho म्हो 
 

वाहकिा मोजण्यािे एकक. ‘ओहम’ िे व्यस्ि रूप. (अथाि mho हे ohm िे उलट चलचहिाि) 
१ म्हो = १०९ चनरपेक्ष म्हो. 
रेचडओ नचलकाचं्या संदभाि म्हो या वाहकिा मापािा वापर करिाि. 
 

mica अभ्रक 
 

चसचलकेट खचनजगटािील एक स्फचटकरूप पदाथय. यािे पािळ पापुदे्र सहज सोडचविा येिाि. 
स्वाग्रही, पायय आचण उष्ट्णिा चनरोधक. उन्हािा उपद्रव होऊ नये म्हणनू वापरावयाच्या 
िष्ट्म्यासाठी, चवजेिे चनरोधन करण्यासाठी, उष्ट्णिेिे चनरोधन करण्यासाठी वापरिाि. 

 
micelle मायसेल 
 

कचलल द्रव्यािील अपस्कचरि स्स्थिीिील कण. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

Michelson interferometer मायकेलसि व्यनिकिण-मापक 
 

सूक्ष्म चवभागणी दाखचवणाऱ्या मोजपट्ट्या, जालके, ककवा लाबंी मोजण्यासाठी लागणारी सूक्ष्म 
यंते्र यािें इयिीकरण करण्यासाठी या साधनािा उपयोग होिो. प्रकाशिरंग लाबंी हे या साधनाि 
लाबंी-एकक मानिाि. 
 

micro- मायिो- 
 

(१) लहान अथवा सूक्ष्म दशयचवणारे उपपद. 
(२) एककािा दशलक्षाशंावा भाग = १०-६ चिह्न = μ 

 
micro-ammeter मायिो-अॅनमिि 
 

एक चवदु्यत प्रवाहमापक. याि मायिो-आंपेअर दशयचवण्यासाठी, सोयीस्कर, अंकन केलेले असिे. 
 
microanalysis सूक्ष्म नवश्लिेण 
 

सामान्य रासायचनक पृथक्करणाि मोजल्या जाणाऱ्या पचरमाणाचं्या १/१० येवढे पचरमाण असिाना 
रासायचनक घटना शोधणे व चनचिि करणे. 

 
micro-analytical reagent सूक्ष्म नवश्लेिण-उपयोगी नवनियाकािक 
 

सूक्ष्म चवश्लेिणाच्या पििीि चवचियाकारक म्हणून योग्य होईल इिक्या शुििेच्या पािळीवर 
असणारा चवचियाकारक. 

 
micro-balance सूक्ष्म िुला 
 

अचिशय संवदेनाशील आचण अत्यंि सूक्ष्म द्रव्यािें िोख वजन करण्यासाठी िराजू. 
 
micro-bar मायिो-बाि 
 

दर िौरस मीटरवर १ चमचलग्राम येवढा दाब. (हा दाब साधारणपणे हविेा दाब १०-३ अथवा १ 
डाइन पे्ररकायेवढा असिो.) बार आचण मायिो-बार ही चभन्न मापे आहेि. 

 
microburette मायिो-ब्युिेि. सूक्ष्म मोजिळी 
 

अंदाजे १/१०० चमचलचलटर आकारमानािे थेंब पाडू शकणारी मोजनळी. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

microcalorie 
 

(पाहा small calorie) 
 

microcalorie-meter मायिो-कॅलिीमापक 
 

उष्ट्णिेच्या अचि लहान राशी मोजण्यािे उपकरण. 
 
micro-chemistry सूक्ष्मिसायि शास्त्र 
 

अत्यंि संवदेी रासायचनक चवचियाशंी सबंंचधि रसायन शास्त्र. 
 
micro-chronograph सूक्ष्मकाल-लेखक 
 

अचिशय लहान कालखंड मोजण्यािे व नोंदून ठेवण्यािे यंत्र. 
 
micro-cleanness 
 

सूक्ष्मदशयक यतं्रािून दृष्टीस पडणाऱ्या, धािूमध्ये अडकलेल्या, अधािंूच्या लहान कणािें प्रमाण. 
 

micro-constituents 
 

सूक्ष्म रिनेिले, सूक्ष्मदशयकािून चदसून येणारे, घटक. 
 
microcosmic salt 
 

सोचडअम अमोचनअम हायड्रोजन फॅास्फेट. 
 
microcurie (μ curie) मायिो-क्युिी 
 

= १०-३ क्युरी = दर सेकंदाला ३·७ X १०४ चकरणोत्सारी चवघटने. 
 
microdurometer 
 

अचिशय कमी जाडीच्या पदाथांिे काचठन्य मोजण्यािे यंत्र. 
 
micro-etching 
 

सूक्ष्मदशयकाखाली पाहण्यासाठी नमुना ियार करण्यािी धािुचवज्ञानािील एक चवशिे रीचि. 



 अनुक्रमणिका 

micro-farad मायिो फॅिड 
 

चवदु्यत धारकिेिे व्यावहाचरक एकक = १०-६ फॅरड. 
 
micro-filtration 
 

(पाहा ultra-filtration) 
 
micro-gram (μg) मायिो-ग्राम 
 

चमचलग्रामिा हजारावा अंश. ग्रामिा दशलक्षावा अंश. याला (γ) गामा असेही म्हणिाि. 
 
micrograph सूक्ष्मलेखक 
 

पदाथािे १० पटीपेक्षा जास्ि वधयन झाल्यानंिर केलेले चित्रण (यािील वधयन बहुधा सुमारे २०० 
पटीच्या दजािे असिे.) 

 
micrography सूक्ष्मलेखि 
 

सूक्ष्मलेख ियार करणे, त्यािे वािन करून त्यािा अथय लावणे व नंिर त्यािा अभ्यास करणे. 
 
micro-hardness 
 

कमी दडपणािा वापर करून मोजिा येणारे (मोजलेले) काचठन्य. चहऱ्यािा शकुं पदाथावर रेटून 
दाबला असिा त्यावर (सूक्ष्म) खािी उमटिाि. खाि चकिी खोलीिी आहे त्यावरून कठीणपणा 
मोजणे शक्य झाले आहे. खािी सुमारे ‘मायिोन’ (०·००१ चम. चम.) मापाच्या असिाि. 

 
micro-ohm मायिो-ओहम 
 

चवदु्यत रोधािे एकक = १०-६ ओहम. 
 
micro-inch (μ-inch) मायिो इचं 
 

१ इंिािा दशलक्षाशंावा भाग. 
 
micro-manometer सूक्ष्म दमि मापक 
 

० िे १५० मायिोन इिके सूक्ष्म वायुदाब योजण्यािे यंत्र. ज्या वायूंिे सादं्रीभवन होिे आचण ज्यािें 
होि नाही अशािंा चनरपेक्ष दाब या यतं्राने मोजिा येिो. 



 अनुक्रमणिका 

micromaster 
 

सुमारे ० िे २५ चमचलमीटरपयंि ०·००१ चमचलमीटर इिक्या सूक्ष्मिेने आचण चबनिूकपणे मोजणारा 
सूक्ष्ममापक. याला सवयसाधारणपणे मायिोमीटर म्हणिाि. 

 
micrometer मायिोमीिि, सूक्ष्ममापक 
 

लाबंी चबनिूक मोजण्यािे साधन. चबनिूकपणे बनचवलेला आचण जवळजवळ पेि असलेला स्िू 
आस्िे आस्िे चफरवनू मोजणी करणे शक्य होिे. त्याचशवाय स्िूच्या डोक्यावर १०० अंशाि 
चवभागलेली एक िकिी बसचवलेली असिे. िकिीिा एक वढेा पूणय झाला म्हणजे स्िू १ पेि मागे 
ककवा पुढे सरकिो. िकिीिा वढेा अपूणय राचहला िर जेवढा झाला िेवढ्यावरून पेिािा चकिवा 
चहस्सा पुढे मागे सरकला िे कळू शकिे. 
 

micrometer scale सूक्ष्ममापि पट्टी 
 

एक दुय्यम मोजपट्टी. या पट्टीच्या साहाय्याने लहान कोन व लहान रेिात्मक अंिरे सूक्ष्मपणे मोजिा 
येिाि. 

 
micro-micro- मायिो-मायिो- 
 

दशलक्षािा दशलक्षाशं अथवा १०-१२ दशयचवणारे उपपद. चिह्न : μμ. (उच्चार : म्यू म्यू). 
 
micro-micron मायिो-मायिोि 
 

मायिोनिा दशलक्षाशं = १०-१२ चमचलचमटर. 
 
micro-millimeter 
 

(पाहा millimeter) 
 
micron मायिोि 
 

(सूक्ष्म) लाबंीिे एकक= १०-६ मीटर = १०-३ चम. मी. = ०·००००३९ इंि िरंगलाबीसारख्या 
सूक्ष्ममापनासाठी हे एकक आहे. चिह्न : μ (म्य)ू ग्रीक भािेिील मुळाक्षर. 

 
microphone मायिोि, सूक्ष्मश्रवण 
 

ध्वचनशक्िीिे चवदु्यत शक्िीि रूपािंर घडवनू आणण्यािे साधन. टेचलफोनमध्ये ककवा ध्वचनवधयकाि 
वापरिाि. 



 अनुक्रमणिका 

micro radiography 
 

क्ष-चकरणािंा उपयोग करून परीक्षणािी रीचि. संचमश्र धािूिे परीक्षण करिाना त्याच्या पािळ 
पत्र्याच्या एका अंगाला फोटोसंवदेी द्रव्य िोपडलेली चफल्म ठेविाि व पत्र्यािून गेलेले क्षचकरण 
त्या द्रव्यावर पडू देिाि. ियार झालेले क्षचकरण-चित्र (रेचडओग्राम) सुमारे ५० िे १०० पट मोठे 
करून पाचहले िर त्या चमश्रधािंूमधील घटकािंी माडंणी कशी असिे यािी कल्पना येऊ शकिे. 

 
micro-reaction 
 

सूक्ष्मदशयकािून पाहिा येण्यासारखी चवचिया. यामध्ये साहचजकि चवचियाकारक फार सूक्ष्म 
प्रमाणाि घेिलेले असिाि. 

 
microscope सूक्ष्मदशषक 
 

पदाथािे खूप मोठ्या प्रमाणाि वधयन करून पाहिा येण्यासाठी बनचवलेले एक चवशिे प्रकाशीय 
साधन. 
(१) साधा सूक्ष्मदशषक : यािं फक्ि १ कभग ककवा १ कभग-व्यूह वापरिाि. 
(२) संयुक्ि सूक्ष्मदशषक : यामध्ये २ स्विंत्र कभगे ककवा २ स्विंत्र कभगव्यूह वापरिाि. 

 
microscopic अनिसूक्ष्म (नवशेिण) 
 

(१) नुसत्या डोळ्यानंा न चदसणारे (न आकलन होणारे). 
(२) मायिोस्कोपसंबधंी ककवा मायिोस्कोप वापरून केलेले. 

 
microscopy सूक्ष्मदशषि 
 

पदाथािी सूक्ष्मदशयकाच्या साहाय्याने केलेली परीक्षा अथवा िशी परीक्षा करण्यािी पिचि. 
 
micro-spectroscopy सूक्ष्म वणालेखि 
 

पदाथाच्या रिनेिील धािुमय घटकािंी ओळख पटचवणे, अथवा त्यासंबधंीिी वणालेखावर 
आधारलेली पिचि. ज्या पदाथािे, अशा पििीने, परीक्षण करावयािे त्याला चगरचमटाने बारीक 
भोक पाडून त्यािले कण बाहेर काढिाि. कोलोचडअनसारखे चिकट द्रव्य वापरून त्या कणािंा 
एक पापदु्रा बनचविाि. असा पापदु्रा काबयनच्या चवदु्यदग्रावर बसवनू त्यामधून चवदु्यद्ज्योि सुरू 
केली असिा कणािें बाष्ट्प होिे व परीके्षसाठी घेिलेल्या धािु कणािंी अशा ज्योिीच्या वणयपटािून 
परीक्षा होऊन ओळख पटिे. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

micro-structural change िचिात्मक सूक्ष्म फिक 
 
micro structure सूक्ष्मिचिा 
 

नुसत्या डोळ्यानंा आकलन न होणारी रिना. 
 
microtome सूक्ष्मछेदक 
 

पदाथाच्या, अत्यंि पािळ (इस्च्छि जाडीच्या), िकत्या काढण्यािे यंत्र. 
 
micro-wave सूक्ष्म ििंग 
 

रेचडओिरंगािील एका गटािे नाव. यामधील िरंगािंी लाबंी १ चम. मी. पासून ३० सेंचटमीटरपयंि 
मानिाि. अथाि या िरंगाचं्या कंप्रिेिी मयादा ३०० िे ३,००,००० मेग्यासायकल अशी असिे. 
 

mid-point मध्य भबदु 
 

ज्या चबदूशी रेिेिे बरोबर दोन भाग होिाि िो. 
 
migration संचलि 
 

संथपणे होणारी कणािंी वाहिूक. चवदु्यत चवच्छेद्यामध्ये, त्यािून चवदु्यत प्रवाह जाि असिाना, 
होणारी आयनािंी वाहिूक. 

 
mil नमल 
 

(१) कोणीय मापािे एकक. 
६४०० चमल = ३६०° 
(२) रेिात्मक एकक, चमल = १/१००० इंि. 
िारािंी (गजािंी) जाडी या मापाने मोजिाि. अथाि जाडी म्हणजे िारेच्या आडव्या छेदािा व्यास. 

 
milli- 
 

हजाराशं दशयक उपपद. उदा॰, चमचलमीटर. 
 
milliammeter नमनल-आनमिि 
 

चवदु्यत प्रवाह-मापकािा एक प्रकार. याच्या िबकडीवरील अंकन सहजपणे चमचलआंपेअर मापािे 
चवदु्यत प्रवाह मोजिा येण्याच्या सोयीिे केलेले असिे. 



 अनुक्रमणिका 

millibar नमनल-बाि 
 

(वायु) दमनािे एकक = १/१००० बार. 
= दर िौरस सेंचटमीटरवर १००० डाइन. 
हवामानशास्त्रामध्ये, हविेा (वािावरणािा) दाब बहुधा या मापाि (चमचलबारमध्ये) दाखचविाि. 
१ चमचलबार = ०·०२९५२९९ इंि (पाऱ्यािा स्िंभ) 
  = ०·७५००७६ चमचलमीटर (पाऱ्यािा स्िंभ) 
त्यावरून हविेा प्रमाचणि दाब = १·०१३ चमचलबार. 

[१३] 
 
millicurie (m-curie) नमनलक्युिी 
 

क्युरीिा १ हजाराशं; येवढ्याने चकरणोत्सारी समस्थानीयाि दर सेकंदाि ३·७X१०-७ चवघटने घडून 
येिाि. 

 
milligram नमनलग्राम 
 

१ ग्रामिा हजाराशं. 
 
milliliter (ml) नमनलनलिि 
 

१ चलटरिा सहस्त्राशं = १ घनसेंचटमीटर 
 
milli-meter (mm) नमनलमीिि 
 

१ मीटरिा हजाराशं = ०·०३९३७ इंि. 
 
millimicron (mμ) नमनलमायिोि 
 

१ मायिोनिा हजारवा भाग = १ चमचलमीटरिा दशलक्षाशंािा भाग. मायिोचमचलमीटर असेही 
म्हणिाि. 
 

million दशलक्ष 
 
१०६ 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

mineral खनिज 
 

अकाबयनी प्रकारच्या प्रचियािूंन ियार झालेला पदाथय. उदा॰, एखादा अकाबयनी पदाथय ककवा 
एखादे प्रशिे (उत्खाि) यानंा चनचिि रासायचनक घटना असिे. त्याचशवाय, जर योग्य पचरस्स्थचि 
चमळाली िर िे ियार होिाना स्फचटकाप्रमाणे त्यांना चकत्येक वास्िवीय गुण प्राप्ि होिाि. त्यािंी 
रैणव रिना चवशिे प्रकारिी असिे. एकचवधिा आचण चवचशष्ट रासायचनक रिना हे गुण खचनजाि 
अवश्य आढळिाि. 
 

mineral oils खनिज िेले 
 

पेरोचलअम आचण िज्जन्य पदाथय ह्यापंासून चमळालेली, हायड्रोकाबयनयुक्ि, िेले. 
 
mineralogy खनिजशास्त्र 
 

खचनजािंा उगम, चनर्ममचि आचण उपयोग यासबंंधी शास्त्र. 
 

minimum लघुिम 
 

गचणिकृत्यामंध्ये आढळणारे कमीि कमी मूल्यािे पद. एखाद्या विरेिेच्या संदभाि एखादा असा 
चवशिे कबदु असिो की त्याच्या दोन्ही अंगानंा असणाऱ्या कबदंूिी चनबधंनमूल्ये िढि जािाि. 

 
minimum time लघुिम काल 
 

(पाहा brachistochronic path) 
 
Minkowsky world 
 

अवकाश-काल दशयक, िार पचरमाणाि, जगािे चित्र. यािील चनबधंने अवकाश (३) आचण काळ 
(१) अशी (४) असिाि. 

 
minor arc लघुचाप 
 

वृिाधापेक्षा लहान वृिखंड. 
 
minor axis of an ellipse नववृत्ताचा लघुअक्ष 
 

दीघयविुयळािील दोन अक्षापंकैी कमी लाबंीिा अक्ष. हा अक्ष बृहत -अक्षाशी काटकोनाि असिो. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

minor elements 
 

(पाहा trace elements) 
 

minor segment of a circle वृत्तािील लघुखंड 
 

अधयविुयळाच्या के्षत्रफळापेक्षा कमी के्षत्रािा वृिखंड. 
 

minus उणे 
 

वजा करणे, कमी करणे या अथी. चिह्न : (-) 
 
minute नमनिि 
 

(१) कालमानािे एकक = ६० सेकंद = १/६० िास. 
(२) कोनीय मापनािे एकक = १/६० अंश. 
(३) शिमान पििीि कोनीय मापनािे एकक = शिमानािील चमचनट = ०·०१ गे्रड. 

 
mirage मृगजळ 
 

काही चवचशष्ट पचरस्स्थिीि दूर अंिरावरच्या पदाथािी प्रचिमा (जचमनीवरील आडव्या) आरशाि 
पडल्याप्रमाणे चदसिे. हवचे्या चनरचनराळ्या घनिेच्या थरािूंन परावियन झाल्याकारणाने असे घडिे. 
भपूृष्ठाशी थर जास्ि उष्ट्ण असिाि व उंिावर कमी उष्ट्ण होिाि. त्यामुळे हवचे्या घनिेि फरक 
पडि जािो. अशा प्रकारिी प्रचिमा चदसल्यामुळे त्या चठकाणी पाणी असल्यास भास होिो. 

 
mirror आिसा 
 

ज्यावरून (प्रकाशािे) परावियन होऊ शकिे असे गुळगुळीि आचण उत्कृष्ट चझलाई केलेले पृष्ठ. 
 

miscellaneous नवनवध 
 

चनरचनराळ्या प्रकारिे बनलेले ककवा चमसळलेले. 
 
miscibility मीलिीयिा 
 

दोन ककवा जास्ि पदाथांिी एकमेकािंील चवद्राव्यिा (चमसळून एकजीव होण्यािा गुण). 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

miscible मीलिीय 
 

परस्परािं चमसळण्यािी ककवा चवरघळण्यािी पात्रिा असणारे. 
 

mixed acids नमश्र अम्ले 
 

दोन ककवा जास्ि अम्लाचं्या चमश्रणािी साचंघक संज्ञा. 
 
mixed crystals नमश्र स्फनिक 
 

घन चवद्रव दशयचवणारी (सध्या प्रिाराि नसलेली) संज्ञा. दोन ककवा जास्ि स्फचटकरूपी पदाथांिे 
घन स्स्थिीिील एकचवध चवद्रव ही संज्ञा दशयचविे. वगेवगेळ्या पदाथांिी चमश्रणे याि समाचवष्ठ होि 
नाहीि. 
 

mixture नमश्रण 
 

स्विःिे गुण कायम ठेवनू दोन ककवा जास्ि घटक ज्याि चमसळले गेले आहेि असा पदाथय. 
 
mixed mathematics नमश्र गनणि 
 

या गचणिशाखेिा याचमक, प्रकाशचवज्ञान, ज्योचिःशास्त्र यामध्ये उपयोग करण्याि येिो. 
 

mixed number नमश्र संख्या 
 

ज्या सखं्येमध्ये पूणांक आचण अपूणांक असे दोन्ही आढळिाि िी. उदाहरणाथय : ३¾ 
 
mixed quantity नमश्र िानश 
 

या प्रकारच्या राशीमध्ये पूणांक आचण अपूणांक यािें चमश्रण झालेले असिे. 
उदाहरणाथय, २¾ अथवा a-x + x2/a+x 

 
mixing ratio नमश्रणाचे प्रमाण 
 

हवामानशास्त्रािील साकेंचिक संज्ञा. दर ग्राम ककवा दर चकलोग्राम कोरड्या हविेील पाण्याच्या 
बाष्ट्पािे वस्िुमान. हा अंक जरी चवचशष्ट आद्रयिेच्या (specific humidity) जवळपास असला िरी िे 
दोंन्ही चभन्न मानण्याि येिाि. 
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MKS (mks ) system of units 
 

चगओगी यानंी सुिचवलेली चनरपेक्ष एकक पिचि. मीटर, चकलोग्राम, सेकंद यावर आधारलेली 
असून चिच्याि ‘न्यटून’ हे पे्ररकािे एकक मानिाि. 
 

 MKSA (mksa) system of units 
 

व्यावहाचरक आचण चनरपेक्ष, चवदु्यत आचण किुयकीय, एकक पिचि. याि मीटर, चकलोग्राम, सेकंद, 
आंपेअर ही एकके आधारभिू मानिाि. 
 

ml 
 

चमचलचलटरिे संचक्षप्ि रूप (चिह्न). 
 
mm 
 

 चमचलमायिोनिे सचंक्षप्ि रूप (चिह्न). 
 
mμ 

 
चमचलमायिोनिे सचंक्षप्ि रूप (चिह्न). 

 
mmf 
 

किुयकीय पे्ररणाशक्िीिे सचंक्षप्ि रूप (चिह्न). 
 

Mn 
 

मगँानीज मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
Mo 
 

मोचलस्ब्डनम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
Moebius strip 
 

कागदािी ककवा कापडािी लाबंट पट्टी घेऊन चिला अधा पीळ देऊन चििी दोन्ही टोके एकमेकानंा 
घट्ट चिकटवावी. यािून ियार होणाऱ्या पृष्ठाला हे नाव देिाि. 
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mode आवृत्तिा 
 

कंप्रिेनुसार केलेल्या चवभागणीि कमाल कंप्रिा (दशयक) वगयचिह्न. 
 
moderated reactor मन्दानयि अणुभट्टी 
 

चजच्याि कोणिे िरी मंदायक वापरलेले असिे अशी अणुभट्टी. पूवी moderated pile असा शब्द 
रूढ असे. 

 
moderation of neutrons न्युरािाचें मन्दायि 
 

न्यूरानािंा वगे कमी करणे. मंदायक या नात्याने काही पदाथय अणुभट्टीि ठेवण्याि येिाि. 
त्याचं्यामधल्या अणूंशी न्यूरानाचं्या टकरा झाल्या म्हणजे न्यूरानािंा वगे कमी होिो. 

 
moderator मन्दायक 
 

अणुभट्टीि वापरिा येण्यासारखे पदाथय. यावर न्यरूानािें आघाि झाले म्हणजे न्यूरानािें वगे कमी 
होिाि. हायड्रोजन, ड्युटेचरअम, हेचलअम, चलचथअम, वचेरचलअम, बोरान, काबयन हे पदाथय 
मन्दायक म्हणून उपयुक्ि आहेि. 

 
modulated quantity संस्कानिि िानश 
 

इलेक्रानचवज्ञानाि, दोन ककवा जास्ि दोलनात्मक राशी एकत्र केल्या म्हणजे काही नवीन कंप्रिा-
घटक चनमाण होिाि. त्यानंा संस्काचरि राचश म्हणिाि. 

 
modulated wave संस्कानिि ििंग 
 

ज्या िरंगािील परमप्रसर, कंप्रिा ककवा स्थािंर दुसऱ्या िरंगानुसार बदलिाि िो. दोन ककवा 
जास्ि िरंग एकचत्रि झाल्याने (केल्याने) ियार होणारा नवा िरंग. 

 
modulating factor संस्किण-अवयव 
 

परमप्रसर - संस्काचरि िरंगाि, संस्करण - अवयव 

= 
½ (कमाल परमप्रसर –चकमान परमप्रसर) 

सरासरी परमप्रसर 

 
modulating wave 
 

(पाहा modulation) 
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modulation संस्काि 
 

िरंगािा परमप्रसार ककवा एखादे लक्षण दुसऱ्या एखाद्या िरंगािल्या काही लक्षणाच्या िात्काचलक 
मूल्यानुसार बदलणे. पचहल्या िरंगाला वाहक िरंग (carrier) आचण दुसऱ्याला संस्कारक िरंग 
(modulating) म्हणिाि. 
 

modulus गुणाकं 
 

कोणत्याही पे्ररकािे अथवा कोणत्याही फलािे माप दशयचवणारा अंक ककवा राचश. िलराशीच्या 
फलािला स्स्थर अवयव. 

 
modulus of a complex number सदसत्  संख्येचा गुणाकं (केवलमूल्य) 
 

सदसत  संख्या x + iy या रूपाि असिाना √x2 + y2 यािे जे मूल्य होिे त्यास x+iy या सदसत  
संख्येिे केवळ मूल्य म्हणिाि. वापरिाना केवल मूल्य अचधक चिह्नाचंकि धरण्यािा प्रघाि आहे. 
(पाहा absolute value of a complex number ) 

 
modulus of common logarithm सामान्य लागनििमचा गुणाकं 
 

‘नेचपअर’ लागचरिमािे ‘चब्रग’ लागचरिममध्ये रूपािंर करण्यासाठी ज्या संख्येने गुणाव ेलागिे िी 
संख्या. ०·४३४२९४४८१९…… 

 
modulus of cubic compressibility 
 

(पाहा volumetric modulus of elasticity) 
 

modulus of elasticity 
 

(पाहा volumetric modulus of elasticity आचण Young’s modulus) 
 
modulus of resilience स्स्िनिस्िापकिा-गुणाकं 
 

१ घन सें. मी. पदाथावर, अगदी स्स्थचिस्थापकिेच्या मयादेपयंि, दडपण आणले असिाना त्याि 
शोचिली जाणारी शस्क्ि. 
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modulus of rigidity दृढिा-गुणाकं 
 

पचरपीडन परीक्षणाच्या संदभाि, दृढिा गुणाकं = 
१ एकक मापािा कियर दबाव  
१ एकक कियर -दबावाने , स्वाग्रह मयादेि, 
दर १ एकक लाबंीि होणारे अपसरण. }  

 
modulus of rupture भङ्ग-गुणाकं 
 

पचरपीडन परीक्षणाि ककवा नमन-परीक्षणाि, १ एकक लाबंीिा नमुना (पदाथय) िोडावयास 
लागणारे वजन. यावरून पदाथाच्या चिवटपणािी कल्पना होिे. 
 

modulus of volume elasticity 
 

(पाहा volumetric modulus of elasticity) 
 
Moh’s scale ‘मोह’ (कानठन्य) श्रेणी 
 

१८२२ साली ियार केल्यापासून आजिागाईि प्रिाराि असलेली काचठन्य मोजण्यािी श्रेणी. या 
श्रेणींि १० पदाथय प्रमाचणि मानिाि व त्यािंा अनुिम असा असिो. (१) संगचजरे, (२) चजप्सम, 
(३) कॅल्साइट, (४) फ्लुओराइट, (५) अपाटाइट, (६) ऑथोंक्लेस, (७) क्वाटयझ (गारगोटी), 
(८) टोपाझ, (९) कोरंडम, (१०) चहरा. या यादीिील पढुिा पदाथय मागच्यास खरडू शकिो. 
 

moisture आर्द्षिा, ओलावा 
 

पदाथािा ओलसरपणा, म्हणजे त्याि शकेडा चकिी पाणी आढळिे त्यावरून त्यािी आद्रयिा 
मोजली आचण दशयचवली जािे. 
 

mol मोल, िेणु-ग्राम 
 

mole च्या समानाथी. 
(पाहा gram-molecule) 

 
molal solution ग्राम-िैणव-नवर्द्व 
 

रसायनशास्त्राि, १००० ग्राम चवद्रावकाि १ मोल अथवा १ ग्राम-रेणु चवदु्रि असणारे चवद्रव. 
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molal volume ग्राम-िैणव आकािमाि 
 

०० सें॰ िपमानाि आचण ७६० चम. चम. दाबाि, पदाथाच्या १ मोलने, व्यापलेले आकारमान. 
आदशयवायूिे हे आकारमान २२·४ चलटर असिे. यालाि gram molecular volume असेही 
म्हणिाि. 
 

molar िेणु-ग्रामसंबंधी 
 

ग्राम-रेणूशी संबंचधि असणारे ककवा ग्राम-रेणूच्या भािेि साचंगिलेले. 
 
molar gas constant िेणु-ग्राम वायु-स्स्ििाकं 
 

आदशय वायु चनयमािील स्स्थराकंR पुढील समीकरणाि आहे. PV = n RT. यामध्ये P = वायुदमन, 
V = आकारमान, T = चनरपेक्ष िपमान (अंशाि), R = ०·०८२०४ चलटर X वािावरणदाब आचण n 
= रेणुग्रामसंख्या. 
 

molar heat िेणुग्राम-उष्ट्णिा 
 

१ रेणुग्राम पदाथािे िपमान १ अंशाने िढचवण्यास लागणारी उष्ट्णिा = चवचशष्ट उष्ट्णिाXरैणव भार. 
 
molar refraction िेणुग्राम-प्रणमि 
 

= चवचशष्ट उष्ट्णिा X रैणव भार 

= n2 - 1 X M , येथे n = प्रणमनाकं (चदलेल्या िरंग लाबंीिा), M = रैणव भार, d = घनिा. n2 +2 d 
 
molar solution िेणुग्राम-नवर्द्व 
 

रसायनशास्त्राि, १ चलटर चवद्रावकाि १ मोल (रेणुग्राम) चवदु्रि असणारे चवद्रव. 
 
molar surface िेणुग्राम-पृष्ठ 
 

१ मोल (रेणगु्राम) वस्िुमानाच्या गोलकािे पृष्ठ. 
 
molar weight िेणुग्राम-भाि 
 

(पाहा gram – molecular weight) 
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mole िेणु-ग्राम, ग्राम-िेणु 
 

ग्राममध्ये दशयचवलेला पदाथािा रैणव भार. ह्याला ग्रामरेण ुककवा ‘मोल’ (mol) असेही म्हणिाि. 
 

mole fraction ग्राम-िेणु-अशं (अपूणांक) 
 

समान स्स्थिीि असणाऱ्या रेणूंच्या एकंदर संख्येशी त्याच्या घटकाचं्या रेणुसंख्यािें प्रमाण. 
घटकािें भार शकेड्याि दशयचवले असिाना मोल अशं (अपूणांक) काढण्यािी रीचि अशी आहे :- 
प्रथमिः घटकाचं्या शकेडा भारानंा रैणव भाराने भागिाि आचण येणाऱ्या प्रत्येक फलाला सवय 
फलाचं्या बेरजेने भागिाि. 
 

mole volume 
 

(पाहा molecular volume) 
 
molecular िैणव 
 

रेणुसंबंधी ककवा रेणूंिे गुण असणारे. 
 
molecular adsorption िैणव पृष्ठशोिण 
 

वायुरूप पदाथािे घन पदाथावर होणारे पृष्ठशोिण. वायूिे द्रवाि रूपािंर होऊन िे द्रव घनाचं्या 
पृष्ठावरील चछद्रािं साठिे आचण पंपाने िे िेथून काढिा येणे शक्य होिे असे मानिाि. 
 

molecular compound िैणव संयुग 
 

दोन ककवा अचधक संपूणय रेणूचं्या रासायचनक सयंोगाने बनलेले रासायचनक संयुग. 
 
molecular concentration िैणव संहनि 
 

चवद्रवाच्या चदलेल्या आकारमानािील ग्रामरेणु-सखं्या; ककवा ‘मोल’ च्या भािेि दशयचवलेली संहचि. 
 
molecular conductivity िैणव वाहकिा 
 

चवद्रवािी चवदु्यत वाहकिा भाचगले चवद्रवाच्या एकक आकारमानािील रेणुसंख्या. 
 
molecular formula िैणव सूत्र 
 

एखाद्या रेणूि असणारी मूलद्रव्ये आचण त्याचं्या अणूिंी सखं्या दशयचवणारे रासायचनक सूत्र. 
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molecular formula weight 
 

(पाहा formula weight ) 
 
molecular heat िैणव उष्ट्णिा 
 

चवचशष्ट उष्ट्णिा X रैणव भार. 
 
molecular percent िैणव शेकडा (प्रनिशि) 
 

(पाहा molecular ratios) 
 
molecular proportion िैणव प्रमाण 
 

(पाहा molecular ratios) 
 
molecular ratios िैणव गुणोत्तिे 
 

पदाथाि आढळणाऱ्या चनरचनराळ्या रेणूंिी परस्पराशंी प्रमाणे अथवा गुणोिरे. प्रत्येक 
रेणुप्रकाराच्या वजनाला त्याच्या रैणव भाराने भागून रेणसुंख्या चमळिे. १०० रेणूवर चहशबे करून 
चभन्न रेणूंिी शकेडावारी काढिा येिे. 

 
molecular reaction िैणव नवनिया 
 

रेणूमधील कोणिीही चवचिया. अणूमधील चवचियेपेक्षा ही सावकाश व मंदपणे घडिे. 
 
molecular reflectivity िैणव पिाविषििा 
 

= चवचशष्ट परावियनिा X रैणव भार. 
 
molecular refractivity िैणव प्रणमििा 
 

= चवचशष्ट प्रणमनिा X रैणवमार. 
 
molecular spectrum िैणव वणषपि 
 

पदाथय रेणु-अवस्थेि असिाना घेिलेला वणयपट; हा वणयपट रैणव कंपनािून चनमाण झालेला 
असिो. 
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molecular structure िैणव िचिा 
 

रेणूिी आंिररिना. याि अणू कोठे आचण कसे माडंलेले असिाि िे आचण त्यािें संयुजा-पाश 
दशयचवले जािाि. 

 
molecular volume िैणव व्यास्प्ि 
 

पदाथाच्या एका ‘मोल’ ने (ग्राम रेणूने) व्यापलेले आकारमान = रैणवभार/घनिा. स्थायू आचण 
द्रायू यामंध्ये हे गुणोिर पदाथाच्या आणव आकारमानानुसार बदलिे, परंिु साकेंचिक िपमान 
आचण दाब असिाना, सवय वायूमध्ये िे गुणोिर अिल असिे. रैणव व्यास्प्ि = २२·४१४ चलटर. 
याला mole volume असेही म्हणिाि. 
 

molecular weight िैणव भाि 
 

हायड्रोजन अणूच्या वजनाशी िुलना करून होणारे पदाथाच्या रेणूिे वजन; हे अथािि 
ऑस्क्सजनच्या आणव भाराच्या १/१६ च्या पटीने दशयचवलेले असिे. रेणूि समाचवष्ट होणाऱ्या सवय 
अणूंच्या आणव भारािंी बेरीज म्हणजेि त्या रेणूिा रैणव भार. 

 
molecule िेणु 
 

पदाथािा लहानाि लहान, स्विंत्रपणे सुटा राहू शकणारा, भाग. ह्याि मूळिे सवय रासायचनक गुण 
आढळि असून त्यािी रिनाही अगदी अखंचडि पदाथासारखीि असिे. अथाि काही चवचशष्ट 
अणूंिे लहानाि लहान संघचटक रूप. कक्षािंगयि इलेक्रानामुळे रेणूिील अणूंिा परस्पराशंी संबधं 
जडलेला असिो. 
 

molybdenum मॅानलब्डेिम 
 

आविी कोष्टकािील साहाव्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य. शलेे यानी १७८२ साली शोचधले. हेल्म 
(Hjelm) यानंी शोचधले असाव ेअसेही कोणी मानिाि. आणव िमाकं : ४२; आणवभार : ९५·९५; 
चवलय-कबदु : २५५०० सें॰; क्वथन-कबदु : ३२००० सें॰; सापेक्ष घनिा : १०·२ (२०० सें॰); संयुजा : २ 
अथवा ६; चिह्न : Mo 
 

 moment पनिबल 
 

पे्ररक आचण अंिर यािंा गुणाकार. पे्ररकरेिेपासून टेकूच्या कबदूपयंििे अंिर काटकोनाि 
मोजावयािे. ‘पे्ररकािे टेकू-कबदूभोविी पचरबल’ असा शब्दप्रयोग करिाि. पे्ररकामुळे चनमाण 
झालेली गिी चनरीक्षकाच्या दृष्टीने ‘घड्याळाच्या कायाचं्या चदशनेे’ (सव्य) असेल िर िे पचरबल 
‘ऋण’ मानिाि. त्याच्या उलट गिी (अपसव्य) असेल िर पचरबल ‘धन’ मानिाि. िराजूच्या 
संदभाि, समिोल अवस्थेि पचरबलािंी बचैजक बरीज शनू्य भरिे. 



 अनुक्रमणिका 

moment arm of a force पे्रिकाचा पनिबल-भुज 
 

अक्षापासून पे्ररकाच्या चदशशेी. काटकोनाि मोजलेले अंिर. 
 
moment of inertia निरूनढ-पनिबल 
 

पदाथाच्या ककवा कणाच्या कोनीय प्रवगेाला होणारा त्याि पदाथािा ककवा कणािा चवरोध. या 
चवरोधािे मूल्य पचरवलन अक्षावर अवलंबून राहिे. 
चनरूचढ पचरबल  =पदाथािील प्रत्येक कणापासून )अक्षापयंि (काढलेला चत्रज्यावगय आचण 

कणािंा भार याचं्या गुणाकाराचं्या बेरजे येवढे 
= ∑ mr2 

 
याि m = कणािील वस्िु; r = कणािे अक्षापासून अंिर. 
 

moment of momentum संवेग-पनिबल 
 

कोनीय पचरबल (angular momentum) याच्याशी समानाथी. 
 
moment of torsion (पनि) पीडि –पनिबल 
 

= पचरपीडनािी राचश 
पचरपीडनामुळे पडलेल्या चपळािा कोन 

 
momentum संवेग 
 

वस्िुमान आचण वगे यािंा गुणाकार. जेव्हा काहीि चनदेश केलेला नसिो िेव्हा संवगे = रेखीय 
संवगे. 

 
monatomic एक-अणुक 
 

एकि अणु असणारे. 
 
Monel metal मोिेल धािु 
 

न गंजणारा एक संचमश्रधािु. यामध्ये ६७-६८% चनकेल २८% िाबं,े २-२·५% लोखंड, १-२% 
मगँानीज असिे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

mono- एक- 
 

एक, एकटा या अथी ग्रीक भािेिील उपपद. पढुिा शब्द स्वरानी सुरू होि असेल िर mon- 
वापरिाि. 

 
monobasic एकधािक 
 

ज्यािील हायड्रोजन अणूिी जागा फक्ि एक धारक अणु ककवा मलूक घेऊ शकिो असे अम्ल. 
 

monochromatic एकवणी 
 

फक्ि एकि रंग असलेले. अशा प्रकारच्या प्रारणाि फक्ि एकि वणय (कंप्रिा) आढळिो. 
 
monoclinic एकनवके्षपी 
 

स्फचटकाकृिीिा एक प्रकार. अशा स्फचटकाला िीन असमान अक्ष असिाि, त्यापंकैी एकि अक्ष 
दुसऱ्या दोहोंशी काटकोनाि असिो. 
 

mono-hydrate मोिो-हायडे्रि 
 

चनद्रयव आचण स्फचटक ह्या दोन रूपाचं्या मधला स्थायु. याि जलसयंोगािा फक्ि एक रेणु असिो. 
म्हणजे स्फचटक रूपापेक्षा ह्या रूपाि स्फचटकजल कमी असिे आचण चनद्रयव रूपापेक्षा जास्ि असिे. 

 
monoiso-topic एक-समस्िािीय रूपी 
 

चनसगाि या प्रकारच्या मूलद्रव्यािा फक्ि एकि स्स्थर समस्थानीय आढळिो. म्हणजेि या 
समस्थानीयािी चवपुलिा १००% असिे. उदा॰, कोबाल्ट. 

 
monomer आविी घिक 
 

(१) एकि एक रेणु. 
(२) एकि एक रेणु असणारा पदाथय. 

 
monomial एकपदी 
 

एकि पद असलेले बचैजक वाक्य. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

monomorphous 
 

फक्ि एकाि स्फचटक-रूपाि आढळणारा. 
 
monomolecular एक-िेणुधािी 
 

एकि रेणु असणारा, याला unimolecular असेही म्हणिाि. 
 
monomolecular reaction एकिैणव नवनिया 
 

या चवचियेि फक्ि एकाि रेणूि बदल घडून येिो. या प्रकाराला unimolecular reaction अथवा 
reaction of the first order असेही म्हणिाि. 

 
monosaccharide मोिोसकॅिाइड 
 

कोणिीही साधी शकय रा-दशयक संज्ञा. अथाि कोणिेही पेंटोज ककवा हेक्सोज. 
 
monotropic एकरूपी 
 

फक्ि एकाि स्स्थर वास्िवीय रूपाि आढळणारा. कोणत्याही पचरस्स्थिीि दुसरे शक्य स्वरूप 
अस्स्थर असिे. 

 
monovalent एकसंयुजी 
 

एक संयुजा असणारा. ज्या मूलद्रव्यािा एक अणु दुसऱ्या मूलद्रव्याच्या फक्ि एका अणूबरोबर 
संयोचगि होऊ शकिो अशा मूलद्रव्याला एकसंयुजी म्हणिाि. univalent असेही म्हणिाि. 

 
mordant िंगबंधक 
 

(१) धािूच्या लवणाच्या चवद्रवािून कापडाच्या िंिूवर त्या धािूच्या आक्साइडिे ककवा 
हायड्रोक्साईडिे थर देण्याि येिाि. हे थर रंगद्रव्याबरोबर अचवद्राव्य रंगीि संयुग ियार करिाि; 
व त्यामुळे रंग पक्का बसिो. 
(२) धािुशास्त्राि, खरवडण्याच्या प्रचियेिील ‘ भक्षण’ ककवा ‘खरवडणे’ ज्या अम्लाने केले जािे िे 
अम्ल. 

 
mosaic structure मोझेक िचिा 
 

धािु आचण संचमश्रणे यािील एकके अशाि प्रकारे रिलेली असिाि, असे मानिाि. प्रत्येक एकक 
म्हणजे जणू एक वीट. िी साधारणपणे १०-३ पासून १०-४ सें. मी. िौरस आकृिीिी असिे. 



 अनुक्रमणिका 

Mosley number मोस्ले िमाकं 
 

आणव िमाकंाशी समानाथी. 
 
Mosley’s law मोस्ले याचंा नियम 
 

लाक्षचणक क्षचकरण-वणयपटाि एखाद्या रेिेच्या कंप्रिेिे वगयमूळ, एका मूलद्रव्यापासून दुसऱ्या 
मूलद्रव्याकडे िमशः, सारख्या फरकाने वाढि जािे. अथाि अशा वळेी सवय मलूद्रव्ये आणव 
िमाकंानुसार माडंली आहेि हे गृहीि धरिाि. 
(पाहा periodic table) 
 

mother liquor शेि र्द्व 
 

स्फचटकीकरण झाल्यानंिर चशल्लक राहणारे चवद्रव. 
 

mother metal 
 

अंचिम घनीभवन होऊन घनस्स्थिीि गोठण्याच्या पूवीिे चविळलेल्या स्स्थिीिील सदं्रवण. 
 

motor मोिाि, चनलत्र 
 

‘इलेस्क्रक मोटार’ िे संचक्षप्ि रूप. पेरोल-मोटारीच्या संबंधाि हा शब्द वापरला जािो परंिु िसे 
करणे िुकीिे आहे. पेरोल-मोटारीि मुख्यत्व े इंजन हा शब्द योग्य आहे. कारण पेरोलािील 
रासायचनक शक्िीिे जे याचंत्रक शक्िीि रूपािंर होिे िे अंिज्वयलन इंजनामुळे, चवदु्यत मोटारीमुळे 
नव्हे. 

 
m. p. 
 

चवलय कबदु, चविळण्यािे िपमान. (melting point िे ) संचक्षप्ि रूप. 
 

Ms Th1, Ms Th2 
 

अनुिमे मेसोथोचरअम १ आचण मेसोथोचरअम २ यािंी (रासायचनक) चिहे्न. 
 
mucilage 
 

पॅाचलसकॅॅचरक सफ्युचरक अम्लाच्या एस्टर, आचण धािु ककवा काबयनी धारक ह्याचं्यापासून होणाऱ्या 
लवणािंी गटवािक संज्ञा. ही लवणे पाण्याबरोबर जेल ियार करिाि. 

 



 अनुक्रमणिका 

multi- बहु- 
 

अनेक या अथी लाचटन भािेंिील उपपद. 
 
multi-lateral बहुपार्टर्श्क 
 

ज्याला अनेक बाजू आहेि असे. 
 
multi-lineal बहुिेनखक 
 

ज्याला अनेक रेिा आहेि असे. 
 
multinomial बहुपनदक 
 

अनेक पदे असलेले बैचजक वाक्य. 
 

multiphase alloys 
 

नैकचवध रिना असणारी संद्रवणे. 
 
 multiple नवभाज्य 
 

ज्या सखं्येने दुसऱ्या संख्येला पूणय भाग जािो िी. उदाहरणाथय, ६, ९, १२, ३० ह्या संख्या ३ या 
संख्येने चवभाज्य आहेि. अथाि त्या सखं्या ३ िी काही पट आहेि असेही म्हणिाि. 
 

multiple ionization गुनणि आयिीभवि 
 

ज्या आयनीभवनाि (चवदलनाि) अणूमधून एकापेक्षा जास्ि अणुगभाबाहेरिे कक्षािंगयि इलेक्रान 
चनसटून जािाि ककवा त्याचं्या संख्येि भर पडिे िे. 
 

multiplicand गुण्य 
 

ज्या सखं्येला दुसऱ्या एखाद्या संख्येने गुणावयािे असिे िी संख्या. 
 
multiplication गुणाकाि 
 

एखादी संख्या अनेक वळेा घेऊन त्या सवांिी बेरीज केली असिा, जेवढ्या वळेा िी बेरजेसाठी 
घेिली त्या संख्येने मूळसंख्येला गुचणल्याप्रमाणे होिे. 
चिह्न : X. उदाहरणाथय ३X५ = ३+३+३+३+३ 



 अनुक्रमणिका 

multiplication factor पुिरुत्पनत्त गुणक 
 

(पाहा reproduction factor) 
 
multiplication sign गुणाकाि नचह्न 
 

ज्या दोन संख्यामंध्ये ककवा राशींमध्ये (X) हे चिह्न घािलेले असिे, त्यािंा गुणाकार करावयािा 
असिो असा संकेि आहे. 

 
multiplier गुणक 
 

ज्या संख्येने ककवा राशीने गुणावयािे िी. ज्या संख्येला गुणावयािे चिला गुण्य (multiplicand) 
म्हणिाि. 

 
multiply गुणणे 
 

एखादी संख्या काही वळेा घेऊन त्या सवांिी बेरीज करणे. 
 
multiple reflection गुनणि पिाविषि 
 

एकाि आयाि चकरणािे अनेक परावियकावरून अथवा आरशावरून जे एका पाठोपाठ परावियन 
घडिे िे. 

 
mu-meson (μ-meson) 
 

(पाहा meson) 
 
muon म्यओूि 
 
(μ-meson)म्यू मेसान 
 
muriatic acid 
 

(पाहा hydrochloric acid) 
 
muscovite मस्कोव्हाइि 
 

एक सामान्य अभ्रक. पोयाशम अल्युचमचनअम चसचलकेट. 
 



 अनुक्रमणिका 

muta-rotation पनिविी वलि 
 

पदाथाच्या प्रकाशीय पचरवलनाि घडून येणारा बदल. काही सकॅॅराइडच्या िाज्या चवद्रवाि 
आढळून येिो. 

 
mutual inductance अन्योन्य प्रविषकत्व 
 

दोन संगि चवदु्यत सरणीमध्ये आढळणारा समान गुण. या गुणामुळे, एका सरणीिील किुयकीय 
स्त्रोिाि फेरफार केला गेला िर दुसरीि चवदु्यत पे्ररणा शस्क्ि (चनमाण) प्रवर्मिि होिे. ककवा, 
एकीिील चवदु्यत प्रवाहाि फेरफार केला िरीही दुसरीि चवदु्यत  पे्ररणाशस्क्ि प्रवर्मिि होिे. 

 
mutual induction अन्योन्य प्रविषि 
 

दोन प्रवियकामंधील कियरेिामंध्ये फेरफार केला असिा त्याचं्याि अन्योन्य प्रवियकत्वािा गुण 
आढळणे. अशा वळेी एकाच्या कियरेिा दुसऱ्याच्या कियरेिािं गंुिलेल्या असिाि. 
 

mutual inductive coupling अन्योन्य प्रविषि युग्म 
 

अन्योन्य प्रवियकत्वाच्या गुणािा उपयोग करून परस्पराशंी साधंलेल्या दोन सरणी. 
 
myriad 
 

(१) १०००० ही संख्या. 
(२) अिी मोठी अथवा आकड्यानंी दाखचविा न येण्यायेवढी मोठी संख्या. 

 
Mv 
 

मडेॅलेस्व्हअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 

N 
 

नायरोजन मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
n 
 

(१) िरंगरूप गिीिी कंप्रिा दशयचवणारे चिह्न. 
(२) न्यूरान दशयक चिह्न. 
(३) n एकक दशयचवणारे चिह्न. 
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०n० 
 

न्यूरीनो िे चिह्न. 
 
०n1 
 

न्यूरान िे चिह्न. 
 
n unit (n) 
 

न्यूरानमुळे झालेले आयनीभवन मोजण्यािे एकक. १ राटंगेन एकक जेवढे आयनीभवन चनमाण 
करिे, िेवढे चनमाण करण्यासाठी लागणारी न्यरूान-संख्या. 

 
 n-leafed rose n-पणी गुलाब 
 

गुलाबफुलाच्या पाकळ्याचं्या आकृिीसारखे वि. सवय पाकळ्याचं्या सीमारेिा चनबंधनव्यूहाच्या 
प्रारंभ स्थानी एकमेकींना स्पशय कचरिाि. R = a sin n θ अथवा r=a cos n θ अशी या विािी 
समीकरणे आहेि. जेव्हा n चविम असिों िेव्हा पाकळ्यािंी संख्या n असिे; परंिु जेव्हा n सम 
असिो िेव्हा पाकळ्यािंी संख्या 2n होिे. 

 
Na 
 

सोचडअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
nadir अधिःस्वस्स्िक 
 

पृर्थ्वीवरील चनरीक्षकाच्या पायाखालिा भगोलािील म्हणजेि ख-गोलािील कबदु. डोक्यावरच्या 
कबदूला ख स्वस्स्िक म्हणिाि. 

 
nappe कल, कलिेपणा (भूशास्त्र) 
 

पुष्ट्कळशा समािंर रेिा एखाद्या पािळीशी ज्या वळेी एकाि चदशनेे समान कोन करिाि िेव्हा त्या 
कोनाला ‘कल’ अथवा ‘कलन’ म्हणिाि. भशूास्त्रािील स्िरािंी माडंणी कधीकधी अशा प्रकारिी 
असिे. 

 
nappe शंक्वधष, शंकु+अधष (गनणि) 
 

शकुं ज्या वळेी चशरोकबदूच्या दोन्ही बाजंूस प्रसृि असिो त्या वळेी चशरोकबदूमुळे शकुंपषृ्टािे जे दोन 
भाग होिाि त्यापंैकी प्रत्येकास शकं्वधय म्हणिाि. 
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narcotic गंुगी आणणािा 
 

(१) बचधर करण्यािा ककवा झोप आणण्यािा गुण असणे. 
(२) बचधर करणारा ककवा झोप आणणारा पदाथय. 

 
narrow-angle diffusion अल्पकोणी नवनकिण 
 

चवचकरण घडवनू आणणाऱ्या माध्यमाि, प्रकाश सवय चदशानंी चवकीणय झाला असूनही प्रकाशािी 
िीव्रिा अचि लहान अशा कोनीय भागािून जािे आचण या कोनािा अक्ष नेहमीच्या चनयमबि 
परावियन-चदशशेी जुळिा असिो. 

 
nascent िवजाि, जायमाि 
 

रासायचनक पदाथय ियार होिा क्षणीि, म्हणजे िो अगदी िाजा असिाना, त्याला हे चवशिेण 
लाविाि. नवजाि हा शब्द त्यािी अवस्था दशयचविो. 

 
nat 
 

काही चत्रकोणचभिीय गुणोिरासाठी वापरावयािे संचक्षप्ि रूप. उदा॰, natural sine = nat sin. 
 
natrium िानरउम 
 

सोचडअम मूलद्रव्यािे लॅचटन व जमयन भािािंील नाव. 
 
natural cosecant 
 

(पाहा natural trigonometric ratios) 
 
natural frequency स्वाभानवक कंप्रिा 
 

(१) स्वाभाचवक रीिीने आंदोलन िालू असिाना त्या दोलन पावणाऱ्या पदाथािी कंप्रिा. हे कंप्रिा 
मूल्य स्स्थर असिे. 
(२) चवदु्यत सरणीि, कंप्रिा = ½π√LC यािं L = हेन्री मापािे प्रवियकत्व, C = फॅराड मापािी 
चवदु्यत धारणा. 
(३) अँटीनाच्या संदभाि, चनराळे ककवा जास्ि प्रवियकत्व अथवा धारणा न घालिा अँटीनािी 
चकमान संवादी कंप्रिा. 
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natural gas िैसर्टगक वायु 
 

जचमनीच्या पोटाि, िैलकूपे वगैरे खणिाना, आढळणारा इधंन वायु. याि मुख्यत्वे, हायड्रोजन, 
मीथेन, काबयन डायाक्साइड, नायरेजन आचण काही हायड्रोकाबयन यािंा समावशे झालेला असिो. 

 
natural logarithms 
 

e = २·७१८२८१. . . . या अंकावर आधारलेले लागचरिम. यानाि नेचपअर पििीिे ककवा 
अपास्िीय अशी नाव ेआहेि. 

 
natural number अकृनत्रम अकं 
 

कोणिाही धन पूणांक. 
 
natural trigonometric ratios अकृनत्रम नत्रकोणनमिीय गुणोत्तिे 
 

सवय चत्रकोणचमिीय गुणोिरे काटकोन चत्रकोणावर आधारलेली असिाि. कणािी लाबंी एक (1) 
मानून कोणत्याही बाहूिे कणाशी येणारे गुणोिर पूणांकी अथवा अपूणांकी येिे. चत्रकोणाच्या बाजंूना 
a आचण b अशी नाव ेचदली िर :— 
natural sine (ज्या) = a/1 
natural cosine (कोज्या) = b/1 
natural tangent (स्पशय) = a/b 
natural secant (छेचदका) = 1/a 
natural cosecant (कोच्छेचदका) = 1/b 
natural cotangent (कोस्पशय) = b/a 

 
natural oscillation स्वाभानवक दोलि 
 

बाह्य पे्ररक कायय करीि नसिाना, एखाद्या कंपनात्मक व्यूहािे घडणारे स्वाभाचवक दोलन. 
 
natural period स्वाभानवक आवृनत्तकाल 
 

एखाद्या पदाथाि ककवा व्यूहाि मुक्ि आंदोलने होिाि िेव्हािा त्याचं्या कंपनािा आवृचिकाल. 
 
Nb 
 

चनओचबअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
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Nd 
 

चनओचडचमअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 
Ne 
 

चनओन मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
needles सूची (अिेकवचि) 
 

सुईसारखे लाबं आकृिीिे स्फचटक. 
 
negative ऋण 
 

वजा करणे. चिह्न (-). 
 
negative acceleration – ऋण प्रवेग 
 

deceleration या शब्दाशी समानाथी. आपोआप ककवा मुिाम योजनापूवयक वगे कमी होणे (करणे). 
 
negative angle ऋण कोि 
 

एका ठराचवक रेिेपासून घड्याळाच्या काठ्याचं्या चफरण्याच्या चदशनेे मोजलेला कोन. 
 
negative catalyst ऋण निदेशक 
 

रासायचनक चवचियेिा वगे कमी करणारा पदाथय. 
 
negative charge ऋण (नवदु्यत् ) उच्चय 
 

पदाथाच्या अणूमधील इलेक्रॅान-संख्या नेहमीपेक्षा जास्ि झालेली असिे िेव्हा त्या अणूवर ऋण 
(चवदु्यत  ) उच्चय असिो असे मानिाि. 

 
negative electricity ऋणनवदु्यत् 
 

रेचझन ककवा राळ यासारख्या पदाथावर लोकरीने झटकले (घासले) म्हणजे त्या पदाथावर ज्या 
प्रकारिी चवदु्यत आढळिे चिला ऋण चवदु्यत म्हणिाि.  
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negative eyepiece ऋण िेत्रीय (भभग) 
 

या प्रकारच्या नेत्रीयाि दोन कभगे असिाि. त्यापंैकी प्रत्येक कभग एका अंगाने सपाट आचण दुसऱ्या 
अंगाने फुगट असिे. 

 
negative glow ऋण प्रभा 

अल्प वायुदाब असलेल्या नचलकेिील (चवदु्यत-) चवसजयनामध्ये आढळणारा दीप्ि प्रदेश. ऋणप्रस्थ 
कृष्ट्णप्रकाश आचण फॅराडे कृष्ट्णप्रकाश याचं्या मध्यिंरी हा प्रदेश आढळिो. 

 
negative ion ऋणआयि 
 

वाजवीपेक्षा जास्ि इलेक्राॅनसंख्या ज्याि आढळिे असा अणु. 
 
negative Iens 
 

(पाहा divergent Iens) 
 

negative proton 
 
(पाहा anti-proton) 
 
Negative quantity ऋण िानश 
 

गचणिामध्ये, ज्या राशीच्या पाठीमागे ऋण चिह्न असिे िी. 
 
Negative specific heat ऋण नवनशष्ट उष्ट्णिा 
 

काही चवचशष्ट पचरस्स्थिीि, काही चवचशष्ट पदाथांिून, त्यािें िपमान वाढचवण्यासाठी, काढून घ्यावी 
लागणारी उष्ट्णिा (उदा. िृप्ि जलबाष्ट्पािी चवचशष्ट उष्ट्णिा –१. ०७ येवढी म्हणजे ऋण आहे.). 

 
negative valence ऋण संयुजा 
 

ज्या सयुंजेमुळे अणु एक ककवा अनेक इलेक्रॅान चमळचविो िी. चहिे मूल्य, रासायचनक चवचियेमुळे 
एखाद्या अणनेू चमळचवलेल्या, इलेक्राॅन-संख्येइिके असिे. 

 
Neodymium निओनडनमअम 
 

आविी कोष्टकाि, दुर्ममळ अथयस् च्या गटाि, धािुरूप मूलद्रव्य.वले्शबाख यानी १८८५ मध्ये शोचधले. 
आणव िमाकं : ६०; आणवभार : १४४·२७ चवलय-कबदू : ८४०° सें॰; सापेक्ष घनिा : ६.९७; संयुजा 
३ अथवा ४; चिह्न Nd 
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neon निऑि 
 

आविी कोष्टकािील दुर्ममळ वायूंपैकी शनू्य गटािील शनू्यसंयुजी वायुरूप मलूद्रव्य. रॅम् से आचण 
रॅव्हसय यानंी १८९८ मध्ये शोचधले. आणव िमाकं: १०; आणवभार : २०¿१८३; चवलय-कबदु -२४८ 
․६७ सें॰; क्कथन-कबदु:-२४५ ․९ सें॰; घनिा ९․००३५ ग्राम/चलटर (सा.ं ि. द.); चनऑन हा 
वणयहीन, गंधहीन एकाणु वायु आहे. हवमेध्ये त्यािे प्रमाण १०,००,००० : १८ भाग येवढेि असिे. 
चिह्न : Ne 

 
neper िेपि 
 
दोन चभन्न काययत्वरािंा परस्पर संबंध दशयचवणारे एकक. ध्वचन, चवदु्यत इ. संबधंीिे. हे एकक लागचरस्त्मक 
मोजपट्टीवरील फरकाने दशयचविाि. 
ध्वचनशास्त्राि, १ नेपर = ०·८६८६ बेल = ८·८६८६ डेचसबले. (अलीकडे ‘नेपर’ वापरीि नाहीि.) 
 
nephelometer नवनकिण-मापक 
 
कोलाईड द्रवामध्ये संधाचरि पदाथय चकिी आहे यािा अंदाज करण्यासाठी या मापकािा उपयोग होिो. 
प्रमाचणि चवद्रवामधून मोजका आयाि प्रकाश चकिी प्रमाणाि चवकीणय होिो त्यािी मोजमाप करावयािी 
असिे. 
 
nephelometry 
 
पचरमाणात्मक चवश्लेिण करण्यािी एक रीचि. चवद्रवामध्ये संधाचरि द्रव्यािी संहचि ककवा कचलकद्रवामधील 
अपस्कचरि कणािंी संहचि या रीिीने मोजावयािी असिे. अशा प्रकारच्या पदाथािून जाि असिाना आयाि 
प्रकाश चकिी प्रमाणाि चवकीणय होिो यावरून मापन करावयािे असिे. 
 
Neptunium िेपू्टनिअम 
 

चनसगाि न आढळणारे, परंिु कृचत्रमरीत्या बनचविा येणारे, युरेचनअमच्या पलीकडिे, अचिशय 
अस्स्थर चकरणोत्सारी मूलद्रव्य. अशा प्रकारिे सापडलेले हेि पचहले मूलद्रव्य. सेगे्र, सेबोगय, केनेडी 
आचण वाहल यानंी १९४० मध्ये शोचधले. मकॅचमलन आचण आबलेसन यानंी युरेचनअमवर न्यूरानांिा 
भचडमार करून 93Np

239 समस्थानीय ियार केले. आणव-िमाक: ९३; सवाि स्स्थर, 
समस्थानीयािा वस्िु-िमाकं : २३७; संयुजा : ४, कधी कधी २, ३, ५ अथवा ६; चिह्न : Np 

 
neptunium series िेपू्टनिअम श्रेणी 
 

कृचत्रम प्लुटोचनअमिे समस्थानी 94Pu
241 यापासून सुरुवाि होऊन चबस्मथिे स्स्थर समस्थानीय 

83Bi
209 याि शवेट होणारी चकरणोत्सारी श्रेणी. यामधील सवाि जास्ि काल चटकणारा समस्थानीय 

९८Np
238 नेपू्टचनअम यावरून हे नाव पडले. याला (4n +1) श्रेणी असेही म्हणिाि, कारण यािील 
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पदस्थ प्रकारािें वस्िुिमाकं सदोचदि (4×n)+1 असे असिाि. (n हा पूणांक समजावयािा). 
कोणी कोणी नेपू्टचनअम कुल असेही नाव देिाि. 

 
Nernst effect िन्स्िष पनिणाम 
 

किुयक के्षत्राशी काटकोनाि ठेवलेल्या धािुपट्टीिून उष्ट्णिा वाहू लागली म्हणजे चनमाण होणारी 
चवदु्यत-पे्ररणाशस्क्ि. या चव. पे्र. श. िी. चदशा, उष्ट्णिाप्रवाह चदशशेी आचण के्षत्रािील किय-रेिाशंी, 
काटकोनाि असिे. 

 
Nernst law, Nernst theorem 
 

(पाहा distribution law, law of distribution) 
 
Nernst theory िन्स्िष कल्पिा 
 

चवदु्यत्प्रस्थािील द्रव्यािी चवद्रवाि चवलीन होण्यािी प्रवृचि, आचण चवदु्यत प्रस्थावर त्यािा साठा 
जमण्यािी प्रवृचि, या दोहोमधील समिोल साधला जाण्यासाठी, चवदु्यत   प्रस्थामध्ये (स्थानीय) 
चवदु्यत   वियस्व चनमाण होिे. अशा प्रकारिी कल्पना नन्स्टय यानी सुिचवली. 

 
Nessler tubes 
 

डाग नसलेल्या, सपाट आचण स्वच्छ िळ असलेल्या, एकसारख्या कािेच्या नळ्या. रंगािंी िुलना 
करून पृथक्करण साधण्यासाठी या वापरिाि. 
 

Nessler’s reagent 
 

पोयाशम मक्युयचरक आयोडाइडिे अचिशय संहि अल्कधमी-चवद्रव. सूक्ष्म प्रमाणाि असलेल्या 
आमोचनआच्या परीके्षसाठी वापरिाि.आमोचनआमुळे या चवद्रवाला चपवळा रंग येिो. 

 
neutral उदासीि 
 

अल्कधमी ककवा अम्लधमी यांपैकी काहीि नसणारे. पाण्याि केलेल्या चवद्रवासंबधंी हे वणयन असेल 
िर ज्यािे pH मूल्य ७ असिे िे. शुि पाण्यािे pH मूल्य ७ असिे. 

 
neutral atmosphere 
 

ऑस्क्सडेशन, क्षपण ककवा काबयनीकरण न करणारे वािावरण. म्हणजेि अशा वािावरणाि 
ऑस्क्सजन ककवा हायड्रोजन यापंैकी कोणीि जास्ि प्रमाणाि नसिो. भट्टीिील वािावरणासंबधंी 
हा शब्द वापरिाि. 
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neutral flame उदासीि ज्योि 
 

चविळ जोड कामािील एक संज्ञा. या ज्योिीमुळे ऑस्क्सडीकरण ककवा क्षपण यापैकी काहीि होि 
नाही. 

 
neutral point समिोल भबदु 
 

रासायचनक पृथक्करणाि, अल्किा ककवा अम्लिा संपूणयपणे समिोल स्स्थिीि आहेि अशी 
पचरस्स्थिी दाखचवणारी अवस्था (कबदु). 

 
neutral solution उदासीि नवर्द्व 
 

रसायनशास्त्राि, हायड्रोजन आयनािंी संख्या ककवा संहचि हायड्रोस्क्सल आयनाचं्या संख्येइिकी 
ककवा संहचि इिकी असणारे चवद्रव. हे साहचजकि अल्कधमी ककवा अम्लधमी काहीि 
नसिे.सामान्य िपमानाि यािे pH ७․०० िे ७․०७ येवढे असिे.  
 

neutralization उदासीिीकिण  
 
ठराचवक चवचशष्ट प्रमाणाि असणाऱ्या अम्ल व धारक यािं झालेली रासायचनक चवचिया. चहच्याि 
दोन्ही द्रव्यािील गुणािंा लोप होिो व लवण बनिे. 

 
neutrino (₀n°) न्यरूीिो 
 

अणूमधील एक सूक्ष्म घटक. १९३४ साली फेमी यानी प्रथम सुिचवला. β कणािंील शक्िीच्या 
अक्षय्यिेसंबंधी काही चवसंगचि आढळून आली िेव्हा िी दूर करण्यासाठी न्यूरीनोिी कल्पना  
चनघाली. 
 

Neutron (°n¹, n) न्यरूाि. 
 

अणूगभािील सूक्ष्म घटक. िाडचवक यानी १९३२ मध्ये शोधून काढला. न्यूरानिे वस्िुमान 
१․००८९३ a. m u. (१९३․४ Mev) अथवा १․६८४८ X १०-२४ ग्राम. न्यरूानिे वजन प्रोटानपेक्षा 
ककचिि जास्ि असिे, परंिु यावर कसलाि चवदु्यत  उच्चय नसिो. चवदलन, संघटन, वगैरे 
अणुगभीय चवचिया घडवनू आणिाना न्यरूानािंा फार उपयोग होिो. त्याचं्यावर चवदु्यत उच्चय 
नसल्याकारणाने, आल्फाकण, प्रोटान, ड्युटेरान यापेक्षा न्यरूान जास्ि काययक्षम होिो. अणुगभांि 
जेव्हा एखादा न्यूरान शोचिला जािो, िेव्हा नव्या मूलद्रव्यािा ककवा समस्थानीयािा अणुगभय ियार 
होिो. 
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neutron cross-section 
 

अणुगभीय वास्िवशास्त्राि, एखाद्या पदाथांि न्यूरान चकिी प्रमाणाि शोचिले जािाि िे दशयचवणारी 
संज्ञा. 

 
new candle 
 

(पाहा candle) 
 
newton न्यिूि 
 

MKS पििीिील पे्ररकािे एकक. 
१ चकलोग्राम वस्िूि, १ मीटर दर सेकंद दर सेकंद, प्रवगे चनमाण करण्यासाठी अवश्य असणाऱ्या 
पे्ररकाला १ न्यटून म्हणिाि. 
 

newton-meter न्यिूि-मीिि 
 

MKS पििीिील कायािे एकक 
१ न्यूटन पे्ररक १ मीटर अंिरभर प्रभाव करिाना होणारे कायय १ न्यूटन-मीटर येवढे असिे. 

 
newtonian mechanics न्यिूिचे यानमक 
 

न्यूटन याचं्या गचिचवियक चनयमावर आधारलेले याचमक. 
 
newton’s law of cooling न्यिूिचा शीिकिणाचा नियम 
 

कढि पदाथांिे िपमान उिरण्यािी त्वरा, त्या पदाथांिे िपमान आचण त्याच्या भोविालिे िपमान 
याचं्या मधील फरकावर अवलंबून असिे. 

 
newton’s law of gravitation न्यिूिचा गुरुत्वाकिषणाचा नियम 
 

प्रत्येक कण दुसऱ्या कणावर आकियण करीि असिो. हा आकियक पे्ररक, त्या कणािंील 
वस्िुमानाचं्या गुणाकाराशी सम प्रमाणाि आचण दोहोमधल्या अंिराच्या वगाशी व्यस्ि प्रमाणाि 
असिो. 

 
newton’s rings न्यिूिची वलये 
 

प्रकाशीय पृष्ठामंधील हवचे्या थरािून प्रकाश जाऊ लागला म्हणजे व्यचिकरण घडिे आचण, 
एकवणी प्रकाशाि, काळी पाढंरी समकें द्री वलये ियार होिाि. 
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nickel निकेल 
 

आविी कोष्टकाि, आठव्या गटािील धािुरूप मूलद्रव्य. िोनस्टेड ट याने १७५१ मध्ये शोचधले. 
आणव िमाकं : २८; आणवभार : ५८.५९; चवलयकबदु : १४५२° सें॰; क्वथन-कबदु : २९००° सें॰; 
सापेक्ष घनिा : ८.८५; संयुजा २ अथवा ३; चिह्न : Ni 

 
nicol prism निकोल- नचनि 
 

प्रकाशीय चदशादेशन घडवनू आणणारे ककवा ओळखणारे साधन. आइस्लाडं स्पार स्फचटकािे, 
योग्य रीिीने बनचवलेले, चत्रकोण चिचि आकृिीिे दोन िुकडे, कॅनडा बाल्झम लुकणाने, 
एकमेकानंा चिकटवनू ियार केलेली चिचि. नेहमीिा साधासुधा प्रकाश या चििीिून गेला म्हणजे 
चनयाि प्रकाशािील कंपने फक्ि एकाि चवचशष्ट प्रिलाि घडिाि आचण प्रकाश प्रिल चदशाचदष्ट 
होिे. 

 
nine point circle िवभबदुवृि 
 

चत्रकोणासंबधंीच्या ९ चवचशष्ट कबदंूमधून जाणारे वृि. िे कबदू असे: िीन बाहंूिे ३ मध्यकबदू, चशरोकबदू 
पासून संमुख बाहूवर काढलेले लंब त्या बाहूवर काढलेले लंब त्या बाहूवर जेथे टेकिाि िे ३ कबदू, 
आचण लंबसंपाि व चशरोकबदू जोडणाऱ्या िीन रेिािें समचद्वभाजन जेथे होिे िे ३ कबदू. 
 

niobium निओनबअम 
 

आविी कोष्टकािील पािव्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य. हािेट यानी १८०१ मध्ये शोचधले. आणव 
िमाकं : ४१; आणव भार : ९२.९१; सापेक्ष घनिा ८.५; चवलय-कबदु:१९५०° सें॰; संयुजा : ५; 
चनसगािील चवपुलिा, Nb

93 िी , ०,००००१%. चकरणोत्सारी समस्थानीये, Nb
91, Nb

92, Nb
94, 

Nb
97, चनओचबअमला पूवी कोलंचबअम (Cb) असे म्हणि. चिह्न : Nb 

 
nital 
 

मेचथल ककवा एचथल अल्कोहोलमधील,आकारमानाने १.५% असणारे,नायचरक अम्लािे चवद्रव. 
धािूवर लेखनासाठी, खरवडण्यासाठी वापरिाि. 

 
niton नििॅाि 
 

आणव िमाकं ८६ असलेले मूलद्रव्य. यालाि रेडान म्हणिाि. 
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nitration न्यायरीकिण 
 

काबयनी संयुगाि नायरो-गण घुसचवण्यािी प्रचिया. यासाठी साधारणपणे नायचरक अम्ल, ककवा 
नायचरक अम्ल असलेले चमश्रण, वापरून प्रचिया करिाि. 

 
nitric acid िायनरक अम्ल 
 

पाण्याि चवरघळणारे रंगहीन द्रव्य. सहंि स्स्थिीि ‘अक्वा फॅार्मटस’ या नावाने ओळखिाि. कमी 
संहि स्स्थिीि धािु चवरघळचवण्यासाठी वापरिाि. धािूवर अम्ल-लेखनासाठी असहंि स्स्थिीि 
वापरिाि. 

 
nitro group िायरो गण 
 

एक सयुंजी –No2 मूलक. 
 
nitrogen िायरोजि 
 

आविी कोष्टकािील पािव्या गटािील वायरूूप मूलद्रव्य. आणव िमाकं : ७; आणव भार : 
१४.००८; चवलय कबदु:-२०९.८६ सें०.; क्वथन-कबदु :-१९५.८° सें.; घनिा : १.२५०५५; ग्रा./चल. 
अंिरावर (सा.ं ि. द.); संयुजा : ३ अथवा ५; हवेिील मुख्य घटक, आकारमानाने सुमारे 
७८.००%; चिह्न :N 

 
nitrogen cycle िायरोजि-आविषि 
 

वािावरणािील नायरोजन संयुग-रूपाि मािीि जािो. आचण नंिर वनस्पचि आचण प्राणी यानंी 
वापरल्या कारणाने एका संयुजािून दुसऱ्या सयुंगाि रूपािंर होि होि शवेटी परि मािीि 
चमसळला जािो व आवियन परेु होिे. 

 
nitrogen fixation िायरोजि-बंधि 
 

हविेील नायरोजनिे चनरचनराळ्या उपयुक्ि संयुगािं बाधंले जाणे. 
 

nobelium िोबेनलअम 
 

चनसगाि न आढळणारे, युरेचनअमच्या पलीकडिे, मूलद्रव्य. आणव िमाकं : १०२. स्वीडन, 
अमेचरका, चब्रटन येथील शास्त्रज्ञानंी परस्पराशंी सहकायय करून ियार केले. स्टॅाकहोममधील 
नोबले इसं्स्टयूटमध्ये प्रथमिः ियार झाल्याकारणाने हे नाव चदले गेले. ११०-१२० Mev वगेािे 
कण, काबयन अणुगभय 6C13 सायक्लोरोनमध्ये ियार करून क्युचरअम 96Cm244 मूलद्रव्यावर त्यािंा 
भचडमार करण्याि आला होिा. चिह्न : No 
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noble gases 
 

(पाहा inert gases) 
 
noble metals श्रेष्ठ धािू 
 

सोने आचण प्लाचटनम कुलािील धािु. हवा, पाणी ह्यामुळे ह्या धािंूिे िेज कमी होि नाही, ककवा 
त्यािें भक्षण होि नाही. अक्का रेचजआ (अम्लराज) यासारखे प्रभावी अम्ल वगळले िर इिर 
अम्लािंी त्यावर काही चवचिया होऊ शकि नाही. अशा रीिीने भक्षण न होण्याच्या गुणामुळे िे धािू 
चनसगाि मुक्ि अवस्थेि आढळिाि. 
(पाहा aqua regia) 

 
nodale potential 
 

प्रमाचणि हायड्रोजनच्या चवदु्यिवियस्वाशी िुलना करिा ‘ऋण’ बाजूकडे झुकलेले चवदु्यत वियस्व. 
 
nodal point अक्षोभस्िाि (भबदु) 
 

वास्िवशास्त्राि, समान िरंग-लाबंीिे, समान परमप्रसारािे आचण समान माध्यमािून समान जवाने, 
परंिु चवरुि चदशानंी, जाणारे दोन िरंग परस्परािं चमसळले जािाि िेव्हा काही कबदूि (स्थानाशी) 
कसल्याही प्रकारिा क्षोभ आढळून येि नाही. या कबदंूना अक्षोभ स्थाने म्हणिाि. शजेारशजेारिी 
दोन अक्षोभस्थाने अध्या िरंग-लाबंीच्या अिंरावर असिाि. 

 
nodal region 
 

(पाहा nodal point) 
 
node of a curve विगं्रनि 
 

जेव्हा एखादे वि स्विःलाि एका कबदूमध्ये छेदिे आचण जेव्हा त्या कबदूशी विािें खंड परस्पराशंी 
स्पशयरेिा होिाि, त्या वळेी त्या कबदूला विगं्रचथ म्हणिाि. यालाि acnode असेही नाव आहे. 
 

node of a wave ििंगाचे अक्षोभस्िाि 
 

(पाहा nodal point) 
 
noise गोंगाि 
 

(१) साधारपणे असह्य अथवा नको असलेला आवाज. 
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(२) संवह ज्योचिःशास्त्राि, असंस्काचरि रेचडओ संदेश. 
 
noise level गोंगािाची (ध्वनि) पािळी 
 

कोठल्याही स्थानी ऐकू येणाऱ्या ध्वनीिी (गोंगाटािी) िीव्रिा (प्रभाव), त्यािप्रमाणे रेचडओ 
संदेशािील ध्वनीिा मोठेपणा मोजण्यािे आचण दशयचवण्यािे एकक: डेचसबले. 

 
Nomogram चलिानश-संबंध-दशषक आलेख 
 

िीन राशी िल असून त्यािंील परस्परसंबधं दशयचवण्यासाठी त्यािील दोन राशींच्या ककमिी दोन 
सरळ रेिावंर अंचकि करिाि. नंिर त्यािील संबधं चवदु्रि दाखचवणाऱ्या समीकरणाने चिसऱ्या 
राशीिा आलेख काढिाि. अशा चत्ररेिात्मक आकृिीि ‘चत्रराचश-आलेख’ असेही म्हणिाि. 
उदा. f (x) + Φ(y) = ψ (z). 

 
nonagon िवकोण, िवभुज 
 

नऊ कोनािंी ककवा नऊ बाहंूिी प्रिल आकृचि. 
 
non-central quadric नवमध्य निघािीय विपृष्ठ 
 

ज्या पृष्ठाच्या काटेचशअन समीकरणािा घािाकं २ असिो, आचण ज्या पृष्ठाला मध्यकबदु असि नाही 
अशी विपृष्ठाकृचि. 
 

non-conductor अवाहक 
 

उष्ट्णिा, चवदु्यि यािें संिमण ककवा दुसरी एखादी वास्िवीय प्रचिया घडून येण्यास चवरोध करणारा 
पदाथय. 

 
non-coplaner forces प्रिलाि िसलेले पे्रिक 
 
non-degenerate quadric surfaces अभ्रष्ट निघािीय विपृष्ठ 
 
non-destructive tests 
 

पदाथािा योग्यपणा अयोग्यपणा िपासून पाहण्यािी रीचि. याचंत्रक िपासणीि जशी पदाथािी 
मोडिोड होिे िशी या पििीि होि नाही. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

non-electrolyte नवदु्यत् अनवच्छेद्य 
 

चवदु्रिावस्थेि ज्यािून चवदु्यिप्रवाह जाऊ शकि नाही असा पदाथय. या प्रकारच्या चवद्रवाि आयन 
आढळि नाहीि. 

 
non-equilibrium असमिोल 
 

समिोलावस्था नसणे ककवा िी नाहीशी करणे या अथी. 
 
non-ferrous अलोही 
 

ज्याि लोह नाही असे. 
 
non-finite अ-सान्ि 
 
non-ferrous metals अलोही धािू 
 

लोह, पोलाद आचण लोहािी संचमश्रणे वगळून बाकी सवय धािंूसाठी वापरली जाणारी सजं्ञा. 
 
normal लंब, कािकोिाि, साकेंनिक 
 

(१)उभ्या अवस्थेि; लंब ककवा काटकोनाि; एकचवध अथवा समप्रमाणाि, सरासरी अथवा मध्यम 
मानाि. 
(२) चवद्रवाच्या संहिीिे माप. सममूल्य चवद्रव म्हणजे ‘एक चलटर चवद्रवाि एक ग्राम सममूल्य 
असणारे चवद्रव.’ 
(३)काबयनी रसायनशास्त्रि, सरल माला असणारी ॲचलफॅचटक सयुंगे. 
(४) साकेंचिक, सकेंिपूवयक ठरचवलेले. 

 
normal calorie प्रमानणि कॅलिी 
 

१ ग्राम पाण्यािे िपमान १४·५° सें. पासून १५․५° सें॰ पयंि िढचवण्यास लागणारी उष्ट्णिा. चहला 
१५° कॅलरी असेही म्हणिाि. 
 

normal gravity साकेंनिक गुरुत्व 
 

पृर्थ्वीिी आकृचि चववृिीय आहे अशी कल्पना करून समुद्रसपाटीवरिे गुरुत्व साकेंचिक मानिाि. 
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normal pressure साकेंनिक दमि 
 

याला प्रमाचणि दमन असेही म्हणिाि. ७६०चम. चम.उंिीच्या (सुमारे ३० इंि)पाऱ्याच्या स्िंभाच्या 
(वजना) येवढे म्हणजे दर िौरस सें. मी. वर सुमारे १․०३ चकलोग्राम वजनायेवढे. 
 

normal salt प्रमानणि लवण 
 

ज्याि काढून घेिा येण्यासारखे हायड्रोस्क्सल मलूक नाहीि असे लवण (म्हणजे ज्याि 
ॲचसडमधील सवय हायड्रोजन अणूंिी जागा धािंूच्या अणूंनी घेिली आहे ककवा धारकािील सवय 
हायड्रोस्क्सल मूलकािंी जागा ॲचसड मूलकानंी घेिली आहे असे लवण). 

 
normal solution प्रमानणि नवर्द्व, सममूल्य— 
 

आकार–प्रमाचणि पृथक्करणाि वापरावयािे चवचिया कारक चवद्रव. त्या चवद्रवाि एका चलटरमध्ये 
चवचियाकारकािा १ ग्राम-सममूल्य चवरचवलेला असिो. ॲचसडच्या सममूल्य चवद्रवाच्या एका 
चलटर मध्ये हायड्रोजनिे पुनःस्थापन होण्यासारखे १ ग्राम आयन असिाि. ककवा चवद्राव्य धािूच्या 
हायड्रोक्साईडच्या एका चलटरमध्ये १७ ग्राम हायड्रोस्क्सल असिाि. 

 
normality सममूल्यिा 
 

रसायनशास्त्राि, चवद्रवािी सहंचि दशयचवण्यासाठी वापरली जाणारी संज्ञा. 
(पाहा normal solution) 

 
normal temperature and pressure साकेंनिक िपमाि आनण दमि 
 

०° सें. इिके िपमान आचण ७६०चम.चम (पाऱ्यािा स्िंभ) येवढे दमन साकेंचिक मानले आहे. 
संके्षप : सा.ं ि. द., इंग्रजीि :n. t. p; N. T. P. 

 
north-seeking pole उत्तिेकडे वळणािे किुषकीय अग्र 
 

किुयकािे जे अग्र नेहमी ‘किुयकीय उिर’चदशकेडे वळिे िे. यालाि N अग्र म्हणिाि.  
 
Np 

नेपू्टचनअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

notation संकेिि, संख्यालेखि पद्नि 
 

एखादी घटना ककवा संख्या दशयचवण्यासाठी योजलेले चिह्न, अक्षर ककवा इिर काही रीचि. 
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nought शून्य 
 

शून्य दशयक चिह्न ककवा इिर काही आकृचि. शून्याला पूज्य असेही म्हणिाि. एकटे असिाना 
शून्याला “काही नाही” एवढाि अथय असिो.परंिु इिर अंकासमेि असणाऱ्या शून्याला त्याच्या 
स्थानानुरूप चवशिे अथय मूल्य प्राप्ि होिे. उदा.१००, ०.०१ इ. 
 

n. t. p. ; N. T. P. सा.ं ि. द.  
 

साकेंचिक िपमान आचण दमन यािें संचक्षप्ि रूप. 
 
n-th power n-घाि 
 

जेव्हा एखादी सखं्या ककवा पद त्याि संख्येने ककवा पदाने n-वळेा गुचणले जािे िेव्हा n-घाि केला 
जािो. 

 
n-th root n-मूळ 
 

ज्या सखं्येिा n-घाि चदलेल्या संख्येएवढा असिो चिला चदलेल्या संख्येिे n-मूळ म्हणिाि. 
 
nuclear अणुगभीय, न्यकू्लीअि 
 

एका ककवा अनेक अणुगभासंबंधी ककवा अणुगभािे. सवयसाधारणपणे वाङ्मयाि ‘गमय’ शब्द गाळून 
नुसिाि झालेली, ‘अणु’ शब्द वापरिाि (उदा. आणव शस्क्ि). परंिु शास्त्रीय वाङ्मयाि अणुगभीय 
शस्क्ि, अणुगभीय वास्िव शास्त्र असे म्हणणे योग्य आहे.कारण अणु म्हणजे अणुगभय नव्हे. 

 
nuclear bombardment अणुगभीय भनडमाि 
 

अणूमधील (प्रोटान,न्यूरान इ.) सूक्ष्म घटकािंा अणुगभावर सिि होणार आघाि. 
 
nuclear charge अणुगभीय (नवदु्यि) उच्चय 
 

अणुगभावरील चवदु्यत उच्चय, म्हणजे त्याि जेवढे प्रोटान आहेि िेवढे (इलेक्रान संख्येयेवढे) 
धनचवदु्यिउच्चय. अणुगभािील प्रोटानसंख्या समस्थानी याच्या आणविमाकंाएवढी (z) असिे. 
 

nuclear chemistry अणुगभीय िसायिशास्त्र 
 

ज्या चवचियामंध्ये एका समस्थानीयािे दुसऱ्याि रूपािंर घडिे अशा प्रकारच्या चवचियािंा अभ्यास 
करण्यािे शास्त्र. या चवचियािं अणुगभय संयोचगि होिाि. नेहमींच्या रासायचनक चवचियािं फक्ि 
अणुगभाबाहेरिे इलेक्रान भाग घेिाि. 



 अनुक्रमणिका 

nuclear cross-section अणुगभीय अवच्छेद 
 

न्यूरान, आल्फाकण इ. अणुगभीय कणािंा भचडमार होि असिाना ध्येयस्थानी असलेल्या 
अणुगभािे अनावृि के्षत्र. यावरून अपेचक्षि अणुगभीय चवचिया घडून येण्यािी शक्यिा अजमावली 
जािे. 
अणूगभीय अवच्छेद ₌ a/bc 
a = चवचियािंी संख्या. 
b = आयाि कणािंी संख्या. 
c = ध्येयामधील दर घन सें. मी. मधील अणुगभयसंख्या. 

 
nuclear energy अणुगभीय शस्क्ि 
 

अणुगभीय चवदलनाि मोकळी होणारी शस्क्ि 
 

nuclear energy plant अणुगभीय शस्क्ि  
(निर्टमनि कें र्द्) स्िाि 
 

ज्या चठकाणी अणुशस्क्ि चनमाण केली जािे व ज्या चठकाणी चििा व्यवहाराि, औद्योचगक के्षत्राि 
इ.उपयोग केला जािो िे स्थान. 

 
nuclear fission अणुगभीय नवदलि 
 

भचडमार केल्यामुळे न्युरानािंा ग्रास झाल्याने नंिर िो अणुगभय,साधारणपणे समान वस्िुमानािे, 
दोय िुकडे होऊन भगं पावण्यािा प्रकार, ज्यािें अणुगभीन-चवदलन होिे अशी, आिापयंि माहीि 
मूलद्रव्ये : युरेचनअम, प्लुटोचनअम, प्रोटोस्क्टचनअम, आचण थोचरअम. यानंा चवदलनीय 
(fissionable material) पदाथय म्हणिाि. 

 
nuclear forces अणुगभीय पे्रिक 
 

अणुगभा (वर) मध्ये चिया करणारे पे्ररक. फारि सूक्ष्म अंिरापयंि (१०-१३ सें. मी. हून कमी 
अंिरापयंि) चिया करणारे पे्ररक. अणुगभािील प्रोटानवर असलेले धन (चवदु्यत) उच्चय 
परस्परानंा दूर सारीि असिाि. या उत्सारक पे्ररकानंा चवदु्यिस्स्थचिक अथवा ‘कूलोम’ पे्ररक 
म्हणिाि. अणुगभीय पे्ररकािें कायय कूलोम पे्ररकाचं्या उलट चदशनेे असिे; आचण िे ज्या कणावंर 
घडिे त्याचं्या गुणावंर अवलंबून नसिे. उदा., प्रोटान-प्रोटान, न्यरूान-न्यूरान अणुगभीय पे्ररकािंी 
चिया एकाि प्रकारिी असिे. 
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nuclear fusion अणुगभीय संघिण 
 

या प्रकारच्या संघटनाि हलके अणुगभय एकचत्रि होऊन जास्ि वस्िु-िमाकंािे अणुगभय ियार 
होिाि. अथाि या दृष्टीने ही चवचिया अणचुवदलनाच्या उलट असिे. हलक्या अणगुभािे संघटण 
होि असिाना शक्िीिे मोठाले साठे मोकळे होऊन बाहेर पडिाि. 

 
nuclear isobars अणुगभीय समभाि 
 

चभन्न रासायचनक मूलद्रव्याचं्या समस्थानीयािें अणु यािंा वस्िुिमाकं समान असला िरी त्यािें 
आणव-माकं चभन्न असिाि. िसे होण्यािे कारण त्याचं्या मधील एकंदर न्युस्क्लआन संख्या समान 
असिे (िी न्यरूान आचण प्रोटान याि चभन्न रीिीने वाटली जािे येवढेि ). उदा. चरचशअम (1H3) या 
हायड्रोजन समस्थानीयािील अणुगभाि १ प्रोटान आचण २ न्यूरान असिाि. परंिु (2He3) या 
हेचलअम समस्थानीच्या अणगुभाि २ प्रोटान आचण १ न्यूरान असिाि. ज्या अथी अणुगभीय समभार 
हे चभन्न रासायचनक मलूित्वािें समस्थानीय असिाि, त्या अथी त्यािें रासायचनक गुण चभन्न 
असिाि व रासायचनक रीिीने त्यािंी सोडवणकू करणे शक्य असिे. 

 
nuclear isomers अणुगभीय समघिक 
 

समान वस्िुिमाकं आचण समान आणव िमाकं असलेले एकाि मूलद्रव्यािे समस्थानीय. 
याचं्यािील चकरणोत्सगाच्या, अधायन वगैरे गुणाि, चभन्निा आढळिे. (उदा. 47AG

106) यािंी 
अधायने अनुिमे २४.५ चमचनटे आचण ८·२ चदवस अशी आहेि.) अथाि नैसर्मगक मूलद्रव्यािं, 
अणुगभीय समघटक फारि दुर्ममळ असिाि. कृचत्रम शास्त्र रीिीने बनचवलेल्या चकरणोत्सारी 
समस्थनीयाि असे प्रकार चकत्येकदा आढळिाि. 

 
nuclear mass अणुगभीय वस्िुमाि 
 

अणुगभािे वस्िुमान, साधारणपणे, त्यािील प्रोटानािें वस्िुमान आचण न्युरानािें वस्िुमान याचं्या 
बेरजेयेवढे असले, िरी िे अगदी नेमके िेवढेि नसिे. 

 
nuclear particles 
 

(पाहा subatomic particles) 
 
nuclear physics अणुगभीय वास्िवशास्त्र 
 

अणुगभय, अणूमधील सूक्ष्म घटक आचण अणुगभांिी परस्परावंर घडणारी चिया यािंा अभ्यास 
करण्यािे शास्त्र. अणुगभीय वास्िवशास्त्र आचण अणुगभीय रसायनशास्त्र याचं्यामधील मयादारेिा 
बरीिशी अस्पष्ट आचण साकेंचिक स्वरूपािी असिे. 
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nuclear reaction अणुगभीय प्रनिया 
 

अणुगभािील घटकािं, त्याचं्या रिनेि आचण वास्िवीय लक्षणािं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष घडवनू 
आणलेले फेरफार. प्रचिया घडचवण्यासाठी अणुगभावर प्रारण करणे, ककवा उच्च शस्क्िकणािंा 
भचडमार करणे, अशा प्रकारिी प्रभावी साधने वापरिाि. उच्चशस्क्ि आल्फाकण, प्रोटान, ड्युटेरान, 
मंद वा शीघ्र न्यरूान अथवा उच्चशस्क्ि γ चकरण उपयोगी पडिाि. 

 
nuclear structure अमुगभीय िचिा 
 

अणुगभािील न्युस्क्लआनािंी (प्रोटान न्यरूान यािंी) संख्या, जाचि आचण रिना. 
 
nucleon न्यसू्क्लआि 
 

अणुगभाच्या रिनेिील मलूभिू घटकासंबधंी संघवािक शब्द. याि प्रोटान आचण न्यूरान यािंा 
समावशे होिो. अणुगभािील, न्यूरान आचण प्रोटान याचं्या एकंदर संख्येवरून त्या चवचशष्ट 
समस्थानीयािंा वस्िुिमाकं चनचिि होिो. म्हणुनि न्यूस्क्लआन संख्या = वस्िु-िमाकं. याि 
पुष्ट्कळ वळे अँचट-प्रोटान आचण अँचट-न्यरूान यािंाही समावशे केला जािो. 

 
nucleus of a crystal स्फनिकाचा गभष 
 

स्फचटक ज्या कबदूभोविी वाढिो िो 
 
nucleonics न्युस्क्लआनिक 
 

न्युस्क्लआनाचं्या गुणासंबधंी अभ्यास करण्यािे शास्र. 
 
nucleus (अणु) गभष 
 

अणूिा गाभा. त्याच्या सभोविी ठराचवक कक्षामधून इलेक्रान चफरि असिाि. गाभा प्रोटान 
न्यूरानािंा( न्यसू्क्लआनािंा ) बनलेला असिो. 
प्रोटानसंख्या = आणव िमाकं. 
न्यूरान संख्या = वस्िु िमाकं–आणव िमाकं. 
न्यसू्क्लआन सखं्या = वस्िु-िमाकं. 
 

nuclide 
 

जो अण,ु मोजिा येण्याइिक्या, काही कालपयंि शाबूि राहिो आचण ज्यािी अणुगभीय रिना, 
दुसऱ्या कोणत्याही अणुगभयरिनेपेक्षा, चभन्न असिे असा. यावरून असे चदसून येईल की एकाि 
मूलद्रव्यािे समस्थानीय हे स्विंत्र न्यूक्लाइड असिाि. 



 अनुक्रमणिका 

number अकं, संख्या 
 

एखादे एकक चकिी वळेा घ्यावयािे िे दाखचवणारा अकं ककवा संख्या; numeral या शब्दािा 
समानाथी 

 
numerate िमािे मोजणे 
 

एखादे राचश िमाने उल्लचेखणे, मोजणे, इत्याचद. 
 
numerator अशं 
 

अपूणांक चलचहण्याच्या नेहमीच्या पििीि आडव्या रेघेच्या वरच्या अंगाला चलचहलेली संख्या. 
चिला अंश म्हणिाि. खालच्या संख्येला छेद म्हणिाि. अंशाला भाज्य आचण छेदाला भाजक 
असेही म्हणिाि. 

 
numerical coefficient सासं्ख्यक गुणक 
 

िलाच्या पाठीमागे चलचहलेली संख्या. या संख्येने िलाला गुणावयािे असिे. उदा॰, 8x यामध्ये 8 
हा सासं्ख्यक गुणक आहे. 

 
O 
 

आस्क्सजन मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
ob— व्यस्ि, 
 

चवरुि चदशलेा, अशा अथी उपपद. 
 
objective पदािीय (भभग) 
 

सूक्ष्मदशयकािील (ककवा दुर्मबणीिील) दृश्याच्या बाजूिे कभग अथा समूह. या कभगामुळे चनरीक्षण 
करावयाच्या पदाथािी प्रचिमा पाडली जािे. दुर्मबणीिील नेत्रीय कभग डोळ्याच्या जवळ येिे. 

 
oblate spheroid पनिऱ्हस्व नववृत्तीय 
 

धु्रवाजवळ िपटे असणारे चववृिीय. 
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oblique नियषक्   
 

चक्षचिजासमािंर ककवा लंब नसणारी रेिा. कललेली, कलिी ककवा चिरपी रेिा असेही म्हणिाि. 
oblique axes, चिययक् अक्ष इत्याचद शब्द वापराि आहेि. 

 
oblique angle नियषक् कोि 
 

९०° िी पूणाकी पट नसणारा कोणिाही लघु, चवशाल ककवा प्रचवशाल (reflex) कोन. 
 
[१४] 
 

oblique prism नियषक् नचनि 
 

लंबचिचि व्यचिचरक्ि कोणिीही. अथाि अशा चििीच्या कडा चिच्या पादप्रिलाशी लंबािं नसिाि 
 
oblique spherical aberration 
 

(पाहा coma) 
 
oblique triangle नियषक् नत्रकोण 
 

या चत्रकोणािा कोणिाही कोन काटकोन नसिो. 
 
obtuse angle नवशाल कोि 
 

९०० पेक्षा अथवा काटकोनापेक्षा मोठा परंिु १८०० पेक्षा लहान कोन. 
 
obtuse triangle नवशाल नत्रकोण 
 

अशा चत्रकोणािील एक कोन चवशाल असिो. 
 
occlusion शोिण 
 

स्थायु पदाथीनी द्रायु पदाथींना धरून ठेवणे ककवा त्यािें शोिण करणे. म्हणजे वायु ककवा द्रव यािे 
घनपृष्ठावर चिकटून राहणे ककवा त्याि अडकले जाणे. 

 
octagon अष्टकोि 
 

आठ सरळ रेिानंी मयाचदि झालेली प्रिल बहुकोणाकृिी. 
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octahedron अष्टपृष्ठक 
 

आठ पृष्ठे असणारा बहुपृष्ठक. सुिम अष्टपृष्ठकािील प्रत्येक पृष्ठ समरूपी समभजु चत्रकोणाकृचि 
असिे. 

 
octane ऑक्िेि 
 

पेरोचलअममध्ये असणारा, ८ काबयन अणूंिा बनलेला (C8H18) िेलकट हायड्रोकाबयन. 
 
octane number ऑक्िेि अकं 
 

प्रमाचणि जळणाशी िुलना करून गसॅोचलनला (इधंनाला) चदलेला अचँटनॅाक (अपस्फोटरोधी) 
दजा. याला octane rating असेही म्हणिाि. 

 
octant अष्टम 
 

विुयळािा ककवा गोलािा आठवा भाग. 
 
octave सप्िक 
 

(पाहा law of octaves) 
 
odometer ओडोमीिि 
 

एक प्रकारिा वलनमापक. वाहनाच्या िाकाशी जोडून ठेवल्यामुळे वाहन एकंदर चकिी अंिर 
िालून गेले त्यािी नोंद करणारे यंत्र. 

 
oersted ओस्िेड 
 

C. G. S. चवदु्यत् किुयकीय के्षत्रप्रभाव अथवा िीव्रिा मोजण्यािे एकक. चनवाि प्रदेशािील कोणत्याही 
कबदूशी, ओस्टेड मापाने मोजलेली किुयकीय-िीव्रिा, त्याि कबदूशी ठेवलेल्या १ एकक मापाच्या 
किुयकीय अग्रावर चिया करणाऱ्या ‘डाइन’ मध्ये मोजलेल्या पे्ररकायेवढी असिे. 

 
offset लंबान्िि 
 

भचूममापनाच्या संदभाि, चनचिि केलेल्या पायारेिेपासून कोणत्याही कबदूिे काटकोन चदशनेे अंिर. 
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ohm ओहम 
 

चवदु्यत् रोधािे व्यावहाचरक एकक. १ व्होल्ट वियस्वाि, वाहकद्रव्यािून १ आपेंअरिा चवदु्यत्प्रवाह जाि 
असिाना घडणारा चवरोध १ ओहम येवढा असिो. १ ओहम = १०९ चनरपेक्ष ओहम. 

 
ohmic resistance ओहम सदृश नविोध 
 

चवदु्यस्त् वज्ञानाि, सरल (चवदु्यत) प्रवाहाच्या वाहिुकीस होणारा चवरोध. 
 
ohmmeter ओहम मापक 
 

वाहक आचण रोधक पदाथािा चवदु्यत प्रवाहाला होणारा चवरोध मोजण्यािे यंत्र. यािील अंकन ओहम 
ककवा मेग-ॅओहम मोजण्यािे सोयीिे असिे. 

 
ohm’s law ओहमचा नियम 

या चनयमानुसार, चवदु्यत् सरणीमधील चवदु्यत प्रवाह सरणीिील चवदु्यत पे्ररणाशक्िीशी समप्रमाणाि 
असिो. सवय प्रकारच्या सरणीमध्ये ओहमिा चनयम लागू पडि नाही. फक्ि सवय प्रकारच्या धािुमय 
सरणीि आचण चवदु्यिचवच्छेद्य रोध असलेल्या सरणीि िो चनयम बरोबर ठरिो. ज्या सरणीमध्ये 
चवदु्यिपे्ररणाशस्क्ि स्स्थरमापािी असिे आचण चजच्यािील चवदु्यत्प्रवाह कायम स्वरूपािा असिो 
अशा प्रकारच्या सरणीच्या संबंधािि हा चनयम प्रथमिः उपयोगाि आणला गेला. बदलत्या 
चवदु्यत् प्रवाहाच्या सबंंधाि जेव्हा या चनयमािा वापर करावयािा असिो, िेव्हा स्वीय प्रवियकत्वामुळे 
चनमाण झालेल्या चवदु्यिपे्ररणा शक्िीिी आचण सरणीिील चनरचनराळ्या अवच्छेदािून प्रवाह 
कसकसा जािो त्यािी दखल घ्यावी लागिे. 
E= IR;  E= चव. पे्र. श. 
I= प्रवाह; R = रोध 

 
-oid –ईय 
 

सदृश, सारखे,-आकृिी असणारे अशा अथी प्रत्यय. उदाहरणाथय; spheroid म्हणजे गोलसदृश; 
conoid म्हणजे शकुंसदृश. 

 
oil िेल 
 

रासायचनक दृष्ट्या, बरीि चवष्ट्यदंिा असणारे, सपूंणयपणे ककवा जवळजवळ पूणयपणे काबयन व 
हायड्रोजन याचं्यापासून ियार झालेले, पाण्याशी न चमसळणारे, ईथर व बहुिेक काबयनी 
चवद्रावकाि चवद्राव्य असणारे, सामान्यिः जळाऊ द्रव. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

oil geology िैल भूशास्त्र 
 

भसू्िरशास्त्रािील एक शाखा. चहच्याि, िेलािी उत्पचि, चििा साठा, त्यासाठी अवश्य अशा 
प्रकारिी भरूिना, इत्यादींिा चविार होिो. या शाखेला petroleum geology असेही म्हणिाि. 

 
oil of vitriol 
 

(पाहा vitriol) 
 
oleic acid ओलीक अम्ल 
 

बहुिेक सवय प्रकारच्या फॅटमध्ये, म्हणजे मेदाि व िेलाि, आढळणारे एक अिृप्ि द्रव. ओलीक 
अम्ल= C18 H34 O2 ऑचलव्ह िेलावरून हे नाव पडलेले आहे. 

 
one-dimensional configuration एकमात्री नवन्यास 
 

चजला एकि पचरमाण आहे अशी आकृचि. रेिा एकमात्री चवन्यास आहे कारण रेिेला फक्ि लाबंी 
असिे; उंिी, जाडी नसिाि. 

 
operational calculus निया-कलि-शास्त्र 
 

स्स्थर गुणक असलेली समीकरणे आचण वास्िवशास्त्रािील काही खंडसूक्ष्मक असलेली कलन- 
समीकरणे सोडचवण्यािी रीचि. 

 
one-minute wire 
 

एक प्रकारिी गलॅ्व्हनाइझ् केलेली म्हणजेि जस्ि लेचपि िार. ही िार प्रमाचणि उदासीन कॅापर 
सल्फेट चवद्रवाि १ चमचनटभर बुडवनू ठेचवली िरी त्या िारेवरील जस्िलेपनािा भगं होि नाही. 

 
one-sided surface 
 

(पाहा Moebius strip) 
 
opacity अपायषिा 
 

प्रकाशासारख्या प्रारणशक्िीिे शोिण करून घेण्यािा पदाथािा गुण. अपायय पदाथािून प्रारण वगैरे 
काही प्रमाणाि आरपार जाऊ शकि नाही. 
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open circuit खुली सिणी 
 

या प्रकारच्या चवदु्यत सरणीि चवदु्यत प्रवाहािा ओघ घनिाही अखंडपणे िालू राहाि नाही. 
घटकवाहकानंी बनलेल्यामोठी असिे. चवदु्यिप्रवाहमागाि साखळी बंद न झाल्याने, खंड पडलेला 
आढळिो. 

 
open circuit potential खुल्या सिणीिील (नवदु्यत्  ) वचषस्व 
 

चवदु्यत् घटािी अगे्र सरणीच्या बाहेरून परस्पराशंी जोडलेली नसिाना त्या अग्रामधील (स्थानीय ) 
चवदु्यत् वियस्व. 

 
open hearth furnace 
 

‘ओपन हाथय’ पोलाद ियार करण्यासाठी वापरली जाणारी पुनरुज्जीवी परावियनी भट्टी. आजकाल 
बहुिेक सवय चठकाणी हीि भट्टी वापरिाि. 

 
operation निया 
 

काही चवचशष्ट चनयमानुसार करण्याि आलेली चिया. 
 
optic axis प्रकाश-अक्ष 
 

स्फचटकचवज्ञानाि, चद्वप्रणमनी स्फचटकािील एक चवचशष्ट चदशा. या चदशनेे प्रकाश चकरण 
स्फचटकाि चशरले असिा त्यािें प्रणमन दोन चभन्न मागांनी होि नाही. (पाहा optical axis) 

 
optical प्रकाशीय 
 

दृश्य प्रकाशासंबंधी, दृचष्टसबंधंी ककवा प्रकाशाि घडून येणाऱ्या चनरचनराळ्या आचवष्ट्कारासंबधंी. 
 
optical activity प्रकाशीय नियाशीलिा 
 

काही रासायचनक द्रव्याि आढळणारा एक गुण. प्रिलचदशाचदष्ट प्रकाशचकरण अशा द्रव्यािून जाऊ 
लागले म्हणजे चदशादेशनप्रिल वचलि होिे. 

 
Optical axis प्रकाशीय अक्ष 
 

कभगाच्या संदभाि, चनरचनराळ्या विपृष्ठाचं्या वििा मध्यािूंन जाणारी सरळ रेिा. या चदशनेे 
जाणारा प्रकाश, त्याि चदशनेे (उलट ) परावियन पाविो व त्याि चदशनेे (प्रणमि न होिा ) पुढे 
जािो. 
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(पाहा optic axis) 
 
optical density प्रकाशीय घििा 
 

पायय अथवा अधयपायय माध्यमांच्या संदभाि, आयाि-चकरणािी िीव्रिा आचण संिचमि चकरणािी 
िीव्रिा याचं्या गुणोिरािे लागचरिम. एखाद्या िरंगलाबंीच्या संदभाि दोहोंपैकी ज्या माध्यमािा 
प्रणमनाकं मोठा असिो त्यािी, त्याि िरंग-लाबंीला, प्रकाशीय घनिाही मोठी असिे. 

 
optical dispersion प्रकाशीय अपस्किण 
 

प्रकाश-िरंग-लाबंीनुसार प्रणमनाकंािे घडणारे िलन. 
 
optical glass प्रकाशीय काच 
 

शुििा, पाययिा, एकचवधिा आचण इिर काही प्रकाशीय गुणाचं्या बाबिीि चबनिूकपणा 
राखण्यासाठी, पूवययोजनेनुसार, मुिाम काळजीपूवयक बनचवलेली काि. 

 
optical illusion प्रकाशीय भ्रम 
 

सामान्य डोळ्यानंा काही चवचशष्ट रेिा, कोन ककवा अवकाशखंड, जसे असिाि िसे चदसि नाहीि, 
चभन्न चदसिाि. उदा. मृगजळ. 

 
optical isomerism प्रकाशीय समघिकिा 
 

काही चवचशष्ट असमात्र रेणूमध्ये प्रकाशाच्या संदभाि आढळणारी एक प्रकारिी समघटकिा. हे 
प्रकाशीय समघटकी पदाथय, रिनात्मक सूते्र आचण सामान्य गुण ह्याचं्या बाबिीि, एकरूप असिाि 
परंिु चदशाचदष्ट प्रकाशावर त्यािंा वगेवगेळा पचरणाम घडिो. या वस्िुस्स्थिीस प्रकाशीय 
समघटकिा म्हणिाि. 

 
optical path प्रकाशीय पि 
 

प्रकाशाने आिचमलेले अिंर आचण त्या माध्यमािा प्रणमनाकं यािंा गुणाकार. 
 
optical pyrometer प्रकाशीय (उग्र) िपमापक 
 

उच्च िपमाने मोजण्यासाठी प्रकाशावर आधारलेले साधन. िापचवलेल्या पदाथािे उिीपनपृष्ठ या 
साधनािून पाहिाि व िे कोणत्या रंगािे चदसिे त्यािी िुलना दुसऱ्या, स्विंत्रपणे चवजेच्या 
प्रवाहाने, िापचवलेल्या िारेच्या उिीपनाशंी करिाि. चवजेिा प्रवाह चनयचंत्रि करून दोन्ही उिीपने 
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सारखी चदसू लागली म्हणजे िापलेल्या पृष्ठाच्या िपमानािा अंदाज येिो. उष्ट्ण पदाथािून होणाऱ्या 
प्रकाश उत्सजयकिेवर हे साधन आधारलेले असिे. 
(पाहा pyrometer (3)) 

 
optical rotation प्रकाशीय वलि 
 

प्रकाशीय काययप्रवण पदाथािून ठराचवक अंिर िालून जािाना प्रिल-चदशाचदष्ट प्रकाशािे 
चदशादेशन-प्रिल जेवढ्या अशंानी चफरिे िो कोन. 

 
optical surface प्रकाशीय पृष्ठ 
 

परावियन ककवा प्रणमन घडवनू आणणाऱ्या व्यूहासंबधंी हा शब्द वापरिाि. 
 
optical system प्रकाशीय व्यहू 
 

काही कभगे, काही चिचि यािंी, स्विंत्रपणे ककवा एकत्र आणून, इष्ट पचरणाम घडवनू आणण्यासाठी, 
केलेली योजनाबि माडंणी. अथाि यामध्ये परावियन, प्रणमन या चियािंा चवचवध प्रकारे उपयोग 
केला जािो. 

 
optical window प्रकाशीय नखडकी 
 

चवदु्यत किुयकीय प्रारणािे काही चवशिे पटे्ट, असे असिाि की त्याचं्या बाबिीि पृर्थ्वीपृष्ठावरील 
वािावरण अपायय नसिे म्हणनू िेवढ्यापुरिा ‘ चखडकी ’ हा शब्द साथय ठरिो. 

 
optically active प्रकाशीय कायषप्रवण 
 

चदशाचदष्ट प्रकाश आरपार जाि असिाना चदशादेशन-प्रिलािे वलन घडवनू आणण्यािा गुण ज्याि 
आहे असा (पदाथय). 

 
optics प्रकाशनवज्ञाि 
 

प्रकाश आचण दृचष्ट यासंबधंी अभ्यास करण्यािे शास्त्र. 
 
optimatic pyrometer प्रकाशीय उग्रिपमापक  
 

गचिमान कढि पदाथािे िपमान मोजण्यािे साधन. इ. यामध्ये दोन प्रकाशचवदु्यत घट वापरण्याि 
येिाि. परीक्षणासाठी घेिलेल्या कढि पदाथापासून आलेला प्रकाश एका घटावर पाडिाि, आचण 
चवजेच्या चनयचंत्रि चदव्यािा प्रकाश दुसऱ्या घटावर पाडिाि. िुलना करिाना दोन्ही घटांमध्ये 
चनमाण झालेले चवदु्यत्प्रवाह समान मापािे झाले म्हणजे अथािि घटावंर पडलेले प्रकाश समान 
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िकासनािे असिाि हे उघड आहे. चनयंचत्रि चदव्यािील चवदु्यत प्रवाहाच्या मापावरून िपमानािा 
ठीक अंदाज करिा येिो. स्स्थर िप्ि पदाथाच्या संदभाि त्या िपमापकास optical Pyrometer 
असे म्हणिाि. 

 
orbit कक्षा 
 

गुरुत्वाकियणाच्या ककवा दुसऱ्या एखाद्या पे्ररकाच्या अंमलाखाली असणाऱ्या वस्िूच्या ककवा 
कणाच्या िलनािा मागय. 

 
orbital electron कक्षीय इलेक्रॉि 
 

अणुगभाबाहेर चनरचनराळ्या कक्षामंध्ये, परंिु अणुगभाभोविी, फेऱ्या घालीि राहणारे इलेक्रान 
याना ग्रहानुकारी इलेक्रान असेही म्हणिाि. कारण ग्रह सूयाभोविी ठराचवक कक्षामधून चफरिाि 
िसे याि घडिे. 

 
order िम; घाि 
 

एखाद्या पदावलीिा, समीकरणािा, चियेिा अंकाने चनदर्मशि केलेला अनुिम. 
 
order of a reaction 
 

(पाहा reactions of the first , second, third Order) 
 
order of magnitude घािाकं प्रमाण 
 

वास्िवीय राशींच्या संदभाि दोन राशींिे मूल्य १० च्या समान घािाने दशयचवले असले िर त्या 
राशीिे घािाकं-प्रमाण सम मानिाि.उदा. ५ X १०8 आचण ९X १०8 
(पाहा magnitude of stars) 

 
ordinary ray साधािण नकिण 
 

चद्व-प्रणमनाच्या संदभाि, प्रणचमि झालेल्या दोन्ही चकरणापंैकी जास्ि प्रणमनाकंािा चकरण. 
चद्वप्रणमनी स्फचटक कसाही चफरचवला िरी या साधारणचकरणािी प्रणमन-चदशा कायम राहिे. 

 
ordinal number िमदशषक अकं 
 

अनुिम दाखचवणारा अंक. उदा॰, पचहला, दुसरा अपूणांक दशयचविाना असाि उपयोग होिो. 
उदा॰, एक-िृिीयाशं, दोन-पंि-माशं. (‘एक चद्विीयाशं’) न म्हणिा त्याऐवजी ‘अधा’ म्हणिाि.) 
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ordinate कोनि 
 

चनबधंनाक्षाचं्या संदभाि x अक्षापासूनिे लंबािंर. 
 
ore धािु पािाण 
 

ज्यािून मौल्यवान ककवा उपयुक्ि पदाथय काढिा येिाि असे नैसर्मगक धािुमय खचनज पदाथय अथवा 
त्यािें चमश्रण. 
 

organic काबषिी 
 

(१) सामान्यिः, चजविं प्राचणमात्राशी संबचंधि असणारे,त्यापासून चमळालेले ककवा त्यानंी ियार 
केलेले. 
(२) चवशिेिः, काबयन ककवा काबयनसंयुग असणारे (अपवाद : कारबोनेट आचण सायानाइड. ही द्रव्ये 
अकाबयनी समजिाि.) 

 
organic acid काबषिी अम्ल 
 

कारबॅास्क्सल(-COOH) मूलक असणारे कोणिेही संयुग. हायड्रोकाबयनमधील एकाि काबयनवरील 
३ हायड्रोजन अणूंिे, एका ऑस्क्सजन अणूने व एका ङायड्रोस्क्सल (-HO) मूलकाने पुनःस्थापन 
करून चमळिे. 

 
organic chemistry काबषिी िसायिशास्त्र 
 

जीवसृष्टीि आढळणाऱ्या रासायचनक संयुगािंा अभ्यास या चवज्ञानशाखेि केला जावा अशी 
प्रारंभीिी कल्पना असे. आिा चििे स्वरूप चवस्िीणय झाले आहे. सध्या सवयि काबयनसंयुगािंा 
अभ्यास या शाखेि केला जािो. काबयन डाय आक्साइड यासारख्या काही संयुगािंा अकाबयनी 
रसायनशास्त्रि अद्यापीही समावशे करण्यािी प्रथा रूढ आहे. 

 
organism जीव 
 

चजविं प्राणी. याि मानव, वनस्पचि, प्राणी या सवािा समावशे होिो. 
 
origin आनदभबदु, प्रस्िािभबदु 
 

ज्या कबदूपासून मोजमाप केली जािाि, ककवा जेथून एखाद्या गिीला प्रारंभ होिो िो. 
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origin of a system of co-ordinates निबंधि-व्यहूाचा आनद-भबदु 
 
ortho- ऑिो- 
 

ग्रीक भािेिील उपपद 
(१) गचणि शास्त्राि, काटकोनाि या अथी. उदा : ऑथो-गोनल. 
(२) रसायनशास्त्राि, शजेारच्या काबयनवर प्रचियोजन. बेन्झीन वलयािील जवळजवळच्या दोन 
काबयन अणूंवरील हायड्रोजनिे प्रचियोजन झाल्यामुळे एखादा पदाथय ियार झाला आहे. असे 
दशयचवणारे उपपद. सचंक्षप्ि रूप : O-. उदाहरणाथय, जास्िीि जास्ि पाण्यािे रेणू घेऊन बनचवलेले 
अम्ल. याला ऑथो-ॲचसड म्हणिाि. 
(३) नेहमीच्या व्यवहाराि ऋजु अथवा समप्रमाणाि असल्यािे दशयक उपपद. उदाहरणाथय, फोटो- 
ग्राफीमध्ये वापरावयािी ऑथोिोमचॅटक चफल्म . या चफल्मवर फोटो घेिला असिा दृश्यािील 
रंगािें िकासन आचण चित्राि उमटलेल्या रंगािें िकासन याि चभन्निा येि नाही. 
 

orthocentre of a triangle नत्रकोणािील लंब संपाि 
 

चत्रकोणाच्या चशरोकबदूपासुन संमुख बाहूवर काढलेल्या लंबरेिा परस्परानंा ज्या कबदूमध्ये छेदिाि 
िो. 

 
orthogon जात्य कोि 
 

भचूमिीमधील या आकृिीिील प्रत्येक कोन काटकोन असिो. उदा॰, काटकोन िौकोन. 
 
orthogonal circles ज्यात्य वृत्त े
 

परस्परानंा काटकोनाि छेदणारी दोन वृिे. या विुयळाचं्या छेद-कबदूशी काढलेल्या स्पशयरेिा 
काटकोनाि असिाि. 

 
orthogonal projection लंब प्रके्षप 
 

ज्या प्रिलावर प्रके्षप घ्यावयािा असेल िेथून, ज्यािा प्रके्षप घ्यावयािा त्या पदाथािील प्रत्येक 
कबदूशी, फक्ि लंबरेिाि काढून घेिलेल्या प्रके्षप. 

 
orthographic map लंब-प्रके्षप-नलनखि िकाशा 
 

प्रिलावर लंबप्रके्षप पििीने काढलेला विपृष्ठािा नकाशा. 
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orthographic projection लंबनलनखि प्रके्षप 
 

एखाद्या पदाथाकडे पारदशयक कािेिून पाहाि असिाना कािेवर उमटणारे प्रिल चित्र हे अशा 
प्रकारिा प्रके्षप असिो. पदाथािील प्रत्येक कबदूपासून कािेकडे (चनरीक्षकाकडे) काढलेल्या 
लंबरेिा ज्या कबदूमध्ये कािेवर टेकिाि त्या सवय कबदूमधून हा प्रके्षप ियार होिो. 

 
orthohydrogen 
 

ऑथो आचण पॅरा, अशी उपपदे लावनू हायड्रोजनिे २ प्रकार दशयचविाि. नेहमीच्या हायड्रोजनमध्ये 
आथो सुमारे (७५%) आचण पॅरा सुमारे (२५%) असे असिाि. ऑथो प्रकाराि हायड्रोजन 
रेणूिील दोन्ही अणुगभय समािंर परंिु एकाि चदशनेे असलेल्या अक्षाभोविी चफरिाि. पॅरा 
प्रकारािले अणुगभय समािंर परंिु चवरुि चदशानंा असलेल्या अक्षाभंोविी चफरिाि. 
 

orthorhombic जात्य चिुभुषजाकृनि 
 

स्फचटकाकृिीिा एक प्रकार. यािील िीन अक्ष परस्पराशी काटकोनाि असिाि परंिु िे समान 
लाबंीिे नसिाि. 

 
oscillate दोलि किणे 
 

लंबकाप्रमाणे मागे पढेु चफरि राहण्यािी गचि असणे. 
 
oscillating current 
 

(पाहा oscillatory current) 
 
oscillation दोलि 
 

(१) चदलेल्या कालखंडाि, काही चवचशष्ट गुण, पििशीरपणे एकदा कमाल व एकदा चकमान अशी 
मूल्ये आलटून पालटून धारण करणारी गचि. 
(२) दोलन होणे. 

 
oscillatory circuit दोलिी सिणी 
 

प्रवियकत्व, आचण/ककवा धारकिा, आचण रोध ज्या चवदु्यत्सरणीमध्ये समाचवष्ट आहेि आचण जी 
सरणी चवदु्यत   वियस्वािी ऊर्मम ठराचवक कालािंराने प्रवाहािी चदशा बदलि ठेविे िी. 
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oscillatory current दोलिी (नवदु्यत्) प्रवाह 
 

(१) काही ठराचवक चनयमानुसार, आचण कालाच्या संदभाि, आलटून पालटून कमी आचण जास्ि 
होणारा चवदु्यत् प्रवाह. (२) दोलनी सरणींिून वाहणारा (चवदु्यत) प्रवाह. 

 
oscillatory series दोलायमाि श्रेणी 
 

ज्या श्रणेीि पदसंख्या अनन्ि असून सवय पदावलीिी बेरीज बदलि असिे अशी श्रणेी. 
 
oscillogram दोललेख 
 

(पाहा oscillography) 
 
oscillograph ओनसल्लोग्राफ, दोललेखक 
 

वगेाने बदलल्या चवदु्यत राशींिी, कालानुसार ककवा दुसऱ्या एखाद्या चवदु्यत-गुणानुसार, 
िात्काचलक मूल्ये लागोपाठ नोंदून ठेवनू त्या नोंदीिून अखंड वि (आलेख) ियार करणारे यंत्र. 

 
oscillography दोललेखि 
 

यािायािी ककवा क्षचणक अस्स्ित्वाि असलेली चवदु्यत राचश, चिच्यािून ियार झालेला िात्काचलक 
चवदु्यत प्रवाह ककवा वियस्व यािें चनरीक्षण, नोंद आचण मोजमाप करणे. ओचसल्लोग्राफ यंत्रािा या 
कामासाठी वापर करिाि. 

 
oscilloscope दोलदशषक 
 

चवदु्यत  प्रवाहािील िात्काचलक फेरफार, दोलनािे प्रकार, त्यािें अस्स्ित्व वगैरे ओळखण्यासाठी 
यंत्र (रिनेि थोडा बहुि फरक करण्याि येि असला िरी या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सवय 
प्रकारच्या यंत्रानंा हेि नाव आहे.) 

 
osculating circle of a curve विाचे दृढस्पशी विुषळ 
 

विावरील कोणत्याही कबदूच्या दोन्ही अंगानंा, शक्य चििके जवळ, दोन कबदू घेिले असिा त्या 
चिन्ही कबदंूमधून जाणारे वृि. असे काढलेले विुयळ त्या विाला त्या कबदंूशी स्पशय करिे. (to 
osculate = िुंबन घेणे) 
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osmium ऑस्स्मअम 
 

आविी कोष्टकािील आठव्या गटािील धािुरूप मलूद्रव्य. टेन्नंट यानंी १८०३ मध्ये शोचधले. आणव 
िमाकं : ७६; आणव भार: १९०·२; चवलय-कबदू: २७००° सें॰.; सापेक्ष घनिा २२·४८; संयुजा : २ 
ककवा ८; चिह्न : Os 

 
osmosis ििषण 
 

द्रवािे चवचकरण; अथाि एक द्रव दुसऱ्या (चभन्न घनिेच्या) द्रवािून, अधयपायय ककवा सस्च्छद्र 
पडद्यािून, मंदपणे जाि असिाना त्यािील रेणूंिे संिलन. चवरल चवद्रव, एका सस्च्छद्र पडद्यािून, 
संहि चवद्रवाि प्रवशे करिो िो प्रकार. 
(पाहा endosmosis आचण exosmosis) 

 
osmotic pressure ििषणीय दमि 
 

अधयपायय पडद्याच्या एका अगंाला चवद्रावक आचण दुसऱ्या अंगाला चवद्रव असिाना, द्रवरेणूंच्या 
नामुळे पडद्यावर पडणारा दाब. या दाबामुळे चवद्रावकािे रेणू पडद्यािून पलीकडे जाऊ शकिाि, 
परंिु चवद्रवािे रेणू िसे करू शकि नाहीि ( त्यानंा अटकाव होिो). पडद्याच्या ज्या अगंाला चवद्रव 
असिो त्या अंगाला दाब जास्ि असिो आचण ज्या अंगाला चवद्रावक असिो त्या अंगाला दाब कमी 
असिो. या कारणाने (पडद्यािून होणारे) रेणूंिे संिलन फक्ि एकाि चदशनेे होि राहिे. 

 
Ostwald’s law ओस्िवाल्ड नियम 
 

असेचटक अम्लासारख्या अप्रभावी चवदु्यत चवच्छेद्यािी सहंचि जसजशी कमी होि जािे िसिसे 
त्याच्या आयनीभवनािे प्रचिशि गुणोिर वाढि जािे (याला dilution law चवरलीकरणािा चनयम 
असेही म्हणिाि.) 

 
ous 
 

रसायनशास्त्राि, मूलद्रव्यािी ककवा मलूकािी नीि सयुंजा दशयचवणारे उपपद. (उदा॰, फेरस 
ferrous) 

 
out of phase प्रनिस्स्िि 
 

समान कंप्रिेच्या आचण समान िरंगरूपाच्या आविी राशी जेव्हा एकाि वळेी चकमान ककवा कमाल 
मूल्य धारण करीि नाहीि िेव्हा त्या ‘प्रचिस्स्थि’ आहेि असे म्हणिाि. त्याच्या उलट जेव्हा त्या 
दोन्ही राशी कमाल ककवा चकमान अवस्था एकाि वळेी धारण करिाि िेव्हा त्या ‘अनुस्स्थि’ in 
phase आहेि असे म्हणिाि. 
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outer space 
 

(१) सध्याच्या आकाशभ्रमणाच्या संदभाि, पृर्थ्वीच्या वािावरणाबाहेरिा प्रदेश. 
(२)सूयय-कुलाच्या बाहेरिा अमयाद प्रदेश. 

 
output प्रदाि 
 

एखाद्या यंत्राने, उपकरणाने ककवा चवदु्यत सरणीने उपलब्ध करून चदलेली (ककवा पुरचवलेली) 
शस्क्ि. 
 

overlapping 
 

चववृिीय घािकरणाशी (elliptic involution) समानाथी. 
 (पाहा involution) 

 
over-tone अवििाद (सं.), गौणस्वि 
 
overvoltage अनधव्होल्ििा 
 

एखाद्या चवद्रवािून वायुचनर्ममिीसाठी (चवशिेिः हायड्रोजन चनर्ममिीसाठी) लागणारे चवदु्यत वियस्व 
आचण त्याि चवद्रवािील त्याि वायूच्या व्युत्िमी चवदु्यत अग्रािे चवदु्यत वियस्व यामंधील फरक. 

 
Ox 
 

ऑक्झचॅलक या अथी रासायचनक सचंक्षप्ि रूप.  
 
oxalic ऑक्झानलक 
 

(COOH)2 मूलक असणारे. संके्षप : Ox. 
 
oxidation आस्क्सडीकिण 
 

मूलिः आचण शब्दशः, मूलद्रव्याच्या आस्क्सजन बरोबर होणारा संयोग. जास्ि चवस्िृि अथानें, 
मूलद्रव्यािा हॅलोजन व इिर, चवदु्यत दृष्ट्या, ऋण मूलद्रव्ये याचं्याशी होणारा सयंोग. अद्यावि 
दृचष्टकोनािून एक ककवा जास्ि इलेक्रान गेल्याकारणाने संयुजेि होणारी वाढ. 
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oxidation reduction buffer 
 

जो पदाथय कोणत्याही चवद्रव, संयुग ककवा प्रणाली यािं घािला असिा त्या चवद्रव, संयुग ककवा 
प्रणालीला, आस्क्सडेशन, क्षपण इत्यादी संबधंीच्या चवदु्यत वियस्वाच्या बदलाला चवरोध करण्यािा 
गुण ज्याि असिो असा पदाथय. 

 
oxidation reduction potential 
 

एखाद्या प्रणालीमध्ये परस्परािें आस्क्सडेशन आचण क्षपण घडून येिाना चनमाण होणारी 
चवदु्यत पे्ररणाशस्क्ि. 

 
oxide आक्साइड 
 

एखाद्या मलूद्रव्यािा ककवा मूलकािा आस्क्सजनबरोबर दै्विी संयुग. आक्साइडािें िार प्रमुख गट 
मानिाि. ॲचसड आक्साइड, अल्कधमी आक्साइड, उभयधमी आक्साइड व पर-आक्साइड. 

 
oxidize (to) आस्क्सडीकिण होणे/किणे 
 

आस्क्सजनबरोबर सयंोचगि होणे ककवा करणे. आक्साइड ियार करणे, संयुजा वाढचवणे. 
 

oxidizing flame आस्क्सडीकािक ज्योि  
 

चविळजोड करण्यासंबधंी एक पाचरभाचिक सजं्ञा. िटस्थ ज्योिीमध्ये असिो त्यापेक्षा जास्ि 
ऑस्क्सजनिा पुरवठा झाल्यामुळे आस्क्सडेशन करण्यािा गुण असणारी ज्योि. 

 
oxy- आस्क्स- 
 

रेणूिील आस्क्सजनिी उपस्स्थचिदशयक उपपद. 
 
oxy-acetylene 
 

चविळजोड करण्याच्या कामासाठी वापराि असलेले ॲचसचटलीन व ऑस्क्सजन यािें चमश्रण 
 
oxygen ऑस्क्सजि 
 

आविी कोष्टकाच्या सहाव्या गटािील वायुरूप मूलद्रव्य. संशोधक, प्रीस्टले; सन, १७७४. िमाकं : 
८; आणवभार :१६·०००; चवलय-कबदु : -२१८․८° सें॰; कथन कबदु:- १८३․६ सें॰; घनिा : 
१․४२९०४ ग्राम/चलटर; सापेक्ष घनिा : १․०५६ (हवा : १․००). संयुजा : २. ऑस्क्सजन हा 
रंगचवहीन, गंधचवहीन वायु असून पृर्थ्वीवरील सवाि चवपुल असे मलूद्रव्य आहे. वािावरणाि 
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आकारमानाने २१% आचण वजनाने २३․१५%; पाण्याि वजनाने ८९%; पृर्थ्वीच्या पृष्ठावरील 
खडकाि वजनाने ४६․६%; चिह्न : O 

 
ozone ओझोि 
 

रैणव ऑस्क्सजनिे एक रूप (O3). प्रत्येक रेणूि ३ अणू असिाि. ओझोन रंगहीन असिो. चवदु्यत- 
चवसजयनािून ऑस्क्सजनिा प्रवाह िालू ठेवला असिा O3 हे अन्यरूप बनिे. 

 
ozonide 
 

दुहेरी पाशाि ओझोन चमळवनू होणारे चवचियाफल ह्याि जंिुनाशक, आस्क्सडीकारक असे गुण 
आढळिाि. 

 
ozonosphere ओझोि आविण 
 

पृर्थ्वीसभोिालच्या वािावरणािील; सुमारे ६० चकलोमीटरवरील एक थर. याि ओझोन जास्ि 
प्रमाणाि असिो. त्या कारणाने सूययप्रकाशािील नीलािीि चकरण शोचिले जािाि. 

 
P 
 

फास्फोरस मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

π 

 

ग्रीक मुळाक्षर, उच्चार ‘पाय्’. 
(पाहा pi) 

 
π-meson 
 

(पाहा meson) 
 
pacemaker चालिादायक 
 

परस्पराशंी संबचंधि अशा श्रेणीमय चवचियाि ज्या एका चवचशष्ट पदाथांिे अस्स्ित्व बाकीच्या 
चवचियािंा प्रारंभ करून देिे, त्या पदाथाला हे नाव आहे. उदा॰, चविंिनाच्या चवचियेि लॅस्क्टक 
अम्ल हा अशा प्रकारिा पदाथय आहे. 
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packing fraction बंधिाशं 
 

समस्थानीयाि आढळणारी वस्िुघट आचण त्यािा वस्िुिमाकं यािें गुणोिर. M-A/A= बंधनाशं. 
याि M= आणविमाकं, A= वस्िुिमाकं. ज्या अथी वस्िुिमाकं हा समस्थानीयाच्या अणूंमधील 
एकंदर न्यसू्क्लआनाचं्या संख्येएवढा असिो, त्या अथी बंधनाशं हा दर न्यसू्क्लआनामागे होणारी 
अणूंिील वस्िुघट दशयचविो. गचणिकृत्याि, सोयीसाठी अपूणांकी न दाखचविा १००० नी गुणनू 
पूणांकी दाखचविाि. 

 
packing loss बंधि-तु्रनि 
 

बंधन झाल्यामुळे वस्िूि पडणारी घट. वस्िुत्रटुी या अथी. 
 
paleontology पुिाजीव-नवज्ञाि 
 

भसू्िराि अडकल्या कारणाने फार पूवीच्या काळी झालेली वनस्पिींिी व प्राण्यांिी प्रचशषे्ट, 
यासबंंधीिा अभ्यास करण्यािी चवज्ञान शाखा. 

 
palladium पॅलेनडअम 
 

आविी कोष्टकािील आठव्या गटािले धािूरूप मूलद्रव्य. वोलास्टन यानंी १८०४ मध्ये शोचधले. 
िमाकं : ४६; आणवभार : १०६·७; चवलय-कबदु: १५५४° सें॰; क्वथन-कबदु: सुमारे २५०० सें॰; 
सापेक्ष घनिा : १२·१७; संयुजा : २ अथवा ४; चिह्न: Pd 

 
pantograph पँिोग्राफ 
 

(१)चित्रलेखनाि, लहानमोठ्या आकारािी प्रचिकृचि काढण्यािे यंत्र, यािंा उपयोग केल्याने 
चदलेल्या आलेखािी, चित्रािी इस्च्छि प्रमाणानुसार प्रचिकृचि काढिा येिे. यंत्र समािंर 
िौकोनासारखे चदसिे. त्यािे बाहू कोपऱ्याशी चफरू शकिाि व त्यािंी लाबंी पाचहजे त्या प्रमाणाि 
कमी जास्ि करिा येिे. यतं्रािा एक कोपरा चित्रावर व दुसरा कणाच्या चदशनेे कागदावर चफरू 
लागला म्हणजे प्रचिकृचि ियार होिे. 
(२) चवदु्यत  उपकरणाि, सहज सरकू शकणारा सहजासहजी आकंुिन प्रसरण पावणारा चवदु्यत वा-
कािा भाग. ह्यािी आकृचि बदलली िरी चवदु्यत्सरणीिील संबधं िालूि राहिो. रस्त्यािील 
रामगाडीच्या, ककवा रेलगाडीच्या मागावरील डोक्यावरच्या, चवजेच्या िारा आचण राम ककवा 
चवजेिी इचंजने यािंील चवदु्यत्संबंध कायम ठेवणारा लवचिक सागंाडा. 

 
para- पॅिा- 
 

पलीकडे ककवा चवरुि अशा अथािे ग्रीक भािेिील उपपद. बेन्झीन वलयाि १ व ४ या चठकाणी 
प्रचियोजन (रसायनशास्त्र).उदा.पॅराडायक्लोरबने्झीन. 
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parabola अन्वस्ि 
 

चदग्दर्मशकेशी समािंर अशा प्रिलाने घेिलेला शकुंच्छेद अन्वस्ि आकृचि चनमाण करिो. ज्याला 
नाचभ (focus) म्हणिाि अशा कबदूपासून चदग्दर्मशकेपयंि समान अिंर ठेवनू चफरणाऱ्या कबदूिा 
पथ. अथािि, या दोन्ही अिंरािें गुणोिर १ असिे. 

 
parabolic cylinder अन्वस्ि-नचनि 
 

या प्रकारच्या चििीिा लंबच्छेद अन्वस्िाकृचि असिो. 
 
parabolic velocity अन्वस्ि-वेग 
 

वलन करणाऱ्या पदाथांिा वगे, जेव्हा त्या पदाथािी लंबवृिीय कक्षा बदलून, अन्वस्िीय कक्षा 
करण्याइिका मोठा असिो िेव्हा त्याला अन्वस्ि-वगे म्हणिाि. 

 
paraboloid (elliptic) (नववृत्ताकृनि) अन्वस्िीय 
 

या अन्वस्िीयािा एका चनबधंन-प्रिलाशी समािंर प्रिलाने घेिलेला छेद चववृिाकृचि असिो आचण 
इिर चनबधंन-प्रिलाशंी समािंर प्रिलाने घेिलेले छेद अन्वस्िाकृिी असिाि. 

 
paraboloid (hyperbolic) (अपास्िाकृनि) अन्वस्िीय 
 

या अन्वस्िीयािा एका चनबधंन-प्रिलाशी समािंर-प्रिलाने घेिलेला छेद अपास्िाकृचि असिो 
आचण इिर चनबधंन-प्रिलाशी समािंर प्रिलाने घेिलेले छेद अन्वस्िाकृिी असिाि. 

 
paraboloid of revolution भ्रानमि अन्वस्िीय 
 

अन्वस्िािे त्याच्या स्विःच्या अक्षाभोविी भ्रमण झाल्यामुळे चनमाण होणारे पृष्ठ. यािील अवच्छेद 
वृिाकृचि असिाि. 

 
parabolic mirror अन्वस्िीय आिसा 
 

पचरवचलि अन्वस्िीयाच्या आकृिीिा खोलगट आरसा. याच्या नाचभकबदूपासून चनघालेले 
प्रकाशचकरण आरशावर परावर्मिि झाले म्हणजे अक्षाशी समािंर चदशनेे जाि राहिाि (parabolic 
reflector या संजे्ञशी समानाथी). 
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parabolic reflector अन्वस्िीय पिाविषक 
 

या परावियकािे, एका चवचशष्ट रेिेशी समािंर-छेद अन्वस्िीय आकृिीिे असिाि. अत्यंि दूरिा 
(समािंर चकरणािंा) प्रकाश पृष्ठावर आयाि झाला म्हणजे सवय परावर्मिि चकरण एका कबदूि 
(नामींि) एकचत्रि होिाि. 

 
parachor पॅिाकोि 
 

पदाथािा पृष्ठिाण आचण त्यािी घनिा यािंा स्स्थर कोणत्याही संबधं. पॅराकोर  M= 
रैणवभार, γ = पृष्ठिाण (पदाथय द्रवरूप असिाना) आचण त्याि िपमानािं  द्रवरूपाि आचण 
वायुरूपाि घनिा. यावरून एखाद्या पदाथांिे ‘पॅराकोर’ त्याच्या रैणव आकारमानाशी समप्रमाणाि 
असिे. रेणूिंी आचण बहुघटकािंी रिना ठरचवण्याि या स्स्थराकंािा उपयोग होिो. उदा॰, 
काबयनिा पॅराकोर = ४·८; हायड्रोजनिा पॅराकोर = १७·१, यावरून C2H6 ईथेनिा पॅराकोर 
११२·२ होिो. 
 

paraffin wax पॅिानफि (मेण) 
 

(१) पाढंरे, मेणासारखे, िव नसणारे,अंशपायय द्रव. घन हायड्रोकाबयनाचं्या चमश्रणािून बनलेले. 
पाण्याि, अम्लाि ककवा अल्काि अचवद्राव्य.परंिु अल्कोहोल, ईथर,क्लोरो- फामय ह्यािं चवद्राव्य. 
समान्य आवरण देणारी एक वस्िु. चनरोधक,स्फोटक पदाथय. मेणबिी आचण शाई याि वापरिाि. 
(पाहा paraffins) 

 
paraffins पिानफिस् 
 

हायड्रोजन आचण काबयन यापंासून बनलेली सयुंगे.यानंा अल्केन असेही म्हणिाि.यािें रेणू काबयनिे 
अणू एकमेकानंा जोडून झालेल्या मालेिे बनलेले असिाि. उदाहरणाथय. CH3-CH2-CH2-
...CH3. 

 
parahydrogen पॅिा-हायड्रोजि 
 

(पाहा ortho-hydrogen) 
 
parallax पिाशय, पिाशि 
 

एकाि पदाथांिे दोन चभन्न चठकाणाहून चनरीक्षण केले असिा, पदाथांच्या पाश्वयभमूीच्या संदभाि, िो 
सरकल्यािा भास होिो. 
ज्योचिःशास्त्राि, पदाथािे भासमान अपसरण. चभन्न चभन्न चठकाणाहून चनरीक्षण केले असिा 
पदाथाच्या गचिमागाि फरक झाल्यािा भास होिो. 
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parallel समािंि 
 

सवय कबदूपासून सारख्या अिंरावर. दोन समािंर रेिा ककवा दोन समािंर प्रिले, चदशानंी आचण 
चकिीही दूरवर वाढचवली िी परस्परानंा काढू शकि नाहीि. 

 
parallel beam of light प्रकाशाची समािंि शलाका 
 

ज्योचिःशास्त्रािील दूर अिंरावरून येणारे ककवा सूयय प्रकाशािले चकरण समािंर मानले जािाि. 
त्या कारणाने िसे चकरण पढेु चकिीही अंिर िालून गेले िरी त्यािें अचभगमन ककवा परागमन होि 
नाही, म्हणजेि िे समािंर राहिाि. 

 
parallel connection अिेकसिी संबंध 
 

(पाहा in parallel) 
 
parallel of latitude अक्षाशं-िेिा 
 

भपूृष्ठावरील चविुववृिाशी समािंर असे कोणिेही लघुवृि 
 

parallelopiped समािंि-पृष्ठक 
 

सहा बाजू असलेली चिचि. त्या बाजूंपैकी प्रत्येक पृष्ठ समािंरभजुिौकोन असून त्या िौकोनाचं्या 
समोरामोरच्या भजुा सारख्या लाबंीच्या असिाि. 

 
parallelogram समािंिभुजचौकोि 
 

िार सरल रेिानंी बनलेली एक चवशिे प्रिलाकृचि. चहच्या समोरासमोरच्या भजुा समािंर आचण 
समान लाबंीच्या असिाि. समोरासमोरिे कोन समान असिाि. नाभीिून बृहदः-अक्षापयंि 
काढलेली लंब रेिा यािील कणय परस्परािें समचद्वभाजन करिाि, परंिु िे समान लाबंीिे नसिाि. 

 
parallelogram law समािंि भुज चौकोिाचा नियम 
 

दोन सचदशािंी बेरीज करण्यासंबधंी चनयम. दोन्हीसचदशापंैकी प्रत्येक एका समािंरभजु िौकोनािी 
एक भजुा मानल्याने त्यािा कणय त्या सचदशाचं्या बेरजेयेवढा म्हणजे चनष्ट्पन्नायेवढा (resultant) 
होिो. 
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parallelogram of forces पे्रिकाचंा समािंि चौकोि 
 

एका कबदंूशी कायय करणाऱ्या दोन पे्ररकाचं्या चदशा चभन्न असल्या िर पे्ररक फलािे मलू्य व त्यािी 
चदशा यासबंंधीिा चनयम. प्रत्येक पे्ररकािे मूल्य आचण चदशा एकाि कबदूि चमळणाऱ्या स्विंत्र रेिानंी 
(रेिाचं्या लाबंींनी) दाखवावी. या रेिा दोन बाजू कल्पून समािंर िौकोन पूणय करावा. त्यािा कणय, 
मूल्यानेअज्ञाि कारणामुळे चनमाण झालेला, सरणीमध्ये आचण चदशनेे, पे्ररक-फल दशयचविो. अथाि 
कणय चदलेल्या कबदूपासूनि काढावयािा असिो. 

 
para-magnetic substances समकिुषकी पदािष 
 

अशा पदाथािी किुयकीय पाययिा, हवचे्या पाययिेपेक्षा अचधक म्हणजे एकाहून ककचिि अचधक असिे, 
आचण िी किुयकत्व चनमाण करणाऱ्या पे्ररकावर अवलंबून नसिे. साहचजकि असा पदाथय 
किुयकाकडे आकर्मिला जािो म्हणजेि कमी प्रभावी के्षत्रािून जास्ि प्रभावी के्षत्राकडे सरकण्यािी 
त्यािी प्रवृचि असिे, आचण अशा वळेी त्या पदाथािी सवाि लाबं बाजू के्षत्राच्या चदशशेी समािंर 
राहिे. 

 
paramagnetism समकिुषकत्व 
 

जाणाऱ्या समकिुयकी पदाथािला एक गुण. या गुणामुळे पदाथािी किुयकीय पाययिा एकापेक्षा अचधक 
(हवपेेक्षा जास्ि) आढळून येिे आचण त्यामुळे िो किुयकाकडे आकर्मिला जािो. 

 
parameter चलपनिमाण 
 

ज्या राशीमुळे, चिच्या िलनाच्या अनुिंगाने, विावरील चनरचनराळे कबदू चनचिि होिाि िी राचश. 
उदाहरणाथय, y = a⁺ bx यामध्ये a आचण b ही िलपचरमाणे आहेि. त्याचं्या चनयमबध्द िलनािून 
एक चवचशष्ट सरलरेिा चनचिि होिे. 

 
parameter of a conic शाकंवाचे चलपनिमाण 
 

नाभीिून बृहदः-अक्षापयंि काढलेली लंब रेिा. चहलाि latus rectum अथवा नाचभका म्हणिाि. 
 
parametric equation of a curve विाचे चलपनिमाणात्मक समीकिण 
 

चनबधंनमूल्ये ही िलपचरमाणािी फले आहेि असे सूचिि करणारे समीकरण. 
 
parantheses कंस 
 

पदावलीच्या संदभाि कंसामध्ये घािलेल्या राचश. या राशीवर करावयािे गचणिकृत्य इिर 
कृत्याचं्या अगोदर करावयािे असिे असा संकेि आहे. 



 अनुक्रमणिका 

उदा॰, २ (३ + ५ – ४)=२ ×४ =८ 
 
parasite पिानश्रि 
 

(पाहा parasitic current) 
 
parasitic current पिानश्रि प्रवाह 
 

अज्ञाि कारणामुळे चनमाण झालेला, सरणीमध्ये आढळणारा, चवदु्यत  प्रवाह. िपमानाि ककवा 
द्रव्यघटकाि असमिा उद्भवल्यामुळे असे काही प्रवाह सुरू होिाि. यानािं parasite आगंिुक 
असेही म्हणिाि. 

 
parasitic oscillations पिानश्रि दोलिे 
 

अहेिुक परंिु स्व-िचलि अशी, चवदु्यत -चवज्ञानाि, आचण इलेक्रान-चवज्ञानाि, आढळणारी 
आंदोलने. 

 
paraxial उप-अक्षीय 
 

अक्षाजवळ परंिु अक्षाशी थोड्या अंशानंी कलिा. 
 
paraxial ray उप-अक्षीय नकिण 
 

प्रकाशचवज्ञानाि, कभगाच्या अक्षाजवळून जाणारा प्रकाशचकरणािा मागय. कभगािून लंबचदशनेे 
जाणाऱ्या मागाशी हा मागय फार थोड्या अंशानंी कलिा असिो त्यामुळे आयाि चदशा अक्षावर चमळि 
असली िरी, कभगािून गेल्यानंिर, चनयािरेिा अक्षापासून थोड्या अिंरावरून चनघिे. 

 
parent element जिक मूलर्द्व्य 
 

सामान्यिः,दुसऱ्या मूलद्रव्यास ककवा समस्थानीयास ियार करणारे मुलद्रव्य. आपोआप होणाऱ्या 
चकरणोत्सारी ऱ्हासाने ककवा अणुगभीय भडीमाराि लक्ष्य स्थानी असल्यामुळे अशी रूपािंरे होऊ 
शकिाि. मूळच्या मलूद्रव्याला ‘जनक-मूलद्रव्य’ आचण रूपािंचरि मलूद्रव्याला ककवा 
समस्थानीयाला ‘चवघटन-मूलद्रव्य’ म्हणिाि. हे शब्द चवशिेेकरून चकरणोत्सारी श्रेणींच्या सबंंधाि 
वापरिाि. 

 
parent metal आधाि धािु 
 

चविळजोडशास्त्राि, ज्या धािूिा चविळजोड करावयािा ककवा जो कापावयािा िो धािु. ह्याला 
base metal असेही म्हणिाि (base = आधार). 
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parity समाििा 
 
parsec पासेक 
 

अचि दूर अंिरे मोजण्यािे एकक. 
१ पासेक = ३.२५८ प्रकाशवि.े 

= २०६२६५ ज्योचिष्ट्यकीय एकके. 
= १ .९१५ १० १३ मलै. 
= ३ .०८६ १० १३ चकलोमीटर. 

 
partial खंड, प्रवि (सं.) 
 

गचणिाि, खंडशः 
संगीिाि, चमश्रस्वरािील एक स्वर. अगदी स्विंत्रपणे पाहिा त्यािील प्रत्येक सूर शुिि असिो. 

 
partial differentiation खंड-नवकलि 
 

फलामध्ये दोन ककवा अचधक िल (पदे) असिाना फक्ि एकाि िला (पदा)च्या अनुिंगाने केलेले 
चवकलन. उदा. x आचण y अशी िले असिाना ∂f (x, y)/ ∂x आचण ∂f (x, y)/ ∂y ही खंड-
चवकलने होिाि. 

 
partial diffusion खंडशिः नवनकिण 
 

या प्रकाराि, चवचकरण घडवनू आणणाऱ्या माध्यमािून प्रकाश जाि असिाना, आयाि प्रकाशािा 
फक्ि थोडासाि भाग चवकीणय होिो, आचण बाकीिा भाग चनयमानुसार परावर्मिि ककवा संिचमि 
होिो. या कारणामुळे, चदवा वगैरे प्रकाशािे उगमस्थान स्पष्ट चदसू शकिाि. याला अपूणय चवचकरण 
असेही म्हणिाि. 

 
partial fraction खंड-नभन्न 
 

ज्या अनेक अपूणांकािंी बचैजक बेरीज चदलेल्या अपूणांकायेवढी भरिे िे खंड-चभन्न होि. 
 
partial product खंड-गुणाकाि 
 

गुण्यािा आचण गुणकािील एका अंकािा गुणाकार. 
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particle कण 
 

(१) रसायनशास्त्राि ककवा याचमकाि, वस्िूिा एक कण. याला भौचमचिक चवस्िार नसला िरी 
त्याच्याि मूळ पदाथािे सवय गुण आढळले पाचहजेि आचण त्यािे स्थानही चनचिि असले पाचहजे 
असा सकेंि आहे. 
(२) अणुगभीय वास्िवशास्त्राि, अणूमधील एक सूक्ष्म घटक. 

 
particle velocity कण-वेग 
 

ध्वचनिरंग माध्यमािून जाि असिाना, माध्यमाच्या एका अचिसूक्ष्म भागािा िात्काचलक वगे. 
 
particle adaptation कणाचंी जमवणूक 
 

िूणय धािुचवज्ञानाि, जेव्हा िणूािे कण संकुचिि न होिा त्यािें आकार आचण जागा बदलिाि िेव्हा 
वापरण्याि येणारी पचरभाचिक संज्ञा. 

 
particle density कण-घििा 
 

िूणय धािुचवज्ञानाि, एका कणाच्या प्रत्यक्ष आकारमानािे वस्िुमान.  
 

particle size कणाचे आकािमाि 
 
िूणय धािुचवज्ञानाि, िाळणी ककवा इिर सोयीस्कर उपकरणाचं्या साहाय्याने पृथक्करण करून 
ठरचवलेले प्रत्येक कणािे, लाबंी रंुदी जाडी दशयक पचरमाण. 

 
particle size distribution कणाचंी आकािमािािुसाि वािणी 
 

िूणाच्या नमुन्यािील वगेवगेळ्या आकाराच्या कणािंी भारात्मक प्रचिशि वाटणी. हे कण 
वगेवगेळ्या आकाराचं्या गटाि चवभागलेले असून िाळणीच्या भोकाच्या मापाने ककवा ‘मायिोन’ 
मापाने दशयचवले जािाि. 
 

particle transformation कण-रूपािंि 
 

िूणय-धािुशास्त्राि, प्रत्येक व्यस्क्िगि कणािे संकुिन. 
 
partition coefficient नवभाजि-गुणक 
 

(पाहा distribution coefficient) 
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partition law नवभाजि-नियम 
 

(पाहा distribution law) 
 

partition of numbers संख्या-नवभाजि 
 

एखाद्या संख्येिी दोन ककवा अचधक संख्यामंध्ये चवभागणी करणे. चवभागणीिील कोणिीही संख्या 
मूळ संख्येपेक्षा कमी मूल्यािी असावी लागिे. उदा॰, ५ या सखं्येिे चवभाजन करण्यािे प्रकार; ४ 
+१; ३+२; ३+१+१; २+२+१ इ. 

 
pascal’s law ‘पास्काल’ चा नियम 
 

बंद अवस्थेि असलेल्या द्रवावर बाहेरून दाब लाचवला असिाना, त्या द्रवािील प्रत्येक कबदूशी दाब 
वाढलेला आढळिो. आचण दाबािंील ही वाढ बाहेरच्या दाबाच्या मूल्यायेवढी असिे. 

 
passivating निस्ष्ट्िय किणे 
 

धािुशास्त्राि, स्टेनलेस स्टील ककवा लोह ह्याचं्यावर आस्क्सडेशन करून त्यािंी चनस्ष्ट्ियिा 
वाढचवण्यािी प्रचिया. स्टेनलेस स्टीलमधील अशुचि, नायचरक अम्लािा वापर करून काढून 
टाकणे हा, माहीि असलेल्या, सवय उपायािं उिम होय. ह्या अशुिीमुळे, चवदु्यत रासायचनक चियेने 
(धािु) भक्षणास सुरुवाि होिे. 

 
passivator निस्ष्ट्ियकािक 
 

धािुशास्त्राि, धािंूिे (चवदु्यि)स्स्थचिवियस्व बरेिसे बदलून त्याला जास्ि ऋणाग्री (ऋणविी) 
करणारा चनस्ष्ट्ियिाकारक पदाथय. 

 
passivity निस्ष्ट्ियिा 
 

काही चवचशष्ट पचरस्स्थिीि, काही चवचशष्ट रासायचनक चवचियाकारकाबरोबर असामान्य चनस्ष्ट्ियिा 
असण्यािा काही पदाथािील गुण. उदा॰, सामान्यिः, लोह कॅापरसल्फेटच्या चवद्रवाि बुडचवले 
असिा िे चवद्रवरूपाि जाईल आचण त्याच्या पृष्ठावर िाबं्यािा चनके्षप साठेल. परंिु िेि लोह 
चनस्ष्ट्िय स्स्थिीत असिाना त्यािी चवरण्यािी ओढ कमी राहील आचण अम्लाच्या हल्ल्याला होणारा 
त्यािंा चवरोध पुष्ट्कळ प्रखर होईल. 

 
Pauli exclusion principle पाऊली व्याविषि ित्त्व 
 

अणूच्या इलेक्रॅानरिनेि दोन इलेक्रान एका स्थानावर असू शकि नाहीि; म्हणजेि त्यािें पुंज- 
िमाकं समान असणे अशक्य असिे. इलेक्रान रिनेिील एका इलेक्रान-कके्षि एकापेक्षा जास्ि 
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इलेक्रान असू शकि नाहीि, आचण जेव्हा अणूभोविी अनेक इलेक्रान चभन्न कविािूंन कहडिाि 
िेव्हाही एका कके्षि एकि इलेक्रान असिो. 

 
Pb 
 

चशसे या मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 
Pd 
 

पॅलेचडअम या मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 

peak value नशखि-मूल्य 
 

यािायािी अथवा आवियनी राशींिे कमाल धन ककवा कमाल ऋण मूल्य. 
 
peat पीि 
 

वनस्पिींिे अधयवट चवघटन होऊन चशल्लक राहणारा काळा पदाथय. 
(पाहा peat coal) 

 
peat coal पीि कोल 
 

(१) वनस्पिींिे चवघटनािून ियार झालेला, peat (पीट) आचण lignite (चलग्नाइट) या दोन 
अवस्था-ं मधील, पदाथय. 
(२) ‘पीट’ िे कृचत्रम काबयनीकरण करून ियार केलेला पदाथय. 

 
pedal curve पनदक वि 
 

एखाद्या विाच्या संदभाि, चदलेल्या कबदूपासून विाच्या स्पशयरेिावंर काढलेल्या लंब रेिा जेथे 
छेदिाि त्या छेदकबदंूिा पथ. 
 

pedal line पनदक िेिा 
 

चत्रकोणाच्या बचहवृयिावरील कबदूपासून चत्रकोणाच्या भुजावर काढलेल्या लंब रेिा चत्रकोणभजुानंा 
जेथे छेदिाि िे कबदू जोडणारी सरलरेिा. 
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pedal triangle पनदक नत्रकोण 
 

चत्रकोणािील चशरोकबदूपासून संमुख भजुावंर काढलेले लंब भजुानंा जेथे छेदिाि िे िीन कबदू 
जोडून होणारा चत्रकोण. 

 
Peltier effect पेस्ल्िए पनिणाम 
 

दोन चभन्न धािंूच्या साधं्यािून चवदु्यत  प्रवाह जाि असिाना उष्ट्णिाशस्क्ि शोचिली िरी जािे ककवा 
मोकळी होऊन बाहेर िरी पडिे. या पचरणामास हे नाव आहे. या दोन प्रकारापंैकी कोणिा प्रकार 
घडावयािा िे चवदु्यत प्रवाह साधं्यामंधून कोणत्या चदशनेे जािो त्यावर अवलंबून राहिे. 
उष्ट्णिाशोिण ककवा उष्ट्णिा-चनर्ममचि यासंबधंीिी त्वरा चवदु्यत् प्रवाहाशी सम प्रमाणाि असिे. 

 
pencil शलाका 
 

एका कबदूि छेदणाऱ्या रेिािंा समुदाय.उदा॰, शकुंपृष्ठावरील रेिा ककवा िाकािे अरे. 
 

pencil of involution घािकृि शलाका 
 

(पाहा involution) 
 
एका कबदूिून चनघणाऱ्या अनेक सरळरेिाचं्या जोड्यापंासून बनलेली शलाका कोणत्याही चिययक 
रेिेने छेचदली असिा, जेव्हा छेदकबदंूच्या जोड्या घािकृि (in involution) असिील िेव्हा त्या 
शलाकेला घािकृि शलाका म्हणिाि. 

 
pencil of light (rays) प्रकाश (नकिण) शलाका 
 

एका कबदुरूप उगमस्थानापासून चनघालेला ककवा दुसऱ्या एका कबदूकडे अचभगमन करणारा 
प्रकाशचकरणािंा समूह (चवस्िृि पडद्यािील सूचि-चछद्रािून आलेला प्रकाश शलाकासम 
मानिाि). 

 
pendulum लंबक, दोलक 

 
(१) गुरुत्वाकियणाच्या आचण संवगेाच्या अंमलाखाली मुक्ि रीिीने हेलकाव ेखाणारा आचण दोरीने 
टागंलेला पदाथय. यालाि वास्िवीय दोलक ककवा साधा लंबक अशी नाव ेआहेि. 
(२) गुरुत्वाकियणाच्या आचण संवगेाच्या अंमलाखाली टागंनू ठेवलेला आचण स्स्प्रगंशी जखडल्या 
कारणाने हेलकाव ेखाणारा पदाथय. 
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penetron पेिेरोि 
 

पदाथाच्या आिल्या अंगाला िढलेला गंज वगैरे ओळखून काढण्यािे, गामा-चकरण-आधाचरि यंत्र. 
आिून गंजलेले असिाना त्या भाडं्याि जर गामाचकरण जाऊ चदले िर िेथे दुय्यम प्रारण उद्भविे 
आचण त्या प्रारणािे मोजमापावरून गंज चकिपि आहे त्यािा अंदाज करिा येिो. 

 
penta-पंच 
 

पाि या अथी ग्रीक भािेिील उपपद. 
 
pentagon पंचकोण 
 

पाि सरळरेिानंी मयाचदि असलेली आकृचि. 
 
pentahedron पंचपृष्ठक 
 

पाि पृष्ठानंी बनलेला बहुपृष्ठक. 
 
pentane (C5H12) पेंिेि 
 

पेरोलिा एक घटक असणारे द्रवरूप हायड्रोकाबयन. 
 
pentode पेंिोड 
 

पाि चवदु्यत अगे्र असलेली चनवाि नचलका. त्यािील अगे्र अशी असिाि:- ॲनोड (धनप्रस्थ), 
कॅथोड (ऋणप्रस्थ), चनयंत्रक चवदु्यत प्रस्थ (चग्रड) व जालकाप्रमाणे दोन साहाय्यक चवदु्यत प्रस्थे. 

 
pentose पेंिोज 
 

या प्रकारच्या साखरेच्या रेणूि ५ काबयन अणू असिाि. हा एक माॅनोसकॅॅराइडिा प्रकार आहे. या 
द्रव्यािे चविंिन होि नाही. पेंटोज वगािे सामान्य सूत्र : C5H10O5 

 
per-पि- 
 

(१) खूप, संपूणयपणे, (२) वर ककवा पलीकडे याअथी लॅचटन भािेिील उपपद. (३) रसायन 
शास्त्राि, एक अचनचिि ककवा िुलनेने जास्ि प्रमाण. जेव्हा एखाद्या नावामागे हे उपपद लावलेले 
असिे िेव्हा त्या पदाथािे उच्चिम प्रमाण दशयचवले जािे. 
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percentage प्रनिशि, शेकडा 
 
percentage composition प्रनिशि-घििा 
 

(१) चवद्रवाच्या संहिीिे मोजमाप. १०० ग्राम चवद्रवािील चवदु्रिािे वजन. 
(२) चदलेल्या सयुंगािील प्रत्येक मूलद्रव्यािे शकेडा प्रमाण. 

 
percentage error प्रनिशि तु्रनि, शेकडा फिक 
 

त्रुटी ककवा वृध्दी यािें वास्िवीय मूल्याशी जे गुणोिर होिे त्याला शभंराने गुणून येणाऱ्या सखं्येस 
प्रचिशि अथवा शकेडा िूट ककवा वाढ म्हणिाि. 
उदा. १००० ि जर १५ वाढ झाली िर शकेडा वाढ १·५ होिे. 

 
perfect crystal पूणष (उत्तम) स्फनिक 
 

एकसंघी स्फचटक. अशा प्रकारच्या स्फचटकािील अणुरिना पूणयपणे एकचवध असिे आचण त्याि क्ष-
चकरणािें परावियन करण्यािा गुण असिो. 

 
perfect diffusion आदशष नवकीिण 
 

चवकीरणशील माध्यमािून मागयिमण करीि असिाना प्रारणािे सवय चदशानंी अगदी सारखेपणाने 
चवखुरले जाणे. 

 
perfect fluid आदशष र्द्ायु 
 

आदशय गुणािंा द्रव पदाथय. यािले रेणू परस्परानंा कसल्याही प्रकारिा चवरोध करीि नाहीि. 
म्हणजेि या द्रवाि चवष्ट्यंदिा वगैरे कसलीही अडिण न येिा प्रवाह सहजसाध्य होिो. 

 
perfect gas आदशष वायु 
 

(पाहा ideal gas) 
 

peri- पेनि- 
 
भोविाली या अथी ग्रीक भािेिील उपपद. 

 
perigon पेनिगॅाि 
 

३६० अंशािंा कोन. 
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perimeter पनिनमनि 
 

पूणय आकृिीच्या सीमारेिेिी लाबंी (माप). 
 
period आवृनत्तकाल 
 

(१) आविी गिीि एक पययय (फेरा) पुरा होण्यास लागणारा कालावधी. 
 (पाहा periodic function, periodic table) 
 

period of a function फलाचा आवृनत्तकाल 
 

(पाहा periodic function ) 
 
period of the trigonometric functions नत्रकोणनमिीय फलाचंा आवृनत्तकाल 
 

एखादा कोन जर, प्रत्येक वळेी, िार काटकोनापेंक्षा मोठा होि गेला िर त्यांच्या चत्रकोणचमिीय 
गुणोिरािंी मूल्ये पुन्हा पुन्हा िीि येऊ लागिाि. (tan आचण cotan याचं्या संदभाि फक्ि दोन 
काटकोनानंंिर पुनरावचृि होिे.) ज्या (साईन), को-ज्या (को-साइन), छे (सेकंट)आचण कोच्छे 
(को-सेकंट) यािंा आवृचिकाल २π रेचडअन. स्प (टँजंट) व को-स्प (को टँजंट) यािंा 
आवृचिकाल π रेचडअन. 

 
periodic function सपयषय फल 
 

या फलािील स्स्थराकंािे मूल्य काही पटींनी वाढचवले ककवा कमी केले िरी त्याच्या मलू्याि फरक 
पडि नाही. 

 
periodic motion सपयषय गनि 
 

ठराचवक कालान्िराने पनु्हा पुन्हा अगदी त्याि प्रकाराने घडणारी गचि. 
उदा., (x + n.२π) = x; 
 n२π = आवृचिकाल. 

 
periodic spiral सपयषय सर्टपल 
 

आणवीय िमाकंानुसार केलेली एक प्रकारिी माडंणी. अणूंिे गुण कसकसे बदलिाि व 
परस्पराशंी कशा प्रकारे संबचंधि असिाि िे या माडंणीि चदसून येिे. 
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periodic table आविी कोष्टक 
 

रासायचनक मलूद्रव्यािंी कोष्टकरूपाि केलेली माडंणी. चिच्याि मलूद्रव्यािें काही रासायचनक 
आचण वास्िवीय गुण काही ठराचवक िमानुसार पुन्हा पनु्हा आढळिाि. डी. मेंडेल्येफ आचण एल. 
मायर यानंी आविी कोष्टकािील आवियनासबंंधीिा चनयम स्विंत्रपणे १८६९ साली प्रचसि केला. 
यावरून रासायचनक गुणािंा आचण मलूद्रव्याचं्या आणव भारािंा चवशिे प्रकारिा संबधं असल्यािे 
उघडकीस आले. १९१४ साली मोस्ले यानंी आणव भाराऐवजी आणव िमाकं वापरून कोष्टकािे 
रूप बरेि सुधारले. कोष्टकािील आडवी ओळ ‘आवृचिकाल’ आचण उभी ओळ शवेटिा स्िंभ 
‘मूलद्रव्यािें गट’ दाखचविाि. पचहला आचण शवेटिा स्िंभ (उभ्या ओळी) अपवादात्मक आहेि. 
आधुचनक आविी कोष्टकाि, मोस्ले यािंा चनयम, बोहर यािंा आणव चसिािं आचण पाऊली यािें 
व्यावियन ित्त्व ह्यानुंसार मूलद्रव्ये िढत्या आणविमाकंाने माडंली जािाि. िरीही कोष्टकाि काही 
अपवाद आढळिाि. आिा युरेचनअम पलीकडच्या कृचत्रम मूलद्रव्यािंाही कोष्टकाि समावशे 
करण्याि येिो. 

 
peripheral electron बाह्य पनिसिािला इलेक्रॅाि 
 

अणूमधील सवाि बाहेरच्या इलेक्राॅन-कविामधील कके्षि चफरणारा इलेक्रान. दृश्य प्रकाश आचण 
उष्ट्मप्रारण यामंध्ये आढळणाऱ्या वणयरेिािंा उगम या प्रकारच्या इलेक्रानामंध्ये असिो. संयुजा 
इलेक्रानवरून अणूिी संयुजासंबंधीिी लक्षणे चनचिि होिाि. 

 
periphery पनिनध 
 

प्रिलाकृिीिी मयादा रेिा. विुयळाच्या संदभाि त्या िा पचरघ. बहुकोणाि त्याच्या सवय भजुािंी 
लाबंी, इत्यादी. 

 
peritectic reaction पनििानंिक नवनिया 
 

दै्विी चमश्रधािु प्रणालीमध्ये घडणारी समिापी व्युत्िमी चवचिया. िपमान कमी होिाना, घन आचण 
द्रव स्स्थचि बदलून एक नवी घन स्स्थचि चनमाण होिे. यालाि peritectic transformation 
म्हणिाि 

 
peritectic transformation पनििानंिक रूपािंि 
 

(पाहा peritectic reaction) 
 
peritechtoid 
 

पचरिाचंिक (पेचरटेस्क्टक) चवचियेमध्ये, दै्विी संचमश्र धािूपासून ियार होणारी घन अवस्था. 
यालाि कधी कधी eutectoid अथवा चभन्नावस्स्थकच्या उलट म्हणनू metatectic असे म्हणिाि. 



 अनुक्रमणिका 

permanent emulsion स्िायी पायस 
 

पायस कारकाशी चमश्रण केल्याने, ज्या पसरलेल्या स्स्थिीिील सूक्ष्म थेंब त्यािंी व्यस्क्िगि 
वैचशष्ट्ये खूप वळेपयंि चटकवनू धरिाि असे पायस. 

 
permanent gas स्िायी वायु 
 

स्विःच्या सीमा-िपमानापेक्षा जास्ि िपमानाि असलेला वायु. अशा पचरस्स्थिीि, केवळ दमनाि 
फेरफार केल्याने वायिेू द्रवीभवन होऊ शकि नाही. 

 
permanent hardness स्िायी अफेिदिा 
 

ज्या पाण्याला साबणाने फेस येऊ शकि नाही त्या पाण्याि अफेनदिा हा गुण आहे असे म्हणिाि. 
जे पाणी पुरेसे उकळि ठेचवले िरी ज्यािी अफेनदिा नाहीशी होि नाही त्यास स्थायी अफेनद असे 
नाव देिाि. अशा पाण्याि कॅल्शम आचण मगॅ्नेशम क्लोराइड अथवा सल्फेट चवरलेले असिाि. 
(पाहा temporary hardness) 

 
permanent magnet स्िायी (लोह) किुषक 
 

कायम चटकणारा किुयक. अशा प्रकारच्या लोहिुंबकािले किुयकत्व, िो भोविालच्या कियके्षत्रािून 
दूर केला असिानाही, कायम स्वरूपाि आढळिे. 

 
permanent magnetism स्िायी किुषकत्व 
 

सभोविालच्या बाह्य कियके्षत्रावर अवलंबून नसणारे किुयकत्व. 
 
permanent set स्िायी नवकृनि 
 

स्स्थचिस्थापकिेच्या (स्वाग्रहाच्या) मयादेपयंि दडपलेल्या ककवा िाणलेल्या पदाथांच्या आकृिीि 
चनमाण झालेली कायमिी चवकृचि. 

 
permeability पायषिा 
 

(१) एखाद्या पदाथािून ककवा माध्यमािून आरपार जाण्यािा गुण. 
(२) ज्या गुणामुळे संिमण सहज घडू शकिे िो. 
(३) किुयकीय पाययिा. 
 
(पाहा magnetic permeability) 
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permeance पायषिा 
 

किुयकत्व आणण्यास चवरोध न करण्यािा गुण. याच्या उलट गुण अथाि चवरोध म्हणजे reluctance 
नाखुिी. काही पदाथाि किुयकत्व घुसव ूपाचहले िर त्याला चवरोध होिो. 

 
permittivity नवदु्यत् -नििोधि 
 

माध्यमािले चवदु्यि-अपसरण, आचण िे ज्यामुळे घडिे िो चवदु्यत पे्ररक, यािें गुणोिर. चवदु्यत -
चनरोधन स्स्थराकं म्हणजे dielectric constant यािा िोि अथय आहे. 
 

permutation प्रसाि 
 

n पदाथािील प्रत्येक वळेी फक्ि r पदाथय घेऊन केलेली चनरचनराळ्या प्रकारिी माडंणी संख्या. 
लेखन पिचि : n P r. 

 
peroxide पेिॅाक्साइड 
 

(१) अम्लाबरोबर चवचिया होऊन ज्या आक्साइड मधून हायड्रोजन पेरॅाक्साइड ियार होिे िे. 
(२) ज्याि ऑस्क्सजन अण ुएकेरी जोडलेले असिाि असे मूलद्रव्य आचण ऑस्क्सजन ह्यापासून 
बनलेले सयुंग. 

 
perpendicular जात्य, लंब 
 

सरळ रेिेवर अथवा पृष्ठावर काटकोनाि असणारी सरळ रेिा. लंब हा शब्द बहुधा चक्षचिज समािंर 
रेिेवरील उभ्या रेिेसाठी वापरिाि. िोि ओळंबा. 

 
perpendicular planes जात्य प्रिले 
 

परस्पराशंी काटकोनाि असलेली प्रिले. 
 
persistent spectrum निकाऊ वणषपि 
 

मध्यम प्रिीच्या क्षोभािून चनमाण होणारा पदाथािा वणयपट. जेव्हा इिर रेिा लुप्ि होिाि िेव्हा 
फक्ि या प्रकारच्याि वणयरेिा चटकून राहिाि. पदाथय अचि सूक्ष्म प्रमाणाि असिानाही चनमाण 
होणाऱ्या वणयरेिा. 
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personal equation व्यस्क्िगि समीकिण 
 

चनरीक्षकाच्या काही व्यस्क्िगि गुणदोिामुळे वधेामध्ये उद्भवणाऱ्या आचण कायम स्वरूपाच्या िुका. 
एखाद्या घटनेिे खरेखुरे मूल्य दशयचवणारा अंक आचण चनरीक्षकाने यंत्रावर ककवा उपकरणावर 
आखलेल्या खुणािें साहाय्याने वधे घेऊन चमळचवलेला अंक यािील फरकामुंळे अशा प्रकारिा दोि 
चनमाण होिो. खरे मूल्य दशयचवणारा अंक आपणाला माहीि नसिो. आचण त्यािाि शोध 
करण्यासाठी आपले प्रयत्न असिाि. 

 
perspective यिादशषि (नचत्र) 
 

ज्या दृश्यामध्ये ‘जवळिा व दूरिा’ यामंधील अिंरािंा बोध होऊ शकिो िे चित्र. 
 
perspective center यिादशषि (नचत्र-) मध्य 
 

यथादशयन पििीमध्ये प्रकाशचकरण जेथून चनघिाि ककवा जेथे एकचत्रि होिाि िो कबदु 
 
perspective drawing यिादशषि-नचत्रण 
 

घन पदाथािे, ककवा चवस्िृि दृश्यािे, एका प्रिलावर, जसे चदसिे िसे, काढलेले चित्र. 
 
perspective ray यिादशषि-नकिण 
 

यथादशयन-मध्य आचण जो पदाथय पाहावयािा ककवा ज्यािे चित्रण करावयािे त्यावरील कोणत्याही 
कबदूला जोडणारी रेिा. 

 
perturbation क्षोभ 
 

स्फचटक चवज्ञानाि, उष्ट्णिाजन्य गिीमुळे स्फचटकािील ककवा रेणूिील अणूमध्ये घडणारी 
िलचबिल. 

 
pervaporation 
 

कचललवृिी प्रणालीिील द्रव्य ककवा अखंड स्स्थिीिे बाष्ट्पीभवन. कोलोचडअन ककवा पाियमेंट ककवा 
ित्सम अधयपायय पदाथाच्या चपशवीि ठेवनू हे कचलल िापचवले असिा त्या द्रवाि असणारे कोणिेही 
स्फचटक वृिी (द्रव्य) त्या चपशवीच्या बाह्यपृष्ठावर जमिे. 

 
petrifaction अश्मीभवि 
 

काबयनी सयुंगािे हळूहळू दगडासारख्या, ककवा खचनजसदृश, रिनेि रूपािंर होणे. 
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petroleum पेरोनलअम 
 
(१) पृर्थ्वीच्या पृष्ठाखाली सापडणारे, मुख्यत्व ेपाराचफन श्रेणीिील, वायु, द्रव आचण घन हायड्रो- 
काबयन यािें द्रवरूप चमश्रण. हे िेलासारखे चदसि असून ज्वालाग्रही असिे. 
(१) पृर्थ्वीच्या पृष्ठाखाली सापडणाऱ्या द्रवरूप िेलानंा सामान्यिः देण्याि येणारे नाव. 

 
petroleum geology पेरोनलअम भूशास्त्र 
 

खचनज िेलािी उत्पचि, संिय आचण प्रास्प्ि यासंबधंीिा अभ्यास करण्यािा भशूास्त्रािील एक 
महत्त्वािा चवभाग. 

 
petrology खडक-नवज्ञाि 
 

खडकािंी उत्पचि व रिना याचं्यासंबधंीिा भशूास्त्रािील एक चवभाग 
 
Ph फेिील 
 

‘फेनील’ या अथी रासायचनक संके्षप. 
 
PH पी एच 
 

pH मूल्य दशयचवणारे चिह्न. 
 
pH value pH मूल्य 
 

पदाथािा १ ग्रामरेणु १ चलटर पाण्याि चवरचवला असिाना हायड्रोजन आयनािंी जी संहचि 
आढळिे चििे व्यस्ि रूप करून त्यािा १० आधार –अंकावर काढलेला लागचरिम. चनयमानुसार, 
पाण्यािे pH मूल्य ७ असिे, अम्ल चवद्रवािे ७ पेक्षा कमी आचण अल्क चवद्रवािे ७ पेक्षा जास्ि असिे. 
िागंल्या गव्हाच्या चनर्ममिीसाठी लागणाऱ्या जचमनीिे pH मूल्य ६ िे ८ असिे. फळ-जचमनीिे pH 
मूल्य ५ िे ७. 

 
phase स्िािंि, स्स्िनि 
 

(१) रसायनशास्त्राि, एखाद्या नैकचवध प्रणालीि स्विंत्र आचण भौचिक दृष्ट्या वगेळा भाग म्हणून -
अस्स्ित्वाि असणारा घन, द्रव ककवा वायुरूप पदाथय. एका चनचिि वास्िवीय मयादेने 
एकमेकापंासून अलग करिा येणारे प्रणालीिील एकचवध भाग. 
(२) वास्िवशास्त्राि, चनयचमिपणे पुन्हा पनु्हा घडणाऱ्या (कंपन, वलन, दोलन इ.) गिीिल्या 
आवियन-कालामधील एक कबदु ककवा एक स्स्थचि. प्रस्थान कबदू (रेिे-) पासून मोजलेल्या कोनाच्या 
(अंशाच्या) रूपाि ही स्स्थचि ककवा हे स्थािंर दशयचवण्याि येिे. 
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(३) यािायािी चवदु्यत प्रवाहािील लागोपाठ उद्भवणाऱ्या चवजेच्या ऊमी. 
 
phase angle स्िािंि –कोि 
 

वास्िवशास्त्राि, समान कंप्रिेच्या दोन साइन-आकृचि िरंगामंधील शजेारच्या दोन 
धनचशखरामंधील कालािंर. हे अंिर अंशरूपाने दशयचविाि. १ आवृचि = ३६० अंश 

 
phase delay स्िािंि –मागस 
 

एका कबदूपासून दुसऱ्या कबदूपयंि स्थानािंर होिाना, िरंगासंबधंीच्या स्स्थिीमधले कालवािक 
अंिर. हा मागसपणा (delay) स्स्थचिसरक आचण कोणीयकंप्रिा याचं्या गुणोिरायेवढा असिो. 

 
phase difference स्स्िनि-अिंि, स्िािंि 
 

स्स्थिीच्या संदभाि एक िरंग दुसऱ्या िरंगाच्या चकिी पुढे ककवा चकिी मागे आहे िे दशयचवणारी 
राचश. 

 
phase diagram स्स्िनि- आलेख 
 

संचमश्रामधील स्स्थचि-चवचिया होि असिाना आढळून येणाऱ्या स्स्थचिके्षत्राच्या घटना-मयादा 
आचण समिोल-िपमाने दाखचवणारा आलेख. िपमानाच्या आचण चमश्रणािील घटकाचं्या 
प्रमाणासंबधंी जी माचहिी चमळिे चिच्यावरून हा आलेख ियार केला जािो. कोणत्या िपमानाि 
आचण कोणत्या चमश्रणप्रमाणाि संचमश्र धािु स्स्थर असिाि िे या आलेखावरून समजिे. 

 
phase field स्स्िनि-के्षत्र 
 

रिनात्मक ककवा समिोल-दशयक रेखाचित्रािील एका स्स्थिीने ककवा दोन स्स्थिीच्या चमश्रणाने 
व्यापलेले के्षत्र. के्षत्राि दोन स्स्थिी असिाि त्या वळेी त्यािील प्रत्येक स्स्थिीने व्यापलेली के्षते्र सुटी 
राहिाि. 

 
phase inversion स्स्िनि-प्रनिचिण 
 

एकाि कंप्रिेच्या दोन समान िरंगाकृिीिील १८० अंशािा स्स्थचि-फरक 
 
phase-leg angle स्स्िनि-मागस कोि 
 

पूणय दोलनािील कोनािा अंश. यािायािी चवदु्यिप्रवाह, त्याला चनमाण करणाच्या यािायािी 
चवदु्यत्पे्ररणाशक्िीच्या, चकिी मागे राहिो िे दशयचवणारा कोन. संपूणय दोलन ३६०° मानले असिा 
मागसकोन योग्य त्या अंशाि दाखचविा येिो. 
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phase of a wave motion ििंगरूप गिीचे स्िािंि 
 

एखादे कंपन त्याच्या आवृचि-कालािील कोणत्याही क्षणाला कोणत्या स्स्थिीि आहे िे दशयचवणारे 
कोनीय माप. समान चदशनेे मागयिमण करणारे दोन िरंग समान स्स्थिीि असिाना परस्परास 
पूरक ठरिाि. यास अिुस्स्िनि (in phase) म्हणिाि. त्याच्या उलट, िे िरंग जेव्हा चवरुि 
स्स्थिीि असिाि िेव्हा िे परस्परानंा हानीकारक ठरिाि. या प्रकाराला प्रनिस्स्िनि (out of 
phase) म्हणिाि. 

 
phase rule स्स्िनि-नियम 
 

स्स्थचि संख्या, घटकसंख्या आचण मुक्ििेच्या मात्रासंख्या, F=C+2-P या चनयमाने, परस्पराशंी 
बाधंलेल्या असिाि. येथे F= मुक्ििेच्या मात्रा-संख्या, C = घटक संख्या आचण P= स्स्थचि- 
संख्या. यालाि चगब्स यािंा स्स्थचिचनयम म्हणिाि. 

 
phase space स्स्िनि-अवकाश 
 

बहुपचरमाणी अवकाश. कोणत्याही व्यूहािी स्स्थचि दशयचवण्यासाठी ज्या िलराशी असिाि त्या या 
अवकाशािी चनबंधने होि. यालाि hyperspace असेही म्हणिाि 

 
phase velocity स्स्िनि-वेग 
 

माध्यमािून जािाना िरंग-चशखरािंा ककवा िरंगकंुडािंा वगे.  
 
phase wave स्स्िनि-ििंग 
 

(पाहा de Broglie wave) 
[१५] 
phenol फेिॅाल 
 

(१) ॲरोमचॅटक ककवा बेस्न्झन प्रणालीिील काबयनी सयुंगाचं्या पदस्थािंी गटवािक सजं्ञा. 
(२) चवशिेिः, कारबॅाचलक अम्लािे (C6H 5OH) सामान्य नाव. हे अम्ल चविारी, भक्षक, पाण्याि 
चवद्राव्य असून, औद्योचगक के्षत्राि जंिुनाशक म्हणनू वापरिाि. 

 
phenyl फेनिल-फेिाइल- 
 

एक प्रकारिा एक सयुंजी मलूक C6H5-संचक्षप्ि रूप : Ph. 
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phon फोि 
 

ध्वनीच्या मोठेपणािे एकक. अगदी पसुटपणे ऐकू येणारा ध्वचन १० फोन िा समजिाि. २० फोन 
िा ध्वचन १०२, अथाि १० X १०= १०० पटीने मोठा असिो. ‘फोन’ ठरचविाना दर सेकंदास १००० 
आवृिी असलेल्या शुि स्वरािा आधार घेिाि. 

 
phosphor bronze फास्फि ब्राँझ 
 

एक चमश्रधािु. ७० िे ९७% िाबं,े ३ िे १३% कचथल, ० िे १६% चशसे आचण ०·१ िे १% 
फास्फोरस. यामध्ये कधी कधी थोडे जस्िही वापरले जािे. 

 
phosphorescence प्रस्फुिण 
 

शोिनू घेिलेल्या प्रारण-शक्िीिे उत्सजयन. उत्सर्मजि प्रारणािील िरंग-लाबंी, शोचिलेल्या (िरंग 
लाबंीहून चभन्न असिे, आचण मूळािले क्षोभकारक प्रारण दूर केल्यानंिरही प्रस्फुरण काही 
काळपयंि िालू राहिे. 

 
phosphoroscope प्रस्फुिण-मापक/दशषक 
 

चनरचनराळ्या पदाथािील प्रस्फुरणािा गुण (ककवा त्याि आढळणारे प्रस्फुरण) मोजण्यािे साधन. 
 

phosphorus फास्फोिस 
 

आविी कोष्टकािील पािव्या गटािले मूलद्रव्य. ब्राडं यानंी १६८९ साली शोचधले. आणव िमाकं : 
१५; आणव भार : ३०․९७५; यािी मुख्यत्व े दोन अन्यरूपे आढळिाि. नपवळा फास्फोिस-हविे 
ज्वलन-िपमान : ३४° सें॰; चवलय-कबदु : ४४․१° सें॰; क्कथन कबदु : २८०° सें; सापेक्ष घनिा: १·८२ 
लाल फॅास्फिस-हविे ज्वलन िपमान : ३४°सें॰. चवलय-कबदु : ४४.१° सें॰.; सापेक्ष घनिा २.२; 
संयुजा : ३ ककवा ५; चिह्न : P. 

 
phot फोि 
 

दीपनािे एकक. दर िौरस सेंचटमीटरवर १ लुमेन म्हणजेि १ फोट येवढे दीपन. 
(पाहा lumen) 

 
photocell प्रकाश-नवदु्यि-घि 
 

(पाहा photo-electric cell) 
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photochemical equivanlent प्रकाश िासायनिक सममूल्य 
 

(पाहा Einstein’s law of photo-chemical equivalent) 
 

photochemistry प्रकाश-िसायिशास्त्र 
 

प्रकाश ककवा ित्सम प्रारण-शक्िीमुळे घडून येणाऱ्या रासायचनक बदलािंा ककवा त्याचं्याशी 
संबंचधि असलेल्या घटनािंा अभ्यास करण्यािी रसायनशास्त्रािी एक शाखा. 

 
photoconductive effect प्रकाश-वाहकिा पनिणाम 
 

सेलेचनअम इत्यादीसारख्या काही पदाथांमध्ये, त्यावर आघाि होणाऱ्या प्रकाशाच्या िीव्रिेनुसार, 
त्याच्या चवदु्यत  वाहकिेि होणारे फरक. 

 
photoelastic dynamometer प्रकाश-स्वाग्रही गनिमापक 
 

वगेाने बदलि असलेल्या पे्ररकािें मापन करणारे यंत्र. 
 
photoelastic stress प्रकाश-स्वाग्रही दमि 
 

(पाहा photoelasticity) 
 
photoelasticity प्रकाश-स्वाग्रह 
 

स्थापत्य-चवियक रिनेमध्ये चनरचनराळ्या घटकावंर दाब कसकसे पडिाि व त्यािें पचरमाण कशा 
प्रकारिे होिाि त्यािी िपासणी करण्यािी एक रीिी. ज्या पदाथािी िपासणी करावयािी असेल 
त्यािी योग्य प्रकाशीय गुण असणारे प्लास्स्टक वापरून एक प्रचिकृचि करावी व िी चदशाचदष्ट 
प्रकाशाि पाहावी-चिच्याि चनरचनराळ्या दडपणाखाली चनरचनराळे प्रकाशीय आचवष्ट्कार चदसिाि. 
त्या अचवष्ट्कारािंा चदलेल्या काही चवचशष्ट पििीने अभ्यास केल्याने चभन्न चभन्न चठकाणी दडपणे 
कोणत्या चदशनेे आचण चकिी लहानमोठी पडलेली असिाि त्यािा अंदाज येिो. 

 
photoelectric प्रकाश-नवदु्यत्  (नवशेिण) 
 

प्रकाश ककवा इिर ित्सम प्रारणािूंन चनरचनराळे चवदु्यत चवियक पररणाम होिाि त्यासंबधंी. 
इलेक्रानािा उत्सगय होणे, चवदु्यत वियस्व चनमाण होणे, प्रकाशामुळे चवदु्यत रोधाि फरक पडणे 
इत्याचद प्रकारिे हे आचवष्ट्कार असिाि. 
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photoelectric action प्रकाश-नवदु्यत् -निया 
 

पदाथावर प्रकाश पाडल्या कारणाने त्यािील इलेक्रान बाहेर येिाि, िेव्हा त्यािील ऋण (चवदु्यत ) 
उच्चय िकमी झाल्यामुळे अथवा धन (चवदु्यत) उच्चय वाढल्यामुळे घडून येणारी आयनीभवनािी 
चिया. 
 

photoelectric cell प्रकाश-नवदु्यत्-घि 
 

एखाद्या चवदु्यत घटावर चदपनािा पचरणाम होऊन त्यािील गुणाि बदल होिो. चवशिेिः, दृश्य 
प्रकाशाच्या स्वरूपाि, चवदु्यत  घटावर चवदु्यत किुयकीय प्रारण पडल्यामुळे त्यािून इलेक्रान उत्सगय 
होिो, व त्यामुळे हा घट प्रकाश शक्िीिे चवदु्यत  शक्िीि रूपािंर घडवनू आणिो. चवजेच्या 
साहायाने प्रकाशािे अस्स्ित्व ओळखून त्यािे मोजमाप करण्यािी योजना या घटामाफय ि होऊ 
शकिे. यालाि प्रकाश घट (photocell) असेही थोडक्याि म्हणिाि. 

 
photoelectric cell pyrometer प्रकाशनवदु्यत् घि उग्रिपमापक 

 
उच्च िपमाने मोजण्यािे यंत्र. यामध्ये उष्ट्ण पदाथापासून बाहेर पडणाऱ्या दृश्य प्रारणािा उपयोग 
केला जािो. 

 
photoelectric effect प्रकाश-नवदु्यत्  पनिणाम 
 

पदाथाच्या पृष्ठावर चवदु्यत किुयकीय प्रारण (प्रकाश) आयाि झाले म्हणजे िेथून इलेक्रानािंा उत्सगय 
होिो. एखाद्या पदाथासबंंधी पाहिा, त्यािून आयाि प्रारणािील फक्ि काही ठराचवक िरंग-
लाबंीिेि पट काययक्षम असिाि असे आढळिे; आचण चदलेल्या िरंग-लाबंीच्या प्रारणामुळे होणारा 
इलेक्रान-उत्सगय आयाि प्रारण स्त्रोिाशी सम प्रमाणाि असिो. 

 
photoelectric emission प्रकाश-नवदु्यत्  उत्सजषि 
 

प्रकाश ककवा ित्सम इिर प्रारण पदाथावर पडल्या कारणाने त्यािून होणारे इलेक्रानािें उत्सजयन. 
एखाद्या पदाथासबंधी पाहिा, आयाि प्रारणािील फक्ि काही ठराचवक लाबंीच्याि पटंािून उत्सगय 
होऊ शकिो असे आढळिे. चदलेल्या िंरग लाबंीच्या प्रारणामुळे होणारा इलेक्रान-उत्सगय आयाि 
प्रारणस्त्रोिाशी समप्रमाणाि असिो. 
 

photoelectric equation प्रकाश-नवदु्यि समीकिण 
 

आयाि फोटान आचण उत्सर्मजि इलेक्रानािी वगेीय शस्क्ि यािंा परस्परसंबधं दाखचवणारे 
आइन्ष्टाइन यािें समीकरण. पदाथावर फोटान पडला म्हणजे त्यािली सवय शस्क्ि शोचिली जािे व 
प्रकाशचवदु्यत्पचरणामानुसार जो इलेक्रान उत्सर्मजि होिो त्याि वगेीय शस्क्ि असिे. त्यासंबधंीिे 
समीकरण असे आहे. Ek = hv –ω 
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यािं Ek 

H 
ν  

आचण ω 

= उत्सर्मजि इलेक्रानािी वगेीय शस्क्ि 
= प्लाकं यािंा स्स्थराकं 
= शोचिि झालेल्या फोटानािी सहिचरि कंप्रिा 
= व्यूहािून इलेक्रान बाहेर काढण्यास लागणारी शस्क्ि 

 
photoelectric pyrometer 
 

प्रकाशचवदु्यत   उग्र िपमापक 
 

(पाहा photo electric cell pyrometer ) 
 
photoelectric tube प्रकाश-नवदु्यत्-िनलका 
 

प्रकाश-शस्क्ि प्रकाशसंवदेी ऋणप्रस्थावर आयाि झाल्याकारणाने त्यािून इलेक्रान-उत्सगय सुरू 
व्हावा अशी योजना केलेली चनवाि नचलका. 

 
photoelectron फोिो-इलेक्राि, प्रकाश-इलेक्राि 
 

प्रकाश-चवदु्यत   उत्सजयनामुळे पृष्ठािून बाहेर फेकला जाणारा इलेक्रान. 
 
photographic pyrometer फोिोग्राफीवि आधािलेले उग्र िपमापक  
 

उष्ट्ण पृष्ठािे भासमान िपमान मोजण्यािे साधन. ज्यािे िपमान मोजावयािे त्या कढि पदाथाच्या 
पृष्ठभागािाि ठराचवक पििीने फोटो घेिाि. नंिर त्या फोटोच्या चनगेचटव्ह (ऋण) कािेवरिा 
काळेपणा एका प्रमाचणि काळेपणाशी पडिाळून पाहिाि व त्यावरून िपमानािा अंदाज करिाि. 
प्रमाचणि कािेवरील काळेपणा (घनिा) िपमानाशी चवचशष्ट प्रमाणाि असिो. 
(पाहा photometric density) 

 
photomacrograph 
 

सुमारे दसपटीपेक्षा जास्ि वधयन झाले नसिानािी पदाथािी फोटो प्रचिमा. 
 
photometer दीस्प्िमापक 
 

पदाथािे सापेक्ष िकासन मोजण्यािे साधन. ज्यािे िकासन माहीि आहे अशा चदव्यािा प्रकाश 
एका पडद्यावर पाडिाि आचण ज्यािे िकासन मोजावयािे आहे त्यािा प्रकाश त्याि पडद्यावर, 
पचहल्याच्या शजेारी, पाडून दोहोंिी िुलना करिाि. 
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photometric density दीस्प्िमापक घििा 
 

प्रकाशचवज्ञानाि, प्रकाशािे परावियन अथवा संिमण घडवनू आणण्यािी प्रवणिा. प्रवणिा = 
आयाि प्रकाश आचण परावर्मिि अथवा संिचमि प्रकाश याचं्या गुणोिरािे लागचरिम. यालाि, 
पुष्ट्कळ चठकाणी घनिा (density) असेही म्हणिाि. चवशिेिः फोटोग्राफीमध्ये, चनगेचटव्हच्या 
(ऋणकािेच्या) प्रकाशीय अपाययिेिी (काळेपणािी) सापेक्ष प्रकाशीय मोजणी करिाि. 

 
photometry दीस्प्िमापि 
 

प्रकाशािी िीव्रिा मोजण्यािी रीचि व त्यासबंंधीिे शास्त्र. 
 
photomicrograph 
 

साधारणपणे ज्या फोटो-प्रचिमेि मूळ पदाथांिे (चित्रािे) दसपटीपेक्षा जास्ि (चनदान २००) वधयन 
झालेले असिे िी. 

 
photon फोिॅाि 
 

प्रकाशपुजं. दृश्य प्रकाशािे ककवा सवय प्रकारच्या प्रारणशक्िीिे एकक अथवा पुंज. कधी िरंगािे 
ककवा कधी कणािे असे कोणिेही रूप या पुंजाला, असू शकिे. िरंग मानला, िर त्यािी सहिचरि 
लाबंी ƛ आचण सहिचरि कंप्रिा ν अशा दशयचविाि. कण मानला, िर त्यािी वस्िुिा = hν/c2 
यामध्ये h= प्लाकंिा स्स्थराकं, ν=िरंगकंप्रिा आचण c= चनवािावस्थेि प्रकाशािा वगे. 
पुंजवादानुसार, दृश्य प्रकाश आचण चवदु्यत्किुयकीय प्रारणािे सवय प्रकार, फोटॅान रूपाि असिाि, 
आचण फोटोनािंा वगे प्रकाशवगेायेवढाि असिो. 

 
photo-sensitive प्रकाशसंवदेी 
 

पदाथािा चवशिे गुण. पदाथावर दृश्य प्रकाश पाडला असिा त्यािून प्रकाशचवदु्यत पचरणाम 
उद भविो यालाि light sensitive असेही म्हणिाि. 

 
photo-sensitized reaction प्रकाशसंवेदी नवनिया 
 

रासायचनक चवचियेिा एक प्रकार. याि एखादा अणु ककवा रेणु मध्यस्थाप्रमाणे प्रारण शोिनू घेऊन 
त्यािील काही अशं ककवा अर्मजि सवयच्या सवय शस्क्ि ज्यावर चवचिया धडवावयािी असिे त्याला 
देऊन टाकिो. मध्यस्थाला संवदेक म्हणिाि. 
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photosynthesis प्रकाश संश्लिेण 
 

ही चवचिया चहरव्या वनस्पिीि घडून येिे. प्रकाशािा पचरणाम झाल्याने वनस्पिींच्या अंिरंगाि 
काबोहायडे्रट ियार होिाि. त्या वळेी वनस्पिीमधले क्लोरोचफल चनदेशकािी भचूमका करिे. 

 
photo-voltaic cell प्रकाशनवदु्यत्  (व्होल्िेक) घि 
 

या प्रकारच्या घटामध्ये, प्रकाशािून चनमाण झालेल्या चवदु्यत पे्ररणाशक्िीच्या प्रमाणाि, चवदु्यत प्रवाह 
िालू होिो. 

 
photo-voltaic effect प्रकाशनवदु्यत्  (व्होल्िेक) पनिणाम 
 

काही प्रकारच्या असम पदाथांच्या जोडीमधील सीमापृष्ठावर प्रकाश पडल्याकारणाने चनमाण 
होणारी चवदु्यत पे्ररणाशस्क्ि. 

 
physical change वास्िवीय बदल 
 

पदाथाच्या रासायचनक घटनेि कोणिाही बदल न होिा त्याच्या वास्िवीय गुणाि घडणारा बदल. 
 
physical chemistry वास्िवीय िसायिशास्त्र 
 

वस्िंूिे वास्िवीय गुण, रिना आचण रासायचनक चवचिया, त्यािप्रमाणे रासायचनक शक्िीिे व 
होणाऱ्या फेरफारंािें परस्पर-संबंधािंा अभ्यास करणारी रसायन शास्त्रािी शाखा. 

 
physical constants वास्िवीय स्स्ििाकं 
 

रासायचनक पदाथांच्या काही लक्षणािंी अथवा गुणािंी मूल्ये. उदाहरणाथय; आणव भार, चवलय-
कबदु; प्रसरण-गुणक इ. 

 
physical meteorology वास्िवीय हवामािशास्त्र 
 

हवामान शास्त्रािील एक शाखा. वास्िवशास्त्रािील मान्य ित्त्वािंा व चनयमािंा आधार घेऊन 
वािावरणािील चनरचनराळ्या आचवष्ट्कारािें स्पष्टीकरण देण्यािा प्रयत्न ज्याि होिो िे शास्त्र. 
यामध्ये वािावरणासंबधंीिे याचमक आचण ऊष्ट्मगचिक यािंा चवशिे उपयोग होिो. वािावरणाि 
आढळणारे प्रकाशासंबधंी, ध्वनीसंबधंी आचण चवदु्यत सबंंधी िमत्कारािंाही या शाखेि अभ्यास 
करिाि. 
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physical pendulum वास्िवीय लंबक 
 

(पाहा simple pendulum) 
 
physical properties वास्िवीय गुण 
 

पदाथाच्या अशा प्रकारिे गुण की ज्यािं रासायचनक घटनेिा कोठच्याही रीिीने संबंध येि नाही. 
उदा॰. घनिा, चवदु्यिवाहकिा, किुयकीय गुण, ऊष्ट्म-प्रसरण गुणक इ. 

 
physical solution वास्िवीय नवर्द्व 
 

अशा प्रकाराि चवदु्रि आचण चवद्रावक यािें नुसिे चमश्रण झालेले असून त्याि कोणिीही रासायचनक 
चवचिया घडलेली नसिे. या प्रकाराि ऊध्वयपािनाने चवद्रावक चवदु्रिापासून वगेळे करिा येणे शक्य 
असिे. 

 
physics वास्िवशास्त्र, पदािषनवज्ञाि 
 

वास्िवीय-जगािा, त्यािील आचवष्ट्कारािंा आचण त्यासंबंधीच्या चनयमािंा या शास्त्राि अभ्यास केला 
जािो. त्याचशवाय वस्िु. मात्रािें चनरचनराळे गुण व चवचवध प्रकारच्या शक्िी यािंाही याि शास्त्राि 
अभ्यास करिाि. 

 
physiography भूपृष्ठ गुणलेखि 
 

भपूृष्ठावर आढळून येणारी चभन्न चभन्न लक्षणे आचण त्याि घडून येणारे फेरफार यांिा अभ्यास ज्याि 
केला जािो असा भ-ूशास्त्रािील एक चवभाग. 

 
physiology इनंर्द्य-नवज्ञाि 
 

जीवशास्त्रािील जीवचवियक घटनािंा आचण इंचद्रयािंा व त्याचं्या कायािा अभ्यास ज्यािं केला 
जािो िो चवभाग. 
 

pi (π) पाय 
 

ग्रीक मुळाक्षर, उच्चार : पाय. गचणिशास्त्राि, एक स्स्थराकं. 
π = पचरघ/व्यास. 

= ३.१४१५९२६५३५८९७९३२८४६ 
= (अजमासे) २२/७ अथवा ३५५/११३. 

1/π = ० .३१८३०९८८६१८३७९०६७१५३.  
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pico - नपको- 
 

मायिो मायिो-याअथी ग्रीक भाििेील उपपद. 
= १०-१२ चिह्न : p, μμ. 

 
picture plane प्रनिमाप्रिल 
 

पदाथािी, कभगािून ककवा आरशावरून पाडलेली, प्रचिमा जेथे पडिे ककवा पाडावयािी असिे िे 
प्रिल. 
 

piezo-electric axis दमि-नवदु्यत् -अक्ष 
 

स्फचटकािील एक चवचशष्ट चदशा. या चदशनेे स्फचटकावर दाब ककवा िाण लाचवला असिा त्याच्याि 
चवदु्यत उच्चय चनमाण होिाि. 

 
piezo-electric effect दमि-नवदु्यत्  पनिणाम 
 

चवदु्यि आचण दाब-िाण यािंा परस्पसंबंध आचण परस्परावंरील चिया-प्रचिया. चवदु्यि-चनरोधक, 
चविमरूप, आचण ज्याला समात्रिामध्य नसिो अशा, स्फचटकावर याचंत्रक दडपण टाकले िर िो 
चवदु्यत् दृष्टया चदशचदष्ट बनिो. दबाव कशा प्रकारिा आचण चकिी मोठा असिो यावर चदशादेशनािे 
मान आचण चदशा अवलंबून राहिाि. त्यािप्रमाणे दबावािी चदशा आचण चििा स्फचटकाक्षाशी सबंंध 
यािंाही चविार करावा लागिो. 

 
piezo-electric sources दमि-नवदु्यत् उगमस्िािे 
 

दाब िाण पडल्याकारणाने, संकोिन-शक्िीिे चवदु्यत्शक्िीि रूपािंर करणारे स्फचटकािें प्रकार. 
 
piezo-electricity दमि-नवदु्यत्   

 
याचंत्रक आचण चवदु्यत् शक्िीिे परस्पराि रूपािंर. स्फचटकावर, योग्य प्रकारे आचण योग्य चदशनेे, 
दाब िाण लावल्यास असे रूपािंर घडिे. (पाहाः Piezo-electic effect). याच्या उलट प्रकारिेही 
रूपािंर याि पाचरभचिक शब्दाने सूचिि करिाि. त्या वळेी स्फचटक चवदु्यत् के्षत्राि ठेवला गेल्याने 
त्यामध्ये याचंत्रक दाब िाण चनमाण होिाि. 

 
piezo-meter संकोच-मापक 
 

पदाथािी सकंोच्यिा मोजण्यािे साधन. 
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pigment भपजक 
 

सूक्ष्म कणाि चवभागलेला, अचवद्राव्य, रंग देणारा पदाथय. रंग, सौदययप्रसाधने, चिनी मािीिे पदाथय 
ियार करण्यासाठी, कपजक वापरिाि. कपजक आचण रंगद्रव्य (pigment आचण dye ) याि फरक 
करण्याि येिो. कपजकाने फक्ि पृष्ठ रंगिे. रंगद्रव्याने िंिू आचण त्यािंील पेचशका रंगिाि व 
पदाथािे अंिरंगही रंगिे 

 
pile अणुभट्टी 
 

चजच्यामध्ये चवदलनािी चियापरंपरा घडिे अशा प्रकारिी अणुभट्टी. प्रयोगशाळेि ककवा औद्योचगक 
के्षत्राि लागणारे समस्थानीय अशा प्रकारच्या अणुभट्टीि ियार करून घेिाि. 
 

piles of shot गोनलका नचनि 
 

बंदुकीिे गोलाकृिी छरे घेऊन त्यािें चपराचमड बनचविाि. त्यािे पाये सुिम चत्रकोण अथवा 
ििुष्ट्कोण आकृिींिे असून चढगाला गोचलका-चिचि म्हणिाि. 

 
pi-meson (π-meson) पाय-मेसाि 
 

(पाहा meson) 
 
pinch effect आकंुचि-पनिणाम 
 

एक प्रकारिा चवदु्यत् -आचवष्ट्कार. वायसूभोविी चफरणाऱ्या किुयकरेिा, त्याचं्या प्रभावामुळे, वायूच्या 
आकारमानािे आकंुिन घडवनू आणिाि. हायड्रोजनिे संघटण करून हेचलअम बनचविाि त्या 
वळेी अचि प्रखर िपमान अवश्य असिे आचण त्या कारणाने साधीसुधी भाडंी वापरिा येि नाहीि. 
‘कपि इफेक्ट ’ मुळे अथवा ‘आकंुिन पचरणामा’ मुळे वायु आपोआपि मयाचदि जागेि जखडला 
जािो आचण संघटणािी आचण एकचत्रि राहण्यािी चिया संघटणािी आचण एकचत्रि राहण्यािी 
चिया शक्य होिे. 

 
pion नपओि 
 

एक पाय-मेसान. 
 
pitch आिोह, स्विपद (संगीि) 
 

ध्वचनशास्त्राि केवळ श्रवणचवियक संवदेनािा उपयोग करून एखादा स्वर उच्च, मध्यम ककवा नीि 
आहे. िे दशयचवणारा शब्द. अथाि कंप्रिा हा जो वास्िवीय गुण आहे. त्याच्याशी आरोहािा चनकटिा 
संबंध असिो. कंप्रिा म्हणजे सेकंदाि होणारी कंपनसखं्या. 
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pitot tube नपिो िनलका 
 

गचिमान वायुरूप अथवा द्रवरूप पदाथािे वगे मोजण्यािे साधन. 
 
Planck’s constant (h) ‘प्लाकं’ चा स्स्ििाकं 
 

प्रारणपुजंािे त्याच्या कंप्रिेशी गुणोिर दशयक स्स्थराकं. यािी पचरमाणे चियेसारखी आहेि. 
(चिया action = शस्क्ि X काल) 
स्स्थराकंािे मूल्य = ६.६२४X१०-२७ अगयXसेकंद. यालाि प्लाकं यािंा चिया स्स्थराकं असेही 
म्हणिाि. 

 
Planck’s radiation formula ‘प्लाकं चे प्रािणसूत्र’ 
 

चदलेल्या िपमानाि, िरंगलाबंीनुसार कृष्ट्णकीय प्रारणािे िलन दाखचवणारे समीकरण. 

 
 
याि Jƛ = दर काल-एककाि, दर के्षत्र-एककािून ƛ िरंग लाबंीिी उत्सर्मजि प्रारणशस्क्ि 
T = चनरपेक्ष िपमान, 
e = नैसर्मगक लागचरथमिा आधार 
c1 c2 हे स्स्थराकं आहेि. 

 
Plane प्रिल 
 

(१) ज्या पृष्ठावरील कोणिेही दोन कबदू जोडणारी सरळ रेिा सवयस्वी त्या पृष्ठावरि राहिे असे पृष्ठ. 
(२)स्फचटक चवज्ञानाि, स्फचटकािे पृष्ठ. 
 

plane angle of a dihedral angle निपृष्ठक-कोिाचा प्रिल-कोि 
 

चद्वपृष्ठक कोन ज्या दोन पृष्ठाशंी मोजावयािा असिो, त्या प्रत्येक पृष्ठाि एक सरलरेिा काढावयािी. 
या सरलरेिा पृष्ठाच्या कडेशी काटकोनाि असाव्या. या दोन रेिामंधील कोनाला चद्वपषृ्ठक-कोनािा 
प्रिलकोन म्हणिाि. या कोनािा चशरोकबदु कडेमध्ये असिो. 

 
plane curve प्रिल-वि 
 

या विावरील सवय कबदू एकाि प्रिलाि असिाि. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

plane figure प्रिल-आकृनि 
 

चद्वमात्री आकृचि ही आकृचि पूणयपणे एकाि प्रिलाि असिे. 
 
plane geometry प्रिल-भूनमनि 
 

प्रिलािील चनरचनराळ्या आकृिी, त्यािें गुण व परस्पराशंी सबंंध यािंा अभ्यास करणारी भचूमचि 
शाखा. 

 
plane of polarization नदशादेशि-प्रिल 
 

प्रिल-चदशाचदष्ट प्रकाश-शलाकेिील िरंग ज्या प्रिलाि आढळिाि िे प्रिल. 
 
plane of projection प्रके्षपण-प्रिल 
 

(पाहा projection plane) 
 
plane of symmetry समात्रिा-प्रिल 
 

एखाद्या घन पदाथाला, चवशिेिः स्फचटकाला, दोन समान भागाि चवभागणारे चवशिे प्रिल. या 
प्रिलाने झालेले दोन्ही अंगािें भाग परस्पराचं्या दपयण-प्रचिमा असिाि. प्रिलाशी समािंर चदशनेे 
स्थानािंर घडिाना ककवा न घडिाना, या प्रिलावरून झालेले परावियनाि स्फचटकािील प्रत्येक 
घटक (कबदू, रेिा अथवा प्रिल) मूळच्याि घटकाशी सममूल्य राहिो. 

 
plane polarized light प्रिल-नदशानदष्ट प्रकाश 
 

संिमणाच्या चदशनेे जािाना अशा चदशाचदष्ट प्रकाशािी कंपने फक्ि एकाि पािळीि होि असिाि. 
चद्वप्रणमनी स्फचटकािून प्रकाश गेला असिा अशा प्रकारिा प्रिल-चदशाचदष्ट प्रकाश ियार होिो. 

 
plane polarized wave प्रिल-नदशानदष्ट ििंग 
 

प्रिलाि चनबचंधि असा प्रारणशक्िीिा, चवशिेिः प्रकाशािा, िरंग. त्यािी कंपने फक्ि एकाि 
चदशनेे घडिाि. आचण ही चदशा िरंगािे संिमण ज्या चदशकेडे िालू असिे चिच्याशी काटकोनाि 
असिे. 

 
plane surface प्रिल 
 

सपाट पृष्ठ. 
 



 अनुक्रमणिका 

plane trigonometry प्रिल नत्रकोणनमनि 
 

प्रिल चत्रकोणासंबधंी अभ्यास करण्यािी शाखा. 
 
planetary electrons कक्षीय इलेक्राि, ग्रहसम इलेक्राि 
 

इलेक्रान अणुगभाबाहेरील K L M N इत्याचद कविाि आढळणारे इलेक्रान. (पाहा orbital 
electron) 

 
plasma, प्लाझ्मा, नपलस 
 

वस्िूिी िौथी अवस्था. चहला चवदु्यत स्थाचपि वायु असे नाव देिाि. किुयकीय द्रव्यािील अचि उष्ट्ण 
आचण अचि वगेवान अवस्था. प्लाझ्मा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या चनवाि नचलकेिील प्रदेशाि 
धन आयन आचण इलेक्रान यािंी व्यास्प्ि सारख्या संख्येने असिे आचण त्या कारणाने प्लाझ्मा 
चवदु्यत हीन अथवा उदासीन राहिो. वैश्व चकरणािंी चनर्ममचि यािूनि होिे असा समज आहे. 

 
plasma jet 
 

चनवाि केलेल्या कािेच्या नळीिून चवदु्यत उच्चय असलेले हायड्रोजन अणूंिा (प्रोटॅानािंा) फवारा. 
हे प्रोटॅानकण प्रवचेगि असल्यामुळे संघटण घडवू शकिाि. 

 
plastic, (noun) प्लास्स्िक, आकािद 
 

नरम असिाना पाचहजे िो आकार देऊन नंिर घट्ट करिा येण्याजोग्या, नैसर्मगक ककवा संश्लचेिि, 
पदाथाच्या वगािी गटवािक संज्ञा. सशं्लेचिि प्लास्स्टक मध्ये रेचझन ककवा दुसरा कोणिा िरी 
काबयनी पदाथय पाश म्हणून वापरला जािो. वकेेलाइट, पॅाचलथीन इत्यादी अनेक प्रकार प्रिाराि 
आहेि. 

 
plastic body, आकायष पदािष 
 

स्वाग्रही ककवा स्स्थचिस्थापकिा गुण असणारा पदाथय. 
 
plastic deformation आकायषिा-नवकृनि 
 

घन पदाथाि झालेली (घडचवलेली) कायम स्वरूपािी चवकृचि. 
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plastic flow, आकायषिा-जन्य प्रवाह 
 

धािूमध्ये आढळणारी चवकृचि. स्फचटकाकृिीिील काही चवशिे प्रिलाचं्या अनुिंगाने घडून येणारी 
घसरण. 

 
plastic strain आकायषिा-िाण 
 

दबाव काढून टाकल्यावरही राहणारी कायम स्वरूपािी चवकृचि. चहलाि कायम रूप (permanent 
set) असेही म्हणिाि. 

 
plasticarve प्लास्स्िकाव्हष 
 

नमुनें, प्रचिकृचि वगैरे बनचवण्यासाठी वापरला जाणारा. एक कमी चवलयन-िपमानािा संयुग 
(ककवा पदाथय). 
 

plasticity आकायषिा 
 

काही पदाथािला हा चवशिे गुण आहे. या गुणामुळे, पदाथाि दडपणाने आलेली चवकृचि, दडपण 
काढल्या बरोबर, नाहीशी होि नसून िशीि कायम राहिे. या गुणावरून चवकृचि चकिपि 
सहजसाध्य आहे िे कळून येिे. 

 
plasticizer आलगिा-कािक 
 

अशा प्रकारिा पदाथय चमश्रणाि घािला असिाना त्याच्याि आलगिा (चिकटपणा)चनमाण करिो. 
 
plastometer प्लास्िोमीिि 
 

उच्च िपमानाि धािंूिे दाब/िाण यासबंंधीिे गुण िपासण्यािे साधन. 
 
platinum प्लानििम 
 

आविी कोष्टकािील आठव्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य. आणव िमाकं : ७८; आणव भार : 
१९५·२३; चवलय-कबदु : १७७७३° सें॰; क्कथन कबदु : २४५० सें॰; सापेक्ष घनिा : २१·४; संयुजा : २ 
अथवा ४; चिह्न : Pt. 

 
platinum family प्लानििम-कुल 
 

ऑस्स्मअम, इचरचडअम, प्लाचटनम, सोने आचण पारा ही मलूद्रव्ये. आणवभार : ७६ िे ८०; प्लाचटनम 
गट असेही नाव प्रिाराि आहे. 
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platinum metals प्लानििम-धािु 
 

रुथेचनअम, ऱ्होचडअम, पॅलेचडअम, ऑस्स्मअम, इचरचडअम, प्लाचटनम ही, आविी कोष्टकािील 
आठव्या गटािील, चनसगाि एके चठकाणी आढळणारी सहा मूलद्रव्ये. 

 
plexiglass प्लेस्क्सग्लास 
 

उष्ट्णिेने काम करण्याजोग्या, रंगहीन, प्रकाशपायय अशा एक प्रकारच्या ॲचिचलक प्लास्स्टकिे 
व्यावहाचरक नाव. 

 
plus अनधक 
 

अचधक चिह्न +; अचधक दशयक शब्द. हे चिह्न ज्या ंरकमेच्या पाचठमागे असिे त्या रकमेिी बाकीच्या 
रकमाबरोबर बेरीज करावयािी असिे. 

 
plutonium प्लुिोनिअम 
 

कृचत्रमरीत्या बनचवलेले, युरेचनयमपलीकडिे चकरणोत्सारी मूलद्रव्य. हे चनसगाि आढळि नाही. 
क्वचित   प्रसंगी चपिब्लें डे आचण कानोटाइट या खचनज द्रव्यामध्ये १०१४ भागाि १ इिक्या सूक्ष्म 
प्रमाणाि आढळिे. आचण असे होण्यािे कारण म्हणजे खचनजािील युरेचनअम (२३८) एखादे वळेी 
अपवादानेि न्यरूान शोिनू घेिो हे होय. ई. सजे जी. टी. सीबोगय, जे. डब्ल्यु. केनेडी, ए. सी. वाल 
या संशोधकानंी प्रथमिः कृचत्रमरीत्या १९४० मध्ये बनचवले. आणव िमाकं : ९४; स्स्थर 
समस्थानीयािा वस्िुिमाकं : २४८; संयुजा :३, ४ वा ६; चिह्न : Pu. 

 
plutonium reactor, -pile प्लुिोनिअम अणुभट्टी, -नचनि 
 

जेथे प्लुटोचनअमिी चवदलनाच्या बाबिींिील चिया परंपरा शस्क्िचनर्ममिीसाठी वापरली जािे अशा 
प्रकारिी (प्लुटोचनअम) अणभुट्टी. 

 
Pm, 
 

प्रोमेचथअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 
pneumatics वायु-नवज्ञाि 
 

वायुसंबधंीिे गचिक आचण याचमक ज्या चवभागाि अभ्याचसले जािाि िो वास्िवशास्त्रािा चवभाग. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

Po 
 

पोलोचनअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 
pOH 
 

pH सारखी एक साकेंचिक संज्ञा. OH गणािी सहंचि ही चवद्रवाच्या धारकत्वािी पायरी 
दशयचवण्यासाठी वापरिाि. 

 
point भबदु 
 

भचूमिीमधील एक कल्पना. कबदूला स्थान असिे. परंिु लाबंी, रंुदी, जाडी नसिे. 
 
point of concurrence, संपाि-भबदु 
 

या कबदूमध्ये िीन ककवा अचधक रेिा एकत्र येिाि. 
 

point of contact स्पशष-भबदु 
 

या कबदूमध्ये दोन विरेिा, ककवा एक वि आचण एक सरलरेिा, परस्परानंा न छेदिा, स्पशय 
कचरिाि. हा कबदु दोघानंा समाईक असिो. 

 
point of intersection छेदि-भबदु 
 

या कबदुशी दोन ककवा अचधक रेिा अथवा वि परस्परानंा छेदिाि. हा कबदु सवांना सामाईक 
असिो. हा कबदु स्पशय कबदु नव्हे. 

 
point of osculation दृढ-स्पशष-भबदु 
 

(पाहा tacnode, osculating circle of a curve) 
 
point source of radiation, प्रािणाचे भबदुरूप उगमस्िाि 
 

चनरीक्षकापासून िौलचनक दृष्ट्या फार दूर अंिरावर असलेले प्रारणािे उगमस्थान. प्रारणािे 
उगमस्थान जरी चवस्िृि असले िरी जेव्हा चनरीक्षकािे अंिर दूर असिे िेव्हा उगमस्थान कबदुरूप 
मानणे शक्य होिे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

poise, प्वाज 
 

आलगिेिे (चवष्ट्यंदिेिे)एकक. द्रायूमध्ये बुडचवलेली प्रत्येकी १ िौ. सें. मी. के्षत्र असलेली दोन 
समािंर प्रिले एकमेकापासून १ सें. मी. अंिरावर असिाना त्याचं्या मधल्या जागेिील १ एकक 
के्षत्रावर १ डाईनिी पे्ररणा होण्यामुळे जर दोन्ही प्रिलामधील प्रवाहाच्या वगेाि दर सेकंदास १ सें. 
मी. येवढा फरक पडू लागला िर त्या द्रायिूी आलगिा १ प्वाज मानिाि 

 
Poiseuille flow प्वासथ्य ओघ 
 

विुयलाकृचि अवच्छेद असलेल्या नचलकेिून वाहाि जाणाऱ्या चवष्ट्यंदी द्रवािा स्स्थर आचण स्िर-रूप 
ओघ. 

 
poison नवि 
 

(१) चजविं प्राचणमात्राि, रोग ककवा मृत्यू होण्याला कारंणीभिू घडणारा कोणिाही पदाथय. 
(२) रसायनशास्त्राि, चनदेशकाच्या चियेला धोका उत्पन्न करणारा ककवा िी नष्ट करणारा 
कोणिाही पदाथय. 
(३) धािुशास्त्राि, संचमश्रणािे गुण चबघडचवणारा कोणिाही पदाथय. 

 
polar बंधिेिा, बंनधका (ग.) 
 

विुयळाच्या संदभाि, एका कबदूपासून विुयळाला छेदणारी रेिा काढावी. दोन्ही छेदकबदूशी विुयळाला 
दोन स्पशयरेिा काढाव्या. त्या स्पशयरेिाचं्या छेदकबदूिा पथ म्हणजे बंधरेिा. अशा वळेी पचहल्या 
छेदरेिेवरील कबदूला बधंकबदु (pole) म्हणिाि. 

 
polar chart धु्रवीय-िकाशा 
 

बृहत वृिाला धु्रवाशी स्पशय करणाऱ्या प्रिलावर गोलािे (गोलखंडािे) प्रके्षप चित्र. 
 
polar coordinates धु्रवीय निबंधिे 
 

आकाशािील कबदूिे स्थान दशयचवण्यासाठी योजलेली चनबधंने. प्रस्थानरेिेवरील एका चनचिि 
कबदूला प्रारंभकबदू म्हणिाि. या कबदूशी प्रस्थानरेिा स्स्थर ठेवनू घड्याळ्याच्या कायाचं्या उलट 
चदशनेे चफरवनू कोन मोजिाि. कोन आचण रेिालाबंी (अरा) येवढ्यावरून कबदूिे स्थान चनचिि 
होिे. चफरत्या रेिेला अिा (radius vector) आचण कोनाला अिीय कोि (vectorial angle) 
म्हणिाि. 
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polar distance of a circle of a sphere गोलाविील वृत्ताचे धु्रवापासूि अिंि 
 

गोलपृष्ठावरील एखाद्या वृिावरील कबदूिे नजीकच्या धु्रवापासून मोजलेले कोनीय अिंर. 
 
polar form of a complex number सदसत् संख्येचे धु्रवीय निबंधिािील रूप 
 

धु्रवीय चनबधंनामध्ये सदसत संख्या-लेखनपध्दिी r (cos θ + i sin θ) यामध्ये r हा अरा आचण θ 
हा अरीय कोन समजावा. 

 
polar molecule धु्रवीय िेणु 
 

ज्या रेणूिे एक टोक ऋणचवदु्यत् -उच्चयी आचण दुसरे टोक धनचवदु्यत-उच्चयी असिे असा रेणु. 
उदाहरणाथय: हायड्रोजन क्लोराइड. + H. Cl₋ 

 
polar triangle धु्रवीय नत्रकोण 
 

एक गोलीय चत्रकोण. या चत्रकोणािे िीन्ही चशरोकबदू, दुसऱ्या गोलीय चत्रकोणाच्या भजुािे बधंकबदू 
(poles) असिाि. 

 
polar valency, धु्रवीय संयुजा 
 

रेणूमधील दोन अणु परस्पराशंी साधंले जाण्यािा एक प्रकार. एका अणिूील एक इलेक्राॅन बाहेर 
पडल्याने िो धन उच्चयी (+) होिो आचण दुसऱ्या अणूमध्ये एक सुटा इलेक्रान घुसिो व त्याला 
ऋणउच्चयी (-) बनचविो. अशा अणूंना साधूंन त्यािंा रेण ूबनचविा येिो यािे कारण त्याचं्यामधील 
चवदु्यत आकियण हे होय. धु्रवीय संयुजेला नवदु्यत् -उच्चयी संयुजा असेही म्हणिाि. 

 
polarimeter नदशादेशि मापक 
 

प्रकाशीय चिया घडवणाऱ्या पदाथािून प्रिल-चदशाचदष्ट प्रकाश गेला असिाना चदशादेशन-
प्रिलािे चकिी अंशाने वलन होिे िे मोजण्यािे साधन. प्रिल- चदशादेशन घडचवणारे दोन चनकोल 
(चििी) एका नळीि दोन टोकाशंी बसचवलेले असिाि. त्या दोहोंच्या मधल्या जागेि, ज्यािे 
परीक्षण करावयािे िो पदाथय, ठराचवक लाबंीच्या नळीि, ठेविाि. एका चनकोल ने आयाि 
प्रकाशािे प्रिल चदशादेशन घडिे. असा चदशाचदष्ट प्रकाश परीक्षण-नचलकेिून जािाना प्रिलािे 
वलन होिे. दुसरा चनकोल योग्य त्या प्रमाणाि चफरचवला असिा पचहल्याने घडचवलेल्या वलनािे 
मापन होऊ शकिे. यामध्ये पचहल्या चनकोल ला चदशादेशक (polarizer) व दुसऱ्याला चवश्लेिक 
(analyzer) म्हणिाि. 
(पाहा nicol prism) 
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polariscope नदशादेशि-दशषक 
 

चदशाचदष्ट प्रकाशािा अभ्यास करण्यासाठी आचण पदाथािे त्यासंबधंीिे गुण चनचिि ठरचवण्यासाठी 
योजलेले उपकरण. यामध्ये दोन चनकोल असिाि. एकाला चदशादेशक व दुसऱ्याला चवश्लेिक 
म्हणिाि. प्रथमिः हे चनकोल, चदशादेशन-प्रिलाच्या सदंभाि परस्पराशंी काटकोनाि ठेविाि. या 
अवस्थेि, पचहल्या चनकोलािून नळीि आलेला प्रिल-चदशाचदष्ट प्रकाश दुसऱ्या चनकोलािून 
जाऊि शकि नाही. या कारणामुळे दृचष्टके्षत्राि अधंार चनमाण होिो. या अवस्थेमधील चनकोल 
‘जात्य’ (crossed) आहेि असे म्हणिाि. प्रकाशीय चियाशील पदाथय अशा दोन जात्य 
चनकोलाचं्या मध्ये ठेचवला िर त्यािून जाणाऱ्या प्रिल चदशाचदष्ट प्रकाशािे वलन होिे. 

 
polarity अग्रविा (नदग् ), नदग्बद्िा, धु्रवीयिा 
 

(१) चवदु्यत यंत्राच्या ककवा उपकरणाच्या संदभाि वापरावयािा शब्द. यंत्रािले कोणिे अग्र धन 
आचण कोणिे अग्र ऋण असिे िे अग्रविेवरून दशयचविाि. 
(२) चवदु्यतउच्चयािी जाचि, धन अथवा ऋण. 

 
polarization of an electric cell नवदु्यत् -घिाचे नदशादेशि 
 

जेव्हा चवजेरीमधील ऋणप्रस्थाशी चनमाण झालेले आयन, चवदु्यत चवच्छेद्यािून योग्य त्या त्वरेने 
संिमण करीि नाहीि आचण िेथेि सािून राहिाि. त्यावळेी त्या चवजेरीि चदशादेशन झाले आहे 
असे म्हणिाि. आयन ऋण-प्रस्थाशी सािून राचहल्यामुळे त्या चठकाणी, चवजेरीि असिे त्याच्या 
चवरुि चदशनेे, चवदु्यत वियस्व चनमाण होिे, आचण त्या कारणाने चवदु्यत प्रवाहाला अशंिः अटकाव 
होिो ककवा प्रवाह पूणयपणे थाबंिो. 

 
polarization of radiant energy प्रािणशक्िीचे नदशादेशि 
 

प्रारणािील िरंग चनमाण करणारी कंपने जेव्हा एका चवचशष्ट प्रकारिी ककवा चवचशष्ट चदशिे घडिाि 
िेव्हा िे प्रारण चदशाचदष्ट असिे असे म्हणिाि. कंपने जेव्हा प्रिलाि, विुयळाि, चववृिाि ककवा 
दुसऱ्या एखाद्या विाि घडिाि, िेव्हा िे चदशादेशन त्या प्रकारिे आहे असे म्हणिाि. जेव्हा 
प्रारणािील कंपने अशा प्रकारे बाधंली जािाि िेव्हा िे प्रारण चदशा-चदष्ट आहे असे म्हणिाि. 

 
polarized light नदशानदष्ट प्रकाश 
 

या प्रकारच्या प्रकाशािील अनुप्रस्थ कंपने, काही चवचशष्ट प्रिलाि, ककवा विुयळाकृचि अथवा 
चववृिाकृचि मागावर होिाि. 
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polarizer नदशादेशक 
 

(१) चनकोलचिचि ककवा पोलराइड काि. यािून प्रकाश गेल्यावर िो चदशाचदष्ट होिो; म्हणजेि 
त्यािी कंपने काही ठराचवक प्रकारिीि (आचण ठराचवक प्रिलािि) होिाि. 
(२)चदशादेशनदशयक अथवा चदशादेशनमापक या उपकरणािील आयाि प्रकाशाच्या बाजूिी 
चनकोलचिचि ककवा पोलाराइड काि म्हणजे चदशादेशक. या चदशादेशकािूंन प्रकाश आरपार 
गेल्यामुळे िो प्रिल चदशाचदष्ट होिो. 
(३) चवजेच्या संदभाि, जो पदाथय चवदु्यस्त् वच्छेद्यामध्ये घािला असिाना वैदु्यदीय चदशादेशनाि वाढ 
होिे िो. 

 
polarizing angle नदशादेशि-कोि 
 

पदाथावर पडणाऱ्या प्रकाशचकरणािा आयािकोन जेव्हा एका चवचशष्ट मूल्यािा असिो िेव्हा 
परावर्मिि आचण/ककवा प्रणचमि चकरण कमालीिा चदशाचदष्ट झालेला आढळिो. िेव्हा त्या आयाि-
कोनाला चदशादेशन कोन म्हणिाि. 

 
polarograph नदशादेशि लेखि 
 

रासायचनक चवश्लेिणाि वापरावयािे एक साधन. ज्या चवद्रवािे चवश्लेिण करावयािे असिे 
त्याच्याि दोन चवदु्यदगे्र ठेवनू त्याना पूवयचनयोचजि मूल्यािा फरक राहील अशा बेिाने चवदु्यत वियस्व 
लाचवले असिाना चनमाण होणारा चवदु्यत प्रवाह. 

 
polaroid पोलिाइड 
 

चदशादेशनशील कािेिे व्यावहाचरक नाव. कािेच्या दोन पत्र्यामंध्ये एक चवशिे प्रकारिा सेलुलोज 
ॲचसटेट धाग्यािंा पदाथय घािलेला असिो. या धाग्यामध्ये चक्वनीन व आयोचडन याचं्या सयुंगािें 
स्फचटक असिाि. या स्फचटकामंध्ये प्रकाशािे चदशादेशन घडवनू आणण्यािा गुण आहे. 

 
pole धु्रव 
 

गोलावरील दोन चवचशष्ट कबदूपैकी प्रत्येक. कोणत्याही लघुवृिाशी ककवा बृहत वृिाशी काटकोनाि 
असणारा व्यास गोलाला जेथे छेदिो िो कबदु. पृर्थ्वीच्या संदभाि या दोन कबदंूना अनुिमे उिर धु्रव 
व दचक्षण धु्रव म्हणिाि. 
गचणिाि, धु्रवीय चनबधंनािील प्रस्थान कबदु. 
(पाहा polar) 

 
pole of a circle of a sphere गोलाविील विुषळाचा धु्रव 
 

चदग्दर्मशकावृि ज्या अक्षाभोविी चफरिे त्याच्या दोन्ही टोकापंैकी एक. 
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pole of a magnet किुषकाग् 
 

(पाहा magnetic pole) 
 
pole of the celestial sphere भगोल –धु्रव 
 

पृर्थ्वीिा अक्ष भगोलापयंि वाढचवला असिा भगोलाला ज्या कबदूमध्ये छेदिो त्या दोन कबदूपैकी 
एक. 

 
polonium पोलोनिअम 
 

आविी कोष्टाकािील साहाव्या गटािील चकरणोत्सारी मूलद्रव्य. चपएर आचण मारी क्यूरी यानंी 
१८९८ मध्ये प्रथमिः शोधून काढले, आचण शुिावस्थेि चमळचवले. आणव िमाकं : ८४; सवांि 
जास्िा आयुमानाच्या समस्थानीयािा वस्िुिा-िमाकं : २१०; चिह्न : Po 
 

poly- बहु- 
 

पुष्ट्कळ या अथी ग्रीक भािेिील उपपद. 
 
polybasic acid बहु-अल्कधमी अम्ल 
 

पाण्यािील चवद्रवाि ज्यािा प्रत्येक रेणु एकापेक्षा जास्ि हायड्रोजन आयन देिो असे अम्ल. 
 
poly-crystalline बहु-स्फनिकवृत्ती 
 

चनरचनराळ्या आचण अनेक स्फचटकापंासून बनलेला; अथवा एकि एक स्फचटकापासून बनलेला 
नव्हे असा. 

 
polygon बहुकोण 
 

सरल रेिानंी ियार झालेली आचण पूणयपणे बंद अशी भचूमिीिील प्रिल-आकृचि. या आकृिीि 
चजिक्या सरळ रेिा चििकेि कोन असिाि. भजुा, कोण, चशरोकबदू, कणय इत्यादी पाचरभाचिक 
संज्ञा नेहमीप्रमाणेि वापरावयाच्या असिाि. 

 
polygon method of adding vectors सनदशाचंी बेिीज किण्याची बहुकोण -पद्नि  
 

ज्या सचदशािंी बेरीज करावयािी िे एकापुढे एक (एकाच्या अग्राशी दुसऱ्यािा प्रारंभकबदू) लावाव.े 
असे लाविाना चदशा आचण पचरमाण कायम ठेवाव.े सवय सचदश माडूंन झाल्यानंिर शवेटच्या 
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सचदशािे अग्र पचहल्या सचदशाच्या प्रारंभकबदूशी जोडाव.े असे केल्याने बहुकोण पूणय होिो. मागाहून 
काढलेली सचंधरेिा म्हणजे सचदशािंी बेरीज होय. या बरेजेला चनष्ट्पन्न (resultant) म्हणिाि. 

 
polygon of forces पे्रिकाचंा बहुकोण 
 

एकाि कबदूशी चभन्न चदशानंी चिया करणाऱ्या दोन ककवा अचधक सचदशािंी बेरीज करण्यािी रीचि. 
हीय रीचि, साहचजकि, पे्ररकाचं्या बाबिीिही वापरिा येिे. एका कबदूशी चिया करणारे अनेक 
पे्ररक, चदशा आचण मूल्य, याचं्या अनुरोधाने प्रथमिः रेिानंी दशयचवले जािाि, आचण नंिर पे्ररकािंा 
िौकोन ककवा बहुकोन ियार करून पढुील कृचि करिाि. 
(पाहा parallelogram of forces) 

 
polygonal numbers बहुकोणीय संख्या 
 

कोणत्याही सुिम बहुकोणाच्या भजुावर समान अंिरावर रेखाटलेल्या कबदंूच्या संख्येस बहुकोणीय 
संख्या म्हणाव.े उदाहरणाथय; १, ३, ६,१०,१५. . . . या चत्रकोणीय सखं्या होि.१, ४, ९, १६, २५, 
३६ या ििुष्ट्कोणीय ककवा वगयसंख्या होि. यािप्रमाणे पिंकोणीय, िट कोणीय. . . .इ . संख्या होऊ 
शकिाि. 
 

polyhedral angle बहुपृष्ठक-कोण 
 

बहुपृष्ठकाच्या अनेक पृष्ठानंी (प्रिलानंी) ियार झालेला कोन. कोनाच्या टोकाला चशरोकबदु 
म्हणिाि. दोन संलग्न पृष्ठामंधल्या कोनाला चद्वपृष्ठक (dihedral) कोन म्हणिाि. संलग्न अशा 
दोन कडामंधील कोनाला चद्वपृष्ठ-कोण म्हणिाि. 

 
polyhedron बहुपृष्ठक 
 

प्रिलानंी मयाचदि झालेली चत्रमात्री आकृचि. 
 
polymer आवृनत्तघिक, बहुवानिक 
 

दोन ककवा जास्ि बहुवाचरक संयुगापंैकी एक. चवशिेिः, जास्ि रैणवभार असणारे, अचधक 
िपशीलाने दुसऱ्यािे बहुवाचरकीकरण करून ियार करण्याि आलेले. 
उदा. (१) एचथचलन CH2-CH2. (२) पॉचलएचथचलन  . . .CH2. CH2-CH2. CH4-CH2. CH2-. . . 

 
polymeric आवृनत्तघिकी, बहुवानिकी 
 

वजनाच्या त्याि प्रमाणाि, िीि रासायचनक मूलद्रव्ये असलेले, परंिु रैणव भाराि फरक असणारे. 
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polymerism आवृनत्तघिकिा, बहुवानिकिा 
 

घटक मूलद्रव्ये त्याि प्रचिशि प्रमाणाि असून केवळ रैणव भार बदलल्यामुळे संयुगाच्या गुणाि 
होणारा फरक. 

 
polymerization बहुवानिकीकिण 
 

एकाि पदाथािे दोन ककवा जास्ि रेणू संयोचगि होऊन नवीन सयुंग बनण्यािी रासायचनक 
चवचिया. ह्या संयुगापासून मळूिे संयुग परि चमळिेि असे नाही. नवीन संयुगािा रैणवभार मूळच्या 
रैणव भाराच्या काही पट असिो. यालाि addition polymerization म्हणजे समावशेक 
बहुवाचरकीकरण म्हणिाि. 

 
polymerize बहुवानिकीकिण होणे /किणे. 
 

(पाहा polymerization) 
 
polymorphic बहुलाकृनि 
 

दोन (चद्व-आकृचि), िीन (चत्र-आकृचि), िार (ििुर्-आकृचि) या ककवा जास्ि रूपाि 
स्फचटकीकरण होण्यािा गुण असणारे. 

 
polymorphism बहुलाकृनिकिा 
 

स्फचटकीकरणािी एकापेक्षा जास्ि रूपे धारण करण्यािी पात्रिा असणे. पदाथािे दोन रूपािं 
स्फचटकीभवन होि असेल िर चद्व-आकृचिकिा, िार रूपाि होि असेल िर ििुर् -आकृचिकिा. 

 
polymorphous बहुलाकृनि 
 

(पाहा polymorphic) 
 
Polynomial बहुपद 
 

अशा प्रकारिे वाक्य यामध्ये a0 a1. . . . . anहे स्स्थराकं असिाि. या 
पदामध्ये जो सवाि मोठा घािाकं आढळिो त्या घािािे िे बहुपद आहे असे मानिाि. 

 
polynomial equation बहुपद समीकिण 
 

अशा समीकरणामध्ये बहुपदवाक्यािी शनू्याशी समानिा दाखचवलेली असिे. उदा॰, 
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= ० 
 
polynomial expression बहुपद वाक्य 
 

(पाहा polynomial) 
वाक्यामध्ये जेवढी िले असिाि त्याप्रमाणे त्याला एकिल बहुपद वाक्य, चद्विल बहुपद वाक्य असे 
म्हणिाि. 

 
polysaccharides बहुशकष िा, पॅानलसकॅिाईड 
 

काबयनी सयुंगाचं्या एका वगािे नाव. प्रत्येक बहुशकय रा ही नैसर्मगक काबोहायड्रेट असून 
जलचवच्छेदना नंिर िीन ककवा जास्ि एकशकय रा चनमाण करिे. (िवकीर आचण सेलुलोज हे त्या 
गटािे सवाि महत्त्वािे प्रचिचनधी मानले जािाि.) 

 
porcelain पोर्टसलेि 
 

केओचलन नावािा पदाथय ग्रानाइट खडकाच्या चवघटनापंासून ियार होिो. केओचलन आचण 
चसचलका असणाऱ्या पदाथाच्या चमश्रणाने ियार होणारा एक कठीण, पाढंरा, द्रवानंा अपायय आचण 
ज्यावर अम्लािी चवचिया होि नाही असा नवा पदाथय. 

 
porous सस्च्छर्द् 
 

अचिसूक्ष्म चछदे्र ककवा चववरे असलेला पदाथय. 
 
positive धि 
 

बेरीज करण्यािे चिह्न : +. जेव्हा राशीमागे कोठिेही चिह्न नसिे िेव्हा िेथे धन चिह्न गृहीि 
मानावयािे. 

 
positive angle धिकोि 
 

चत्रकोणचमिीच्या संदभाि, प्रारंभ रेिेपासून सुरुवाि करून घड्याळाच्या कायाचं्या उलट चदशनेे 
चफरल्यामुळे धन कोन ियार होिो. 
 

positive charge धि उच्चय 
 

पदाथामधील काही अणू जेव्हा त्याचं्यािले काही इलेक्रान गमाविाि िेव्हा त्या पदाथावर धन 
(चवदु्यत) उच्चय जमिो असे मानिाि. 
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positive electricity धि नवदु्यत् 
 

कािेच्या ककवा कािेसारख्या पदाथयपासून बनलेला चजन्नस जर रेशमी कापडाने घासला िर त्यावर 
चनमाण होणाऱ्या चवदु्यत उच्चयाि ज्या प्रकारिी चवदु्यत आढळिे चिला धन चवदु्यत म्हणिाि. अथाि 
चहिा उगम, घासण्यामुळे इलेक्रान संख्येिील घट होिे, त्या चियेि असिो. 

 
positive eyepiece धि िेत्रीय (भभग) 
 

या प्रकारच्या नेत्रीयाि दोन सारख्या आकारािी कभगे असिाि. त्यापंैकी प्रत्येकािी एक बाजू (पृष्ठ) 
सपाट व दुसरी बाजू (पृष्ठ) फुगट असून, दोन्ही फुगट पृष्ठे एकमेकाकंडे वळलेली राहावीि अशा 
रीिीने िी माडंलेली असिाि. (पाहा eye-piece) 

 
positive ion धि आयि 
 

ज्या अणूमधील इलेक्रानसंख्या नेहमीपेक्षा कमी (झालेली) असिे िो. यावर धन उच्चय असिो. 
 
positive lens अनभगामी भभग 
 

(पाहा convergent lens) 
 
positive quantity धि िानश 
 

ज्या राशीच्या (पदाच्या) पाठीमागे धन चिह्न (+) घािलेले ककवा मानलेले असिे िी. 
 
positive rays धि (नवदु्यत्) नकिण 
 

धन उच्चयी आयनािंा प्रवाह. असे आयन व त्यापासून बनलेला प्रवाह चनवाि (चवदु्यत) नचलकेि 
आढळिाि. जेव्हा नळीिील चवरलीकृि वायूच्या अणूंमंधून काही इलेक्रान, चवदु्यत -उत्सजयनाच्या 
चनचमिाने, बाहेर पडिाि िेव्हा धनोच्चयी आयन चनमाण होऊन त्यािंा प्रवाह ऋणाग्राकडे 
मागयिचमि असिो असे चदसून येिे. धन चकरणामधील घटककण इलेक्रानापेक्षा वजनाने हजारो 
पट भारी असिाि. त्यािंा वगे मात्र इलेक्रानाच्या वगेापेक्षा (सारख्या चवदु्यत  वियस्वाच्या फरकाि) 
कमी असिो. या प्रकारच्या चकरणानंा ‘कनाल’ (canal) चकरण असेही म्हणिाि. (कनाल = 
कालवा) 

 
positive trigonometrical angle नत्रकोणनमिीय धि कोि 
 

(पाहा negative trigonometrical angle) 
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positive valence धि संयुजा 
 

एक ककवा अनेक इलेक्रान देणारी अणूिी सयुंजा. अणु चजिके इलेक्रान देऊ शकिो चििके त्या 
संयुजेिे संख्यात्मक मूल्य मानिाि. 

 
positron ( ) पॅानझराि 
 

सी. डी. अँडरसन यानंी १९४२ मध्ये शोधून काढलेला अणूिा सूक्ष्म घटक. हा एक प्रकारिा 
मूलभिू कण असून त्यावर इलेक्रान-मूल्यायेवढा धन (चवदु्यत) उच्चय असिो. बाकी सवय बाबिीि 
यािा इलेक्रानाशी सारखेपणा आहे. 
आणव भार : ५·४८६२X१०-४a. m. u. 
िाचत्त्वक स्स्थर वस्िुमान = ९·१०६६X१०-२ ग्राम. 
शस्क्ि: 0.५१५ Mev = ८·१८X१०-१३ अगय. 
धन उच्चय  =इलेक्रानच्या चवदु्यत उच्चया येवढा, परंिु धन. 

= ४·८०२५ X १० -१० e. s. u. 
= १·६०२३ X १० -२१ e. m. u. 

 
positron emitters पॅानझराि उत्सजषक 
 

ज्यािून पॉचझरानािंा उत्सगय होिो, आचण त्यामुळे ज्याचं्या आणव भाराि ‘एक’ येवढी घट होिे, 
असे काही अस्स्थर चकरणोत्सारी समस्थानीय. 

 
postulate गृहीिक 
 

ज्यािी सत्यिा गृहीि मानली जािे (म्हणजे जे चसि करण्यािा खटाटोप केला जाि नाही) असे 
चवधान. उदा॰, दोन सरलरेिा परस्परासं फक्ि एकाि कबदूमध्ये छेदू शकिाि. 
 

potassium पोयाशम 
 
आविी कोष्टकािील पचहल्या गटािले एक-संयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. डेव्ही यानंी १८०७ मध्ये 
शोचधले. आणव िमाकं : १९; आणव भार : ३९·१००; चवलय-कबदू : ६२·३° सें॰; क्कथन-कबदु: ७५८ 
सें॰; सापेक्ष घनिा : ०.८६५; ८२ पेक्षा कमी आणव िमाकं असलेले, चनसगाि आढळणारे, 
चकरणोत्सारी दुर्ममळ समस्थानीय ज्याला आहे असे मूलद्रव्य. लाचटन भािेि, kalium; चिह्न : K 

 
potential स्स्िनिवचषस (गनणि) 
 

चवचशष्ट स्थानावर आरूढ झाल्याकारणाने चियाशील होण्यािी शक्यिा चनमाण झालेली असणे. 
(पाहा potential energy) 
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potential स्स्िनिवचषस (वास्िव) 
 

चवदु्यत स्स्थचिकाि, चवदु्यत उच्चयी पदाथाच्या आि ककवा जवळपास असलेल्या एखाद्या कबदूपयंि, १ 
एकक मूल्यािा धन (चवदु्यत ) उच्चय अनंि अंिरावरून आणण्यासाठी कराव ेलागणारे कायय म्हणजे 
त्या कबदूशी असणारे स्स्िनिवचषस. अथाि अशा पचरस्स्थिीि चवदु्यत उच्चयाच्या मूळच्या माडंणीमध्ये 
फरक होिा कामा नये. चवदु्यत वियस ‘व्होल्टेज’ शब्दाशी समानाथी असून त्यािे मापन ‘व्होल्ट’ या 
एककानेि करिाि. 
 

Potential difference वचोभेद 
 

दोन कबदंूमधील (ककवा त्याचं्या स्थानावरील) वियस्वामध्ये असलेला फरक. या फरकामुळेि 
चवदु्यत प्रवाह सुरू होण्यािी शक्यिा असिे. १ एकक धन चवदु्यतउच्चय एका कबदूपासून दुसऱ्या 
कबदूपयंि नेिाना कराव ेलागणारे कायय म्हणजेि त्या कबदूमधील चवदु्यत विोभेद. (अथाि हे कायय 
म्हणजे १ धन उच्चय एका कबदूपासून दुसऱ्या कबदूपयंि नेिाना खिावी लागणारी शस्क्ि). जेव्हा, १ 
धनउच्चय अ कबदूपासून ब कबदूकडे नेिाना, बाह्य शस्क्ि वापरावी लागिे िेव्हा ब कबदूिे 
स्स्थचिवियस्व अ कबदूिील वियस्वापेक्षा जास्ि आहे असे मानिाि. 

 
potential energy स्स्िनिज शस्क्ि 
 

स्थानामुळे चनमाण झालेली शस्क्ि. कोठच्याही पदाथाि ककवा व्यूहाि असलेली स्स्थचिज शस्क्ि 
म्हणजे िो पदाथय ककवा िो व्यूह एखाद्या चवचशष्ट (पूवय चनयोचजि) स्थानापासून नव्या स्थानापययि 
आणण्यासाठी (नेण्यासाठी) अवश्य कराव ेलागणारे कायय. अथाि, अशा वळेी व्यूहामधील वगेीय 
शक्िीि फेरफार होिा कामा नये. 

 
potential series नवदु्यत् वचषस्  श्रेणी 
 

(पाहा electro –chemical series) 
 
potentiometer वचषस्व मापक 
 

चवदु्यत वियस्वािी राचश मोजण्यािे एक चवशिे प्रकारिे यंत्र. त्यािला मुख्य भाग असा असिो की िी 
राचश मोजण्यासाठी एका विोभेदािी दुसऱ्या विोभेदाशी िुलना करावयािी असिे ककवा िे दोन्ही 
समिोल (सममूल्य) करावयािे असिाि. असे करण्यासाठी कमी जास्ि करिा येण्यासारख्या 
रोधकािंी आचण योग्य मापािा स्स्थर प्रवाह यािंी, ककवा कमीजास्ि करिा येण्यासारख्या प्रवाहािी 
आचण स्स्थरमूल्यािा रोधक यािंी करावयािी असिे. 
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pound पौंड 
 

वजनािे चब्रचटश एकक. इंपीचरअल स्टँडडय पौंडामधील वस्िु. अशी वस्िु बोडय ऑफ रडे स्टँडडयस्  
ऑचफसाि प्लाचटनम चििीच्या रूपाि ठेचवली आहे. १ पौंड = ४५३·५९२ ग्राम 

 
pound calorie पौंड-कॅलिी 
 

सेंचटगे्रड िपमानाने मोजलेले उष्ट्णिा-एकक या अथी. 
 
pound degree पौंड-अशं (िपमाि) 
 

एक पौंड पाण्यािे िपमान एक अंश वाढचवण्यासाठी लागणारी उष्ट्णिा. “एक पौंड चडग्री सेंचटगे्रड” 
म्हणजे १ पौंड पाण्यािे िपमान १० सें. येवढ्याने वाढचवण्यास लागणारी उष्ट्णिा. याला ‘ सेंचटगे्रड 
उष्ट्णिा एकक’ अथवा ‘पौंड कॅलरी’ अशीही नाव ेआहेि. 
‘पौंड-चडग्री फारेन्हाइट’ म्हणजे १ पौंड पाण्यािे िपमान १°F येवढ्याने वाढचवण्यास लागणारी 
उष्ट्णिा. 

 
poundal पौंडल 
 

फूट-पौंड-सेकंद पििीिले पे्ररकािे चनरपेक्ष एकक. १ पौंडल म्हणजे १ पौंड वस्िुमानाि ‘१ फूट 
दर सेकंद दर सेकंद’ एवढा प्रवगे चनमाण करण्यासाठी लागणारा पे्ररक. 

 
powder चूणष 
 

घन पदाथािी बारीक पूड. कणािंा आकार सुमारे १ िे १००० मायिोन. 
 
powder metallurgy धािुचूणष नवज्ञाि 
 

चविळचवणे, साच्याि ओढणे, इत्यादी चिया टाळून वगेवगेळ्या आकाराच्या धािूच्या चजनसा 
बनचवण्यािी पििी. ह्या पििीप्रमाणे ठराचवक आकाराच्या साच्याि, उच्च िपमानाला, धािूिूणय 
जाळणे ही चिया आवश्यक असिे. (प्लास्स्टकिे पदाथय करण्याच्या पििीप्रमाणेि काहीशी ही 
पििी आहे.) 

 
powder method चूणषपद्नि 
 

क्ष चकरणािंा उपयोग करून स्फचटकािंी परीक्षा करण्यािी एक रीचि. ज्यामंध्ये अनेक स्फचटकी 
घटक एकत्र झालेले आहेि अशा घनरूपी धािंूिी परीक्षा करण्यासाठी ही रीचि वापरली जािे. 
वडेेवाकडे, म्हणजे चनयचमि आकृचि नसलेल्या, स्फचटककणािंी परीक्षा करिाना अशाि प्रकारिी 
रीचि वापरिाि. 
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(पाहा Debye-Scherrer ककवा Hull method) 
 

power कायषत्विा 
 

वास्िवशास्त्राि, चदलेल्या कालावधीि झालेले कायय. काययत्वरा = (पे्ररक X अंिर)/काल. 
 
power घाि (गनणि) 
 

ab या पदाि b हा घािाकं समजिाि. 
 
power factor कायषत्विा-गुणक 
 

चवदु्यत शास्त्राि, काययप्रवण काययत्वरा आचण भासमान काययत्वरा यािें गुणोिर. यािायािी 
चवदु्यत प्रवाहाि प्रवाह आचण व्होल्टेज याचं्यामधील स्स्थचिकोनािी कोज्या (कोसाइन.) 

 
power gas इधंि 
 

(पाहा producer gas) 
 
power of a point with reference to a circle वृत्त-सापेक्ष सामथ्यष 
 

P या. कबदूिून एका विुयळास छेदणारी जीवा काढली असिा जर िी विुयळास A आचण B कबदंूि 
छेदील िर PA X PB या गुणाकारास P िे वृत्तसापेक्ष सामर्थ्यय असे म्हणिाि. ‘कबदूिी व्यापनशस्क्ि’ 
अथवा ‘कबदं्विर गुणाकार’ अशाही संज्ञा आहेि. 

 
power of a point with respect to a sphere गोल-सापेक्ष सामथ्यष 
 
power series घाि श्रेणी 
 

घािाकं िमािमाने वाढि जािो अशा पदािंी श्रेणी a0 + a1x + a2x2+. . . . . + anxn +. . . . 

अथवा  
 
Pr 
 

(१) पे्रचसओचडचमअम या मलूद्रव्यािे चिह्न.  
(२) रसायनशास्त्राि, मूलक ‘प्रोचपल’ यािा सकें्षप. 
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praseodymium पे्रनसओनडनमअम 
 

आविी कोष्टकाि दुर्ममळ अथयस् पैकी धािुरूप मूलद्रव्य. वले्शबाख यानंी १८८५ मध्ये शोचधले. आणव 
िमाकं : ५९; आणव भार : १४०·९२; चवलय-कबदू : ९४०° सें॰.; सापेक्ष घनिा : ६·४७५; संयुजा :३ 
अथवा ४ ; चिह्न :Pr 

 
precession पिाचंि 
 

वलन करणाऱ्या समात्री पदाथािा वलनाक्ष आस्िे आस्िे एक शंक्वाकृचि चनमाण करिो. या 
आकृिीिा चशरोकबदु मध्यका संपाि असिो. वलनाक्षाच्या चदशमेध्ये आस्िे आस्िे बदल होण्यािे 
कारण, त्यावर एक लहान (मूल्यािा) पीळ पाडणारा पे्ररक कायय करीि असिो हे होय. चफरि 
असणाऱ्या भोवऱ्यामध्ये हाि प्रकार दृष्टीस पडिो. 

 
precession axis पिाचंि –अक्ष 
 

(पाहा axis of precession) 
 
precipitate निके्षप, साका 
 

एखाद्या रासायचनक चवचियाकारकामुळे ककवा काही वास्िवीय प्रचियेमुळे एखादे घन ककवा द्रव 
अचवद्राव्य होऊन, चवद्रवािून बाहेर पडून, भाडं्याच्या िळाशी साििे. अशा घन ककवा द्रव 
पदाथाला चनके्षप म्हणिाि. 

 
precipitate (to) निके्षपण होणे / किणे 
 

(१) चवद्रवािून अचवद्राव्य होऊन बाहेर पडणे. 
(२) अचवद्राव्य होऊन चवद्रवािून बाहेर पडण्यास आचण िळाशी जमनू बसण्यास भाग पाडणे. 

 
precipitation निके्षपण 
 

चवद्रवािील पदाथाि एखाद्या योग्य चनके्षपकािी भर घालून, चनके्षप रूपाि एक अचवद्राव्य संयुग 
ियार करून, िे िळाशी जमवनू ठेवण्यािी चवचिया. 

 
precision पनिस्च्छन्निा, अचूकपणा 
 

कोणिेही मोजमाप ककवा परीक्षण करून चनष्ट्किाि चबनिूकपणा चकिपि आहे िे दशयचवण्यासाठी 
दशाशं चिह्नापलीकडे (शक्य िेवढे) जास्ि अंक देण्यािी रीचि. अथाि चबनिूकपणा केवळ जास्ि 
अंक दशयचवण्याि नसिो. िो सवयस्वी मूळच्या मोजमापािि असावा लागिो. accuracy आकड्या ं
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िील चबनिूकपणा दशयचविे. precision रीचि आचण कायय करण्यािे कौशल्य यामधील नेमकेपणा 
दशयचविे. 

 
pressure दाब, दमि 
 

पदाथाच्या पृष्ठावर दर िौरस सेंचटमीटरवर इिके डाईन अशा रीिीने ‘दाब’ दशयचविाि. 
 
pressure filtration दमिनसद् गालि 
 

गाळल्या जाणाच्या द्रवा (पदाथा) वर दाब देऊन त्याला गाळणीिून जोराने ढकलणे ककवा 
गाळणीिून बाहेर खेिनू घेणे. 

 
primary carbon atom प्रािनमक काबषि अणु 
 

काबयनी रसायनशास्त्राि, ज्याच्या सयुंजा-पाशापकैी फक्ि एकि पाश दुसऱ्या काबयन अणूबरोबर 
जोडला गेला आहे अशा काबयन अणूला हे नाव देिाि. 
 

primary colours प्रािनमक वणष (अिेकवचि) 
 

लाल, चपवळा आचण चनळा हे प्राथचमक वणय मानिाि. सुमारे शभंर विापूवीि असे दाखचवले गेले की 
या िीन प्राथचमक वणांिे योग्य चमश्रण करून कोठिाही रंग ककवा छटा बनचविा येणे शक्य आहे. 
सध्या ह्याि माचहिीिा रंगीि फोटोग्राफीसाठी उपयोग केला जािो. 

 
primary cosmic rays प्रािनमक वैर्श् नकिण 
 

(पाहा cosmic rays) 
 
primary dark space प्रािनमक कृष्ट्ण अवकाश 
 

(पाहा Aston dark space) 
 
primary electron प्रािनमक इलेक्राि 
 

प्राथचमक उत्सजयनािून चनमाण होणारा (बाहेर पडणारा) इलेक्रान. 
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primary emission प्रािनमक उत्सजषि 
 

अणूमधील सूक्ष्म घटकािे ककवा चवदु्यत्किुयकीय प्रारणािे उत्सजयन. हे उत्सजयन पदाथावर पडले िर 
त्यािून दुय्यम उत्सजयन सुरू होिे. अथाि या दुय्यम उत्सजयनािही सूक्ष्म घटककण ककवा प्रारण 
आढळिाि. 

 
primary radiation प्रािनमक प्रािण 
 

(१) (पाहा primary emission) 
(२) क्ष चकरणाच्या संदभाि, क्ष चकरण नचलकेमधल्या प्रचि-ऋणप्रस्था (अँचटकॅथोड) पासून 
उत्सर्मजि होणारे चकरण. 

 
prime factors अनवभाज्य अवयव 
 

ज्या अचवभाज्य अंकाचं्या गुणाकारािून चदलेली संख्या ियार झालेली असिे िे अवयव. 
उदा. २, ३, ७ हे ४२ िे अचवभाज्य अवयव. 

 
prime meridian संदभष मध्यमंडळ 
 

रेखाशं मोजण्यासाठी साकेंचिक प्रारंभ-स्थानािून जाणारे याम्योिर-वृि. इंग्लंडमधील ग्रीचनि 
वधे-शाळेिून जाणाऱ्या वृिाशी रेखाशं ०° मानिाि. 

 
prime numbers अनवभाज्य अकं 
 

ज्या अंकानंा १ या अंकाव्यचिचरक्ि दुसऱ्या कोणत्याही अंकाने भाग जाि नाही असे अंक. उदा॰; 
५३ = ५३ X १ हा अचवभाज्य अंक आहे, परंिु  ५१ = १७ X ३ हा अचवभाज्य अंक नाही. 

 
principal axis of a lens भभगाचा प्रधाि अक्ष 
 

कभगाच्या गोलाकृिी पृष्ठाचं्या वििा–मध्यामंधून जाणारी सरल रेिा. दोहोंपैकी एक पृष्ठ सपाट 
असेल िर प्रधानाक्ष त्या पृष्ठाशी लंब असिो आचण िो गोलाकृिी पृष्ठाचं्या वििा-मध्यािून जािो. 
 

principal focus of a lens भभगाचे प्रधाि कें र्द्, िानभ 
 

प्रकाशचवज्ञानाि, कभगाच्या प्रधान अक्षाशी समािंर असलेले चकरण, प्रणमनानंिर, ज्या कबदूि 
एकचत्रि होिाि िो कबदु. 
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principal parameter of a conic शाकंवाचे प्रधाि चल पनिमाण 
 

कें चद्रका. कें द्रािून प्रधान अक्षाशी काटकोनाि काढलेली सरल रेिा. चहिी लाबंी चदग्दर्मशकेपासून 
कें द्रा पयंिच्या अिंरायेवढी असिे. 

 
principal value of an inverse trigonometric function नत्रकोणनमिीय पयंस्िफलाचे प्रधाि मूल्य 
 

कंस ज्या (arc-sine), कंस-छे, (arc-secant) इत्यादींच्या संदभाि सवाि लहान कोन. 
 
principle गुणदशषक पदािष 
 

रसायनशास्त्राि, वानसजन्य संयुगाला त्यािे स्वाभाचवक गुण देणारा पदाथय. 
 
principle of duality नि-प्रकाि ित्त्व 
 

भौचमचिक चसिािंाि “रेिा व कबदु” हे युग्म, “स्पशयरेिा व स्पशयकबदु” हे युग्म, “एकरेखीय व 
एकसापंाचिक” अशा शास्ब्दक जोड्यािंील शब्दािंी अदलाबदल करून एका चसिािंावरून दुसरा 
चसिािं ियार करण्यािे ित्त्व. 

 
principle of least time नकमाि कालाचा नियम 
 

(पाहा Fermat’s principle) 
 
principle of proportional parts प्रमाणपद नवभाग नियम 
 

एखाद्या राशीमध्ये चिच्याि अल्पाशंाने वाढ केली िर मूळ राशीिा आचण वाढलेल्या राशीिा 
लागचरिम साधारणपणे त्याि (वाढीच्या) प्रमाणाि असिाि. 

 
principle of stationary time स्स्ििकालाचे ित्त्व 

 
(पाहा Fermat’s principle) 

 
prism नचनि 
 

ज्यािा पाया आचण चशर, ककवा दोन्ही बाजू, एकरूप आचण समािंर बहुभजु असिाि असा घन 
पदाथय. पायािा आचण चशरोभागीिा बहुभजु त्याचं्या कोपऱ्याशी सरलरेिानंी जोडलेले असिाि. 
त्यामुळे चििीच्या बाजूिी पृष्ठे समािंरभजु िौकोन असिाि. ज्या चििीिी उभी कड पायाशी 
काटकोनाि असिे चिला समचिचि (right prism) म्हणिाि. चत्रकोणी पाया असलेल्या चििीला 
चत्रकोणचिचि (लोलक) असे नाव आहे. 
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prismatic नचिीय 
 

चििीसंबधंी ककवा चििीसमान गुण असणारे. 
 
prismatic surface नचिीय पृष्ठ 
 

ज्यापासून चििीिी बाजू बनलेली असिे िे पृष्ठ. एक सरलरेिा, (जनकरेिा generatrix), दुसऱ्या 
एका स्स्थर रेिेच्या, (चदग्दर्मशकेच्या directrix), अनुरोधाने समािंर चफरि राचहल्याने ियार होणारे 
पृष्ठ. पायासाठी योजलेल्या सरलरेिाचंकि आकृिीवरून जनकरेिा चफरवावयािी असिे. 

 
prismatoid 
 

एक चवशिे प्रकारिा बहुपृष्ठक. यािे चशरोकबदू पायाच्या ककवा चशराच्या समािंर प्रिलाि असिाि. 
 
probability संभव 
 

एखादी घटना घडून येण्यािी शक्यिा. इष्ट घटना काही ठराचवक प्रकारेि घडावयािी असिे. 
चजिके वळेा घटना घडून येिे िी संख्या = a; चजिके वळेा घडि नाही िी संख्या b; येवढ्यावरून 
घटना घडण्यािा सभंव = a/a+b 

 
probable error संभविीय चूक 
 

एकसारख्या (समान) प्रयोग-कृत्याि ककवा गचणि-कृत्याि आढळणाऱ्या िुकािंी सरासरी काढून 
संभवनीय िुकेिा अंदाज करिा येिो. 

 
problem कूि, समस्या; उदाहिण 
 

ज्या प्रश्नािे उिर शोधावयािे असिे िो. 
उदाहरण = प्रश्न. ‘उदाहरण’ शब्दािा ‘नमुना’ असा अथय येथे योग्य नव्हे. 

 
producer इधंि-वायु-उत्पादक 
 

जळण आचण प्रकाश यासाठी वापरण्याि येणारा वायु ियार करण्यािे उपकरण. 
 

producer gas इधंि-वायु 
 

स्थायु जळणापासून चमळणारा एक ज्वालाग्राही वायु. िापवनू लाल केलेल्या काबयनवर वाफचमचश्रि 
हवा सोडून हा वायु ियार करिाि. काबयनिी उदाहरणे : कोक, दगडी कोळसा ककवा डाबंरी 
कोळसा. ह्या प्रकाराने चमळचवलेल्या वायिू ३०%काबयन मोनॅाक्साइड, १३% हायड्रोजन, २% 
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काबयन डायाक्साईड आचण बाकीिा भाग मुख्यत्व े नायरोजनिा असिो. वाॅटर गसॅ ककवा अधय 
वाॅटरगसॅ. म्हणजे सुधारलेला प्रोड्यसुर गसॅ. (जनरेटर गसॅ, पॅावर गसॅ आचण काही वळेा 
Siemens gas म्हणून ओळखला जािो.) 

 
product गुणाकाि 
 

गचणिाि, एका राशीने दुसऱ्या राशीस गुचणले असिा चनष्ट्पन्न होणारी राचश. चहला गुणाकार 
म्हणिाि. उदा॰, ४ X ५ = २०; a X b X c = abc. 

 
pro-eutectoid 
 

चभन्नावस्स्थक ियार होण्यापूवी घन चवद्रवािून मोकळा होऊन बाहेर पडणारा पदाथय. 
(पाहा eutectic) 

 
profile projection plane बाह्य-आकृनि प्रके्षप –प्रिल 
 

प्रके्षपण कृत्यामध्ये, चक्षचिजसमािंर प्रिलाशी आचण लंब प्रिलाशी काटकोनाि अलसलेले प्रके्षप-
प्रिल. 

 
profilometer बाह्य –आकृनि-मापक 
 

पदाथाच्या आिील व बाहेरील पृष्ठािा खडबडीिपणा मोजण्यािे साधन. 
 
profiloscope बाह्य –आकृनि दशषक 
 

पदाथािी बाह्य आकृचि िपासण्यासाठी, कारखाना, प्रयोगशाळा इत्यादीमध्ये वापरण्याजोगे आचण 
पाहण्यािे साधन. 

 
progression श्रेढी 
 

संख्या, राचश ककवा पचरमाणे सिि ठराचवक प्रमाणाि ककवा ठराचवक चनयमानुसार बदलि 
असिाना त्यािंी िमवार केलेली माडंणी. 
(पाहा arithmetic, geometric and harmonic Progression) 

 
projectile के्षप्य 
 

सुरुवािीला काही वगे देऊन गचिमान केलेला पदाथय. यानंिर अशा के्षप्यावर गुरुत्वाकियणाखेरीज 
दुसरा कसलाि पे्ररक कायय करीि नसिो असे मानिाि. 
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projection प्रके्षपण 
 

एखाद्या पदाथािे ककवा दृश्यािे, दोन अथवा िीन पचरमाणािं प्रमाणबि चित्र ियार करणे. 
भचूमिीि, रेिा ककवा प्रिले चदलेल्या पृष्ठापयंि वाढचवणे. चदलेल्या कबदूपासून ठराचवक रेिेपयंि 
ककवा प्रिलापयंि काढलेली लंब रेिा. एका प्रिलािील आकृिीिे दुसऱ्या प्रिलाि चित्र ियार 
करणे. वास्िवशास्त्राि, फेकणे, इत्यादी. 

 
projection plane प्रके्षप –प्रिल 
 

एखाद्या कबदूिे ककवा आकृिीिे ज्या प्रिलामध्येहोिो. (यालाि propagation fact or transfer 
ratio चित्रण करावयािे असिे िे प्रिल. 

 
projectors प्रके्षपक 
 

वणयनात्मक भचूमिीमध्ये, चदलेल्या कबदूपासून ककवा पदाथापासून प्रके्षप प्रिलापयंि काही संकेिाने 
काढलेल्या रेिा. लंबप्रके्षपन पििीि (ortho-graphic) या रेिा प्रके्षप-प्रिलाशी काटकोनाि 
असिाि. 

 
prolate cycloid 
 

 (पाह trochoid) 
 
prolate spheroid पनिदीघष नववृत्तीय 
 

बृहद  अक्षाभोविी चववृि चफरचवले असिा ियार होणारे चत्रमात्री पृष्ठ. 
 
promethium प्रोमोनिअम 
 

आविी कोष्टकामधील, दुर्ममळ अथयसपैकी धािुरूप मूलद्रव्य. चनसगाि सापडि नाही. हेचरस, इंटेमा 
आचण हॅापचकन्स् यानंी १९२६ मध्ये शोचधले. यािे समस्थानंीय १९४५ मध्ये मेचरस्न्सक, ग्लें डेनीन 
आचण कोचरएल यानंी ियार केले. युरेचनअम चवदलनाि न्यूरान-प्रवर्मिि समस्थानीयािें 
वस्िुिािमाकं १४७, १४९; आणव िमाकं : ६१; सवाि जास्ि आयुमानाच्या समस्थानीयािा 
आणवभार : १४५; चिह्न : Pm 

 
promoter उत्तजेक 
 

रसायनशास्त्राि, चनदेशकाि चमसळला असिा चनदेशकािी चिया प्रवचेगि करणारा पदाथय. 
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proof resilience 
 

स्वाग्रही िाण पडलेल्या वस्िूमध्ये जास्िीि जास्ि एकचत्रि झालेली शस्क्ि. 
 
propagation प्रसाि 
 

(१) एखादा पचरणाम ककवा एखादी गचि, यािंा प्रवास ककवा त्याचं्याि वाढ होणे म्हणजे प्रसार 
(अथाि हे सवय कोणत्याही माध्यमािून घडिे). 
(२) पचरणाम ककवा गचि, चवशिेिः कंपन ककवा िरंग यािें माध्यमाि होणारे संिमण. 
 

propagation factor प्रसाि-गुणक 
 

(पाहा propagation ratio) 
 
propagation ratio प्रसाि-गुणोत्ति 
 

एका िरंगाि, दोन कबदंूशी असणाऱ्या प्रसरािें गुणोिर. हे एका सचदशाने दशयचवले जािे. त्याि 
परम-प्रसर आचण स्स्थचिकोण यािंा समावशे होिो. (यालाि propagation fact or transfer ratio 
transfer factor अशी नाव ेआहेि.) 

 
proper fraction सिल अपूणांक 
 

ज्या अपूणांकाि अंश छेदापेक्षा लहान असिो िो. उदाहरणाथय : ⅖. अशा अपूणाकािें मूल्य 
शून्यापेक्षा जास्ि आचण एकापेक्षा कमी असिे. 

 
proper intergral युक्ि भकवा उनचि संकलक 
 

ज्या वळेी संकलकािील कलनीय राचश (integrand) संकलनसीमाचं्या मधल्या िलमूल्याने अ-
सान्ि (non-finite)होि नाही व संकलन-सीमा सान्ि (finite) असिाि त्या वळेी हा संकलक 
उचिि संकलक जाणावा. 

 
proportion प्रमाण 
 

ज्या समीकरणामध्ये प्रत्येक बाजू गुणोिरूपाि असिे. जेव्हा िार राशींपैकी, पचहलीिे दुसरीशी 
असणारे गुणोिर आचण चिसरीिे िौथीशी असणारे गुणोिर सममूल्य असिाि िेव्हा त्या राशी 
प्रमाणाि आहेि असे म्हणिाि.उदा॰. ३ : ४ : :१५ : २० 
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proportional प्रमाणाि, प्रमाणपद 
 

दुसऱ्या राशीशी प्रमाणाि असलेले पद. उल्लेख केला नसिाना प्रमाण सम आहे असे मानिाि. 
व्यस्ि प्रमाण, व्यस्िवगय प्रमाण असे काही चवशिे असिे िेव्हा िसा स्पष्ट उल्लखे करावा लागिो. 

 
proportional equation प्रमाण-समीकिण 
 

दोन सममूल्य गुणोिरापंासून बनलेले समीकरण. 
लेखनपिचि :- a/b : c/d ; ad = bc. 

 
proportional parts 
 

(पाहा principle of proportional parts) 
 
proportionality प्रमाण (बद्) िा 
 

(पाहा limit of proportionality, range of proportionality) 
 

proposition नसद्ािं, नवधाि 
 

एखाद्या घटनेिी सत्यिा पटवनू देण्यासाठी सुसूत्रपणे केलेले चवधान. जे चवधान, चसि न करिा, 
गृहीि धरावयािे असिे त्याला गृहीिक (axiom) म्हणिाि. आचण जे चवधान चसि करून 
दाखवावयािे असिे, ककवा चसि करिा येिे, त्याला चसिािं (theorem) म्हणिाि. 

 
propyl- प्रोनपल- 
 

एक एकसंयुजी मूलक,- C3 H7-, संके्षप : Pr 
 
protactinium प्रोिॅस्क्िनिअम 
 

आविी कोष्टकािील पािव्या गटािले अत्यिं दुर्ममळ धािुरूप चकरणोत्सारी मूलद्रव्य ओ. हान 
आचण एल. माइटनर यानंी १९१७ मध्ये शोचधले. यालाि पूवी protactinium असे म्हणि. 
आणव भार : २३१; संयुजा : ५; चिह्न : Pa 

 
protein प्रोिीि 
 

वनस्पचि आचण प्राचणमात्र यािील काबयनी वस्िूमध्ये आढळणारे एक अत्यिं गंुिागंुिीिे 
नायरोजनयुक्ि काबयनी सयुंग. मनुष्ट्य आचण प्राणी यानंा अन्न म्हणून अत्यावश्यक. 
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protium प्रोनिअम 
 

हायड्रोजनिा सवाि हलका समस्थानीय (1H1) नेहमीच्या हायड्रोजनमध्ये हा ९९.९८% आढळिो. 
 
proton प्रोिाि 
 

अणूमधील सूक्ष्म घटक. रदरफडय यानंी १९२० मध्ये शोचधला आचण प्रत्यक्षाि, िो हायड्रोजनिे 
अणुगभय असल्यािा चनवाळा चदला. प्रोटानमधील वस्िु, इलेक्रानमधील वस्िूपेक्षा, १८४५ पटीने 
जास्ि असिे, परंिु न्यरूानमधील वस्िूपेक्षा ककचिि कमी असिे. 
 
प्रोटान वस्िु =१·००७५८ a.m.u. 

=१·६७१४८×१०–२४ ग्राम 
= ९३८ ·२ Mev (शस्क्ि-मापाि). 

 
प्रोटानवर धन (चवदु्यत)उच्चय असिो. त्यािे मूल्य इलेक्रानवरील (ऋण) उच्चयाएवढेि म्हणजे 
४·८०२५ X १०-१० c. s. u. अथवा १·६०२०३ X १०-२० e. m. u.,  
अणुगभाि फक्ि प्रोटान आचण न्यरूान असिाि. 
(या दोघानंा चमळून न्यूस्क्लआन अशी संज्ञा आहे.) अणुगभािील प्रोटान-संख्या आणव 
िमाकंायेवढी असिे (सवय समस्थानीयािंी प्रोटानसंख्या अथवा आणव िमाकं समान असिाि). 
प्रोरान आचण न्यूरान यािंी बरेीज त्याचं्या वास्िविमाकंा येवढी (mass number ) असिे. 

 
proton donor प्रोिाि दािा 
 

रसायनशास्त्राि, हायड्रोजन आयन (H+)देणारा पदाथय. 
 
proton microscope प्रोिाि-सूक्ष्मदशषक 
 

पाचरसमधील कॅालेज ऑफ फ्रान्स येथे ियार केलेले एक प्रकाशीय उपकरण. यामध्ये ६००,००० 
पटवधयन होऊ शकिे. अथाि, त्या कारणाने हे यतं्र इलेक्रान मायिोस्कोपपेक्षा सहापट जास्ि 
प्रभावी असिे. 

 
proton synchroton प्रोिाि नसन्िोरोि 
 

या यंत्रामध्ये प्रोटानािंा वगे अचिशय वाढचविा येिो व त्यामुळे त्यािंी वगेीय शक्िीही अचिशय 
वाढिे. 

 
protoxide प्रोिॅाक्साइड 
 

आक्साइडच्या श्रेणीिील, आस्क्सजन अणूंिी सवाि कमी संख्या असणारे ऑक्साइड. 
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protractor कोिमापक 
 

कोन मोजण्यािे साधन. 
 
proximate analysis सामान्य पृिक्किण 
 

(पाहा ultimate analysis) 
 
proximity effect सानन्नध्य पनिणाम 
 

एखाद्या वाहक पदाथाच्या अवच्छेदामधून जाणाऱ्या चवदु्यत्प्रवाहािी वाटणी चविम रीिीने झालेली 
आढळिे. शजेारच्या वाहकािून जाणाऱ्या (चवदु्यत) प्रवाहाि फेरफार झाल्याने असे घडिे. 

 
pseudo crystalline छद् म-स्फनिकी 
 

स्फचटक नसलेला पदाथय. अशा पदाथाच्या रिनेि खरे स्फचटक नसिाि. परंिु एकंदर रिनेमध्ये 
असा व्यवस्स्थिपणा असिो की द्रव ककवा अस्फचटकी घन ह्याचं्यापेक्षा छदम् -स्फचटकािूंन 
उद भवलेला चववियनआकृचि-चवशिे चभन्न असिो. 

 
pseudo-morph छद् म-रूपी 
 

स्विःच्या रूपापेक्षा चनराळेि भचूमिीिे रूप धारण करणारा स्फचटक. जेव्हा मूळच्या खचनजािील 
रेणू दुसऱ्या पदाथामुळे प्रचिस्थाचपि होिाि िेव्हा असले छद रूपी पदाथय बनिाि. 

 
Pt 
 

मूलद्रव्य प्लाचटनमिे चिह्न. 
Pu 
 

मूलद्रव्य प्लुटोचनअमिे चिह्न. 
 
pulsating current स्पंदमाि प्रवाह 
 

सरल प्रवाह आचण यािायािी प्रवाह याचं्या चमश्रणािून चनमाण झालेला चवदु्यत प्रवाह. यामध्ये 
प्रवाहािे मूल्य बदलि असिे िरी चदशा बदलि नाही. 

 
pulse स्पंद 
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फार थोडा वळे चटकणारा फेरफार ककवा बदल. ज्या िरंगाि, माध्यमािील प्रत्येक कबदूशी 
आढळणारे, अपसरण अपयायी असिे िो. स्पंद होिो त्या वळेी अपसरण घडिे, परंिु नंिर लगेिि 
माध्यम मळूच्या अवस्थेि परििे. 

 
pure imaginary केवल असत्  
 

√-1 यास केवल –असत म्हणिाि. 
 
pure mathematics शुद् गनणि 
 

या प्रकारच्या गचणि-शाखेि िाचत्त्वक आचण मूलभिू कल्पनािंी ििा करून त्यािंी वाढ करण्याि 
येिे. अशा प्रकारच्या गचणिािा ित्काळ लाभ म्हणजे त्या शास्त्रािी भचूमका जास्ि जास्ि भक्कम होि 
जािे. कालािंराने होणारा लाभ, म्हणजे यािून चमळचवलेल्या ज्ञानािा पुढेमागे भौचिक, यंत्रचवज्ञान, 
वगैरे शाखाि होणारी प्रगचि. या शाखेला abstract mathematics ककवा िार्मकक गचणि असेही 
म्हणिाि. 

 
putrefaction कुजणे 
 

बॅक्टेचरआंच्या चियेमुळे मृि जनावराचं्या पेचशका इत्यादी काबयनी वस्िंूिे प्रगचिशील चवघटन. 
 
pyknometer घििामापक 
 

पदाथांिी, चवशिेिः द्रवरूप पदाथािी, घनिा मोजण्यािे उपकरण. यामध्ये आकारमान कायम 
ठेवनू चभन्न पदाथांिी वजने घेिली जािाि. यालाि व्यास्प्िमापक म्हणिा येईल. 

 
pyramid नपिानमड, पृष्ठसूनच 
 

एक चवशिे प्रकारिी घनाकृचि. या आकृिीिा पाया सरलरेिाचंकि बहुकोन (बहुधा िौकोन) असून, 
बाजूिी पृष्ठे चत्रकोणाकृिी असिाि. चशरोकबदूला चपराचमडिे चशखर म्हणिाि. 

 
pyramidal surface नपिानमड पृष्ठ 
 

चपराचमड आकृचि धारण करणाऱ्या घनािे, पायाव्यचिचरक्ि, पृष्ठ. एक सरळरेिा (generatrix, 
जनकरेिा) दुसऱ्या एका स्स्थर रेिेच्या (चदग्दर्मशका, Directrix) अनुरोधाने, आचण एका स्स्थर 
कबदूिून जाईल अशा बेिाने चफरल्यामुळे ियार होणारे पषृ्ठ. पायासाठी योजलेल्या सरलरेिाचंकि 
आकृिीवरून जनकरेिा चफरावयािी असिे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

pyranometer पायषिामापक 
 

आकाशािी प्रकाश-पाययिा मोजण्यािे उपकरण. सूयय प्रकाश आकाशाि चकिी शोचिला जािो त्यािे 
मोजमाप होऊ शकिे. 

 
pyrite पायिाइि 
 

सल्फाइड खचनजाचं्या गटािी साचंधक संज्ञा. उदा॰, लोह पायराइट (Fes), िाबंे पायराइट 
(CuFeS). 

 
pyroheliometer सूयषप्रािण-िीव्रिामापक 
 

सूययप्रारणािी िीव्रिा मोजण्यािे यंत्र. 
 
pyro-उष्ट्म, उग्र 
 

उष्ट्णिा, ज्वलनदशयक उपपद. (ग्रीक भािेि pyro = अस्ग्न) 
 
pyro-conductivity उग्र िपमािािील वाहकिा 
 

वाढत्या िपमानामुळे चनमाण होणारी (चवदु्यत) वाहकिा, चवशिेेकरून हा प्रकार पदाथय चविळि 
असिाना आढळिो. असले पदाथय हवचे्या साधारण िपमानाि आचण घनावस्थेि बहुधा अवाहक 
असिाि. 

 
pyroelectric िापनवदु्यदीय 
 

चवदु्यत् दृष्ट्या चदशादेशन घडचवण्यािा ककवा दशयचवण्यािा गुण ज्यामध्ये आढळिो िो पदाथय. 
असल्या पदाथाि िपमान-फरक घडचवले िर त्यावर चवदु्यतउच्चय ियार होिाि. काही असमात्र 
स्फचटकाि हा गुण आढळिो. 

 
pyro-electricity िापनवदु्यत् 
 

पायरो-इलेस्क्रक जािीच्या पदाथांि चनमाण होणारी वीज. िपमानाि फरक घडवून आणले िर 
असे होिे. 

 
pyrolysis 
 

उष्ट्णिेने होणारे काबयनी पदाथांिे चवघटन. 
 



 अनुक्रमणिका 

pyrometer उग्र-िपमापक 
 
उच्च िपमान मोजण्यािे साधन. खालील मुख्य प्रकार असे :- 
(१) resistance p. चवदु्यत रोध उग्र — 
िपमानानुसार चवदु्यत रोधकिेि पडणाऱ्या फरका वर आधाचरि. 
(२) thermoelectric p. उष्ट्मयुग्मी उग्र— 
 उष्ट्म युग्माच्या ित्त्वावर आधाचरि. 
(३)optical p. प्रकाशीय उग्र — 
ज्यािे िपमान मोजावयािे त्याच्या वणािी दुसऱ्या प्रमाचणि िप्ि पदाथाच्या वणाशी िुलना 
करण्याि येिे. 
(४) radiation p. प्रारण उग्र– 
उष्ट्ण प्रारणाच्या मोजणीवर आधाचरि. 
(५) photoelectric p. प्रकाशचवदु्यत   उग्र— 
उष्ट्ण पदाथािून बाहेर पडणाऱ्या दृश्य प्रकाशीय प्रारणािी (म्हणजे प्रकाश-चवदु्यत इलेक्रानािंी) 
मोजणी करण्यावर आधाचरि. 

 
pyrometric cone िपमापक शंकु 
 

मािीिा, शाडू मािीिा ककवा कािेसारख्या द्रव्यािा शकूं. यािील घटकद्रव्ये अशा रीिीने 
चनवडलेली असिाि की चमश्रणािे िपमान वाढचवले असिा ठराचवक िपमानाि िो पदाथय मऊ 
होऊ लागिो. चनरचनराळ्या द्रव्यांिे शकुं ठराचवक िपमानासाठी वापरिाि. 

 
pyrometry उग्र-िपमापि-शास्त्र 
 

उग्र िपमान मोजण्यािे शास्त्र व पिचि. 
 
pyrophoric alloys 
 

सामान्यिः लोह आचण सीरीअम यािंी संचमश्रणे. घियणाने ह्यािून चठणग्या चनघिाि. चसगारेट 
लाइटरसाठी अशी संचमश्रणे वापरण्याि आहेि. 

 
pyro-stat उग्र िपमाि नियतं्रक 
 

उग्र-िपमानािे चनयंत्रण करण्यािे साधन. 
 
pyro-total radiation pyrometer 
 

उष्ट्म युग्म वापरून बनचवलेले उपकरण. प्रारणािून आलेली उष्ट्णिा युग्मावर पडिे, व त्याि 
चवदु्यत प्रवाह चनमाण होिो. या ित्त्वावर हे आधारलेले आहे. 



 अनुक्रमणिका 

pythagorean theorem पायिागोिसचा नसद्ािं 
 

काटकोन चत्रकोणाि, कणािा वगय दोन्ही भजुाचं्या वगाच्या बेरजेयेवढा असिो. a2+b2=c3. कोन 
a∧b भजुामधील कोन काटकोन असला पाचहजे. ही अट. 

 
Q 
 

Q गुणकािे चिह्न. 
 
Q –factor क्य-ूगुणक 
 

चवदु्यत् वलये, धारणा आचण संवादी-सरणी याचं्या उपयुक्ििेिे (काययक्षमिेिे) माप. सरणीिील 
एकंदर (आयाि) शस्क्ि आचण अपिचयि झालेली शस्क्ि याचं्या गुणोिरािे दशयन या गुणकाने 
घडिे. 

 
quadrant पाद 
 

वृिािा एक ििुथांश भाग. काटकोनाि असलेल्या दोन चत्रज्या आचण त्याचं्यामधील वृि-िाप अशा 
पादाच्या सीमा असिाि. वृिमध्याशी वृििापािा (संमुख) कोन काटकोन असिो आचण चत्रज्या 
साधारणपणे, आडवी आचण उभी अशा मानण्यािा संकेि आहे. 

 
quadrantal पादसम 
 

(१) कोणत्याही मापािा ििुथांश. 
(२) वृि-पादासबंंधी. 

 
quadrantal triangle 
 

गोलीय चत्रकोणचमिीि, ज्या गोलीय चत्रकोणािी एक भजुा ९०° व्यापिे, असा चत्रकोण. 
 
quadratic निघाि; वगषयुक्ि 
 
quadratic equation निघाि समीकिण 
 

अशा प्रकारच्या समीकरणाि फक्ि एकि अज्ञाि असून िे चद्वघािाि असल्याने त्यािी दोन मूल्ये 
असू शकिाि. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

quadratic surd निमूल किणी 
 

जेव्हा एखादी सखं्या दुसऱ्या संख्येिा पूणय वगय नसिे िेव्हा चिच्या वगयमूळाला चद्वमूल करणी 
म्हणिाि. 

 
quadratic trinomial निघाि नत्रपद 
 

िीन पदािें वाक्य. यामध्ये अज्ञािािा सवाि मोठा घाि, चद्वघाि (वगय), असिो. 
उदा. ax2 +bx+c 

 
quadric निघािी 
 

गचणिािील पदाि ककवा वाक्याि चद्वघाि असिो िेव्हा. 
 
quadric surface निघाि-पृष्ठ 
 

काटेचशअन चनबधंनव्यूहाि अशा प्रकारच्या पृष्ठािे, बैचजक समीकरणािील, अज्ञाि चद्वघािाि 
असिे. 

 
quadrilateral चिुभुषि, चौकोि 
 

(नाम) िार कोन असलेली सरलरेिाचंकि आकृचि. (चवशिेण) िौकोनासंबधंी. 
 
quadrimolecular 
 

िार रेणू असलेले सयुंग, ककवा त्यासंबधंी. 
 
quadrinomial चिुष्ट्पद 
 

िार पदे असलेले वाक्य. उदा : a+b+c+d 
 
qualitative analysis गुणात्मक पृिक्किण 
 

त्याचं्या प्रचिशि उपस्स्थिीकडे लक्ष न देिा पदाथयरिनेि घटक कोणकोणिे आहेि िे ठरचवणे. 
(पाहा quantitative analysis) 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

quantitative analysis भािात्मक पृिक्किण 
 

पदाथािील घटकािें आपापसािंील वजनी प्रमाण ठरचवणे (कधी वजनाने िर कधी 
आकारमानाने). 

 
quantity पनिमाण, िानश 
 

गचणिामध्ये; अंकगचणिािील, बीजगचणिािील ककवा संगचि-करणािील राचश अथवा मूल्य. 
 
quantized पंुजीकृि 
 

(१) पुंजािें बनलेले ककवा पुजंासंंबंधी. 
(२) पुजंावादािा ककवा पुजंयाचमकािा आधार घेऊन केलेले स्पष्टीकरण. 

 
quantometer सिल-वेध-वणषलेखक 
 

या प्रकारच्या वणयलेखकाि िरंग-लाबंी वगैरे सहजासहजी मोजिा येण्यािी व्यवस्था असिे आचण 
त्यािे कायय इलेक्रानावंर आधारलेले असिे. 

 
quantum पंुज, क्वािं 
 

शक्िीिा एक स्विंत्र गठ्ठा अथवा शक्िीिे एक चवशिे एकक. कोनीय पचरबल ककवा इिर वास्िवीय 
राशींच्या बाबिीिही असे पुजं कस्ल्पिा येिाि. पुंजािली राचश चकमान मूल्यािी आचण अचवभाज्य 
स्वरूपािी असिे. प्रारण शक्िीिा पुंज hν असिो. त्याि h म्हणजे प्लाकंिा स्स्थराकं आचण ν 
म्हणजे प्राणरिरंगािी कंप्रिा (quantum िे अनेकविन quanta) 

 
quantum jump पंुज-उड्डाण 
 

अणूमधील ककवा रेणूमधील शस्क्िपािळीि एकदम (अिानक) होणारा बदल. प्रारणािा एखादा 
पुंज ककवा काही पुंज एकाि वळेी आचण एकदम उत्सर्मजि झाल्याने शस्क्ि-पािळीि बदल होिो. 
या बदलाला उड्डाणािे रूप असिे. 

 
quantum mechanics पंुज-यानभक 
 

अणुरिना आचण ित्संबधंीिे पुंजाचं्या अनुरोधाने घडणारे आचवष्ट्कार, त्यािप्रमाणे त्यािंी कारणे 
इत्याचदकािंा या शास्त्रशाखेि अभ्यास केला जािो. हायझेनबगय याचं्या अचनचिििावादावर ही 
शास्त्रशाखा आधारलेली आहे. धारचणक याचमक, श्रोइकडगर िरंगयाचमक आचण चडराक व जॅाडयन 
यािंी रूपािंर कल्पना या सवय शाखािंा पुंज-याचमकाि समावशे होिो. 

 



 अनुक्रमणिका 

quantum number पंुज-अकं 
 

पुंजावस्थेिा लाक्षचणक पूणांक. चदलेल्या पुंजस्स्थिीशी ककवा अणूंच्या शस्क्िपािळीशी हा अकं 
सहिचरि झालेला असिाना, आणव वणालेखामधील रेिािंी मांडणी दशयचवणाऱ्या सूत्रामध्ये अशा 
प्रकारिे पुजं-अंक आढळिाि. जेव्हा एका पुंज-अंकािा दुसरा (चनराळा) पुंज-अंक बनिो, िेव्हा 
िो फरक प्रारण शस्क्िपुंजाशी ककवा काही चवचशष्ट कंप्रिेच्या प्रकाश-फोटोनशी सबंंचधि असिो. 
 

quantum of action निया-पंुज 
 

प्लाकं यािंा स्स्थराकं h याच्याशी समानाथी. 
 

quantum theory पंुजवाद 
 

माक्स प्लाकं यानंी १९०० साली हा वाद उपस्स्थि केला. सवय प्रकारिी प्रारणशस्क्ि खंडशः सुया 
गठ्ठठ्याचं्या रूपाि, पुंजािं, उत्सर्मजि होिे. गठ्ठठ्याला पुजं म्हणिाि. प्रत्येक शस्क्िपुजं अचवभाज्य 
असिो. ℮ = hv याि e = शस्क्ि, h = प्लाकं स्स्थराकं वv = कंप्रिा. शस्क्ि कणरूप असिे आचण 
कोणत्याही प्रकाराि काही मूलभिू पुंज (चभन्न ककवा समान) एकेरी चकवा पूणय पटीने उपस्स्थि 
असिाि. 

 
quarter wave plate ििंग-पाद पिल 
 

अभ्रकािा ककवा दुसऱ्या एखाद्या चद्व-प्रणमनी स्फचटकी पदाथािा पत्रा, यािी जाडी चवशिे प्रकाराने 
चनचिि केलेली असिे. िेवढ्या जाडीिून प्रकाश गेला असिा, चद्व-प्रणमनामुळे, त्या प्रकाशािील 
साधारण चकरण आचण असाधारण चकरण याचं्यामध्ये एकििुथांश आवृिीिे अंिर पडलेले असिे. 
(पाहा double refraction) 

 
quartic चिुघाि 
 

गचणिाि ज्या िलािा िौथा घाि आढळिो िे पद. 
 
quartz क्वािषझ्, गािगोिी 
 

चसचलकािे स्फचटकरूपी नैसर्मगक खचनज (SiO2). त्याच्या शुि नैसर्मगक स्वरूपाि िे िटकोनी 
वणयहीन स्फचटक असिे. काचठन्य (म्हो श्रेणीि) : ७; सापेक्ष घनिा : २-६६; मध्यम प्रणमनाकं : 
१·५५. 

 
quaternary चिुष्ट्पदी 
 

सामान्यिः िार मूलद्रव्ये ककवा िार घटकािें बनलेले. 



 अनुक्रमणिका 

quaternary alloy चाि मूलर्द्व्याचें संनमश्रण 
 
quaternary compound 
 

सामान्यिः िार वगेवगेळ्या मूलद्रव्यािें एकीकरण, म्हणजेि ज्याच्या प्रत्येक रेणूि िार चभन्न अण ू
आहेि असे संयुग. 

 
quintic पंचघाि 
 

गचणिाि ज्यािा पािवा घाि आढळिो असे पद. 
 
quinary पंचपदी, पंचघिकी 
 

सामान्यिः पाि मूलद्रव्ये ककवा घटक यापासून बनलेले. 
 
quinary alloy 
 

पाि मुख्य मूलद्रव्ये असणारे संचमश्रण. 
 
quinquivalent पंचसंयुजी 
 

पाि सयुंजा असणारे. 
 
quotient भागाकाि 
 

भागण्यािी चिया पूणय केल्याने चमळालेले उिर. भाजकाने भाज्याला चकिीदा भाग जािो िी संख्या. 
 
R 
 

सामान्यिः कोणिाही मलूद (redical) दशयचवणारे रासायचनक चिह्न. 
 
r,  r-unit 
 

(पाहा roentgen) 
 
Ra 
 

रेचडअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 



 अनुक्रमणिका 

RaA, RaB, RaC, RaC’ (RaC1) RaC" (RaC2) RAD, RaE, RaF, RaG 
 
रेचडअम A, रेचडअम B, रेचडअम C इ. मूलद्रव्यािंी चिह्न. (पाहा radium) 

 
racemate िॅसेमेि 
 

रॅसेचमक अम्लािे लवण. 
 
recemation िॅसेमीकिण, बनहिःपूिण 
 

(पाहा racemization) 
 
receme िॅसेम 
 

दचक्षणपचरवलनी आचण वाम-पचरवलनी रूपाचं्या सयंोगाने झालेले संयुग. ह्यामध्ये प्रकाशीय 
चनस्ष्ट्ियिा आढळिे. 

 
recemic compound िॅसेनमक संयुग 
 

टाटाचरक अम्ल रॅसेचमक प्रकारिे संयुग आहे. यािे कारण त्या संयुगािी दोन रूपे आढळिाि. 
टाटाचरक अम्लाच्या एका रूपािा चवद्रव करून त्यािून प्रिल चदशाचदष्ट प्रकाश जाऊ चदला िर 
प्रिलािे वलन (दचक्षण) सव्य चदशनेे घडिे. दुसऱ्या रूपाच्या चवद्रवाि वलन (वाम) अपसव्य 
चदशनेे घडिे. 
 

 

डेक्स्रो-िािानिक (दनक्षण-पनिवलिी) 

 

लेव्हो-िािानिक OHH(वाम-पनिवलिी) 

 
या स्फचटकािंी चभन्न रूपे दपयण-प्रचिमापं्रमाणे असिाि. 

 
racemism बनहिः पूनिििा 
 

दचक्षणपचरवलनी आचण वामपचरवलनी पदाथय ककवा िशा रेणूंिा सयंोग. पचरणामी प्रकाशीय 
चनस्ष्ट्ियिा असणारे संयुग ककवा पदाथय ियार होिो. 
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racemization िॅसेमीकिण, बनहिःपूिण 
 

प्रकाशीय चियाशील पदाथांिे प्रकाशीय चनस्ष्ट्िय अशा पदाथांि रूपािंर करण्यािी प्रचिया. 
यालाि racemation असेही म्हणिाि. 

 
radar िेडाि, संवह यतं्रणा 
 

शोधन आचण प्रसारमापन करण्यािे इलेक्रानचवज्ञानावर आधारलेले संवह यंत्र. चवशिेिः, अचि 
उच्च कंप्रिेिे सूक्ष्मिरंग यामंध्ये वापरले जािाि. प्रारणके्षत्राि सापडलेल्या पदाथावर िरंगािें 
परावियन होऊन िे उच्च कंप्रिेिे िरंग उगमस्थानाकडे परििाि. चदशाबि आकाशीय वापरून 
आचण परावियन झालेला िरंग परि उगमस्थानापयंि येण्यास लागणारा कालावचध मोजून 
परावियक पदाथय उगमस्थानापासून चकिी अिंरावर आहे त्यािा अंदाज येिो. 
radar हा शब्द radio detection and ranging यामधली आद्याक्षरे घेऊन बनचवलेला आहे. 

 
radial velocity अिा-वेग 
 

पदाथय आपणाकडे येि असिाना ककवा दूर जािाना त्यािा वगे. अथाि प्रारणािे उगमस्थान आचण 
चनरीक्षकािे स्थान याना जोडणाऱ्या रेिेच्या (अरा) चदशिेील वगे. (अरा = radius vector) 

 
radiamatic pyrometer 
 

साधारणपणे ३०° सें० पासून ३००° सें० पययििी िपमाने मोजण्यािे साधन. 
 
radian िेनडयि 
 

हे कोनमापनािे एकक आहे. विुयळाच्या चत्रज्येयेवढ्या कंसासमोरिा, मध्याशी होणारा (संमुख) 
कोन. कोणत्याही विुयळाि यािे माप 
= ५७° १७' ४४". ८०६२७ 
या मापाला π गुचणले म्हणजे २ काटकोन होिाि. 
३·१४१५९ × ५७° १७' ४४" ․८०६ 
= १८०° = अधयपचरघ. 
π × रेचडअन = २ काटकोन. 

 
radiancy 
 

प्रारणाच्या उगमस्थानी असलेल्या पृष्ठावरच्या अल्पका (के्षत्रा) वरील प्रारणस्रोि-घनिा. 
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radian-length 
 

साइन विाकृचि िरंगाि, एक रेचडअन अिंरावरच्या दोन स्स्थिींमधले अंिर. यािे माप िरंगलाबंी 
/२π येवढे असिे. 

 
radiant energy प्रािनणक शस्क्ि 
 

चवदु्यत किुयकीय िरंगाचं्या रूपाि उत्सर्मजि होणारी आचण संिमण करणारी शस्क्ि. 
 
radiant flux प्रािनणक स्त्रोि 
 

प्रारचणक शस्क्िप्रवाहािी कालात्मक त्वरा. मापन, मुख्यत्व,े वाॅट ककवा दरसेकंदाि अगय या मापाने 
करिाि. 

 
radiant heat प्रािनणक उष्ट्णिा 
 

(१) चवदु्यत किुयकीय प्रारणाच्या रूपािली संिमणावस्थेि असलेली उष्ट्णिा. 
(२) प्रारचणक शक्िीिे उष्ट्णिा शक्िीि रूपािंर झाल्याने चमळणारी उष्ट्णिा (रैणव कंपने वगैरे). 

 
radiant intensity प्रािनणक िीव्रिा 
 

चवचशष्ट चदशनेे दर एकक धनकोनािून उत्सर्मजि होणारा प्रारचणक स्त्रोि. 
 
radiant power प्रािनणक कायषत्विा 
 

प्रारचणक स्त्रोि. अथाि, दर सेकंदाि उत्सर्मजि होणाऱ्या प्रारचणक शक्िीिी राचश. 
 
radiate प्रािण किणे 

 
(१) शक्िीिे िरंगरूपाि उत्सजयन करणे (होणे). 
(२) कणािें शलाकारूपाि उत्सजयन होणे (उदा॰, आल्फा-प्रारण इ). 
 

radiation प्रािण 
 

(१) प्रारचणक शक्िी. 
(२) माध्यमािा काहीएक पचरणाम न होिा घडून येणारे प्रकाश, उष्ट्णिा इत्यादी िरंग-प्रकारािें 
संिमण. गामाचकरण, क्षचकरण, नीलािीि, दृश्यप्रकाश, उपारूण, उष्ट्णिा, चवदु्यत  अथवा रेचडओ 
(संवह), या सवय प्रकारच्या िरंगरूपािंा याि समावशे होिो. 
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(३) पुंजरूपाि शक्िीिे उत्सजयन. प्रारणािी िरंगलाबंी चजिकी लहान, चििकी त्या प्रारणपुजंाि 
जास्ि शस्क्ि सामावलेली असिे. 
 ‘प्रारण’ या शब्दाि चवदु्यत किुयकीय िरंगाचं्या सवय प्रकारािंा त्याप्रमाणे अणुघटकाचं्या चकरणािंाही 
समावशे होिो, जसे : आल्फा-प्रारण, बीटाप्रारण, वैश्वचकरण-प्रारण, आचण शस्क्िपुंज व 
अणुघटकािें चकरणरूपाि प्रारण. 
 

radiation counter प्रािण-गणक 
 

प्रारण मोजण्यािे यंत्र. अणगुभीय प्रारणािा पचरणाम झाल्यानंिर (आयनीभवन झाल्यानंिर) जे 
घडून येिे त्यािे, इलेक्रान-साधने वापरून, वधयन केल्यावर कानाला ऐकू येईल इिपि टक् असा 
आवाज चनमाण होिो. त्या आवाजािंी मोजणी व नोंद कानानंी न करिा या स्वयचंलचखि यंत्राच्या 
साहाय्याने करिाि. 

 
radiation laws प्रािणासंबंधी नियम 
 

वास्िवशास्त्रािील चनयमानंा अनुसरून, प्रारणाच्या बाबिीि आढळून येणारे काही चनयम. 
यािील मुख्य चनयम असे आहेि : (१) चकशोफ यािंा चनयम, (२) स्टेफान बोल्टझमान यािंा 
चनयम, (३) प्लाकं यािें प्रारणसूत्र, (४) व्हीन यािंा चनयम. 

 
radiation pressure प्रािनणक दाब 
 

प्रारण पडल्यामुळे पदाथावर आढळून येणारा दाब. हा दाब िेथील अवकाशािील प्रारचणक 
शक्िीच्या घनिेवर अवलंबनू असिो (प्रकाश वगैरे सवय प्रकारच्या चवदु्यत किुयकीय प्रारणािून 
चनरचनराळ्या मापािे दाब चनमाण होिाि). 

 
radiation pyrometer प्रािण-उग्रिपमापक 
 

दूर अंिरावरील उष्ट्णिेच्या उगमस्थानािे िपमान मोजण्यािे उपकरण. उष्ट्ण पदाथापासून येणारी 
प्रारचणक उष्ट्णिा, कभगाच्या ककवा आरशाच्या साहाय्याने, एका िपयुग्मावर ककवा िपचििीवर 
कें चद्रि करण्याि येिे. असे करण्याने, उष्ट्णपदाथाच्या िपमानानुसार, चवदु्यत पे्ररणाशस्क्ि चनमाण 
होिे. चवदु्यत  प्रवाह मोजून िपमानािा अंदाज करिा येिो. प्रकाशीय गाळणी वापरून पाचहजे त्या 
िरंगलाबंीिे प्रारण चनवडून घेिा येिे. कृष्ट्णपदाथा व्यचिचरक्ि इिर कोणत्याही प्रकारच्या िप्ि 
पदाथांिे िपमान मोजिाना, उत्सजयकिेच्या बाबिीि, अवश्य िी दुरुस्िी करावी लागिे. 
(पाहा total radiation pyrometer) 
 

radiation survey meters  
 

आयनीभवन-कोटर ककवा चवदु्यत दशयक यावर आधारलेले, प्रारणािे शोधन व मापन करण्यािे 
साधन. िाचत्त्वक दृष्ट्या हे साधन प्रयोगशाळेि उपयोगी असिे येवढेि नव्हे िर त्यािा, औद्योचगक 



 अनुक्रमणिका 

के्षत्रािही उपयोग होिो. चकरणोत्सारी द्रव्ये शोधण्याि आचण सुरचक्षििा राखण्याि ही यंते्र उपयुक्ि 
आहेि. प्रारणाच्या उगमस्थानाशी धोका केव्हा सुरू होईल यािीही कल्पना येऊ शकिे. 

 
radical किणी (ग.) 
 

गचणिामध्ये मलू (चद्वमुल, चत्रमूल इ.) काढण्यािी चिया. करणी-चिह्न √ याच्याशी समानाथी. 
 
radical axis समस्पशाक्ष 
 

गचणिामध्ये एक चनचिि रेिा. या रेिेवरील कोणत्याही कबदूपासून दोन चनचिि विुयळानंा काढलेल्या 
स्पशयरेिा समान लाबंीच्या असिाि. ही समस्पशाक्ष रेिा दोन्ही विुयलमध्यानंा जोडणाऱ्या रेिेशी 
काटकोनाि असिे. 

 
radical centre समस्पशषमध्य 
 

िीन विुयळािें समस्पशाक्ष, प्रत्येक वळेी जोडीने घेिले असिा, ज्या कबदूमध्ये चमळिाि िो कबदू. 
 
radical sign किणी-नचह्न 
 

ज्या राशीवर करणीचिया करावयािी असिे चिला (radicand) म्हणिाि. त्या राशीच्या मागे √ हे 

चिह्न चलहून जेवढे मूल काढावयािे िो अंक चलचहिाि. उदा॰; n म्हणजे a िे n व ेमूल. 
 
radicand 
 

चजच्यावर करणी करावयािी िी राचश. ही राचश करणी चिन्हाचंकि करावी लागिे. करणीचिन्ह: √. 
 

radical मूलक 
 

रसायनशास्त्राि, असमाधानी (असिुंष्ट) अिृप्ि संयुजा असणारा अनेक संयुगािं आढळणारा अणूंिा 
एक गट. रासायचनक चवचियेि हा गट एखाद्या मूलद्रव्याप्रमाणे वागिो, पण स्विंत्रपणे अस्स्ित्वाि 
असण्यािे सामर्थ्यय त्याि नसिे. उदा॰, –NO2

 –OH. 
 

radio िेनडओ 
 
रेचडओिरंगाच्या साहाय्याने संबंध घडवनू आणण्यािे शास्त्र, त्यािे िंत्र आचण काययपिचि.  
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

radio– नकिणोत्सािी–, िेनडओ- 
 
“चकरणोत्सारी” गुण दशयचवणारे उपपद. उदा॰, रेचडओ-मूलद्रव्य, रेचडओ-समस्थानीय इ. 
चवशिेिः कृचत्रम रीिीने चनमाण केलेल्या चकरणोत्सारी समस्थानीयासंबधंी हा शब्द वापरिाि. 
उदा॰, रेचडओ-आयोडीन, रेचडओ-फास्फरस. 
 

radio-astronomy संवह-ज्योनििःशास्त्र 
 
ज्योचिःशास्त्रािील एक आधुचनक शाखा. ज्योिींमध्ये चनमाण होणाऱ्या चवदु्यत्किुयकीय ऊमींिा या 
शाखेि अभ्यास होिो. दृश्यप्रकाश िरंगावर आधारलेल्या दुर्मबणी वगैरे साधनापेक्षा संवहिरंगावर 
आधारलेली साधने जास्ि काययक्षम असिाि.  
 
रेचडओमाफय ि परस्पराशी दळणवळण ठेवण्यासाठी वापरण्याि येणारी चवदु्यत्किुयकीय शक्िीिी 
उपयुक्ि कंप्रिा. या सवय िरंगािंा एक रेचडओ-वणयपट बनिो. साहचजकि या कंप्रिा श्राव्य 
ध्वनीच्या कंप्रिेपेक्षा खूपि मोठ्या, परंिु उष्ट्णिा, प्रकास इत्यादी िरंगाचं्या कंप्रिेपेक्षा लहान 
असिाि. ‘फेडेरल कम्युचनकेशन्स् कचमशन’नें रेचडओ कंप्रिािें साि मुख्य चवभाग केलेले आहेि िे 
असे: 
 
चवभागािे नाव इंग्रजी नाव संके्षप कंप्रिा 

(kc =चकलोसायकल 
Mc = मेग्यासायकल) 

अचि नीि कंप्रिा very low f. v l f १० – ३० kc 
नीि कंप्रिा low f. l f ३० – ३०० kc 
मध्यम कंप्रिा medium f. m f ३०० – ३००० kc 
उच्च कंप्रिा high f. h f ३ – ३० mc 
अचि उच्च कंप्रिा very high f. v h f ३० – ३०० mc 
उच्च अिीि कंप्रिा ultra high f. u h f ३०० – ३००० mc 
परम-उच्च कंप्रिा super high f. s h f ३००० – ३०,००० mc 
 
radio noise िेनडओ-गोंगाि 
 

संवह ज्योचिःशास्त्राि, चवदु्यत्किुयकीय प्रारचणक शक्िीिा एक चवचशष्ट प्रकार. यामध्ये एका ककवा 
अनेक चवचशष्ट िरंग-लाबंीच्या ऊमी नसून, अखंड वणालेखाि आढळिाि त्यासारखे, चभन्न िरंग 
एकाि वळेी आढळिाि. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

radio source िेनडओ-उगमस्िाि 
 

िाऱ्यामधून ककवा दीर्मघकामधून होणाऱ्या रेचडओिरंगलाबंीच्या प्रारणािे उत्सजयन. अशा प्रकारिी 
उगमस्थाने िाऱ्यामंध्ये प्रकिाने आढळि नसली िरी िी आपल्या आकाशगंगेि ककवा चिच्या बाहेर 
असलेल्या इिर दीर्मघकामंध्ये आढळिाि. काही उगमस्थाने : 
(१) अचभनव िाऱ्यािें अवशिे. 
(२) दीर्मघकामधील नव्या प्रकारिे िेजोमेघ.  
(३) आकाशगंगेबाहेरील साधारण प्रकारच्या दीर्मघका. 
(४) आकाशगंगेबाहेरच्या असाधारण प्रकारच्या दीर्मघका. 

 
radio spectrometer संवह-वणालेखमापक 
 

रेचडओिरंगािंी लाबंी मोजण्यािे यंत्र. संवहज्योचिःशास्त्राि वापरला जाणारा वणालेखकािा एक 
चवशिे प्रकार.  

 
radio spectrum संवह-वणषपि 
 

रेचडओ-िरंगासंंबधंीच्या सवय कंप्रिापंैकी उपयुक्ि पट्टा.  
(पाहा radio-frequency) 

 
radio storm  संवह-वादळ 
 

संवह ज्योचिःशास्त्राि दीघयकालपयंि होि राहणारा उत्सगय. अशा प्रकारिे वादळ चकत्येक िास, 
ककवा चकत्येक चदवस, चटकून राहू शकिे.  

 
radio telescope संवह-दुर्टबण 
 

खगोलािील कोठल्याही प्रदेशाि उत्सर्मजि होणारे रेचडओिरंग आपणाकडे येि असिाना त्यािें 
ग्रहण करून त्यािंी चदशा, िीव्रिा इत्यादी मोजमापे करण्यासाठीयोजलेले यतं्र. अथाि याला 
‘रेचडओ मापक’ हेि नाव योग्य आहे; परंिु उपयोगाच्या बाबिीि, या उपकरणािे दुर्मबणीशी साम्य 
असल्याकारणाने त्याला ‘सवंह-दुर्मबण’ म्हणिाि. 

 
radio wave िेनडओ-ििंग 
 

प्रारचणक शक्िीिा िरंग, अथाि याच्या कंप्रिेला रेचडओ-कंप्रिा म्हणिाि. 
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radio window िेनडओ-नखडकी 
 

रेचडओ-िरंगानंा ‘पायय’ असा वािावरणािला भाग. या चखडकीिून चवश्वाकडे पाहण्यासाठी 
रेचडओदुर्मबण वापरणे शक्य असिे. साधी प्रकाशीय दुर्मबण जेव्हा अशा चठकाणी (पचरस्स्थिीि) 
उपयोगी पडि नाही िेव्हा सवंह दुर्मबण काययक्षम ठरिे. 

 
radio-actinum (Rd Ac) िेनडओ-ॲस्क्िनिअम 
 

थोचरअमिा एक चकरणोत्सारी समस्थानीय 
(90Th227) 

 
radioactive नकिणोत्सािी (नवशेिण) 
 

स्वाभाचवकपणे चकरणोत्सगय होण्यािा गुण ज्याि आहे असे द्रव्य. हे चकरण, अंशिः, वस्िु-कण 
असून फारि वगेवान असिाि. 

 
radioactive constant नकिणोत्सिाचा स्स्ििाकं 

(पाहा decay constant) 
 
radioactive decay नकिणोत्सािजन्य ऱ्हास 
 

अणुगभािे स्वाभाचवक चवघटन होि राचहल्याने चकरणोत्सारी पदाथािा आस्िे आस्िे होणारा ऱ्हास. 
या वळेी आल्फा ककवा बीटाकण आचण गामाचकरण व पाचझरान यािंा, सवांिा ककवा काहींिा, 
उत्सगय होि असिो. 

 
radioactive deposit नकिणोत्सािी र्द्व्य-स्िि 
 

चकरणोत्सारी उत्सगय एखाद्या पदाथावर पडि असल्याकारणाने त्यावर ियार होणारा चकरणोत्सारी 
द्रव्यािा पापुद्रा. 

 
radioactive emanation नकिणोत्सािी उत्सगष 
 

चकरणोत्सारी पदाथािे स्वाभाचवकपणे चवघटन होि असिाना बाहेर पडणारे वायुरूप द्रव्य. काही 
चकरणोत्सारी उत्सगय चवशिे प्रचसि आहेि : ॲस्क्टओन, रेडान, थोरान. 

 
radioactive equlilbrium नकिणोत्सािी समिोल 
 

चकरणोत्सगािून नव े नव े अणू ियार होण्यािी त्वरा आचण मूळच्या समस्थानीयािे चकरणोत्सारी 
चवघटन होण्यािी त्वरा, या जेव्हा समान असिाि िेव्हा चकरणोत्सारी समिोल साधला असे 
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म्हणिाि. अशा वळेी रेचडओ-समस्थानीयािी राशी कायम राहिे. ज्या वळेी जनक समस्थानीयािे 
अधायन दीघय (मोठे) असिे त्या वळेी या चकरणोत्सारी समिोलाला सासंानिक (secular) समिोल 
म्हणिाि. ज्या वळेी जनक-सम-स्थानीयािा िटकन ऱ्हास होिो त्या वळेच्या समिोलाला 
िात्काचलक (transient) समिोल म्हणिाि. 

 
radioactive family नकिणोत्सािी कुल 

(पाहा radioactive series)  
 
radioactive product नकिणोत्सािी फल 
 

एका जनक-समस्थानीयािून चकरणोत्सारी ऱ्हासामुळे चनमाण होणारा चवघटन-समस्थानीय. मूळ 
द्रव्याला चपिृस्थानी मानले िर चवघटनजन्य द्रव्याला कन्यास्थान प्राप्ि होिे. 

 
radioactive series नकिणोत्सािी श्रेणी 
 

काही चकरणोत्सारी समस्थानीयािंा बनलेला एक गट. याला श्रेणी ककवा कुल असेही म्हणिाि. 
गटािा चवशिे धमय असा की चकरणोत्सारी चवघटनाने, ओळीने, एकािून दुसरा समस्थानीय चनमाण 
होि असिो. शवेटिे फल जरी त्या चकरणोत्सारी गटापैकी एखादे असले िरी िे स्स्थर असिे, 
म्हणजिे िे चकरणोत्सारी नसिे. आिापयंि िार चकरणोत्सारी श्रेणी माहीि झालेल्या आहेि. 
त्यािंील िीन नैसर्मगक आहेि आचण एक कृचत्रम आहे. त्या अशा 
 

 

नैसर्मगक 
: { युरेचनअम ॲस्क्टचनअम श्रेणी युरेचनअम रेचडअम श्रेणी 

थोचरअम श्रणेी 
कृचत्रम :  नेपू्टचनअम श्रेणी 

 
radioactive tracer technique नकिणोत्सािी मागषण-िंत्र 
 

(पाहा tracer) 
 
radio-activity नकिणोत्साि, िद-निया 
 

काही चवचशष्ट समस्थानीयाचं्या अणुगभािून अखंडपणे उत्सर्मजि होणारे, चवदु्यत्किुयकीय ककवा 
कणरूप, प्रारण. यािून, रूपािंराने, नवीन समस्थानीय ककवा नवीन मूलद्रव्य ियार होिे. 
चकरणोत्सार नैसर्मगक ककवा कृचत्रमपणे प्रवर्मिि असू शकिो. 
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radio-autograph नकिणोत्साि-स्वाक्षिी  
 

फोटोग्राफीच्या कािेजवळ ककवा चफल्मजवळ एखादे चकरणोत्सारी द्रव्य काही काळ ठेवल्यामुळे 
चिच्यावर उमटणारी काळपट डागरी नोंद. मानवी शरीरािून चकरणोत्सारी मागयणद्रव्य पसरि 
असिाना त्यािे िात्काचलक स्थान ककवा संिमणािा मागय चनचिि करण्यासाठी या प्रकारािा 
अवलंब करिाि.  

 
radio-chemistry नकिणोत्साि-िसायिशास्त्र 
 

चकरणोत्सारी मलूद्रव्ये आचण चकरणोत्सारी समस्थानीये ह्याचं्याशी संबचंधि असणारी 
रसायनशास्त्रािी एक शाखा.  

 
radio-element नकिणोत्सािी मूलर्द्व्य 
 

साधारणपणे, ८२ पेक्षा जास्ि आणव भारािे चकरणोत्सारी मलूद्रव्य. याला स्स्थर समस्थानीय 
नसिो. अणुगभीय वास्िवशास्त्राि, अशा प्रकारच्या मूलद्रव्याचं्या समस्थानीयानंा नवीन आचण 
स्विंत्र अशी मलूद्रव्येि समजिाि व िसा त्यािंा उल्लखेही केला जािो. उदा॰, आयोचनअम, मेसो-
थोचरअम इ.  

 
radiogenic नकिणोत्सािजन्य  

 
चकरणोत्सारािून ककवा चकरणोत्सारी ऱ्हासािून उद्भवलेले (फल ककवा पदाथय). 

 
radiogram िेनडओ-लेख  

 
(पाहा radiograph) 

 
radiograph नकिणोत्साि-लेख; िेनडओलेख 

 
एखाद्या पदाथािून क्षचकरण ककवा गामाचकरण गेल्यामुळे फोटोकािेवर ककवा संदेनशील पडद्यावर 
पडलेले छायाचित्र. पदाथािून आरपार गेल्यानंिर चनरचनराळ्या चकरणािंी िीव्रिा चनरचनराळ्या 
मापािी असिे आचण नेमक्या याि गुणािा या प्रकारच्या परीक्षण-पििीि उपयोग केला जािो.  

 
radiographic constrast िेनडओ आलेखािील नविोध 
 

क्षचकरण वगैरे पदाथािून आरपार गेल्याने पलीकडे ठेवलेल्या फोटो-कािेवर घडणारा पचरणाम. 
हा पचरणाम चकरणािंी घनिा आचण पदाथािी जाडी या दोहोंवर अवलंबून असिो.  
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radiographic density िेनडओ-लेखाची घििा 
 

फोटोकािेवरील रेचडओ लेखािील काळेपणािे मान. 
 
radiography िेनडओलेखि 
 

क्षचकरण आचण चकरणोत्सारी पदाथािून चनघणाऱ्या गामाचकरणाचं्या साहाय्याने घडून येणाऱ्या 
पचरणामािंी नोंद करण्यािे शास्त्र. त्याप्रमाणे परीक्षणानंिर आढळून येणाऱ्या पचरणामािंा अथय 
लावण्यािी शास्त्रशाखा.  

 
radio-isotope नकिणोत्सािी समस्िािीय, िेनडओ समस्िािीय 
 

एखाद्या मूलद्रव्यािा कृचत्रमरीत्या ियार केलेला चकरणोत्सारी समस्थानीय. एफ. जोचलओ आचण 
आय. क्युरी यानंी १९३४ साली चकरणोत्सारी समस्थानीयािंा शोध लाचवला. या प्रकारािें शकेडो 
उपयोग आहेि आचण नव े नव े उपयोग सापडि आहेि. अणुगभीय वास्िवशास्त्राि आचण 
रसायनशास्त्राि आयनीभवन घडवनू आणण्यासाठी योग्य असे उगमस्थान म्हणून या प्रकारािंा 
उपयोग होिो. त्यामुळे अणगुभीय गुणािंा, चवशिे लक्षणािंा (उदा॰, ऱ्हासािा प्रकार, स्वभावधमय, 
वणालेख, प्रारणािंा शोिण-गुणक, अणुगभीय वलन इ.) उपयोग होिो. त्याचशवाय, प्राचणशास्त्राि 
आचण वैद्यकाि, परीक्षण आचण उपिार यासाठी. त्यािप्रमाणें वानस आचण प्राचण-शरीर-चवज्ञानाि, 
कृचिशास्त्राि, उद्योगधंद्याि, धािुकामाि इत्यादी.  

 
radiographic safety नकिणोत्सािापासूि संिक्षण 
 

जेथे चकरणोत्सारािी चनर्ममिी व उपयोग केले जािाि अशा प्रयोगशाळेि ककवा कारखान्याि 
कामगारािें आरोग्य-संरक्षण. या िंत्रामध्ये प्रारणमापक ककवा फोटोचफल्म वापरण्याि येिाि.  

 
radiology नकिण-नवज्ञाि 
 

चकरणोत्सार, क्षचकरण, वैश्वचकरण इत्यादींिा अभ्यास व वैद्यकाि आचण इिर व्यवसायाि त्यािंा 
उपयोग वगैरेिे शास्त्र.  

 
radio-luminiscence नकिणोत्सािी दीपि 

चकरणोत्सारािून ककवा क्ष-चकरणािून चनमाण झालेले दीपन. बीटा ककवा गामा चकरण पदाथावर 
पाडल्याने ककवा नंिर साधा प्रकाश पडल्याने जे दीपन होिे िे. या प्रकाराला चकरणोत्सारी 
प्रकाशदीपन (radio-photo-luminiscence) म्हणिाि. प्रथम बीटा आचण गामा चकरण पदाथावर 
पाडल्यानंिर उष्ट्णिेमुळे जे दीपन होिे त्याला चकरणोत्सारी िपदीपन (radio-thermo-
luminiscence) म्हणिाि. 
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radio-mete िेनडओमीिि 
 

प्रारचणक शक्िीिे मापन करण्यािे साधन. 
 
radio-micrography 
 

(पाहा micro-radiography) 
 
radiomicrometer नकिणोत्सगाचे सूक्ष्ममापक 
 

अचि सूक्ष्म चकरणोत्सगािे शोधन व मापन करणारे अचि सवंदेनशील उपकरण.  
 
radio-opaque िेनडओ-अपायष 
 

क्ष-चकरणानंा अपायय, प्रारचणक शक्िीच्या संिमणास चवरोधक.  
 
radio-photo-luminiscence नकिणोत्साि-प्रकाशीय दीपि 
 

क्ष-चकरण, चकरणोत्सार पदाथावर पाडल्याकारणाने होणारे प्रकाशीय दीपन.  
 
radio-sensitivity िेनडओ-संवेदिक्षमिा 
 

प्राण्यािे अवयव व पेचशकासघं यासारख्या पदाथावर क्षचकरणादी प्रारण पडल्याने हानी होण्यािी 
शक्यिा चकिपि असिे त्यावरून संवदेनक्षमिा ठरचवली जािे.  

 
radio-sonde िेनडओ-शोधक 
 

वािावरणािील उंिावरच्या थरािील दाब, िपमान, सापेक्ष आद्रयिा आचण इिर पचरस्स्थिी 
चनचििपणे मोजिा येण्यासाठी योग्य िी यंत्रसामुग्री एकचत्रि करून आकाशाि पाठचवलेले 
उपकरण. यामध्ये स्वय-ंिचलि रेचडओ-पे्रिकािी योजना केलेली असिे, त्यामुळे भपूृष्ठावरच्या 
वधेशाळाकंडे माचहिीिे संदेश पाठचवले जािाि. रेचडओ-शोधक ‘बलून’ अथवा फुगे यामंधून १५-
२० चकलोमीटर उंिीपयंि पाठचविा येिाि. या कारणाने त्यानंा, हवामानखात्याि आचण 
वास्िवशास्त्राि, वािावरणािील वरच्या पािळीिल्या थरािें संशोधन करण्याि फार महत्वािे स्थान 
आहे.  

 
radio-thermo-luminiscence नकिणोत्साि िपदीपि 
 

पदाथावर प्रथमिः बीटा आचण गामा चकरणािें प्रारण पाडिाि व नंिर त्याच्यावर उष्ट्णिा पाडली 
जािे. अशा कारणाने चनमाण होणारे दीपन.  
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radio thorium (Ra Th) 
थोचमअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय, (90Th228) 

 
radium िेनडअम 
 

आविी कोष्टकािील दुसऱ्या गटािले अचि दुर्ममळ, चद्वसंयुजी, धािुरूप, चकरणोत्सारी मलूद्रव्य. 
एक प्रकारिी ‘अल्कली अथय’ धािु. चपएर आचण मारी क्युरी यानी प्रथमिः १८९७ साली शोचधला 
आचण पृथक्करणाने सुटा केला. आणव िमाकं : ८८; आणव भार: २२६·०५; चवलय कबदु : सुमारे 
७००° सें॰; यािे बेचरअमशी रासायचनक गुणसादृश्य. मुख्यत्वें चपिब्लें डे आचण कानोटाइट या 
खचनजाि सापडिे. त्यािप्रमाणे, ब्रोगराइट, क्लेव्हाइट, समुद्रजल यािही सापडिे. चिह्न Ra. 

 
radium A (Ra A) िेनडअम ए.  

पोलोचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (84 Po218) 
 
radium B (Ra B) िेनडअम बी 

 
चशशािा चकरणोत्सारी समस्थानीय (82Pb214). 
 

radium C (Ra C) िेनडअम सी 
 

चबस्मथिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (83 Bi214) 
 

radium C' (Ra C') िेनडअम सी 
 
पोचलचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (84Po214). 
 

radium C" (RaC") िेनडअम सी डबल डॅश 
 
थचॅलअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (81Tl210). 
 

radium C1 (RaC1) िेनडअम सी वि 
 
(पाहा radium C') 
 

radium C2 (RaC2) िेनडअम सी िू 
 
(पाहा radium C") 
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radium D (RaD) िेनडअम डी 
 
चशशािा चकरणोत्सारी समस्थानीय (82Pb210). 
 

radium E (RaE) िेनडअम ई 
 
चबस्मथिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (83Bi210). 
 

radium E" (RaE") िेनडअम ई डबल डॅश 
 
थचॅलअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (81Tl206). 
 

radium F (RaF) िेनडअम एफ   
 
पोलोचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (84Po210). 
 

radium G (RaG) िेनडअम जी 
 
चशशीिा स्स्थर समस्थानीय (82Pb206). 
युरेचनअम–रेचडअम श्रेणीच्या चवघटनािले शवेटिे फल. 
 

radium lead िेनडअम नशसे 
 
(पाहा radium G) 
 

radium series िेनडअम श्रेणी 
 
(पाहा uranium–radium series) 
 

radius of a circle वृत्त⁻नत्रज्या 
 
विुयळावरच्या कोणत्याही कबदूपासून विुयळ–मध्यापयंि काढलेली सरलरेिा. 
 

radius of a regular polygon सुिम बहुकोण–नत्रज्या 
 
सुिम बहुकोणाच्या कोणत्याही चशरोकबदूपासून त्याच्या मध्यापयंि काढलेली सरलरेिा. 
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radius of a sphere गोल–नत्रज्या 
 
गोलाच्या पृष्ठािील कोणत्याही चबदंूपासून त्याच्या मध्यापयंि काढलेली सरलरेिा. 
 

radius of curvature वििा –नत्रज्या 
 
कोणत्याही विरेिेच्या संदभाि, ज्या कबदूशी त्यािी वििा मोजावयािी असिे िेथे काढलेल्या 
स्पशयवृिािी, चत्रज्या म्हणजेि, वििा–चत्रज्या होय. 
 

radius of curvature of a circle वृत्ताचा वििा–नत्रज्या 
 
वििेच्या व्यस्िराशीिे चनरपेक्ष मूल्य. वििा ज्या चठकाणी मोजावयािी िेथे विाशी जुळणारे एक 
विुयळ ियार करिाि. या विुयऴािी चत्रज्या म्हणजेि विािी, त्या चठकाणिी, वििा–चत्रज्या. 
 

radius of gyration घूणषि–नत्रज्या, वलि–नत्रज्या 
 
घूणयन करणाऱ्या पदाथामधली सवय वस्िू ज्या कबदू–मध्ये एकवटलेली आहे असे मानणे शक्य होिे, 
त्या कबदूपासून वलनाक्षाशी काटकोनाि मोजलेले वलनाक्षापयंििे अंिर. हा कबदु वर साचंगिल्या 
प्रकारे कस्ल्पल्याकारणाने, चनरूचढपचरबलाि फरक पडि नाही. 
 

radius vector अिा 
 
चनबधंन–अक्षाच्या छेद–कबदूपासून, म्हणजेि चनबधंन–व्यूहाच्या प्रारंभ–कबदूपासून, त्याि 
प्रिलािील चदलेल्या कबदूपयंि काढलेली (सचदश) रेिा. 
 

radix of a system of logarithms लागपद्नि मूलाकं 
 
(पाहा base of logarithm) 
 

radix of a system of numeration अकंिपद्िी मूलाकं 
 
(पाहा base of a number system) 
 

radon िेडॉि 
 
आविी कोष्टकािील शून्य गटािले, शून्यसयुंजी, वायुरूप, चकरणोत्सारी मूलद्रव्य. डोनय यानी 
१९०० साली शोचधले. आणव िमाकं : ८६; आणव भार : २२२; चवलय–कबदू : -११०⁰ सें॰; 
क्कथन–कबदू : ६५⁰ सें॰; सापेक्ष घनिा : ९.७२५ ग्राम/चलटर; चिह्न : Rn. याि द्रव्याला पूवी नििॉि 
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(Nt) म्हणि. त्याचशवाय इमेिेशि अथवा इमेनिअम (Em) अशीही पयायी नाव े आहेि. जमयन 
शास्त्रीय वाङ्मयाि ही नाव ेअजूनही आढळिाि. 
 

rainbow इरं्द्धिुष्ट्य 
 
वणयपटाप्रमाणे विुयलाकृचि एकमध्य वलये. संपूणय इदं्रधनुष्ट्य क्कचिि दृष्टीस पडिे. इंद्रधनुष्ट्यािा 
एखादा लहानसा कंसि बहुधा दृष्टीस पडिो. पावसािे, दवािे, कारंजािे, इत्यादी पाण्याच्या सूक्ष्म 
थेंबावंर पडलेल्या सूयय–प्रकाशािे परावियन आचण प्रणमन झाल्यामुळे चनरचनराळी वणय–वलये 
ियार होिाि. 
 

Raman effect िामि पनिणाम 
 
प्रकाशपायय पदाथाच्या रेणूमुळे प्रकाशािे चवकीरण होणे. आयाि प्रकाशाच्या वणयलेखािील ठळक 
रेिंच्या व्यचिचरक्ि, त्याचं्याि जवळपास, नवीन रेिा चनमाण होिाि. या दोन रेिाचं्या 
िरंगलाबंीमधला हा फरक चवकीरणािून उद्भविो. नवीन रेिानंा प्रचि स्टोक्स रेिा म्हणिाि. 
 

random orientation इिस्िििः स्िापि 
 
स्फचटक कणािंी अचनयचमि माडंणी झाल्यामुळे चनमाण होणारी अवस्था. या प्रकारच्या 
माडंणीमध्ये, कणािें प्रधान–अक्ष कोणत्याही चदशशेी कसल्याही चनयमाने बाधंलेले नसिाि. 
 

range of a relation or a function फलाचें संबंध–के्षत्र 
 
जर f(x) हे फल िर  x या बीजास ज्या अवकाशािून चफरिा येिे िो अवकाश. 
जर a ≤ x ≤b असेल िर (a, b) यास xिा अवकाश (interval) म्हणिाि. 
(a, b) यासं f(x) िे संिलन–के्षत्र म्हणिाि. 
Range या शब्दाने के्षत्राच्या मयादा दाखचवल्या जािाि. 
 

range of proportionality प्रमाण बद्िेची मयादा 
 
धािुचवज्ञानाि, पदाथावर लावलेला दाब आचण त्यािून चनमाण होणारा िाण हे ज्या मयादेपयंि 
प्रमाणाि असिाि िी मयांदा. 
 

range of stress दमिनवस्िाि 
 
दमनािा संपूणय चवस्िार. सवय दमनािंी सरासरी काढली असिा मध्यम दमन चमळू शकिे. 
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Rankine scale िाकंीि मापिपद्नि 
 
िपमानािी एक चवचशष्ट मापन पििी. चनरपेक्ष िपमान श्रेणीिील शनू्यस्थानी चहच्यािील शून्य 
स्थान असिे. प्रत्येक अंश फारेनाइट अंशाएवढा असिो. राकंीन िपमान = फारेनाइट िपमान + 
४५९·६⁰. येवढ्यावरून पाण्यािा गोठनकबदू ४९१·६९ R होिाि. येथे R आचण पाण्यािा क्वथनकबदू 
४७१·६९ R होिाि. येथे R म्हणजे राकंीन. (सध्या या श्रणेीिा वापर केला जाि नाही.) 
 

Rault’s Law िाऊल्ि याचंा नियम 
 
दर अंश िपमानाि चवद्रवावरील बाष्ट्प–दमनािील होणारी घट. शुि चवद्रवकाच्या बाष्ट्पदमनाशी 
िुलना करिा, ही घट चवद्रवािील चवदु्रिाच्या रैणव अंशायेवढी असिे. 
 

rare earth elements दुर्टमळ अर् षस् मूलर्द्व्ये 
 
(पाहा rare earth metals) 
 

rare earth metals दुर्टमळ अिष धािु, लँिािम गि 
 
आणव िमाकं ५७ िे ७१ पयंििी धािुरूप मूलद्रव्ये (लँथानम, सीरीअम, पे्रसोचडचमअम, 
चनओचडचमअम, प्रोमेचथअम, समाचरअम, युरेचनअम, गडॅोचलचनअम, टर्मबअम, चडस्प्रोचसअम, 
होस्ल्मअम, अर्मबअम, थुचलअम, इटर्मबअम आचण लुटेचशअम). रासायचनक दृष्ट्या यािें एकमेकाशंी 
फार सादृश्य आहे, त्यावरून, आविी कोष्टकाि चिसऱ्या गटािील एकाि कप्प्यामध्ये, त्यानंा 
ठेवण्याि येिे. रासायचनक दृष्टया स्कँचडअम (आणव िमाकं २१) आचण इचरअम (आणव िमाकं 
३९) यािंा, या गटािील मूलद्रव्याबरोबर उल्लखे करण्याि येिो. यािे कारण असे आहे की 
बाकीच्या, वर चदलेल्या १५ मूलद्रव्याशंी त्यािें रासायचनक साम्य असिे. या दुर्ममळ अर् यस् 
मूलद्रव्यानंा लँथानाइडस्   ककवा लँथानाइड गट असेही म्हणिाि. लँथानम हे या गटािील पचहले 
मूलद्रव्ये होय. 
 

rare earths दुर्टमळ अर् षस्  
 
दुर्ममळ अथयस् धािंूिी आक्साइडे 
(पाहा rare earth metals) 
 

rare gases दुर्टमळ वाय ू
 
आविी कोष्टकािील शनू्य गटािील सहा वायुरूप मलूद्रव्ये. हेचलअम, चनआन, आगोन, चिप्टान, 
झेनान आचण रेडॉन. यािील प्रत्येक मूलद्रव्य वणयहीन, गंधहीन आचण वायुरूप असिे. रासायचनक 
दृष्ट्या, चनस्ष्ट्िय, शून्यसंयुजी, परस्पराशंी ककवा दुसऱ्याशी सयुंक्ि होण्याच्या बाबिीि पूणयपणे 
उदासीन. उत्सजयन आचण आयनीभवन यासंबधंीिी त्याच्यािील ित्परिा उच्च प्रकारिी असिे. 
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रेडान चशवाय बाकीिे दुर्ममळ वायू पृर्थ्वीवरच्या वािावरणाि आढळिाि. उदासीनिेमुळे यानंा 
चनस्ष्ट्िय ककवा शून्य संयुजी गुणामुळे श्रेष्ठ वायू (noble) म्हणिाि. 
 

rare metals दुर्टमळ धािु 
 
आविी कोष्टकािील आठव्या गटािील धािुरूप मुलद्रव्ये. ही चनसगाि दुर्ममळ म्हणजे फारि 
अल्पप्रमाणाि सापडिाि. त्यामुळे यानंाही श्रेष्ठ धािू (noble metals) असे म्हणिाि. 
 

rarefaction नविलीकिण/ भवि 
 
घनिा कमी करण्यािी ककवा कमी होण्यािा प्रकार. हा शब्द बहुधा वायूंच्या संदभाि वापरिाि. 
 

rating मूल्यकिण, पद-नििय 
 
चवदु्यत यतं्र, उपकरण ककवा साधन काययक्षम व्हाव,े अशा बेिाने वापरले जाण्यासाठी काही चवशिे 
अटी संभाळणे अवश्य असिे. चवजेच्या बाबिीि या अटी, भार (ओझे), व्होल्टेज, कंप्रिा 
इत्यादीसंबधंी असिाि, आचण वापरण्यासाठी चदलेल्या सूिनापत्राि त्यािंा स्पष्ट उल्लेख करावा 
लागिो. 
 

rating curve 
 
चनरचनराळ्या अवलंचबि राशींिे परस्परसंबधं दाखचवणारा (विरेिारूपी) आलेख. 
 

ratio गुणोत्ति 
 
दोन राशींिा भागाकार. एका राशीिा दुसरीशी कशा प्रकारिा संबधं आहे िे या गुणोिरावरून 
चदसून येिे. 
 

ratio of equality सम गुणोत्ति 
 
ज्या दोन राशींिे गुणोिर दशयचवलेले असिे त्यािील पचहलीला पूवषपद (antecedent) आचण 
दुसरीला उत्तिपद (consequent) म्हणिाि. सम गुणोिराि पूवयपद उिरपदायेवढे असिे. 
उिरपदाला अशं आचण पूवयपदाला छेद अशाही संज्ञा वापराि आहेि. 
 

ratio of greater inequality अनधगुणोत्ति 
 
ज्या गुणोिराि पूवयपद (अंशस्थानिी राचश) उिरपदापेक्षा (छेदस्थानच्या राशीपेक्षा) मोठी असिे 
त्याला अचधगुणोिर म्हणिाि. 
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ratio of lesser inequality अव गुणोत्ति 
 
या प्रकारच्या गुणोिराि उिरपदापेक्षा (छेद) पूवयपद (अशं) लहान असिे. 
 

rational function कल्य फल 
 
दोन बहुपदािंा भागाकार 
 

rational function of degree n  n-घािी कल्य-फल 
 
(पाहा polynomial) 
 

rational number कल्य संख्या 
 
या प्रकारच्या पूणाकी ककवा अपूणाकी संख्येमध्ये अंश आचण छेद दोन्ही पूणांकी असिाि आचण 
चिच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे करणी-चिन्हािंा वापर केलेला नसिो. 
 

raw ore अशुद् धािुपािाण 
 
खाणीिून काढलेले धािुपािाण म्हणजे धािु असलेले खडकािे िुकडे. 
 

ray of light प्रकाशनकिण 
 
एका सरळ रेिेि संिमण करणाऱ्या प्रकाशीय अल्पकािी भौचमचिक कल्पना. वस्िुिः चकरण हा 
रेिा नसून िो एक सूक्ष्म मापािा घनकोण असिो. केवळ सोईखािर अक्ष-चदशा आचण चकरण-मागय 
एकरूप असल्यािे मानिाि. चकरणािा आडवा छेद, अचिसूक्ष्म के्षत्राएवढा असला िरी, कबदुरूप 
मानिाि. प्रकाश चकरणासंबधंीिे गचणिकृत्य असे केल्याने सोईिे होिे. 
 

Rb 
 
रुचबचडअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 

Re 
 
ऱ्हेचनअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
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reactance अविोध 
 
प्रवियकत्व आचण धारकिा यांच्यामुळे यािायािी चवदु्यत् प्रवाहाला होणारे संरोधन. साइन आकृिीिा 
प्रवाह आचण त्याि कंप्रिेिा चवदु्यत विोभेद यानंा सरणीिील एखाद्या भागाने होणारा अवरोध हा 
‘चवदु्यत् प्रवाह आचण विोभेद यामधील कोनीय स्स्थचिअंिर’ आचण ‘पचरणामी विोभेद व पचरणामी 
प्रवाह यािें गुणोिर’ याच्या गुणाकाराएवढा असिो. अथाि, सरणीच्या त्या भागाि चवदु्यत् प्ररणेिे 
उगम स्थान नाही असे मानलेले असिे. सरणीिा यािायािी प्रवाहाला होणारा अवरोध प्रवाहाच्या 
प्रत्येक घटकानुरूप चभन्न असिो. 
 

reactant नवनियाकािक 
 
एकमेकाबरोबर रासायचनक चवचिया करणारे कोणिेही पदाथय ककवा रेणु. ह्यामुळे चवचिया सुरू 
होिे. 
 

reacting force प्रनिनियाकािक पे्रिक 
 
न्यूटनच्या चिसऱ्या चनयमानुसार, जेव्हा एखादा पदाथय दुसऱ्यावर पे्ररक लविो (म्हणजे चिया 
करिो) िेव्हा दुसरा पदाथय पचहल्यावर िेवढाि, पंरिु उलट चदशनेे, पे्ररक लाविो (म्हणजे िेवढीि 
प्रचिचिया करिो). पचहल्या दुसऱ्यावर लावलेल्या पे्ररकाला नियाकािक पे्रिक आचण दुसऱ्या 
पदाथाने, त्याि वळेी, पचहल्या पदाथावर लावलेल्या पे्ररकाला प्रनिनियाकािक पे्रिक म्हणिाि. 
 

reaction प्रनिनिया 
 
वास्िवशास्त्राि, एखाद्या पे्ररकाला चवरोध करण्यासाठी म्हणून िेवढ्याि मूल्यािा परंिु चवरुि 
चदशनेे (चनमाण होणारा) लागणारा ककवा लावावा लागणारा पे्ररक. (पाहा Newton’s law of 
motion : ३) 
 

reaction नवनिया 
 
रसायनशास्त्राि, रासायचनक फेरफार, अथवा एका प्रकारच्या रेणूंिे दुसऱ्या प्रकारच्या रेणूमध्ये 
होणारे रूपािंर. 
 

reactions of first,  second,  third and fourth order प्रिम, नििीय, िृिीय, चिुिष-िमी नवनिया 
 
(१) ज्यामध्ये एक, दोन, िीन ककवा िार रेणूंिा अंिभाव होिो ककवा असे रेणू ियार होिाि, अशा 
रासायचनक चवचियानंा अनुिमे, एक रेणुक (mono-molecular ककवा unimolecular), चद्वरेणकु 
(di-molecular ककवा bi-molecular), चत्ररेणुक (tri-molecular ककवा ter-molecular) आचण 
ििुर्  -रेणुक (tetra-molecular ककवा quadric-molecular) चवचिया असेही म्हणिाि. (२) 
ज्याचं्या संहिीवर चवचियेिा वगे अवलंबून असिो, अशा पदाथांिी (रैणव ककवा आणव जाचि) 
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संख्या दशयचवण्याकचरिाही ही संज्ञा वापरिाि. ह्या व्याख्येनुसार शून्य-िमी (zero-order) 
चवचियाही असू शकिे. (पाहा zero-order reaction) 
 

reactive नवनियाशील 
 
ज्यामध्ये रासायचनक ककवा अणुगभीय फेरफार ककवा रूपािंरे होऊ शकिाि. 
 

reactor अणुभट्टी 
 
पूवी ज्याला चिचि (pile) ककवा आणव चिचि (atomic pile) म्हणि त्याला आिा अणुभट्टी अथवा 
री-ॲक्टर म्हणाव े असे ‘ॲटॉचमक एनजी कचमशन’ ने ठरचवले आहे. हाि पाचरभाचिक शब्द 
‘अणुगभीय भट्टी’ (nuclear reactor) अथवा ‘चवदलन-परंपरायुक्ि अणुभट्टी’ (fission-chain 
reactor) यासाठी वापरिा येिो. अणुभट्टीमध्ये चवदलनािी चिया सुरू होिे आचण चवदलनक्षम 
पदाथािा पुरवठा असल्यास िी परंपरा एकसारखी िालू राहिे. उष्ट्णिा, काययकारक शस्क्ि, ककवा 
युरेचनअमपासून प्लुटोचनअमिी चनर्ममचि या चवचवध कामासाठी चवदलनािून चनमाण होणारी शस्क्ि 
वापरली जािे, अणुभट्टीमध्ये जे इधंन (युरेचनअम अथवा प्लुटोचनअम) वापरण्याि येिे त्याला 
अनुसरून त्या अणुभट्टीला युरेचनअम अणुभट्टी अथवा प्लुटोचनअम अणुभट्टी म्हणण्यािा प्रघाि आहे. 
 

reagent नवनियाकािक 
 
दुसऱ्या पदाथाि चमसळला असिा, रासायचनक चवचिया सुरू करणारा कोणिाही पदाथय. 
 

real axis सत्  -अक्ष 
 
आगांड आलेखामध्ये सत  -असत   संख्येच्या संदभाि x अक्षाला सत -अक्ष मानिाि. 
 

real gas प्रत्यक्ष वायु 
 
नेहमीच्या व्यवहाराि आढळणारा वायु. अथाि हा वायु आदशय वायुपेक्षा चभन्न गुणािंा असिो हे 
लक्षाि घ्याव.े 
 

real image प्रत्यक्ष प्रनिमा, सत् -प्रनिमा 
 
एखाद्या पदाथािी प्रकाशीय प्रचिमा. ही प्रचिमा आकृिीने मूळच्यासारखीि असिे. पदाथापासून 
चनघालेले चकरण, कभगािून गेल्यानंिर, एकचत्रि आल्याकारणाने प्रचिमा बनिे. सत  -प्रचिमा 
प्रत्यक्षाि अस्स्ित्वाि असिे. ही प्रचिमा पडद्यावर घेिा येिे. त्याच्या उलट, काही प्रचिमा नुसत्या 
िेथे असल्यािा भास होिो येवढेि. त्यानंा अप्रत्यक्ष ककवा असत   प्रचिमा म्हणिाि. 
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real number सत्  -संख्या 
 
असत   ककवा सत  -असत   संख्येव्यचिचरक्ि कोणिीही कल्य अथवा अकल्य सखं्या. 
 

Reaumur scale of temperature िोमिची िपमाि श्रेणी 
 
या श्रणेीि पाण्यािा गोठन-कबदू ०⁰R आचण क्कथन-कबदू ८०⁰R मानिाि. येथे R = रोमर. 
 

reciprocal (adj) अन्योन्यसंबद् (नवशेिण) 
 
परस्पराशी कोणत्या िरी चनयमाने बि झालेले. 
 

reciprocal (n) व्यस्ि (िाम) 
 
कोणत्याही संख्येिे व्यस्ि रूप. चदलेल्या संख्येिे व्यस्ि रूप करण्यासाठी त्या संख्येने १ या 
संख्येला भागाव.े उदा॰, 1/a हे a िे व्यस्ि. 
 

reciprocal proportions अन्योन्यसंबद् प्रमाणे 
 
(पाहा law of constant proportions, law of equivalent proportions, law of multiple 
proportions) 
 

reciprocity अन्योन्य संबद्िा 
 
(पाहा duality) 
 

recoil electrons प्रत्याविषिी इलेक्राि 
 
गामाचकरणािंा आघाि झाल्याकारणाने इलेक्रानािें प्रत्यावियन (परि, पाठीमागे फेकले जाणे). 
 

recorder िोंदकािक 
 
प्रयोग करणाऱ्या व्यक्िीच्या अपरोध एखाद्या घटनेिी स्वयंिचलि पििीने नोंद करून ठेवण्यािे 
साधन. 
 

recrystallization पुििः स्फनिकीकिण 
 
रसायन-शास्त्राि, स्फचटक चवरघळवनू चमळणारे चवद्रव संहि करून पुनः स्फचटकरूपाि 
आणण्यािी प्रचिया. ही प्रचिया सामान्यिः पदाथय शुध्द करण्यासाठी वापरिाि. 
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rectangle आयि, कािकोि चौकोि 
 
िार भजुािंी प्रिल आकृचि. चहिा प्रत्येक कोपरा काटकोनी असिो. 
 

rectangular जात्य, लंब, कािकोिाि 
 
काटकोन-िौकोनाप्रमाणे. 
 

rectangular components of a vector सनदशाचे जात्य घिक 
 
परस्पराशंी काटकोनाि असणाऱ्या दोन संदभय (चनबधंन) अक्षावंर घेिलेले सचदशािे प्रके्षप. 
 

rectangular coordinate system जात्य निबंधि-व्यहू 
 
परस्पराशंी काटकोनाि असलेल्या दोन सरल रेिािंा चनबंधन-व्यूह. छेद-कबदू प्रारंभ-स्थान मानून 
प्रत्येक अक्षावर िलािंी मूल्ये योग्य त्या एककाि दाखचविाि. चनबधंन रेिानंा अक्ष म्हणिाि. अशा 
व्यूहाला काटेचशअन चनबधंन-व्यूह असे नाव आहे. 
 

rectangular hyperbola जात्य अपास्ि 
 
या प्रकारच्या अपास्िािे चिययक (अनुअक्ष) आचण प्रचियोगी अक्ष समान लाबंीिे असिाि. 
त्यािप्रमाणे या अपास्िाच्या अनन्िोपगा (asymptotes) परस्पराशंी काटकोनाि असिाि. 
 

rectangular solid जात्य समािंि पृष्ठक 
 
हे बहुपृष्ठक सहा पृष्ठािें असून त्यािे प्रत्येक पृष्ठ कोटकोन िौकोनाकृिी असिे. चशवाय 
समोरासमोरिी पृष्ठे समािंर असिाि. 
 

rectification नवशोधि 
 
रसायन-शास्त्राि, द्रव्य शुि करण्यासाठी पनुः पनुः करण्याि येणारे ऊध्वयपािन. वास्िव शास्त्राि, 
चवशिेिः यािायािी चवदु्यत् प्रवाहािे सरल चवदु्यत् प्रवाहाि रूपािंर करणे. 
 

rectifier नवशोधक 
 
यािायािी चवदु्यिप्रवाहािे सरल चवद्यिप्रवाहाि रूपािंर करण्यािे साधन. या साधनाि असा चवशिे 
गुण असिो की त्यािून चवदु्यिप्रवाह फक्ि एकाि चदशनेे जाऊ शकिो. 
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rectifier anode नवशोधक धि (नवदु्यत्  ) प्रस्ि 
 
(चवदु्यत  ) चवशोधकािील ज्या चवदु्यत् प्रस्थामधून, चवदु्यत ज्योिीमध्ये प्रवाह जािो िे. हे धन (चवदु्यत  ) 
प्रस्थ असिे. 
 

rectifier cathode नवशोधक ऋण (नवदु्यत्  ) प्रस्ि 
 
(चवदु्यत  ) चवशोधकािील ज्या चवदु्यत् प्रस्थाकडे चवदु्यत  -ज्योिीमधून प्रवाह जािो िे. हे ऋण (चवदु्यत  ) 
प्रस्थ असिे. 
 

rectilinear सिसिेिीय 
 
सरल रेिेिी आकृचि धारण करणारे, ककवा सरल रेिेिे गुण असणारे. 
 

rectilinear figure सिलिेखाकृनि 
 
सरल रेिा चजच्या सीमा आहेि अशी प्रिल-आकृिी. 
 

rectilinear motion सिलिेखीय गनि 
 
सरल रेिामागाने होणारी हालिाल. 
 

recuperative furnace पुियोजि-भट्टी 
 
झोिभट्टीिा (रेव्हबेटरी) एक प्रकार. झोि जळणासाठी वापरली जाणारी हवा, ककचिि 
दाबाखाली, चिमणीि बसचवलेल्या नळ्यावाटे आि सोडिाि. ज्वलनाने ियार झालेले पदाथय-इिर 
िप्िवाय-ूचिमणीिून बाहेर जािाना ह्या नळ्यािून वाहणाऱ्या वायलूा, भट्टीि चशरण्यापूवी, 
िापचविाि. ही मुख्य योजना. 
 

recuperator पुियोजक 
 
वापरलेल्या कढि वायूचं्या उष्ट्णिेने, भट्टीि चशरणारे वाय,ू िापचवण्यािी योजना. ही योजना 
अखंडपणे िालिे. 
 

red hardness लाल कनठणपणा 
 
धािूिा कचठणपणा. साधारणपणे, अचि वगेाने चफरणाऱ्या लेथवर वापरण्याजोगे हत्यारी पोलाद 
चकिी कचठण असाव ेलागिे त्यासबंधीिे एक माप. हत्यार लाल भडक होईपययि िापचवले (िापले) 
िरीही त्यािा कचठणपणा कायम राहिो. 



 अनुक्रमणिका 

recurring decimals आविष दशाशं 
 
अशा संख्येमध्ये दशाशं चिह्नानंिर येणारा एक ककवा अचधक अंकािंा समूह जशािा िसा पुन्हा पनु्हा 
आढळिो, म्हणजे त्यािी आवियने होिाि. अशी संख्या कोठल्याही दशाशं स्थानाशी मयाचदि होि 
नाही. उदा. ⁵/₁₁ = ०·४५४५४५...... लेखन : ०·४५⁰.  
 

recurring series आविष श्रणेी 
 
या श्रेणीमध्ये, एका ठराचवक पदानंिर पुढिे प्रत्येक पद मागच्या काही ठराचवक पदसंख्येच्या 
बेरजेला ठराचवक संख्येने गुणून ियार होिे. उदाहरणाथय, 1+2x+3x2+4x3+ …… या श्रणेीिील 
कोणिेही पद त्यापूवीच्या २ पदानंा अनुिमे – x2आचण 2x या संख्येनी गुणून त्या गुणाकारांच्या 
बेरजेिून ियार झालेले आहे. 
 

red heat लाल उष्ट्णिा 
 
िपमानािे एक माप. सुमारे ५५०⁰ सें॰ या िपमानाि िापून धािू लाल होिे. अशी िापलेली धािू 
अंधाराि ठेवनू पाहावयािी असिे. 
 

red shift िाम्र-सृनि, िक्िवणषसृनि 
 
(१) वणालेखािील रेिािें िाबंड्या वणाकडे सरकणे. डॉप्लर पचरणामामुळे वणयरेिा जास्ि िरंग 
लाबींच्या बाजूला सरकिाि. आइनष्टाइन याचं्या चनयमानुसार, गुरुत्वाकियणामुळेही असे घडिे. 
(२) दूरदूरच्या अंिरावर असलेले िेजोमेघ आचण दीर्मघका याचं्या वणालेखािं, चवशिेेकरून, 
िाम्रसचृि होि असल्यािे आढळिे. यावरून, ज्योिींिे आपणापासूनिे अंिर एकसारखे वाढि आहे 
असा चनष्ट्किय चनघिो. (पाहा expanding universe) 
 

red shortness 
 
लाल उष्ट्णिेला पोलादाि येणारा चढसूळपणा; ककवा कियरणाला होणारा कमी चवरोध. सामान्यिः, 
गंधकािे प्रमाण जास्ि आचण मगँानीजिे प्रणाम कमी असल्याने असे होिे. 
 

redox 
 
आपापसाि एकमेंकािे क्षपण आचण ऑस्क्सडेशन करण्यािी (घडवनू आणण्यािी) प्रचिया. 
ऑस्क्सडेशन–क्षपण. 
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reduce सिलीकिण, लहाि रूप देणे 
 
गचणिािील मूळसंख्येिे गंुिागंुिीिे रूप बदलून चिला सोपे रूप देणे. त्याप्रमाणे एका प्रकारच्या 
एककाि दाखचवलेली राचश दुसऱ्या प्रकारच्या एककाि रूपािंचरि करणे. 
 

reduce क्षपण किणे 
 
रसायनशास्त्राि, अणूमध्ये एक ककवा जास्ि इलेक्रान घालण्यािी चिया (याि अथी इलेक्रोनेट 
इलेक्रोनीकरण असा शब्दही वापरिाि). क्षपणाने िीन कृिी ककवा प्रचिया दाखचवल्या जािाि. 
(१) एका अणूच्या संयुजा-संख्येि, दुसऱ्याच्या अनुरोधाने, होणारी वाढ (हा प्रकार आस्क्सडेशन 
मध्ये). 
(२) एखाद्या पदाथािून ऑस्क्सजन काढून घेणे आचण त्याला धािुस्स्थचिप्रि आणणे. 
(३) एखाद्या मूलद्रव्यामध्ये ककवा पदाथामध्ये हायड्रोजन चमळचवणे. 
 

reducing agent क्षपणकािक 
 
दुसऱ्या पदाथाला इलेक्रान देऊन त्यािे क्षपण करू शकणारा पदाथय. 
 

reducing atmosphere क्षपणकािक वािाविण 
 
आस्क्सजनबरोबर चवचिया करणारी ककवा त्यािा पचरणाम नष्ट करणारी मलूद्रव्ये ककवा सयुंगे 
असणारे वािावरण. असे वािावरण आस्क्सडेशनला चवरोध करिे ककवा आस्क्सडेशन-स्स्थिीि घट 
घडवनू आणणारे रासायचनक बदल घडवनू आणिे. 
 

reducing flame क्षपणकािक ज्योि 
 
उदासीन ज्योिीपेक्षा जास्ि काबयन असलेली ज्योि (इधंनाच्या वायूंि जास्ि काबयन असल्यामुळे 
असे होिे). ही ज्योि क्षपण घडवनू आणिे. चहला carburizing flame असेही म्हणिाि. 

 
reduction ad absurdum अपािष नसनद् 

 
चसिािंाि केलेल्या चवधानािी सत्यिा पटवनू देण्यािा एक प्रकार. अशा वळेी चसिांिाि केलेली 
चवधाने सत्य नाहीि असे गहृीि धरून प्रारंभ करण्याि येिो. परंिु निंर टप्प्याटप्प्याने अनुमाने 
काढिाना मूळिी (कल्पनेसाठी सत्य मानलेली) चवधाने जणू काय सत्यि आहेि असे चवलक्षण 
चनष्ट्किय येऊ लागिाि. या प्रकारच्या चसिीला अपाथय चसिी म्हणिाि. 
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reduction क्षपण 
 
क्षपण होणाऱ्या पदाथाने एक ककवा अचधक इलेक्रान चमळचवणे. चविाराि घेिल्या जाणऱ्या अशा 
श्रेणीिील दुसऱ्या कोणत्या िरी पदाथािे ह्या वळेी हमखास आस्क्सडेशन होि असिे. हायड्रोजन 
अणु घालचवणे ह्यािाही ह्या संजे्ञि अंिभाव होिो. आस्क्सडेशनच्या उलट क्षपण. 
 

reduction to lowest terms लघुिम रूपकिण 
 
अपूणांकामध्ये, ककवा अपूणांक असलेल्या पदावलीमध्ये, अंश आचण छेद यािंील सामान्य 
अवयवािंा चनरास करून अपूणांकाला लहानाि लहान रूप देणे. 
 

redundant equation अवास्िव समीकिण 
 
एक प्रकारिे साचधि समीकरण. मूळच्या समीकरणाला जेवढ्या चसिी असिाि त्यापेक्षा या 
समीकरणाला जास्ि चसिी असल्यािे आढळुन येिे. 
 

re-entrant angle प्रनवशाल कोण 
 
यालाि reflex angle असेही म्हणिाि. यािे मूल्य १८०⁰ िे ३६०⁰ येवढ्याि असिे. कोणत्याही 
प्रिल बहुकोणािा आंिरकोन अशा प्रकारिा असिो. 
 

re-entrant polygon प्रनवशाल बहुकोण 
 
अशा बहुकोणािा आंिरकोण प्रचवशाल म्हणजेि १८०⁰ िे ३६०⁰ यामधील मूल्यािा असिो. यालाि 
प्रचवशाल बहुकोन (reflex polygon) असेही म्हणिाि. 
 

reference line संदभष िेिा 
 
(पाहा folding line) 
 

reflectance पिाविषििा 
 
चदलेल्या चवदु्यत्किुयकीय प्रारण प्रकारािे (मुख्यत्व,े प्रकाश) परावियन घडवनू आणण्यािा 
पदाथामधील गुण. 
 

त्या गुणािे मूल्य = परावियन झालेला प्रारचणक स्त्रोि 
आयाि प्रारचणक स्त्रोि 
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reflected rays पिावर्टिि नकिण 
 
 परावियन घडवनू आणणाऱ्या पृष्ठावरून परावियन झाल्यानंिरिे आयाि चकरणािें बदललेले रूप, 
मागय वगैरे. 
 

reflecting microscope पिाविषक सूक्ष्मदशषक 
 
ज्यामध्ये पदाथीय कभगव्यहूाऐवजी अंिवयि आचण बचहवयि आरसे वापरलेले असिाि असा 
सूक्ष्मदशयक. 
 

reflection पिाविषि 
 
दोन माध्यमाचं्या मयादेवरील पृष्ठाशी, एका माध्यमािून, प्रारण आयाि झाले म्हणजे िे त्या 
पृष्ठावरून पनु्हा त्याि माध्यमाि परि चफरिे. या प्रकाराला ‘परावियन’ म्हणिाि. पृष्ठावर पडणारा 
चकरण ‘आयाि चकरण’ आचण वळून परिणारा चकरण ‘परवर्मिि चकरण’ होय. आयाि-कबदूशी 
पृष्ठावर लंब काढला िर त्या चदशशेी आयाि आचण परावर्मिि चकरण समान कोन करिाि. एकाला 
‘आयाि कोन’ आचण दुसऱ्याला ‘परावियन कोन’ म्हणिाि. त्याचशवाय आयाि चकरण, लंब चकरण 
आचण परावर्मिि चकरण, हे सवय एकाि पािळीि असिाि. 
 

reflectivity पिाविषकत्व 
 
आयाि प्रारचणक शक्िीपकैी जेवढा भाग परावर्मिि होिो. त्यािे एकंदर आयाि शक्िीशी गुणोिर. 
 

reflector पिाविषक 
 
(१) इष्ट त्या अंगाला प्रारणािी चदशा वळचवण्यािे साधन. 
(२) परावियक दुर्मबण, आरशािंी दुर्मबण. 
 

reflex angle प्रनवशाल कोि 
 
१८०⁰ पेक्षा मोठा आचण ३६०⁰ पेक्षा लहान कोन. 
(पाहा re-entrant angle) 
 

reflex polygon प्रनवशाल बहुकोण 
 
(पाहा re-entrant polygon) 
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reflux condenser पिवाही शीिक 
 
एक रासायचनक उपकरण. उकळणारे चवद्रव ज्याि आहे अशा भाडं्यावर हे चवचशष्ट प्रकारिे 
उपकरण बसचविाि. असे केल्यामुळे उष्ट्णिेने चनमाण होणारी द्रवािी वाफ (बाष्ट्प) शीि केली 
जाऊन द्रवरूपाने परि भाडं्याि उिरिे; चनघून जाि नाही. 
 

refluxed पिवानहि 
 
पिवाही शीिक वापरून केलेली चवचिया. उकळत्या चवद्रवानंा होणारा भक्षणािा चवरोध 
मापण्यासाठी वापरली जाणारी कसोटी. चनसटून जाणारी वाफ शीि करून, ज्या उकळत्या 
चवद्रवाि परीक्षणासाठी आलेला धािू ठेचवलेला असिो, त्या चवद्रवाि परि पाठचवली जािे. 
 

refracted ray प्रणानमि नकिण 
 
प्रकाशािे उगमस्थान ज्या माध्यमाि असिे त्यापेक्षा चभन्न (आचण चभन्न प्रकाशीय घनिेच्या) 
माध्यमािून जाणारा चकरण. 
 

refraction प्रणमि 
 
दोन माध्यमाच्या सीमापृष्ठाशी (प्रकाश) चकरण चिरप्या चदशनेे आयाि झाले असिा दुसऱ्या 
माध्यमाि जािाना त्यािंी चदशा बदलिे. चभन्न चभन्न माध्यमािून जािाना प्रकाशािा वगे चभन्न असिो 
हे चदशा बदलण्यािे कारण. एकचवध पदाथाि, (१) जास्ि (प्रकाशीय) घनिेच्या माध्यमाि 
चशरिाना चकरणािा मागय, सीमापृष्ठाशी काढलेल्या, लंबाकडे झुकिो; कमी घनिेच्या माध्यमाि 
जािाना लंबापासून दूर जािो. (२) आयाि चकरण, लंब चकरण आचण प्रणचमि चकरण हे सवय एकाि 
पािळीि असिाि. आयाि कोनािी साइन (ज्या) आचण प्रणचमि कोनािी साइन (ज्या) यािें 
गुणोिर त्याि दोन माध्यमाचं्या बाबिीि स्स्थर असिे.  
पचहले माध्यम जर ‘हवा’ असेल िर या गुणोिराला ‘प्रणमनाकं’ असे म्हणिाि. 
 

refractive index प्रणमिाकं 
 
(पाहा index of refraction) 
 

refractivity प्रणमििा 
 
प्रणमनािा गुण = n – 1 
यामध्ये n = प्रणमनािा अंक = sin i/sin r 
i = आयािकोन, r = प्रणमन कोन समजावयािे. 
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refractometer प्रणमिमापक 
 
प्रणमनाकं मोजण्यािे साधन. यािा उपयोग करून प्रणमनाकं िौर्थ्या ककवा पािव्या दशाशं-
स्थानापयंि चनचिि होऊ शकिो. 
 

refractor प्रणमिी 
 
योग्य त्या मागाने प्रकाशािी चदशा वळचवण्यािे, प्रणमनावर आधारलेले, साधन. यामध्ये कािेच्या 
चिचि, कभगे वगैरे वापरण्याि येिाि. हा शब्द मुख्यत्व ेदुर्मबणीसाठी वापरिाि. 
 

refractoriness उष्ट्णिा-नविोधाचा गुणाकं 
 
उष्ट्णिेला एखाद्या पदाथाला चकिपि चवरोध होिो िे दशयचवण्यािा िुलनात्मक अंक. 
 

refractory (नवशेिण) उष्ट्णिानविोधक 
 

refractory (िाम) उष्ट्णिानविोधक पदािष 
 
उष्ट्णिेच्या चियेला चवरोध करणारे आचण उच्च िपमानाला न चविळणारे पदाथय; सामान्यिः 
सेराचमक पदाथय (उदा॰, आगमािी, चसचलका ककवा डोलोमाईट). भट्टीला आिल्या अगंाने चगलावा 
करण्याकचरिा ककवा ित्सम उपयोगासाठी वापरिाि. 
 

refrigerant शीिक 
 
क्कथनािे िपमान बरेि खाली असलेला पदाथय प्रयोगशाळेि ककवा व्यवहाराि गारठा उत्पन्न 
करण्यासाठी अशा शीिकािंा उपयोग करिाि. 
 

refringent प्रणमिक्षम 
 
एका माध्यमािून दुसऱ्या माध्यमाि चशरिाना जेव्हा प्रकाश-चकरणािी चदशा बदलिे (म्हणजे 
चकरणािे प्रणमन होिे) िेव्हा त्या माध्यमाि प्रणमनक्षमिेिा गुण आहे असे म्हणिाि. 
 

regelation पुिि् घट्टि 
 
दडपणाखाली ठेवलेला पदाथय चविळिाना असे घडिे. दडपण जरा कमी झाले की चविळलेले बफय  
पुन्हा घट्ट होिे. 
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regenerative chambers पुियोजी कोठी 
 
(पाहा regenerators) 
 

regenerative furnace पुियोजी भट्टी 
 
चजच्याि हवा ककवा इिर वायुरूप जळणे आि सोडण्यापूवी, एका चवशिे साधनािून गेल्यामुळे 
िापचवली जािाि अशी झोिभट्टी. अशा साधनाला ‘रीजनेटर’ असे म्हणिाि. 
 

regenerators पुियोजक 
 
उष्ट्णिाचवरोधक िौकोनी चवटाचं्या रिलेल्या दोन खोल्या असिाि. एक ज्वलनवायूसाठी आचण 
एक हवसेाठी. ज्या वळेी भट्टीिील िप्ि वायु चिमणीकडे जािो त्यावळेी िो एका खोलीिून जािो व 
त्या वळेी िेथाल चवटा काही उष्ट्णिा शोिनू घेिाि. भट्टीकडे जाणारा वायु या िापलेल्या चवटाकंडून 
िापचवला जािो. थंड वायु पनुः पनुः िापवनू घेण्यािी, अशा प्रकारिी, सोय याि असिे. 
 

regular crystal समाकृनि स्फनिक 
 
(पाहा cubic crystal, cubic system) 
 

regular decagon सुिम दशकोण 
 
दहा समान सरलरेिाचंकि भजुा आचण दहा समान कोन असणारी प्रिल आकृचि. 
 

regular dodecahedron सुिम िादश पृष्ठक 
 
बारा समाकार पृष्ठािंी आचण प्रत्येक बहुपृष्ठीय कोण समरूप आहे अशी घनाकृिी. चहिे प्रत्येक पृष्ठ 
सुिम पंिकोनी असिे. 
 

regular hexahedron सुिम िट् पृष्ठक 
 
सम घन अथवा िौरस घन 
 

regular isosahedron सुिम भवशनि-पृष्ठक 
 
या बहुपृष्ठकाला २० समरूप पृष्ठे असून प्रत्येक पृष्ठ समभजु चत्रकोणाकृचि असिे. 
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regular octahedron सुिम अष्ट पृष्ठक 
 
या बहुपृष्ठकाला ८ समरूप चत्रकोणाकृचि पृष्ठे असून त्यािे सवय बहुपृष्ठीय कोन समरूप असिाि. 
 

regular polygon सुिम बहुकोण 
 
या बहुकोणाच्या सवय भजुा समान लाबंीच्या असून सवय आिंरकोनही समान असिाि. 
 

regular polyhedron सुिम बहुपृष्ठक 
 
या बहुपृष्ठकािी सवय पृष्ठे सुिम बहुभजुाकृचि आचण समरूप असिाि. ही पृष्ठे अशा प्रकारे माडंलेली 
असिाि की सवय चद्वपृष्ठ-कोन समान होिाि, आचण प्रत्येक चशरोकबदूशी जोडली जाणारी पृष्ठसखं्या 
समान असिे. यािे मुख्यत्व े पाि प्रकार आढळिाि : tetrahedron = ििुःपृष्ठक; cube = 
समधन; octahedron = अष्टपृष्ठक; dodecahedron = द्वादशपृष्ठक आचण icosahedron = 
कवशचिपृष्ठक. 
 

regular prism सुिम नचनि 
 
या प्रकारच्या चििीिे आधारपृष्ठ सुिम बहुकोण असून सवय धाराशी िे काटकोनाि असिे. 
 

regular pyramid सुिम नपिानमड 
 
अशा प्रकारच्या सूिीिे आधारपृष्ठ सुिम बहुकोन असून त्याच्या सवय धारा चशरोकबदूशी एकत्र येिाि. 
उस्न्मचि-रेिा पायाशी लंब असिे. ही उस्न्मचि-रेिा पायािा मध्यकबदू आचण चशरोकबदू यानंा जोडिे. 
 

regular solid सुिम घि (पदािष) 
 
सुिम बहुपृष्ठक. 
 

regular system सुिम व्यहू 
 
ज्यािे सवय कोन काटकोन असिाि अशा समघनाकृचि स्फचटकािंा एक व्यूह-प्रकार. 
 

related number संबंनधि संख्या 
 
ज्या सखं्यािें परस्पर संबधं कोणत्या िरी चनयमाने (सूत्राने) बध्द झालेले असिाि अशा संख्या. 
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regular reflection नियनमि पिाविषि 
 
(पाहा specular reflection) 
 

relation संबंध 
 
कोणत्या िरी चनयमाने परस्पराशी संबचंधि असलेल्या जोड्या. 
 

relative density सापेक्ष घििा 
 
(१) वायूिी घनिा आचण त्याि दाबाि व िपमानाि असलेल्या हायड्रोजनिी घनिा यािें गुणोिर. 
याला घििा गुणोत्ति असेही म्हणिाि. 
(२) चवचशष्ट गुरुत्व. 
 

relative error सापेक्ष तु्रनि (चूक) 
 
चनरपेक्ष त्रचुट (± m) आचण प्रत्यक्ष त्रचुट (x) यािे गुणोिर = ±m/x 
 

relative frequency सापेक्ष आवृत्तिा 
 

आवृििा-वाटपाच्या संदभाि, एखादी घटना होण्यािी सापेक्ष आवृििा 
 

= 
चजिके वळेा िी घटना घडिे िी संख्या 
चजिके वळेा घडिे + चजिके वळेा घडि नाही 

 
relative humidity सापेक्ष आर्द्षिा 

 
हवामानशास्त्राि, (१) अवकाशािील चदलेल्या आकारमानािील ओलावा आचण त्या आकारमानाि 
िृप्िावस्था येईपयंि मावले येवढा ओलावा यािें गुणोिर. (२) प्रत्यक्षािले बाष्ट्प-दमन आचण 
िृप्िावस्थेिील बाप्प दमन यािे गुणोिर. 
 

relative permittivity सापेक्ष (नवदु्यत्  ) पायषिा 
 
dielectric constant अथवा चवदु्यत  -चनरोधक-स्स्थराकं याच्याशी समानाथी. 
 

relative valency effect सापेक्ष संयुजा-पनिणाम 
 
जास्ि संयुजा असलेल्या धािूिी कमी सयुंजा असणाऱ्या धािूला चवरघळचवण्यािी प्रवृिी. 
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relative viscosity सापेक्ष नवष्ट्यदंिा, आलगिा 
 
२०⁰ सें॰ िपमानािील पाण्याच्या चवष्ट्यंदिेशी, एखाद्या पदाथािी िुलनात्मक चवष्ट्यंदिा. जसे 
१․००५ सेंचटपॉईज. (पाहा viscosity) 
 

relatively prime सापेक्ष अनवभाज्य 
 
दोन ककवा अचधक पदावलीमध्ये जेव्हा एकही सामान्य अवयव सापडि नाही िेव्हा त्या पदावली 
सापेक्षाने अचवभाज्य आहेि असे समजिाि. 
 

relativity सापेक्षिा (वाद) 
 
डॉ. आल्बटय आइन् ष्टाइन यानंी माडंलेली, अवकाशकाल याचं्या एकत्रिेच्या सबंंधािील, गचणिावर 
आधारलेली कल्पना. १९०५ मध्ये त्यानी “चवशिे सापेक्षिावाद” आचण १९१५ साली “सवयसाधारण 
सापेक्षिावाद” यािंा पुरस्कार केला. या कल्पनेि अवकाशािी िीन आचण काळािे एक अशी िार 
चनबधंने मानली जािाि. कोणत्याही (दूर असलेल्या) चठकाणी मोजलेल्या घटना चनरीक्षकाच्या 
चनबधंन व्यूहावर अवलंबून असिाि. याि कल्पनेिून E = mc2 या समीकरणािा उगम झाला. 
याि E = शस्क्ि, m = वस्िू, आचण c = प्रकाशवगे. अणुगभीय प्रचियामंध्ये या समीकरणािा 
प्रायोचगक पडिाळा चमळाला. सापेक्षिावादािी दोन गहृीिके: (१) कनबधनािा व्यूह गचिमान 
असला िरी त्याच्या अनुरोधाने माडंलेले गचणिचवियक चनयम अबाचधि राहिाि. चनरीक्षकािा 
चनबधंनव्यूहसुिा त्याि वगेाने गचिमान असला िर चनरीक्षकाला स्विःच्या गिीिी जाणीव होि 
नाही. (२) प्रकाशवगे स्स्थराकं मानला आहे. त्यामुळे चनरीक्षकाच्या वगेािा प्रकाशवगेावर पचरणाम 
होि नाही. 
 

reluctance प्रनिष्टंभ 
 
एखाद्या पदाथाि किुयकीय स्त्रोि घुसचवण्याला किुयकीय मागािा होणारा चवरोध. अथाि हा गुण = 
किुयकीय पे्ररणाशस्क्ि/किुयकीय स्त्रोि. permeance अथवा पाययिा यािे हे व्यस्ि रूप आहे. 
प्रचिष्टंभािे मापन करण्यासाठी चगल्बटय हे एकक वापरिाि. (पाहा magnetic permeability) 
 

reluctivity प्रनिष्टंभ 
 
किुयकीय पायंिेिे व्यस्ि रूप. यालाि (specific reluctance) चवचशष्ट प्रचिष्टंभ असेही म्हणिाि. 
 

r. e. m., rem., Rem 
 
(पाहा roentgen equivalent) 
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remainder शेि, बाकी 
 
एका राशीने दुसऱ्या राशीला भाचगले असिा जो अवशिे चशल्लक राहिो िो. उदाहरणाथय, २२ 
भाचगले ५; भागाकार ४, बाकी २. 
 

remainder theorem शेि-नसद्ािं 
 
f(x) यासारख्या एखाद्या बहुपचदकाला जर f(x–r) याने भाचगले िर f(r) शिे उरिो. 
 

remanence शेि-प्रविषि 
 
किुयकीय सरणीमधील बाह्य चवदु्यि-किुयकीय पे्ररणाशस्क्ि दर केल्यानंिर चशल्लक राहणारे किुयकीय 
प्रवियन. (पाहा residual magnetism) 
 

remanent induction (अवनशष्ट) शेिप्रविषि 
 
(पाहा remanence) 
 

remote velocity 
 
गचिमान द्रवामध्ये सापडलेल्या पदाथांच्या संदभाि, पदाथाभोविालच्या द्रवाच्या वगेाशी पदाथािा 
सापेक्ष वगे, अथाि द्रवामंधील स्थाचनक वगे चठकचठकाणी चनरचनराळा असिो. 
 

replaceable hydrogen प्रनियोजिशील हायड्रोजि 
 
एखाद्या धािूमुळे जेव्हा एखादे अम्ल प्रचियोचजि होिे ककवा एखाद्या धारकामुळे उदासीन होिे, त्या 
वळेी त्या अम्लाच्या रेणूिून धािंूच्या अणनूी प्रचियोचजि झालेले हायड्रोजन अणू. 
 

replacement प्रनियोजि 
 
संयुगािील एखादा अणु ककवा मूलक काढून टाकून त्या जागी दुसरा अणु ककवा मलूक बसचवणे. 
उदा. अम्लािील H काढून त्याऐवजी एखाद्या धािूिा अणु बसचवणे. या चवचियेिून अम्लािे लवण 
बनिे. (पाहा double replacement आचण substitution) 
 

replacement series पुििः स्िापि श्रेणी 
 
आस्क्सडेशन-स्स्थचिवियस्वाच्या महिेवरून अनुिमाने लावलेल्या धािंूिी माडंणी (यादी). 
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reproduction factor पुिरुत्पनत्त-गुणक 
 
अणुगभीय चवदलनािून चनमाण होणारी न्यरूानसंख्या आचण अणुभट्टीमध्ये चवदलनापूवी अस्स्ित्वाि 
असलेली न्यरूानसंख्या यािें गुणोिर. यािाि अथय असा की, शोिणाने ककवा इिर काही कारणाने 
कामी आलेल्या प्रत्येक न्यूरानामागे नव्याने चनमाण झालेली न्यरूान संख्या या गुणकायेवढी असिे 
गुणकािे चिह्न : k. यािंा multiplication factor असाही उल्लेख चकत्येक वळेा करण्याि येिो. 
 

residual electricity अवनशष्ट नवदु्यत्   
 
चवसजयनानंिर चवदु्यत   धारणीि चशल्लक राचहलेली चवजेिी राचश. 
 

residual ionization अवनशष्ट आयिीभवि 
 
चकरणोत्सारी पदाथय ककवा क्ष-चकरणािें उगमस्थान इत्याचदकािंा कसल्याही प्रकारे ससंगय न होऊ 
देिा एखाद्या भाडं्याि ठेवलेल्या हवमेध्ये ककवा वायूमध्ये आढळून येणारे आयनीभवन. प्रिचलि 
चविारसरणीनुसार, अशा प्रकारिे अवचशष्ट आयनीभवन, वैश्वचकरणामुळे उद भवि असाव े असे 
मानले जािे. 
 

residual magnetism अवनशष्ट किुषकत्व 
 
(पाहा remanence) 
 

residual stress अवनशष्ट दमि 
 
कोठल्याचह िऱ्हेिे बाह्य दडपण मुळािि नसिाना, ककवा नव्याने लावले नसिाना, स्वाग्रही घन 
पदाथाि आढळून येणारे दमन. याला locked up stress अथवा बंचदस्ि दमन असेही म्हणिाि. 
 

resilience लवनचकपणा 
 
स्वाग्रही (स्स्थचिस्थापक) पदाथावर पाडलेला दाब काढून टाकल्याबरोबर, िाण पडलेली अवस्था 
नाहीशी करून मूळिी अवस्था धारण करण्यािा पदाथािा गुण. स्वाग्रही पििाने िाणलेल्या 
(दडपलेल्या) पदाथाि स्स्थचिज शक्िी साठून राहिे आचण दाब दूर केल्याबरोबर िी बाहेर पडिे. 
ही शक्िी, बहुधा, दर िौरस सेंचटमीटरवर चकलोग्राम-मीटर अथवा दर िौरस इंिावर फूट-पौंड 
या मापाने मोजिाि. (पाहा elasticity) 
 

resin िेझीि, िाळ 
 
एक प्रकारिा घन, अधय-घन अस्फचटकी काबयनी सयुंग, ककवा अशा सयुंगािें चमश्रण. साहचजकि 
याला चवशिे असा चवलयकबदु असि नाही, त्यािे स्फचटक बनि नाहीि. रेझीनिी उत्पचि वानसाि 
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ककवा प्राण्याि असिे. जसे : लाख ककवा रेझीन आचण ‘गम्  ’ याि फरक असिो. रेझीन पाण्याि 
चवरघळि नाही, िरीही चकत्येक कृचत्रम जलचवद्राव्य पदाथांिा रेझीन म्हणनू उल्लेख केला जािो. 
 

resistance िोध 
 
चवदु्यस्त् वज्ञानाि, (व्होल्टमध्ये मोजलेले) चवदु्यत . वियस्व आचण (आपेंअरमध्ये मोजलेला) 
चवद्यत् प्रवाह यािें (ओहममध्ये मोजलेले) गुणोिर. चवदु्यत् सरणीिा हा एक अचदश असा गुण आहे. 
जो जो पदाथय चवदु्यत् सरणीमध्ये वापरला जािो त्या प्रत्येकाि हा गुण असिो. ठराचवक चवदु्यत् प्रवाह 
िालू असिा, चवदु्यत् शक्िीिे उष्ट्णिा-शक्िीि ककवा प्रारचणक शक्िीि रूपािंर घडवनू आणण्यािी 
त्वरा या गुणावरून ठरचवली जािे. 
R = E/C यामध्ये R = रोध, E = चवद्यत् वियस्व, C = चवदु्यत् प्रवाह, १४․३ कॅलरी उष्ट्णिा = १ वॉट 
चमचनट. 
 

resistance pyrometer नवदु्यत् िोध-उग्रिपमापक 
 
चवशिे उच्च िपमान मोजण्यािे एक साधन. वाढत्या िपमानानुसार पदाथािा चवदु्यत रोध वाढि 
राहणे या गुणावर ह्या िपमापकािी रिना केलेली असिे. कोठल्या िरी उच्च, िपमान सहन करू 
शकेल अशा धािूच्या (चवशिेिः प्लाचटनमच्या) िारेिे वलय घेऊन चनरचनराळ्या, माहीि 
असलेल्या, िपमानाि त्या वलयािा रोध मोजून इयिीकरण केलेले असिे. 
 

resistivity िोधकिा 
 
(पाहा specific resistance) 
 

resistor िोधक 
 
चवदु्यत् सरणीमध्ये ठराचवक मापािा रोध ठेविा येण्यासाठी एक उपकरण. 

 
rsolution न्यास 

 
आचदश पे्ररकािें, वणयरेिािें इ. पृथक्करण. (पाहा resolving power) 
 

resolving power नवश्लिेण प्रभाव 
 
प्रकाश-चवज्ञानाि, वधयन-प्रभाव (magnifying power) आचण चवश्लेिण प्रभाव या सजं्ञािें अथय चभन्न 
आहेि. प्रकाशीय साधनाने जेव्हा एखादी वस्िु मोठी ककवा लहान झालेली चदसिे िेव्हा चििे ± 
वधयन झाले असे म्हणिाि. अगदी जवळजवळ असलेल्या दोन उगम स्थानापंासून एकवणी 
प्रकाशचकरण आपल्या नेत्रािून पाचहले असिा जर िी उगमस्थाने अलग असल्यािी साक्ष पटि 
असली िर त्या प्रकाशीय साधनािा चवश्लेिण प्रभाव पुरेसा आहे असे म्हणिाि. दै्विी िारा लहान 
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दुर्मबणीिून पाचहला असिा, दोन िाऱ्यािंी जोडी असल्याप्रमाणे चदसू शकि नाही; परंिु पुरेसा 
चवश्लेिण प्रभाव असलेल्या दुर्मबणीने िे शक्य होिे. सूक्ष्मदशयकाच्या संदभाि, दर चमचलमीटरमध्ये 
चकिी रेिा दाटीवाटीने आखल्या असिा त्या अलग असल्यािी जाणीव होऊ शकिे, त्यावरून त्या 
सूक्ष्मदशयकािा चवश्लेिणप्रभाव मोजिाि. पुरेसा चवश्लेिण⁻प्रभाव जर प्रकाशीय साधनाि नसेल िर 
नुसत्या वधयनाने जवळजवळिे दोन कबदू अलग असल्यािे उमगणार नाही. 
 

resonance संवादि 
 
वास्िवशास्त्राि हा शब्द दोन चभन्न पदाथाि घडणाऱ्या कंपनासंबधंी वापरिाि. दोलन ककवा कंपन 
होि असलेल्या एखाद्या व्यहूािे एक चनबंधन आचण िशाि प्रकारिे दोलन ककवा कंपन होणाऱ्या 
दुसऱ्या व्यूहािे चनबधंन यािंा परस्परसंबधं अशा प्रकारिा असिो की एकािली कंपने कमी 
परमप्रसारािी असली िरी दुसऱ्यािी कंपने िालू झाली म्हणजे पचहल्याच्या कंपनािंा परमप्रसर 
एकसारखा वाढि राहिो. हा गुण अणूमध्येही आढळिो. उदा॰, एखादा अणु ज्या प्रकारिे कंपन 
शोिनू घेिो, त्याि प्रकारिे कंपन िो अणु योग्य वळेी उत्सर्मजि करू शकिो. 
 

resonance of an electric circuit नवदु्यत्  -सिणीचे संवादि 
 
प्रवियकत्व, धारकत्व आचण रोध चजच्याि आहे अशी चवदु्यत  -सरणी संवाचदि होऊ शकिे. सरणीि 
वाहणाऱ्या चवदु्यत  राशीि आचण आविी स्वरूपाि लावलेल्या पे्ररणा-शक्िीि हे संवादन आढळिे. 
आविी चवदु्यत-पे्ररणा-शक्िी दोलने िालू ठेवण्यास मदि करिे. संवादने िीन प्रकारिी असू 
शकिाि. परमप्रसरसंवादन, आवृचिकाल-संवादन, अथवा स्थािंर-संवादन. 
 

resonator पनिवादक, संवादक 
 
एखाद्या पदाथािील दोलने ककवा कंपने सुरू करण्यास ककवा िालू ठेवण्यास (वळेेनुसार कंपनािा 
प्रसर वाढचवण्यास) उपयुक्ि असे साधन. 
 

rest mass अवनशष्ट वस्िु 
 
सापेक्षिा वादानुसार, जेव्हा एखादा पदाथय अगदी चनिल अवस्थेि असिो िेव्हा त्याच्यािली 
वस्िुिा. पदाथाला वगे प्राप्ि झाला िर त्या मूळच्या वस्िूि वाढ होिे. त्यासंबधंीिा चनयम : 

 
v = वस्िूिा वगे, c = प्रकाश वगे. 
न्यूटानच्या गचिशास्त्राि, वस्िूच्या बाबिीि, वगेानुसार अशा प्रकारिा होणारा भेदभाव केला जाि 
नाही. 
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restitution पुििःस्िापि 
 
रसायनशास्त्राि, ‘प्रचियोजन’ च्या उलट चिया. मूळिे संयुग परि चमळचवणे. 

 
resultant निष्ट्पन्न (ग.) 

 
गचणिाि, दोन सचदशािंी बरेीज. दोन ककवा अचधक पे्ररक एकाि वळेी कायय करीि असिाि त्या 
वळेीं त्या सवांच्या ऐवजी िेवढेि कायय करू शकणाऱ्या एकाि पे्ररकाला चनष्ट्पन्न म्हणिाि. हाि 
पे्ररक उलट चदशनेे कायय करू लागला िर िो आचण ज्या पे्ररकािंा िो चनष्ट्पन्न असिो िे सवय पे्ररक 
समिोल राखिाि. या कारणाने चनष्ट्पन्नािी चदशा बदलल्यास त्या पे्ररकाला समिोलकारक 
म्हणण्याि येिे. 
 

resultant पनिणामी (िसा.) 
 
रसायन शास्त्राि, चवचियाशील रेणूंमध्ये झालेल्या प्रचियेिून ियार झालेल्या रेणूंसाठी योजावयािी 
संज्ञा. 
 

retardation ऋण प्रवेगि 
 
प्रवगे कमी करणे. अथाि वगेाि वाढ न करिा त्याि घट करणे. 
 

retort बकपात्र, िळीचे भाडें, नििॉिष 
 
(१) रासायचनक प्रयोगशाळेि, द्रवाचं्या ऊध्वयपािनासाठी वापरले जाणारे, बगळ्याच्या मानेसारखे 
बाजूला नळी असणारे, एक गोल कािेिे भाडें. (२) धािु संचमश्रणे ककवा घािुपािाण ह्याचं्या 
ऊध्वयपािनासाठी धािूिे ककवा उष्ट्णिाचवरोधक अस्िर लावलेले कािेसारख्या पदाथािे भाडें. 

 
retro– पि- 

 
मागच्या चदशनेे, उलट चदशनेे या अथी लॅचटन भािेंिील उपपद. 
 

reverberation नििादि 
 
एखाद्या बंद जागेमध्ये, पुन्हा पुन्हा परावियन होि राचहल्या कारणाने, एकसारखा काही काल ध्वचन 
िालू राहण्यािा प्रकार. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

reverberatory furnace पिाविषिी भट्टी 
 
या प्रकारच्या भट्टीि, धािु ककवा धािुपािाण, जळणाशी संबंध न येिा, केवळ ज्योिीच्या उष्ट्णिेशी 
त्यािंा सबंंध येिो. उिरत्या छपराच्या साहाय्याने िप्ि वायूंिी चदशा बदलून िे धािूवर ज्योिीिून 
सोडले जाव,े अशी योजना केलेली असिे. 
 

reversible process व्युत्िमी प्रनकया 
 
वास्िवशास्त्राि, कायय घडवनू आणणाऱ्या पे्ररकापेक्षा जेव्हा प्रचिकार करणारा पे्ररक अचिसूक्ष्म 
प्रमाणाि लहान असिो, त्या वळेी घडून येणारी प्रचिया. अशा प्रकारिी प्रचिया उलट सुलट 
कशीही िालू शकिे व त्या वळेी शक्िीिा (म्हणण्यासारखा) अपव्यय होि नाही अशी कल्पना 
करण्याि येिे. 
 

reversible reaction व्युत्िमी नवनिया 
 
ही संज्ञा चवशिेिः रासायचनक चवचियेच्या संदभाि वापरिाि. ही व्युत्िमी चवचिया कोणत्याही 
चदशनेे, उलटसुलट, घडू शकिे. उदाहरणाथय, साठवणीच्या चवजेच्या बॅटरीमध्ये वीज भरिाना जी 
रासायचनक चवचिया घडिे, चिच्या उलट चिया बटॅरी वापरली जाि असिाना घडिे. प्राथचमक 
बॅटरीमधील रासायचनक चवचिया व्युत्िमी नसिे. 
 

rhenium ऱ्हेनिअम 
 
आविी कोष्टकािील सािव्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्ये नोडाक आचण टाके यानंी १९२५ मध्ये 
शोचधले. आणव िमाकं : ७५; आणव भार : १८६․३१; चवलय कबदु : ३०००⁰ सें॰ पेक्षा जास्ि; सापेक्ष 
घनिा: १०․५; संयुजा : २, ३, ४, ६, आचण ७; चनसगाि आढळणारे समस्थानीय : Re183 (स्स्थर, 
नैसर्मगक चवपलुिा ३८․२%) Re187 (चकरणोत्सरी, अधायन ४×१०५२ वि,े नैसर्मगक चवपुलिा 
६१․८%). चिह्न Re. 
(पाहा electron structure of atoms, isotope, periodic table) 
 

rheology प्रवाह-नवज्ञाि 
 
वस्िुमात्राि होणारी चवकृचि आचण वस्िूिा प्रवाह यासंबधंीिे शास्त्र. उदा॰, चवमानाभोविी वायूिा 
प्रवाह आचण जहाजाभोविी पाण्यािा प्रभाव. (ग्रीक भािेि rheos = प्रवाह) 
 

rheostat िोधिी 
 
चवदु्यत्सरणीिील रोधािे मूल्य कमीजास्ि करिा येण्यािी सोय असलेली रोधनी. सरणींि केव्हाही 
भगं न होऊ देिा रोधाि, अवश्य िेवढा बदल करण्यासाठी वापरिाि. 
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rhodium ऱ्होनडअम 
 
आविी कोष्टकािील आठव्या गटािले धािुरूप मलूद्रव्य. दुर्ममळ धािंूपैंकी एक. वोलास्टन यानी 
१८०४ साली शोचधला. आणव िमाकं ४५; आणवभार १०१·९१; चवलय कबदु : १९६६⁰ सें॰; सापेक्ष 
घनिा : १२․५; चिह्न Rh. 
 

rhombic system सम चिुभुषजी व्यहू 
 
(पाहा ortho-rhombic system) 
 

rhombo-hedral system समचिुिः पृष्ठक व्यहू 
 
स्फचटक रिनेिील एक प्रकार. यािील नमुनेदार स्फचटकाला िीन समान अक्ष असून त्याचं्यािील 
कोन बहुधा काटकोन नसिो. यालाि trigonal system असेही म्हणिाि. 
 

rhombohedron समचिुिःपृष्ठक 
 
सहा समािंर ििुभुयज िौकोनी पृष्ठािंी बनलेली चिचि. 
 

rhomboid समािंि पृष्ठक 
 
ज्या समािंर पृष्ठकािी प्रत्येक बाजू समििुभुयज िौकोन आहे असा समािंर पृष्ठक. 
 

rhombus सम चिुभुषज 
 
समान लाबंीच्या िार सरलरेिानंी ियार झालेली प्रिल आकृिी. या आकृिीिील संमुख कोण 
समान असिाि. परंिु एकही कोन काटकोन नसिो. 
 

rhumb⁻line नदनशकोण-िेिा 
 
कोणत्याही गोलावरील, चवशिेिः पृर्थ्वीगोलावरील रेिा. ही रेिा दोन्ही धु्रवािूंन जाणाऱ्या सवय 
दीघयविुयळाशंी समान कोन कचरिे. 
 

rider प्रश्ि (ग.) आिोही (िसा.) 
 
गचणिशास्त्राि, दुय्यम प्रश्र. 
रसायन-शास्त्राि, िुलेच्या दाडंीवर ठेवण्यासाठी योजलेला िारेिा बारीक घोडा. हा घोडा दाडंीवर 
मागेपुढे सरकवनू वजनाि फेरफार घडवनू आणिा येिो. सूक्ष्म मापािे वजन म्हणून यािा चवशिे 
उपयोग होिो. 
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right angle कािकोि 
 
एक रेिा दुसरीशी लंब असिाना त्या रेिामधील कोन. वृिपदािा वृिमध्याशी होणारा कोन, 
काटकोन = ९०⁰ 
 

right-angle triangle कािकोि नत्रकोण 
 
अशा प्रिल चत्रकोणािील एक कोन काटकोन असिो. 
 

right ascention वैिुवाशं, होिा 
 
भगोलीय चविुववृिािा (वैिुवािा) एक िाप. मेि राशीच्या योगिाऱ्यापासून (वसंि संपािापासून) 
ज्या खस्थ पदाथािा वैिुवाशं मोजावयािा असिो िेथपयंििा वैिुचवकावर मोजलेला कोन. संबध 
वैिुव म्हणजे २४ िास ककवा ३६०⁰ मानिाि. (होरा = िास) 
 

right circular cone सम वृत्तसूनच 
 
पचरभ्रमणामुळे बनलेला शकुं. यािा आधार वृिाकृचि असून आधारमध्याशी काढलेली लंब रेिा 
भ्रमणाक्ष असिे. generatrix अथवा जनकरेिाही अक्षाला छेदणारी आचण आधारवृिापययिच्या 
चकमान लाबंीिी सरल रेिा असिे. 
 

right circular cylinder समवृत्तनचनि 
 
पचरभ्रमणामुळे बनलेली चििी. चहिा आधार वृिाकृचि आचण भ्रमणाक्ष आधारमध्याशी काढलेली लंब 
असिे. generatrix अथवा जनकरेिा आधारवृिाच्या पचरघावरिी अक्षसंमािर लंब रेिा असिे. 
 

Riemann integral िीमाि संकलक 
 

 
 
right-hand rule उजव्या हािाचा नियम 

 
(पाहा left hand rule) 
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right-handed elliptically polarized wave दनक्षणहस्िी (सव्य) नववृत्तीय नदशानदष्ट ििंग 
 
चववृिाकृचि चदशादेशन झालेला (प्रकाशीय) िरंग. यामध्ये अपसरणािी चदशा सव्य मागाने वचलि 
होिे (चनरीक्षक िरंग प्रिमणाच्या चदशनेे पाहाि आहे असे माचनले िर त्याच्या दृष्टीने घड्याळाच्या 
कायाचं्या गिीप्रमाणे म्हणजे सव्य) 
 

right⁻hand quartz दनक्षण-हस्िी (सव्य) क्वार् षझ 
 
चनरीक्षक प्रकाशाच्या उगमस्थानाकडे पाहाि आहे असे माचनले िर ज्या प्रकारच्या क्काट यझमधून 
आल्याकारणाने, मूळच्या चदशाचदष्ट प्रकाशािे प्रिल उजव्या हािाकडे (सव्य मागाने) वळिे िो 
प्रकार. 

 
ring वलय, कडे (िसा.) 

 
रसायनशास्त्राि, (१) अंणूिी बंद माला, (२) विुयळाकृिी रिना. (पाहा ring structure, ring 
system) 
 

right line सिल िेिा 
 
(पाहा straight line) 
 

right parallelopiped समसमािंि पृष्ठक 
 
काटकोन िौकोनाकृचि पृष्ठे असणारा घन. 
 

right prism समनचनि 
 
या प्रकारच्या चििीिे आधारप्रिल धाराशंी काटकोनाि असिे. आधारपृष्ठ जर सुिम बहुकोनाकृिी 
असेल िर त्या समचििीला सुिमनचिी म्हणिाि. 
 

right section समच्छेद 
 
चििी ककवा सूचि याचं्या संदभाि, धाराशंी ककवा विपृष्ठाशी काटकोनाि घेिलेला छेद. 
 

ring structure वलयी िचिा 
 
ॲरोमचॅटक संयुगािील अणूिंी वैचशष्ट्यपूणय रिना. ह्या माडंणीिील रेणुमध्ये एक ककवा अचधक 
वलये असिाि (वलय = अणूंिी बंद माला). ही वलये एकमेकाशंी, एका ककवा अचधक अणूनंी 
अथवा एकेरी ककवा दुहेरी सयुंजापाशानंी जोडलेली असिाि. 
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ring system वलय व्यहू 
 
वलयी रिना असलेल्या संयुगािंा चवभाग. संयुगािील कड्याचं्या रिनेिे आकृचिरूपाने चदग्दशयन. 
 

R. M. S. मूल-मध्यम-वगष 
 
सरासरी काढण्यािा एक प्रकार. यामध्ये पदाचं्या वगािी सरासरी (मध्यममान) काढून त्यािे 
वगयमूल काढिाि. ही चिया दशयचवण्यासाठी सचंक्षप्ि रूप. 
 

Rn 
 
मूलद्रव्य रेडान यािे चिह्न. 
 

roasting भाजणे 
 
हवचे्या ससंगाि (धािुपािाण) िापचवणे. 
 

roentgen (r) िािंगेि 
 
क्षचकरणािे ककवा गामाचकरणािे माप. येवढ्या (r) मापािे प्रारण ०․००१२९३ ग्राम वजनाच्या हववेर 
पडले असिाना, त्या प्रारणािून होणाऱ्या उत्सगाने जेवढे आयन चनमाण होिाि त्यावंर कोणत्याही 
प्रकारिी एकंदर वीज १ चवदु्यत स्स्थचिक एकक येवढ्या चवदु्यत  उच्चयािी असिे. 
 

roentgen equivalent man िािंगेि सममूल्य मािव 
 
प्रारणसंबधंीिे एक एकक. यालाि r. e. m. एकक (संचक्षप्ि रूप rem अथवा REM) असे नाव 
आहे. या एककायेवढे प्रारण मानवी शरीराि शोचिले गेले िर त्यािा पचरणाम, अचिउच्च वियस्वाच्या 
क्षचकरणािें एक r अथवा (१ राटंगेन) मापािे प्रारण शोचिले गेल्यामुळे होणाऱ्या पचरणामायेवढा 
असिो. 
 

roentgen equivalent, physical िािंगेि सममूल्य, वास्िवीय 
 
प्रारणसंबधंीिे एक एकक. यालाि r. e. p. एकक (संचक्षप्ि रूप rep अथवा REP) असे नाव आहे. 
क्षचकरण ककवा गामाचकरण याचं्या व्यचिचरक्ि आयन कारक प्रारणाच्या आघािामुळे जेव्हा दर ग्राम 
वजनाच्या ऊिीमध्ये ९३ अगय शस्क्ि शोचिली जािे, िेव्हा त्या प्रारणाच्या माते्रला rep हे नाव चदले 
जािे. ऊिीमध्ये ९३ अगय ∕ ग्राम शस्क्ि शोिण करणारे प्रारण. (ऊचि = इंग्रजीि, चटशू = गात्र.) 
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Roentgen rays िािंगेि नकिण 
 
जमयन भािेि Rontgen चलचहिाि. हे चकरण क्षचकरण या नावानेि व्यवहारामध्ये ओळचखले जािाि. 
प्रकाशाप्रमाणे हे चकरण पारगामी आहेि. यािंी िरंगलाबंी दृश्य प्रकाशिरंगलाबंीच्या (१०⁻१ िे 
१०⁻१० सें. मी.) सुमारे हजाराशं िे दशलक्षाशं येवढी सूक्ष्म असिे. अचि शीघ्र वगेाने धावणारे 
इलेक्रान धािुमय अडथळ्यावर थोपचवले गेले म्हणजे हे क्षचकरण होिाि. वैद्यकाि ‘राटंगेन 
चकरण’ आचण वास्िवशास्त्राि ‘क्ष⁻चकरण’ अशा पाचरभाचिक संज्ञा रूढ आहेि. 
 

roentgeno-meter िािंगेि-मापक 
 
आयनीभवन घडवनू आणण्यािे सामर्थ्यय ज्याि आहे अशा प्रकारच्या प्रारणािी िीव्रिा मोजण्यािे 
साधन. 
 

rolling लािणे (नियापद), लािण्याची निया (िाम) 
 
धािूिे पत्र्याि ककवा काबंीि रूपािंर करण्यािी धािुशास्त्रािील प्रचिया. 
 

rolling friction पनिघिषण 
 
एखादा पदाथय पृष्ठावरून अगंाभोविी चफरि चफरि घरंगळि जािो, िेव्हा चनमाण होणारे घियण. 
घसरि जाणाऱ्या पदाथािील घियणापेक्षा हे पचरघियण चनराळे आहे. 
 

roman numerals िोमि अकं (संख्यादशषक) 
 
पूणांक दशयचवण्यासाठी रोमन लोकानंी वापरलेली रीचि. याि I = १; V = ५;  X = १०;  L = ५०; 
C = १००;  D = ५००;  M = १०००. सवय पूणांक खाली दशयचवल्याप्रमाणे चलचहिाि :–– 
(१) जेव्हा एक अक्षर लगेि दुसऱ्या अक्षरापुढे येिे, ककवा पुढिे अक्षर मागच्या अक्षरापेक्षा कमी 
मूल्यािे असिे, िेव्हा त्या दोन अक्षरािंी बेरीज करिाि. 
(२) जेव्हा मागिे अक्षर पुढच्या अक्षरापेक्षा कमी मूल्यािे असिे िेव्हा मोठ्यािून लहान अक्षरािे 
मूल्य वजा करिाि. 
१ िे १० पयंििे पूणांक : Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ. Ⅵ, Ⅶ, Ⅷ, Ⅸ, Ⅹ. 
१॰, २॰, ...१॰॰ : Ⅹ, ⅩⅩ, ⅩⅩⅩ, ⅩⅬ, Ⅼ, ⅬⅩ, ⅬⅩⅩ, ⅬⅩⅩⅩ, ⅩⅭ, Ⅽ. 
१॰॰, ...१॰॰॰ : Ⅽ, ⅭⅭ, ⅭⅭⅭ, ⅭⅮ, Ⅾ, ⅮⅭ, ⅮⅭⅭ, ⅮⅭⅭⅭ, ⅭⅯ, Ⅿ. 
 

root-mean-square value (R.M.S) मूल-मध्यमवगष-मूल्य 
 
आविी पििीने बदलि असलेल्या एखाद्या राशीिी सबंध आवियनािील िात्काचलक मूल्ये घेऊन 
त्याचं्या वगांिी बेरीज करावयािी आचण त्या बेरजेला मूल्याचं्या संख्येने भागावयािे. असे केल्याने 
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मूल्याच्या वगािे मध्यममान चमळिे, नंिर त्या मध्यमािे वगयमूळ काढावयािे. हेि मूल-मध्यमवगय-
मूल्य. 
 

root mean square velocity मूल्य मध्यम वगष वेग 
 
वगेमूल्याचं्या वगाच्या मध्यममानािे वगयमूळ. 

 
root of a number or quantity संख्येचे अिवा िाशीचे मूल 

 
जी संख्या ककवा जी राशी, करणीचिह्नाि दाखचवलेल्या घािाकंावर नेली असिा करणीचिह्नाचंकि 
संख्येयेवढी ककवा राशीयेवढी होिे चिला मूळ म्हणिाि. 
a या पदािे n मूळ = n√a; ३ = २√९ 
 

root of an equation समीकिणाचे मूलक 
 
जी सखं्या ककवा जी राशी अज्ञािाऐवजी समीकरणाि घािली असिा त्याि चबघाड होि नाही चिला 
त्या समीकरणािे मलूक म्हणिाि. 
 

root sign किणी नचन्ह 
 
(पाहा radical sign) 
 

rosin िोझीि, िाळ, िाजंा 
 

वनस्पचिजन्य रोझीन. चजविं पाइन वृक्षापासून काढलेल्या (चमळालेल्या) अशुि चिकािल्या 
टपेंटाइन मधील द्रव्य. ऊध्वयपािनाने टपेंटाईन काढून घेिल्यावर ऊध्वयपािन यंत्राि खाली 
उरलेला घनपदाथय, चविळलेल्या अवस्थेिील, रोझीन अवशिे असिो. हे चविळलेले रोझीन गाळून 
गोठचवले म्हणजे त्यािून घन रोझीन चमळिे. 
 

rotation पनिवलि, वलि 
 
एखाद्या पदाथािे ठराचवक कबदूभोविी ककवा ठराचवक स्स्थर रेिेभोविी चफरणे. त्या कबदूला कें द्र 
ककवा मध्य म्हणिाि आचण रेिेला अक्ष म्हणिाि. अथाि घनपदाथािील प्रत्येक कबदू, वलन िालू 
असिाना, सारख्याि कोनीय वगेाने चफरिो हा महत्त्वािा भाग आहे. 
 

rotation axis वलिाक्ष 
 
स्फचटकािील समात्रिाअक्ष. (पाहा axis of rotation) 
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rotational diagram वलि (जन्य) आकृनि 
 
“लाऊए” पििीने घेिलेले क्षचकरण चववियनािे चित्र. चफरत्या पदाथावर (स्फचटकावर) क्षचकरण 
पाडले असिाना जे चववियनािे चित्र ियार होिे त्यािा फोटोकािेवर कायमिा ठसा उमटचविा 
येिो. 
 

rotation spectrum वलि (जन्य) वणषपि 
 
क्षचकरणाचं्या साहाय्याने घेिलेला चवशिे प्रकारिा वणयपट; अथवा चववियन लेख (आकृचि). आकृचि 
घेिाना जेव्हा स्फचटकावर क्ष-चकरण पडि असिाि िेव्हा िो उभ्या आखाभोविी चफरि ठेवलेला 
असिो. 
 

rotator वलिकािक 
 
एक प्रकाशीय साधन. यामध्ये प्रकाशीय अक्षाशी काटकोनाि कापलेली क्काट्ट् झय स्फचटकािी िकिी 
वापरिाि. या िकिीिून प्रिल चदशाचदष्ट प्रकाश जािाना त्याच्या चदशादेशन प्रिलािे—िकिीच्या 
जाडीनुसार—वलन होिे. 
 

rotatory वलिकािी 
 
(१) साधारणपणे, वलनासंबधंी; वलन होि असलेला ककवा वलन घडवनू आणणारा. 
(२) प्रकाशीय चियाशील, म्हणजेि चदशाचदष्ट प्रकाशािे चदशादेशन प्रिल वळचवणारा. 
 

rotatory motion वलिात्मक गनि 
 

(पाहा rotation) 
 

rotor िोिि, घूणषक 
 
(चवदु्यत) यतं्रािील आखाभोविी चफरि राहणारा भाग. 
 

round off a number to n places 
 
दशाशं चिह्नानंिरच्या अंकापकैी फक्ि पाचहजे त्या दशाशंस्थळापयंििे अंक ठेवण्यािी रीि. 
 

r. p. m आि. पी. एम. 
 
दर चमचनटाि होणाऱ्या वचरभ्रमणािंी (वढे्यािंी) संख्या. revolutions per minute यािील 
आद्याक्षरे. 
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Ru 
 
मूलद्रव्य रूथेचनअमिे चिह्न. 
 

rubber िबि 
 
चविुवप्रदेशािील काही चवशिे झाडापासून (मुख्यत्व,े Hevea brasiliecnsis पासून) चमळणाऱ्या 
दुधासारख्या रसािे (latex) चकलाटण केल्यामुळे ियार होणारा स्वाग्रही घन पदाथय. अशुि 
नैसर्मगक रबर कमजोर, प्लास्स्टक (आकायय), अस्वाग्रही असिे, आचण त्यािें सामान्यसूत्र C5H8 
असिे. व्हल्कनायझेशन करून, म्हणजे अशुि रबराि गंधक घालून त्यािे कणखर, अनाकायय, 
स्वाग्रही, अचवद्राव्य पदाथाि रूपािंर झाले म्हणजे त्याला आपण रबर म्हणिो. 
 

rubidium रुनबनडअम 
 
आविी कोष्टाकािील पचहल्या गटािले एक संयुजी धािुरूप मलूद्रव्य. अल्कली धािंूपैकी एक. 
बुन्सेन यानी १८६० मध्ये शोचधले. आणव िमाकं: ३७; आणव भार: ८५·४८; चवलय कबदू: ३८·५सें॰; 
क्कथन-कबदु : ६९०⁰ — ७००⁰ सें॰; सापेक्ष घनिा : १·५३. चिह्न Rb 
 

ruled surface आखलेले पृष्ठ 
 
अशा प्रकारच्या पृष्ठावर, कोणत्याही कबदूिून सरल रेिा काढली िर िी सवयस्वी पृष्ठावरि राहिे. 
 

ruthenium रुिेनिअम 
 
आविी कोष्टकािील आठव्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य. क्लाऊस यानंी १८४५ मध्ये शोचधले. 
आणव िमाकं : ४४; आणव भार : १०१·१; चवलय कबदु : सुमारे २४५०⁰ सें॰; सापेक्ष घनिा : 
१२·०६; सयुंजा : ३, ४ अथवा ८; चिह्न Ru 
 

Rydberg constant निडबगष स्स्ििाकं 
 
वणयरेिाचं्या िरंगिमाकंासंबधंी एक वास्िवीय स्स्थराकं. यािे चकमान मूल्य खालीलप्रमाणे :— 
हायड्रोजनसंबधंी, 
(RH) = १०९६७७·५८ (±०·०१) सें. मी.–१ 
अनंिवस्िुमानासबंंधी, 
(R∞) = १०९७·३७ सें. मी. –१ 
 

S 
 
मूलद्रव्य गंधकािे चिह्न. 
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S-pole दनक्षणाग्र, एस-अग्र 
 
लोहिुंबकािले दचक्षणेकडे वळणारे टोक. अथाि हे टोक ज्या बाजूकडे वळले असिाना िुंबकािी 
चफरिी सुई स्स्थर होिे िी बाजू ‘ दचक्षण’ होय. 
 

Sa 
 
मूलद्रव्य समाचरअम यािे एक चिह्न. 
Sm असेही एक चिह्न, यासाठी, पूवी वापराि असे. 
 

saccharimeter सकॅॅिीमीिि, शकष िामापक 
 
एक प्रकारिा चदशादेशन-दशयक. प्रिल-चदशाचदष्ट प्रकाशािे प्रिल वळचवण्यािा गुण साखरेि 
आहे. त्या कारणाने एखाद्या पायय द्रवाि (पदाथाि) साखरेिा अंश चकिी आहे त्यािा या 
उपकरणाने अंदाज करिा येिो. 
 

saccharometer सकॅॅिोमीिि 
 
साखरेच्या चवद्रवािी घनिा मोजून त्यािी संहिी अजमावण्यािे साधन. 
 

sag निम्ििा 
 
(पाहा sagitta) 
 

sagittal शि (ज्यो.); फुगीिपणा 
 
बचहवयि पृष्ठािा जास्िीि जास्ि फुगवटा ककवा खोलगटपणा. 
 

salt लवण 
 
(१) रसायन शास्त्राि, अम्ल आचण धारक याचं्या चवचियेने ियार होणारा पाण्याव्यचिचरक्ि अन्य 
पदाथय. धािु ककवा धन-मूलक आचण अधािु ककवा ऋण मूलक ह्यािें संयुग. अम्लामधील 
हायड्रोजनिे धािूने ककवा धनचवदु्यत   भारी मूलकाने प्रचिष्ठापन झाल्यामुळे ियार होणारा पदाथय. 
धारकाने अम्लािे उदासीनीकरण झाल्याने ककवा दुहेरी प्रचिष्ठापन झाल्याने होणारा पदाथय. 
(२) सामान्य ककवा खाण्यािे लवण. मीठ. अथात  , सोचडअम क्लोराइड (Na+Cl–). 
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salting out लवण-नवनिया 
 
घनरूप लवण ककवा लवणािे संहि चवद्रव कचललवृिी चवद्रवाि घािल्यानंिर चवद्रवािे (द्रव ककवा 
घन ककवा चवकीणय स्स्थिीिे) चवद्रवािून बाहेर पडणे. 

samarium समानिअम 
 
आविी कोष्टकािले, दुर्ममळ अथयस् च्या गटािील, चत्रसयुंजी धािुरूप मूलद्रव्य. ब्वाबोंड्रान यानंी 
१८७९ मध्ये शोचधले. आणव िमाकं : ६२; आणव भार : १५०·४३; चवलय कबदु : १३००⁰ सें. पेक्षा 
जास्ि वर; सापेक्ष घनिा : ७·७; चिह्न : Sa 
 

sample िमुिा 
 
पदाथाच्या परीक्षणासाठी चनवडलेला भाग. 
 

saponification जल-नवच्छेदि 
 
(१) मेदािे अल्कलीने केलेले जल-चवच्छेदन. ह्यामुळे स्ग्लसेरॉल आचण फॅटी अम्लािी अल्कली 
लवणे बनिाि. 
(२) काही वळेा, अल्कली, ॲचसड, वाफ ककवा एन्झाइम यानी केलेले एस्टरिे जल-चवच्छेदन. 
हेही या व्याख्येि समाचवष्ट करिाि. 
 

saponification number जल-नवच्छेदिाकं 
 
१ ग्राम फॅट ककवा िेल यािें जल-चवच्छेदन करण्यासाठी लागणाऱ्या KOH िी चमचलग्राम संख्या. 
यालाि sap.value असेही म्हणिाि. 
 

saturated compound िृप्ि संयुग 
 

ज्या संयुगािील मूलद्रव्याचं्या अणूंिील सवय संयुजा िृप्ि झालेल्या असिील अशा संयुगानंा िृप्ि 
संयुग म्हणिाि. अशा प्रकारच्या सयुंगामध्ये आणखी एखादा अणु ककवा अणसुमुच्चय घालावयािा 
असेल िर मूळिा एक ककवा अनेक अणू प्रथमिः काढून टाकून मोकळी संयुजा उपलब्ध करावी 
लागिे. उदाहरणाथय, CH4. या रेणूमध्ये क्लोचरनिा एक अणु घालावयािा असेल िर एक H अणु 
CH4 मधून काढून घ्यावा लागिो (प्रनि योजिनिया). याच्या उलट H2C = CH2 हा संयुग अिृप्ि 
आहे. यामध्ये मूळिे अणू न काढिा २ क्लोचरन अणू समाचवष्ट करिा येिाि व 

 
H2C _ CH2  

|  | असा सयुंग बनिो (समावशेि निया)- 
Cl  Cl  

 



 अनुक्रमणिका 

saturated magnetization िृप्ि किषकीकिण 
 
किुयकीकारक पे्ररकाच्या चियेने जेव्हा पदाथािील किुयकत्वािी िीव्रिा जास्ि वाढि नाही िेव्हा िी 
िृप्िीिी अवस्था असिे. 
 

saturated solution िृप्ि नवर्द्व 
 
चदलेल्या िपमानाि एखादा पदाथय चजिक्या प्रमाणाि चवरला जावयािा असिो िेवढा त्याि 
चवरलेला आहे अशा प्रकारिा चवद्रव. 
 

saturated vapour िृप्ि बाष्ट्प 
 
चदलेल्या िपमानाि द्रवाशी समिोल अवस्थेि असलेले बाप्प. िपमानाि वाढ केल्याचशवाय 
पदाथाच्या वायुरूप स्स्थिीि फरक होऊ शकि नाही. 
 

saturated vapour pressure िृप्ि बाष्ट्प-दमि 
 
चदलेल्या िपमानाि िप्ि बाष्ट्पामुळे चनमाण होणारे दमन. 
 

saturation िृस्प्ि 
 
रसायन शास्त्राि, (१) पदाथािे चवद्रावकाने केलेले जास्िीि जास्ि शोिण.  
(२) अम्लािे ककवा अल्कािे पूणयपणे उदाचसनीकरण.  
(३) रेंणूिील सवय सयुंजापाशािंी संपूणय िृस्प्ि होणे. हवामानशास्त्राि, हवमेध्ये जेवढा ओलावा 
एखाद्या क्षणाला आहे त्यापेक्षा जास्ि ओलावा सामावला जाऊ शकि नाही अशी अवस्था. 
 

saturation of magnetization किुषकीकिणाची िृस्प्ि 
 
(पाहा magnetic saturation) 
 

saturation of a colour वणष-िृस्प्ि 
 
(पाहा colorimetric purity) 
 

Sb 
 
अँचटमनी मलूद्रव्यािे चिह्न. 
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Sc 
 
स्कँचडअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 

scalar (िाम) अनदश 
 
अचदश राचश यािे सचंक्षप्ि रूप. 
 

scalar (नवशे.) अनदश 
 
चदशाचवरचहि अशी अंकगचणि आचण बीजगचणि याचं्या चनयमािें पालन करणारी राशी. 
 

scalar function अनदश-फल. 
 
अचदशाचं्या राशीिून ियार झालेले फल. 
 

scalar product अनदश-गुणाकाि 
 
दोन सचदशािंा अचदश गुणाकार म्हणजे त्या सचदशाचं्या पचरमेयाचं्या गुणाकाराला त्या दोहोमधील 
कोनाच्या को-साईनने गुचणले असिाना चमळणारी राशी. 
 

scalar quantity अनदश-िानश 
 
अशा राशीला फक्ि पचरमेय असिे, चदशा नसिे. कोठल्याही भौचिक राशीिा आचण चिच्या 
मापनासाठी वापरलेल्या एककािंा सबंंध फक्ि सत   अंकानंी दाखचवला जािो. ज्या अचदश राशी 
धन चिन्हाचंकि अंकानंी दशयचविाि त्यापंकैी काही : वस्िुमान, शक्िी, चवजेिा रोध, इ. ज्या अचदश 
राशी ऋण अथवा धन चिन्हाचंकि अंकानंी दशयचविाि त्यापंैकी काही : काल, िपमान, चवदु्यत् उच्चय 
इ. 
 

scale error मापिपट्टीिील चूक (अकंि-दोि) 
 
जेव्हा यंत्रावरील, उपकरणावरील, अंकन सदोि ककवा अस्पष्ट असल्याकारणाने त्यािे वािन 
चबनिूक होऊ शकि नाही, अशा वळेी त्यािून उद् भवणारी िूक. ही िकू प्रायोचगक िकू नव्हे; चििा 
उगम मापनपट्टीिि असिो. 
 

scale hardness कानठन्य श्रेणी 
 
(पाहा Moh’s scale) 
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scale of drawing or map नचत्रलेखिािील मापाचे प्रमाण 
 
मोठ्या पदाथािे लहान ककवा लहान पदाथािे मोठे चित्र ियार करण्यासाठी मूळच्या पदाथािील 
मोजमापािें नवीन चित्रािील मोजमापाशी ठेवावयािे प्रमाण. उदा : १० चकलोमीटरला १ 
चमचलमीटर. 
 

scale of notation अकंि-पद्नि 
 
वापराि असलेली कोणिीही िमशः अंक मोजण्यािी पििी. जसे : दशमान पििी, द्वादशमान्   
पििी इ. सध्या सवय चठकाणी दशमान पििी रूढ आहे. 
 

scalene triangle नविमभुज नत्रकोण 
 
या चत्रकोणाच्या कोणत्याही दोन भजुा ककवा कोणिेही दोन कोन समान नसिाि. 
 

scandium स्कँनडअम 
 
आविी कोष्टकािील चिसऱ्या गटािले चत्रसंयुजी धािुरूप मलूद्रव्य नील्सन यानंी १८७९ मध्ये 
शोचधले. आणव िमाकं : २१; आणव भार : ४४·९६; दुर्ममळ अथयस्   या गटाि या मूलद्रव्याला स्थान 
असिा कामा नये, िरीही त्याला िेथे स्थान देण्याि येिे त्यािे कारण येवढेि की स्कँचडअमिे 
रासायचनक गुण त्या गटािल्या मूलद्रव्याचं्या गुणासारखे आहेि. चिह्न : Sc 
 

scattering नवकीिण 
 
सवय चदशानंी पसरणे, चवस्कटून जाणे चनयम-बििा (रेखीवपणा) नाहीशी होणे. 
 

scattering media and surfaces नवकीिणकािक माध्यमे आनण पृष्ठ े
 
या प्रकारच्या माध्यमाि आचण पृष्ठावर पडलेले आयाि प्रारण, परावियनाने आचण संिमणाने, 
चनरचनराळ्या मागांनी जाणाऱ्या चकरणरूपाि चवस्कटले जािे. उदा॰, खडबडीि ककवा 
वडे्यावाकड्या पृष्ठािी काि. अशा कािेवर पडलेले प्रकाशचकरण एकाि चदशनेे परावर्मिि न होिा 
अनेक चदशानंा पसरिाि. असे होिाना परावियनाच्या चनयमािा भगं होि नाही. 
 

schroedinger equation श्रोइभडगि समीकिण 
 
ड ब्रोल्यी िरंगािे रूप दशयचवण्यासाठी श्रोइकडगर यानंी बनचवलेले िरंगीय समीकरण. यामध्ये 
िरंगफल, कणािे वस्िुमान, एकंदर शक्िी, स्स्थचिज शक्िी आचण प्लाकं स्स्थराकं यािें परस्पर 
संबंध दाखचवले जािाि. िरंगयाचमकािील हे मूलभिू समीकरण आहे असे मानिाि. 
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science नवज्ञाि शास्त्र 
 
प्राप्ि ज्ञानािी सूत्रबध्द माडंणी. ज्ञानािी वाढ करण्यािी साधने व रीिी, त्यािील सत्य पडिाळून 
पाहण्याच्या रीिी व आडाखे, इत्यादी गोष्टीिा शास्त्रामध्ये समावशे होिो. पूवी फक्ि नैसर्मगक 
ित्त्वज्ञान (नॅिरल चफलॉसफी) असे म्हणि आचण त्यामंध्ये सवय नैसर्मगक प्रचिया–चवचियािंा 
समावशे करीि. परंिु आधुचनक चविारसरणीनुसार शास्त्राि चनसगािे चनयम, त्यािें चनयंत्रण आचण 
चवशिेिः मानवाच्या उपयोगी पडिील अशा सवय चिया-चवचियािंा समावशे करण्याि येिो. 
 

scientific notation शास्त्रीय संख्यालेखि 
 
अचि मोठ्या आचण अचि लहान संख्या सुटसुटीिपणे माडंण्यािी रीिी. चहच्याि, १ िे १० आकंडे व 
त्यािंा १० िा केलेला कोणिाही धन ककवा ऋण, पूणांकी घाि याचं्या गुणाकाराने कोणिीही सखं्या 
दाखचविा येिे. गचणिदृष्ट्या, घािाकं म्हणजे १ पासून १० पयंिच्या आकड्यावरील शून्यािंी 
संख्या. ऋण घाि म्हणजे १ पासून १० पयंिच्या आंकड्यापाठीमागे, दशाशं चिह्नापासून 
आंकड्यापयंििी, शून्यािंी संख्या. (आकडा मोजणीि धरावयािा नाही.) 
उदा. ६५,७०,००,००,००,००० = ६·५७ × १०१२ 
०·००० ००० ००० ०० ६५७ = ६·५७ × १०–९२ 
 

scintillation लुकलुकणे 
 
(१) प्रकाश देणारी ज्योि ककवा चठणगी चनमाण करणे.  
(२) ठळक प्रकाशािी एक िमक. आल्फाकण ककवा प्रोटान यािंा अणुस्फुरणशील पडद्यावर 
आघाि झाल्यामुळे पडणारी ककवा येणारी िमक. या कणानंा खूप वगे असिो. 
 

scintillation counter लुकलुकणे मोजण्याचे गणि यतं्र 
 
कझक सल्फाइडवर प्रारण पडले म्हणजे जे दीपन होिे, िे, िात्काचलक प्रारणाि, िमकीसारखे 
असिे. प्रत्येक िमकीच्या वळेी चनमाण झालेला प्रकाश प्रकाशीय गुणक-नचलकेिील (photo 
multiplier tube) ऋणप्रस्थावर पडून त्यािे वधयन केले जािे. ही यंत्रणा सूक्ष्म संवदेनशील असून 
स्वयंिचलि करिा येिे. 
 

scintilloscope लुकलुकदशषक 
 
प्रारणािी चनर्ममिी पाहण्यािे साधन. आल्फाकणािंा भचडमार झाल्याकारणाने (पडद्यावर) ज्या 
िमकी उडिाि त्यािंी डोळ्याने पाहून मोजदाद करण्यािे साधन. 
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sclerometer कानठन्यमापक 
 
पदाथावर दडपण टाकून त्यािे काचठन्य अजमावण्यािे यंत्र. चहऱ्यािे टोक बसचवलेल्या चवचशष्ट 
हत्याराने कोणत्याही पदाथावर ओरखडा चनघण्यासाठी चकिी दडपण लावाव ेलागिे िे या यंत्राने 
मोजावयािे असिे. (ग्रीक भािेि skleros = काचठन्य) 
 

scleroscope कानठन्यदशषक 
 
पदाथािा कठीणपणा दाखचवणारे यंत्र. ज्या पदाथािा कठीणपणा अजमावयािा असिो त्याच्यावर 
एक पोलादी गोळा उंिावरून पाडला असिा िो उशी खाल्ल्यामुळे चकिी उंिीपयंि परि उठिो 
(वर जािो) िे पाहून कठीणपणािी िुलना करिा येिे. 
 

scratch hardness क्षणि-कानठन्य 
 
(पाहा Moh’s scale) 
 

Se 
 
सेलेचनअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 

–scope –दशषक 
 
ज्या यंत्राच्या साहाय्याने मोजमाप न करिा फक्ि एखादी घटना पाहावयािी असिे त्या यंत्रािा 
उिेश दशयचवण्यासाठी हे उपपद. (ग्रीक भािेि skopos = चनरीक्षक) 
 

scoria ज्वालामुखी खंगि 
 
(पाहा slag) 
 

sec छे 
 
छेचदका अथवा secant यािे संचक्षप्ि रूप. 
 

secant छेनदका 
 
(पाहा trigonometric functions) 
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secant curve छेनदका-वि 
 
y = sec x या समीकरणािा आलेख. 
 

secant of a circle वृत्त-छेनदका 
 
विुयळावरील कोणिेही दोन कबदू जोडणारी सरळ रेिा. 
 

second सेंकद 
 
कालािे एकक. सवय मापनपििीि वापरले जाणारे. १ सेंकद = १/८६४०० मध्यम सौर चदवस. 
 

second mean value theorem 
 
( पाहा extended law of the mean) 
 

second of an arc चाप-सेकंद 
 
कोनमापनपििीि चमचनटािा ६० वा भाग. 
 

secondary axis of a lens भभगाचा दुय्यम अक्ष 
 
कभगाच्या प्रकाशीय मध्यािून जाणारी सरळ रेिा. ही रेिा प्रधान अक्षाशी कोन करिे. 
 

secondary battery साठवणीची नवजेिी 
 
(पाहा storage battery) 
 

secondary cosmic rays 
 
(पाहा cosmic rays) 
 

secondary electron दुय्यम इलेक्राि 
 
दुय्यम उत्सगािून चनमाण होणारा इलेक्रान. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

secondary emission दुय्यम उत्सजषि 
 
एका उगम-स्थानापासून उत्सर्मजि झालेल्या (प्राथचमक) प्रारणािा ककवा कणमय शलाकािंा 
दुसऱ्या पदाथावर आघाि झाल्याकारणाने िो चियाशील बनिो. अशा प्रकारे (दुय्यम) उत्सर्मजि 
होणाऱ्या कणमय शलाका अथवा चवदु्यत् किुयकीय प्रारणाला दुय्यम उत्सजयन म्हणिाि. 
 

secondary ionization दुय्यम आयिीभवि 
 
गामा प्रारणािा आघाि झाल्यामुळे जेव्हा इलेक्रान उखडून बाहेर काढला जािो व जे आयनीभवन 
होिे िे. 
 

secondary unit दुय्यम एकक 
 
मूलभिू एककािी काही पट करून ककवा त्यािा काही चहस्सा करून बनचवलेले एकक. 
 

secondary wave दुय्यम ििंग 
 
(१) (पाहा secondary emission) 
(२) हायगेन्स याचं्या कल्पनेनुसार जेव्हा िरंगमुख पढेु पुढे सरकिे िेव्हा त्यावरील प्रत्येक कबदु 
उगमस्थान मानून त्या कबदूपासून चनघणारी वीिी. 
(वीचि = सूक्ष्म िरंग) 
 

section छेद 
 
प्रिलाच्या साहाय्याने घनािा छेद घेिल्यावर जी आकृिी ियार होिे िी. आकृिी प्रिलाि असिे. 
 

sector of a circle वृत्त-प्रदल, पाकळी 
 
विुयळाच्या पचरधावरील काही भाग आचण त्याच्या टोकाशी काढलेल्या दोन चत्रज्या यानंी मयाचदि 
झालेले के्षत्र. 
 

sedative शानंिदायक 
 
काळजी, मनावरील िाण, मानचसक अस्वस्थिा दूर करून (िात्काचलक) मन शािं करणारे 
रासायचनक सयुंग. 
 

sediment साका, िि 
 
संधारणािील अचवद्राव्य पदाथय असलेल्या भाडं्याि िळाशी चनके्षचपि (बसलेला) पदाथय. 
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sedimentation अवसादि 
 
संधारणािील अचवद्राव्य पदाथािे नैसर्मगक रीत्या, ककवा अचपमध्य-पे्रचरकेच्या साहाय्याने, चनके्षपण 
होणे ककवा खाली बसणे. 
 

Seebeck effect सेबेक पनिणाम 
 
(पाहा thermoelectric effect) 
 

segment खंड 
 
एखाद्या रेिेिा ककवा आकृिीिा रेिेने ककवा प्रिलाने छेद घेिल्यानंिर चनमाण होणारा भाग. 
 

segment of a circle वृत्तखंड 
 
विुयळाच्या पचरघावरील दोन कबदू सरळरेिेने (जीवाकाढून) जोडले असिाना िी रेिा आचण 
पचरघावरील त्या कबदूमधील िाप याि सामावलेले के्षत्र. 
 

seismograph भूकंपलेखक 
 
पृर्थ्वीवर (भपुृष्ठावर) कंपने केव्हा घडिाि, कोठे आचण चकिी खोलीवर घडिाि, कोणत्या चदशनेे 
घडिाि आचण िी चकिी िीव्रिेिी असिाि ही माचहिी चमळचवण्यासाठी कंपनािंी नोंद करणारे यंत्र. 
 

seismology भूकंप (लेखि) शास्त्र 
 
भकंूपािा आचण त्याच्या संदभाि भपूृष्ठावरील पदाथािे (भमूीिे) स्वाग्रही गुणािंा अभ्यास करण्यािे 
शास्त्र. 
 

selective absorption नववचेक शोिण 
 
आयाि प्रारणािले काही चवचशष्ट िरंग, अंशिः ककवा पूणयपणे, एखाद्या पदाथाि शोचिले जािाि िी 
प्रचिया. आयाि प्रारणािल्या वणयपटािा काही भाग परावियनाने ककवा संिमणाने वापरला जािो. 
उदा॰, चहरव्या पदाथािून जािाना, वणयपटािले चहरव्याखेरीज इिर सवय वणय शोचिले जािाि. 
चहरवा वणय परावर्मिि होिो. 
 

selective reflection नववेचक पिाविषि 
 
(१) या गुणामुळे, पदाथावर आयाि होणाऱ्या प्रारणािले फक्ि काही वणय परावर्मिि होिाि आचण 
बाकीिे वणय शोचिले जािाि. (पाहा selective absorption) 
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(२) या गुणामुळे घडणारे सवय आचवष्ट्कार. 
 

selective transmission नववेचकपािगमि 
 

(१) या गुणामुळे, पदाथावर आयाि होणाऱ्या प्रारणािले फक्ि काही वणय (वणांिा प्रकाश) 
पदाथािून आरपार जाऊ शकिो; बाकीिे वणय शोचिले जािाि.  
(पाहा selective absorption) 
(२) या गुणामुळे घडणारे सवय आचवष्ट्कार. 
 

selenium सेलेनिअम 
 
आविी कोष्टकािले सहाव्या गटािले अधािुरूप मूलद्रव्य. बझेचलअस याने १८१७ साली शोचधले. 
आणव िमाकं : ३४; आणव भार : ७८·९६; याच्या अनेकरूपी प्रकारापंैकी काही असे आहेि : 
(१) लाल सेलेचनअम, चवलय-कबदु : १८०° सें॰, सापेक्ष घनिा : ४·४५ 
(२) करडा सेलेचनअम चवलय-कबदु : २२०°सें॰, क्कथन-कबदु : ६९०° सें॰, सापेक्ष घनिा : ४·८. 
संयुजा : २, ४, आचण ६; चिह्न : Se 
 

self-absorption स्वीय शोिण 
 
उत्सजयनािून चनमाण होणाऱ्या पदाथानेि प्रारणािे शोिण करणे. 
 

self-conjugate triangle स्वय-ंबंधक नत्रकोण 
 
शाकंवावी संबचंधि असलेला चत्रकोण. हा संबधं अशा प्रकारिा असिो की चत्रकोणािी बाजू संमुख 
चशरोकबदूिी बंचधका (बंध रेिा) असिे. (पाहा self-polar triangle) 
 

self-diffusion स्वीय-नवकीिण 
 
ज्या जालकामध्ये सवय अण ू एकाि प्रकारिे, एकरूप, आहेि अशा जालकािून होणारी अणूिंी 
हालिाल. ही हालिाल स्थान बदलण्यापुरिीि घडिे. 
 

self-dual स्वयनंिप्रकािी (नसद्ािं) 
 
एखाद्या चसिािंास चद्व-प्रकार-ित्व लावनू पुन्हा मूळिाि चसिािं चनष्ट्पन्न होईल अशा प्रकारिा 
(चसिािं). 
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self-inductance स्वीय प्रविषकत्व 
 
चवदु्यत् सरणीिा एक गुण. सरणीिील चवदु्यत् प्रवाहाि फेरफार घडवनू आणला जाि असिाना, त्या 
फेरफाराला चवरोध करण्यािा सरणीिा गुण. या गुणामुळे, त्या सरणीि घडि असलेल्या 
चवदु्यत्प्रवाहािील फेरफाराच्या त्वरेवरून, चिच्याि (चवरोधासाठी) चनमाण होणाऱ्या 
चवदु्यत् पे्ररणाशक्िीिी राशी चनचिि होऊ शकिे. 
 

self induction स्वीय प्रविषि 
 

चवदु्यत् वाहकामधील वलयामध्ये चनगचडि झालेल्या किुयकीय के्षत्रािे आकंुिन ककवा चवस्िार होि 
असिाना (वाहकाि) चवदु्यत् पे्ररणाशक्िी चनमाण होिे.  
वाहकामधील प्रवाहाि फेरफार झाल्याने किुयकीय के्षत्रािील बदल उद् भविो. 
 

self-polar triangle 
 
(पाहा self-conjugate triangle) 
 

self-propagating reaction स्वीय प्रसािणक्षम स्वंयचनलि नवनिया 
 
एकदा सुरू केली असिा, बाह्य शक्िीचशवाय, पुढे िालू राहणारी (रासायचनक) चवचिया.  
(पाहा chain reaction) 
 

self-stifling reaction 
 
एक प्रकारिी रासायचनक ककवा अणुगभीय चवचिया. चहच्यामध्ये अशा प्रकारिे पदाथय चनमाण होि 
असिाि की त्यामुळे िी चवचिया पुढे िालू राहाि नाही ककवा आस्िे आस्िे बंद पडिे. 
 

semi– अधष– 
 
लाचटन भािेिील अधा या अथी उपपद. ग्रीक भािेिील hemi याच्याशी समानाथी. 
 

semicircle अधषवृत्त, अधषविुषळ 
 
विुयळािा अधा भाग. व्यास आचण अधा पचरघ यानंी मयाचदि झालेले वृिखंड. 
(पाहा angle in a semi-circle) 
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semi-conductor अधषवाहक 
 
धािू आचण अधािू यािें गुण अंशिः धारण करणारे, धड धािू नाही आचण धड अधािू नाही, अशा 
प्रकारिे द्रव्य. काही चवशिे प्रकारच्या पचरस्स्थिीि अशा द्रव्यािून चवदु्यत् प्रवाह सहजरीिीने जाऊ 
शकिो, म्हणजेि त्याच्याि वाहकिेिा गुण चनमाण होिो. 
 

semi-conjugate axis of a hyperbola अपास्िाच्या प्रनियोगी अक्षाचे अधष 
 
अपास्िाच्या संदभाि, िो अनुअक्षाला जेथे छेचदिो िेथपयंिच्या अंिरािा चनम्मा भाग. 
 

semicubical parabola त्र्यधष-घाि अन्वस्ि 
 
या विािे समीकरण y2 = x3 असे आहे. 
 

semi hot laboratory 
 
अणुगभीय चवदलन जेथे घडिे, ककवा घडचवले जािे त्या जागेसंबधंी वापरण्यासारखा हा चवशिे 
शब्द आहे. ज्या जागेिील बीटा आचण गामा प्रारणािी मयादा १० चमचलक्युरीपेक्षा जास्ि परंिु १ 
क्युरी पेक्षा कमी अशी असिे, त्या जागेला असे नाव देिाि. 
 

semi-metal अधष-धािू 
 
हा शब्द पूवी प्रिाराि होिा, सध्या नाही. अवधयनीय धािूसंबंधी हा शब्द वापरीि. उदा॰, चबस्मथ, 
आसेचनक वगैरे (धािूिा जो ठळक गुण ‘वधयनीयिा’ िो यामध्ये आढळि नसल्याने त्या धािंूना अधय-
धािू म्हणिाि). 
 

semi-permeable अधष-पायष 
 
ज्या प्रकारच्या पडद्यािून फक्ि काही चवचशष्ट प्रकारिे रेणू आरपार जाऊ शकिाि िो. अथाि 
याव्यचिचरक्ि इिर प्रकारिे रेणू त्यािून जाऊ शकि नाहीि. 
 

semi-steel 
 
क्युपोलामधील बीडाि ‘माइल्ड’ पोलाद चमसळण्याने ियार होणारी धािू. ही संज्ञा िुकीिी आहे, 
कारण धािू, चमसळल्यानिंर, बीडि राहिे. िे पोलाद होि नाही. त्या धािूिील एकंदर काबयनिे 
प्रमाण नेहमी पेक्षा कमी होिे आचण ग्राफाइट जास्ि सूक्ष्म िऱ्हेने पसरलेले असिे येवढेि. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

semi-transverse axis of a hyperbola अपास्िाच्या अिुअक्षाचे अधष 
 
अपास्िाच्या चशरोकबदूमधील अनुअक्षािा अधा भाग. 
 

semi-water gas 
 
लालभडक िापलेल्या कोळशावरून हवा आचण वाफ यािें चमश्रण एकसारखे जाऊ चदल्याने 
चमळणारे काबयन मोनाक्साइड, काबयन डायाक्साइड, हायड्रोजन आचण नायरोजन ह्यािें चमश्रण. या 
चमश्रवायूिे कॅलरी-मूल्य कमी असिे, अंदाजे, दर घनफुटाि १२५ B. Th. U. (चब्रचटश उष्ट्णिा 
एकके). 
 

sensation unit संवेदिा-एकक 
 
आवाजासंबधंी. याि एककाला पूवी ‘डेचसबेल’ म्हणि. 
 

sense नदशा 
 
गचणिामध्ये चदशा या अथी. 
 

sense of inequalities असमेची नदशा 
 
समेिे चिह्न = ; असमेिे चिह्न >ककवा < ; जेव्हा दोन असमामंधली चिहे्न एकाि प्रकारिी असिाि 
िेव्हा त्यािंी चदशा समान आहे असे म्हणिाि. उदा॰, a > b आचण x > y. 
याच्या उलट जेव्हा असमामंधील चिन्हे चभन्न असिाि िेव्हा त्यािंी चदशा असमान आहे असे 
म्हणिाि. उदा॰, a > b आचण X < Y. 
 

sensed line सनदश िेिा 
 
(पाहा directed line) 
 

sensible atmosphere संवदेिशील वािाविण 
 
वािावरणािील ज्या भागािा प्रत्यय येऊ शकिो िो. या भागामुळे गिीला चवरोध घडिो. 
(पाहा effective atmosphere) 
 

sensible heat संवेदिशील उष्ट्णिा 
 
पदाथािी एकरूपिा भगं न पाविा, काही मयादेपयंि िपमानाि वाढ केली असिा ककवा िे 
उिरचवले असिा त्या पदाथाि शोचिली जाणारी ककवा उत्सर्मजि होणारी उष्ट्णिा. 
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sensitivity संवेदिशीलिा 
 
(१) दर एकक शस्क्ि पुरचवली असिाना कोणत्याही साधनािी ककवा यंत्रािी काययत्वरा. 
(२) दर एकक राशीिी मोजमाप करिाना यंत्रावरील वधेकामंध्ये (चनरीक्षणाने दृष्टीस पडणाऱ्या 
अंकािील) सूक्ष्ममापनाच्या हेिूने घडणारा फरक. 
 

sensitizer संवेदक 
 
प्रकाशीय रासायचनक चवचियेमध्ये, अणू अथवा रेणू याचं्यावर चिया घडवनू आणणारा 
मध्यस्थासारखा पदाथय. 
 

septagon (heptagon) सप्िकोण 
 
साि सरल रेिानंी मयाचदि झालेला बहुकोण. 
 

sequence अिुिम 
 
काही चवशिे पििीने (अनुिमाने) लाचवलेल्या राशींिा समुदाय, ककवा ज्या प्रकाराने राशींिी 
माडंणी केली आहे िो प्रकार ककवा िी पििी. 
 

series श्रेढी, श्रेणी 
 
अनुिमाने येणाऱ्या राशी. यािील प्रत्येक मागाहून येणारी राशी, कोणत्यािरी पूवयचनयोचजि 
चनयमाने, मागच्या राशीशी बाधंलेली असिे. अशा प्रकारच्या श्रेणीिील प्रत्येक राशीला श्रेणीपद 
अथवा term of the series म्हणिाि. उदाहरणाथय, गचणिश्रेणी, भचूमचिश्रेणी, इत्यादी. 
 

series connection एकसिी साधंणी 
 
(पाहा in series) 
 

servo-mechanism 
 
अशा प्रकारच्या याचंत्रक साहाय्याने दूर अंिरावरील यतं्रसामुग्रीिे ककवा दूर अंिरावर घडणाऱ्या 
चिया-चवचियािें चबनिूकपणे चनयंत्रण करिा येिे. 
 

sesqui- 
 
गचणिाि, ‘दीड’ (एकपूणांक एक चद्विीयाशं) दशयचवणारे उपपद. 
रसायनशास्त्राि, दोनास िीन हे प्रमाण दशयचविे. उदा॰, मगँानीज सेस्क्वी आक्साइड (Mu2O3) 
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set संच 
 
पदाथािा चवचशष्ट प्रकारिा सिं (गट). 
 

settling निके्षपण 
 
गुरुत्वाकियणाच्या चनयमानुसार, द्रवरूप पदाथाशी चमश्रण झालेल्या घनरूप पदाथािी सोडवणूक. 
 

sexagesimal system of angular measure कोिमापिाची िनष्ठमाि पद्नि 
 
या पििीनुसार काटकोनािे ९०° मानिाि. (अंश चिह्न : °). अंशािे ६० भाग कल्पून प्रत्येकाला 
चमचनट म्हणिाि. (चिह्न : '); चमचनटािे ६० भाग कल्पून प्रत्येक भागाला सेंकद म्हणिाि (चिह्न : 
"). 
 

sextant 
 

कोनमापक यंत्र. चक्षचिज समािंर पािळीि दोन चठकाणामंधला, पाहाणारापासून होणारा, कोन या 
यंत्राने मोजिा येिो. उभ्या, ककवा इिर कोणत्याही पािळीि, मोजमाप करणे शक्य असिे. 
 

sextic ििघाि 
 
गचणिामध्ये, सहावा घाि ककवा सहावा घाि असलेले (पद). 
 

shade छाया, अप्रकानशि भाग 
 
पदाथाच्या पृष्ठािा एका चवशिे पचरस्स्थिीिील भाग. पदाथािे इिर भाग प्रकाशाच्या उगमस्थाच्या 
आड आल्याकारणाने हा चवशिे भाग अप्रकाचशि राहिो. 
 

shear किषि, किषिण 
 
कािरीप्रमाणे दाब लावला असिा पदाथाि घडणारी चवकृचि (यामध्ये पदाथािील कण 
परस्परापासून सरकिाि). पत्त्यािा डाव टेबलावर ठेवनू त्याच्या एका बाजूला चिरपी फळी टेकून 
उभी केली िर, प्रत्येक पिा दुसऱ्यावर सरकून सवय िवड कलिे. अशा पचरस्स्थिीि डावािा छेद 
काटकोन िौकोनी न राहिा त्यािे काही कोन लघू व काही चवशाल होिाि. 
 

shearing modulus किषि–गुणाकं 
 
कियर-दाब आचण कियर-िाण यािें गुणोिर. यालाि दृढिेिा गुणक अथवा गुणाकं म्हणिाि. 
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shearing strength किषि-प्रभाव 
 
पदाथािील एक भाग दुसऱ्या भागावर सरकचवण्यासाठी कियर दाब लावला असिा जो चवरोधी 
पे्ररक चनमाण होिो िो. 
 

shearing stress किषि–दाब 
 
हा दाब लावल्याने पदाथािील एक भाग दुसऱ्या भागावर सरकिो परंिु अलग होि नाही िो. 
 

shearing strain किषि-िाण 
 
पदाथािील एक भाग दुसऱ्यावर सरकला असिा पदाथामध्ये ज्या प्रकारिा िाण उद भविो त्याला 
कियर-िाण म्हणिाि. 
 

sheath कवच, आविण 
 
अणुरिनेमध्ये, त्याच्या एखाद्या कविामध्ये िृप्ििेसाठी अवश्य िेवढी इलेक्रानसंख्या नसून 
चिच्याि थोडी कमिरिा येिे िेव्हा त्या कविासाठी हा पाचरभाचिक शब्द वापरिाि. लागंम्यूर 
याचं्या मिानुसार : “अणुरिनेिील अगदी बाहेरिे कवि. यामध्ये जेवढे इलेक्रान असावयािे 
िेवढे सवय असिाि. उदासीन अणूमध्ये त्या इलेक्रान-संख्येि उणीव आढळिे. दुर्ममळ वाय ू
अपवादात्मक आहेि. याचं्या उदासीन अणूनंा कोशासारखे (शीथ प्रकारिे) आवरण नसिे. 
त्यािील सवयच्या सवय इलेक्रान त्या कविाि असिाि.” (पाहा kernal) 
 

shell कवच 
 
पाऊली याचं्या व्यावियन ित्त्वानुसार अणुगभाभोविालिे सवयच्या सवय इलेक्रान एकाि 
(समानचत्रज्येच्या) कके्षि चफरि नसून त्याचं्या चनरचनराळ्या चत्रज्या असलेल्या कक्षा आढळिाि. 
या कारणाने भोविालिे इलेक्रान ज्या चभन्न कक्षािून चफरिाि त्यािंी स्विंत्र कविे बनिाि. 
अणुगभापासून वाढत्या अंिरावर असलेल्या कक्षानंा K, L, M, N, O, P, Q कविे अशी नाव े
आहेि. यापंकैी प्रत्येकाला आढळणारी इलेक्रान सखं्या मयाचदि आचण पूवयचनयोचजि असिे. 
 

shellac लाख 
 
भारि आचण आग्नेय आचशया या देशामध्ये झाडंावर बाडंगुळाप्रमाणे जगणाऱ्या काही कीटकापासून 
ियार करण्याि येणारे रेझीन. हे लाखी द्रव्य रोंगण आचण संघचटि रेझीन साठी ‘रूपािंरक’ 
(modifier) म्हणून वापरिाि. 
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shielding त्राण; संिक्षक 
 
अणुगभीय वास्िवशास्त्राि, आचण स्थापत्य शास्त्राि प्रारणािे उगमस्थान आचण ज्या पदाथावर प्रारण 
पाडावयािे त्यामध्ये आडोसा म्हणून वापरला जाणारा पडदा. हा अशा पदाथािा केलेला असिो 
की प्रारणािील अचनष्ट अवयव पडद्यािून जािाना शोचिले जाव े व त्या कारणाने प्रारणािून 
उद् भवणारा धोका टळावा. 
 

shock wave प्रघािी ििंग 
 
माध्यमािून िरंग पुढे पुढे जाि असिाना, दाब आचण कणािंा वगे यामंध्ये अकस्माि फेरफार 
केल्याने चनमाण होणारा िरंग. चवशिेिः, ध्वनीपेक्षा जास्ि वगेाने पदाथय जाि असिाना त्या 
पदाथािून एक ध्वचनिरंग चनमाण होिो, व िो या प्रकारिा असिो. त्यामुळे शक्िीिाही व्यय होिो. 
 

short circuit सिणी-संपेक्ष 
 
चवदु्यत् -सरणीमध्ये आढळणारा (ककवा अिानकपणे चनमाण होणारा) अत्यंि कमी रोधािा संबधं. हा 
संबंध हेिुपुरःसर केलेला नसिो. िो उद् भविो. त्यािा पचरणाम असा होिो की त्यासबंंधाच्या दोन्ही 
टोकाशंी सरणीिील बहुिेक सवयच्या सवय चवदु्यत   विोभेद पचरणामी होिो व अमयाद प्रवाह वाहू 
लागिो. 
 

short wave लघुििंग 
 
रेचडओ (संवह) चवज्ञानािील एक पाचरभाचिक शब्द. नेहमीच्या व्यवहारािल्या ककवा रेचडओसाठी 
(ध्वचन पचरके्षपणासाठी) वापराि असलेल्या िरंग लाबंीपेक्षा कमी लाबंीिे िरंग. 
कंप्रिा मयादा : १५०० िे ३०००० चकलो सायकल. 
 

shrinkage आकंुचि 
 
आकारमानाि अथवा व्याप्िीमध्ये होणारी घट. 
 

shunt शंि, शाखािंि 
 
चवदु्यत्सरणीमध्ये दोन कबदूमधील, आयोचजि केलेल्या, रोधापेक्षा चनराळ्या मागाने जाणारा, परंिु 
िेि दोन कबदू साधंणारा, स्विंत्र वाहक. या नव्या वाहकािून आचण मूळच्या सरणीिील चनयोचजि 
वाहकािून जाणारे प्रवाह, हे त्या त्या वाहकाच्या रोधाशंी व्यस्ि प्रमाणाि असिाि. शाखािील 
दोन्ही भागािूंन जाणाऱ्या प्रवाहािंी एकंदर बेरीज, सरणीच्या इिर भागािून जाणाऱ्या 
प्रवाहायेवढीि असिे. 
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Si 
 
चसचलकॉन मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

side of a polygon बहुकोण-भुजा 
 
ज्या सरळ रेिानंी बहुकोणाकृिी ियार झालेली असिे त्यापंैकी कोणिीही एक रेिा. 
 

side of a polyhedron बहुपृष्ठक-पक्ष 
 
ज्या प्रिल आकृिींनी बहुपृष्ठक ियार झालेला असिो त्यापंैकी कोणिीही एक आकृिी. चिला पक्ष 
अथवा बाजू असेही म्हणिाि. 
 

side of an angle कोण-भुजा 
 
ज्या दोन सरळ रेिानंी कोन ियार झालेला असिो त्यापंकैी प्रत्येक कोण-भजुा असिे. 
 

side of an equation समीकिणाची बाजू 
 
समीकरणािील समचिह्न दोन आडव्या रेिानंी दाखचविाि. त्या चिह्नाच्या दोन्ही बाजंूपकैी 
कोणत्याही बाजूिी पदावली. 
 

side reaction दुय्यम नवनिया 
 
प्रमुख रासायचनक चवचियेबरोबरि सुरू होणारी दुसरी चवचिया. ही चवचिया त्याि चवचियाशील 
पदाथापासून होिे िरी िीिून ियार होणारे पदाथय चभन्न असिाि. काबयनी रसायनशास्त्राि अशा 
दुय्यम चवचिया अनेकदा आढळिाि. 
 

sidereal year िाक्षत्र विष 
 
काही चवचशष्ट िारकाचं्या संदभाि आकाशािून सूययभ्रमणाला लागणारा काळ. 
१ नाक्षत्रविय = ३६५·२५६ मध्यम सौर चदवस. 
 

siemen’s gas 
 
(पाहा producer gas) 
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signed number 
 
(पाहा directed number) 
 

significant digits अिषपूणष अकं 
 
दशाशं अपूणांकािील दशाशं चिह्नानंिर येणारे अंक. चिह्नाच्या शजेारिा उजवीकडिा अंक हा 
पचहला, त्याच्या शजेारिा दुसरा, अशा अनुिमाने फक्ि काही अंक, सोयीप्रमाणे, चशल्लक ठेवनू 
बाकीिे अनावश्यक मानून पसूुन टाकण्यािी पििी आहे. या अंकानंा त्याचं्या स्थानावरून चवशिे 
अथय येिो. आचण त्या अनुरोधाने त्याना पचहला अथयपूणय अंक, दुसरा अथयपूणय अंक असे म्हणिाि. 
उदा॰, ५·३७२६४ या संख्येमधून जर फक्ि शकेडा ०․२ येवढाि चबनिूकपणा अपेचक्षि असेल िर ७ 
हा अथयपूणय अंक ठेवनू पढुिे २६४ काढून टाकिा येिाि. 
 

silex नसलेक्स 
 
रासायचनक चियाकारक बि आचण चमश्र फेरो-चसचलकान. कुण्डाि टाकले असिा ऊष्ट्मदायी 
चवचियेमुळे हे पदाथय जास्ि उष्ट्णिा देिाि. 
 

silica (Si O2) नसनलका 
 
चसचलकान डायॉक्साइड. परृ्थ्वीकविामध्ये चसचलका ६०% असिे. वाळू आचण चसचलकेट मािी 
ह्यािंील मुख्य घटक चसचलका असिे. अतं्यि उष्ट्णिाचवरोधक असून चविळण्यािे िपमान १७५०° 
सें॰. 
 

silica gel नसनलका जेल 
 
सोचडअम चसचलकेटवर ॲसेचटक अम्ल ककवा हायड्रोक्लोचरक अम्ल यािंी चवचिया केल्याने, धुवनू, 
वाळवनू ियार होणारे चसचलकािे कचललवृिी रूप. हे एक प्रभावी शोिक असून प्रयोगशाळेि आचण 
औद्योचगक के्षत्राि ‘सुकचवणारा पदाथय’ म्हणून त्यािा उपयोग होिो. 
 

silicate नसनलकेि 
 
चसचलका ककवा चसचलचसक अम्ल यापासून चमळणारे लवण. 
 

silicious नसनलकामय 
 
चसचलका ककवा चसचलकेट ज्याि आहे असे. 
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silicon नसनलकाि 
 
आविी कोष्टकािील िौर्थ्या गटािले अधािुरूप मूलद्रव्य. बझेचलअस यानंी १८२३ मध्ये शोचधले. 
आणव िमाकं : १४; आणव भार : २८·०९; चवलय-कबदु : १४२० सें॰; क्कथन-कबदु : २६००° सें॰; 
सापेक्ष घनिा २·४; संयुजा : ४. भ-ूकविाि जास्िीि जास्ि आढळणारे (२७·७५%) मूलद्रव्य; 
चिह्न : Si 
 

silicones नसनलकोिस्   
 
उष्ट्णावस्थेि स्स्थर असणारी चसचलकॉनिी संयुगे. चसचलकान अणू आस्क्सजन अणूशंी जोडलेले 
असून चसचलकॉन अणूंच्या उवयचरि संयुजा हायड्रोजन अणू ककवा काबयन मलूकानंी िृप्ि झालेल्या 
असिाि. गुणाि चभन्निा असणारे अनेक चसचलकॉन ियार करिा येिाि. रासायचनक दृष्ट्या िे 
चनस्ष्ट्िय असिाि. 
 

silver रुपे 
 
रूपे हा शब्द रजि या संस्कृि शब्दावरून आला. रुपे हे शुध्द धािूिे रूप असून िादंी भेसळ 
मानिाि. आविी कोष्टकािील पचहल्या गटािले एकसंयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. आणव िमाकं ४७; 
आणव भार : १०७·८८०; चवलय-कबदु : ९६०·५८° सें॰; क्कथन-कबदु : १९५५° सें॰; सापेक्ष घनिा : 
१०․५. चिह्न : Ag. 
 

silver-brazing alloy रुप्याचा डाख 
 
सामान्यिः, रुपे, िाबंे आचण जस्ि यािंी सचंमश्रणे. उदा॰, रुप्यािे नरम डाख. ह्याि ६७% रुपे; 
२०% िाबंे आचण १३% जस्ि असिे. एका चवचशष्ट प्रकारच्या टणक रुप्याच्या डाखाि ८०% रुपे, 
२०% िाबंे असिे. डाखािे चविळण्यािे िपमान कमी करण्यासाठी, त्यािा प्रवाहीपणा 
वाढचवण्यासाठी आचण कडकपणा कायम ठेवण्यासाठी रुपे वापरले जािे. रुप्याच्या काही पक्क्या 
डाखाि कॅडचमअम ककवा कचथल ह्यासारखे धािू वापरिाि. 
 

silver family िजि कुल 
 
रुथेचनअम, ऱ्होचडअम, पॅलेचडअम, िादंी आचण कॅडचमअम (आणव िमाकं ४४ िे ४८) ही मूलद्रव्ये. 
ह्याला रजि-आवियन असेही म्हणिाि. 
 

silver solder रुप्याचा डाख 
 
(पाहा silver brazing alloys) 
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similar समरूप 
 
चत्रकोण, बहुकोण याचं्या सदंभाि जेव्हा दोन आकृिींिील अनुबि कोण समान असिाि आचण 
अनुबि भजुािंी लाबंी सम-प्रमाणाि असिे िेव्हा त्या दोन आकृिींना सम-रूप म्हणिाि. 
 

similar cons of revolution समरूप पनिभ्रमण शंकु 
 
जेव्हा काही समवृि-सूचि एकाि काटकोन चत्रकोणाच्या अक्षाभोविी ककवा अनुबि बाजूभोविी 
वचलि झाल्याकारणाने चनमाण होिाि िेव्हा त्या समरूप आहेि असे म्हणिाि. (अनुबि = 
corresponding) 
 

similar cylinders of revolution समरूप पनिभ्रमण नचनि 
 
समरूप काटकोन िौकोनाच्या अनुबि बाजूभोविी होणाऱ्या वलनािून चनमाण झालेल्या पचरभ्रमण 
चििी समरूप असिाि. 
 

similar figures समरूप आकृनि 
 
ज्या आकृिींिे अनुबि कोण समान असिाि आचण ज्याचं्या अनुबि भजुािंी लाबंी समान प्रमाणाि 
असिे त्या आकृिींना समरूप म्हणिाि. 
 

similar polyhedrons समरूप बहुपृष्ठक 
 
जेव्हा दोन ककवा अचधक बहुपृिठकािंी अनुबि पृष्ठे सखं्येने समान आचण आकृिीने परस्पराशंी 
समरूप असिाि, समरूप रिण्याि आलेली असिाि, आचण त्यािें बहुपृष्ठकोणही समान असिाि 
िेव्हा िे बहुपृष्ठक समरूप आहेि असे म्हणिाि. 
 

similitude समरूपिा 
 
समरूप या अथी 
(पाहा centre of similitude) 
 

simple closed curve साधे बंद वि 
 
(पाहा closed circuit) 
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simple equation सिल समीकिण 
 
या समीकरणाि फक्ि एकि अज्ञाि असिे. िे अज्ञाि अपूणांकािील छेदस्थानी नसिे, त्यािप्रमाणे 
त्या अज्ञािािा घािाकंही १ पेक्षा जास्ि नसिो. अशा समीकरणाला प्रथम घािािे समीकरण असेही 
म्हणिाि. 
 

simple expression सिलपदी पदावली 
 
गचणिाि, एखाद्या पदावलीमध्ये फक्ि एकि पद असलेली पदावली. उदा॰, 4a अथवा 4 अथवा 
a. 
 

simple fraction सिल अपूणांक; नभन्न 
 
ज्याच्या अंशस्थानी आचण छेदस्थानी फक्ि पूणाकी संख्या असिाि असा अपूणांक. 
 

simple harmonic motion सिल आवृत्त गनि 
 
समिोल अवस्थेच्या (कबदूच्या) संदभाि मागेपुढे होणारी कंपन-रूप गिी. या प्रकारच्या गिीमध्ये 
प्रवगे, समिोल कबदूपासून होणाऱ्या अपसरणाशी, समप्रमाणाि असिो आचण त्यािी चदशा त्या 
समिोल कबदूकडे लावलेली असिे. “विुयळावर एकचवध वगेाने चफरणाऱ्या कबदंूिे सदंभयवृिाच्या 
व्यासावर घेिलेले प्रके्षपण” अशी या सरल आवृि-गिीिी व्याख्या होिे. 
 

simple microscope साधा सूक्ष्मदशषक 
 
फक्ि एकि कभग असलेला साधासुधा सूक्ष्मदशयक. 
 

simple pendulum साधा दोलक 
 
एक उपेक्षणीय वजनािा जड पदाथय (कण) एका दोरीच्या ककवा काठीच्या खालच्या टोकाला 
बाधूंन, वरिे टोक स्स्थर राहील अशा रीिीने खालच्या टोकाशी हेलकाव ेखाणारे साधन. कल्पना 
अशी असिे की काठीला ककवा दोरीला काहीि वजन नाही, आचण असलेि िरी िे सवय खालच्या 
टोकाशी बाधंलेल्या जड पदाथाच्या गुरुत्वमध्याशी एकचत्रि झाले आहे. या साधनालाि वास्िवीय 
दोलक असेही म्हणिाि. 
 

sin ज्या 
 
या चत्रकोणचमिीय फलािें संचक्षप्ि रूप 
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sine ज्या 
 
(पाहा trigonometric function) 
 

sine curve साइि-वि 
 
काटकोनी चनबधंनव्यूहाि y = sinx या विािा आलेख. 
 

sine law 
 
(पाहा law of sines) 
 

sintering 
 
(१) स्फचटकी ककवा अस्फचटकी पदाथय, पूवी ठरवनू चदलेल्या वेळाइिका, िापवनू गार करण्यािी 
चिया. चहच्याि अन्यरूपी स्फचटक ियार होिाि व िे एकत्र येऊन घन वस्िू ियार होिे. 
(२) अशा प्रकारिे कण एकत्र येण्यािी प्रचिया. 
 

sinusoidal ज्या-विीय 
 
कोनाच्या साईन (ज्या) च्या अनुरोधाने ककवा कालाच्या साईन (ज्या) च्या अनुरोधाने ज्यािे िलन 
होिे िे. 
 

sinusoidal wave ज्या-विीय ििंग 
 
या िरंगाि, कोनािी ज्या ककवा कोज्या याचं्या अनुरोधाने, अपसरणािे िलन घडिे. कोन 
कालाशी ककवा अंिराशी ककवा दोन्हीशी सम प्रमाणाि असिो. 
 

simple quantity सिल िानश 
 
गचणिाि, एकि पद ककवा एकि संख्या. 
 

simple sugar 
 
(पाहा monosaccharide) 
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simultaneous equations अिेकवणष समीकिणे 
 
अज्ञािािंी िीि मूल्ये जेव्हा एकापेक्षा जास्ि समीकरणािील अटी पूणय करिाि िेव्हा त्या 
समीकरणानंा अनेकवणय समीकरणे म्हणिाि. 
 

siphon सायफि, िनलकायतं्र 
 
असमान लाबंीिे सरल अवयव असलेली इंग्रजी U आकृिीिी नळी. एका भाडं्यािले द्रव दुसऱ्या 
भाडं्याि घालवण्यासाठी या नळीिा उपयोग करिाि. उंि पािळीवर असलेल्या भाडं्यािील 
द्रवाि आखूड भाग बुडचविाि. वािावरणाच्या दाबामुळे पाणी त्या आखूड भागाि एकदा िढवनू 
चदले म्हणजे लाबं भागािून िे खालच्या भाडं्याि उिरि राहिे. 
 

skew lines िैकप्रिल िेिा 
 
एका पािळीि नसणाऱ्या रेिा. अथाि या रेिा परस्पराशी समािंर नसिाि, परस्परानंा भेटि नाहीि 
ककवा छेदि नाहीि. 
 

skiagraph, skiagram क्ष-नकिण नचत्र 
 
रेचडओ-लेख या अथी. रेचडओ-लेख म्हणजे क्ष-चकरण ककवा गामाचकरण याचं्या साहाय्याने 
घेिलेले चित्र. 
 

skin effect पृष्ठ पनिणाम 
 
एखाद्या वाहकाच्या आडव्या छेदाच्या संदभाि, त्यािून वाहणारा चवदु्यत् प्रवाह छेदािील के्षत्राच्या 
सवय भागाि सारख्या मापािा नसणे. असा प्रकार पषृ्ठ पचरणामाि घडिो. जेव्हा यािायािी 
चवद्यत प्रवाह वाहकािून जािो िेव्हा त्यािा मोठा अशं वाहकाच्या पृष्ठाच्या अंगाशी असिो; मध्याशी 
अगदी कमी असिो. यािायािी चवदु्यत -प्रवाहािी कंप्रिा जसजशी वाढवावी िसिसा हा पचरणाम 
जास्िि स्पष्ट होिो व त्या कारणाने वाहकािंी रोधक्षमिा वाढलेली आढळिे. 
 

slag खंगि, धािुमळी 
 
प्रद्रावणाच्या प्रचियेि, संयोचगि स्स्थिीि आक्साइड आचण चवशोधक पदाथय असणारा चविळलेला 
ककवा धन पदाथय. हा अधािुरूप पदाथय भट्टीि ियार झालेला असिो. cinder ककवा scoria असेही 
शब्द वापरिाि. (पाहा smelting) 
 

slant height of a cone of revolution भ्रमणजन्य सूचीची नििपी उंची 
 
जी रेिा चफरि राचहल्याने सूचि ियार होिे चििी लाबंी. 
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slant height of a frustrum of a cone of revolution 
 
पचरस्च्छन्नािील सूचिपृष्ठािी पृष्ठावरून मोजलेली लाबंी. 
 

slant height of a regular pyramid सुिम नपिानमडची नििपी उंची 
 
चशरोकबदूपासून पाया रेिेकडे काढलेल्या लंबािी लाबंी. 
 

slide-rule स्लाइड रूल, सिकमानपका 
 
लागचरथम पििीने गणनचिया घडवनू आणण्यािे साधन. एक सरळपट्टी दुसऱ्या खोबणीि 
सरकेल अशा बेिाने बसचवलेली असिे. दोन्ही पट्ट्यावंर लागचरथम श्रेणीने रेघा आखलेल्या 
असिाि. त्या कारणाने त्या पट्ट्या योग्य प्रकारे मागेपुढे सरकवनू िेथील आकड्याचं्या 
लागचरथमच्या बेरजा व वजाबाक्या होऊ शकिाि व त्यामुळे त्या आकड्यािें गुणाकार व भागाकार 
प्राप्ि होिाि. 
 

slime 
 
(१) सामान्यिः सधंारणाि असणारी सूक्ष्म पूड. 
(२) चवदु्यस्त् वच्छेदनाच्या चियेि धनाग्रावर ककवा चवद्रवाि ियार होणारे धािू ककवा संयुगािे सूक्ष्म 
आचण पसरलेले अचवद्राव्य कण. 
(३) जल-धािुशास्त्राि, ककवा द्रव-संहिीकरणाि, अंत्यि सावकाश खाली बसणारे धािुपािाणािे 
कण. 
 

slip सिक 
 
थंड असिाना, स्फचटकामध्ये घडवनू आणिा येणारी चवकृिी. या प्रकाराि स्फचटकािा एक भाग 
दुसऱ्या भागावर सरकू शकिो. सरकण्यािी चिया ज्या पािळीि घडिे चिला आणव प्रिल 
म्हणिाि. 
 

slip plane सिक प्रिल 
 
स्फचटकािील आणव प्रिल. या प्रिलामध्येि ‘सरक’ या प्रकारिी चवकृिी होऊ शकिे. 
 

slit फि 
 
वणयपटलेखक ककवा इिर प्रकाशीय यंत्रामध्ये, प्रकाशािे उगमस्थान म्हणून एक अचिशय अरंुद 
फट वापरली जािे. या फटीच्या कडा समािंर आचण अगदी गुळगुळीि (सरल रेिेने मयाचदि) 
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असाव्या लागिाि. फट लहान ककवा मोठी केल्याने प्रारण कमी जास्ि प्रमाणाि चिच्यािून जाऊ 
शकिे. प्रारणािे रेिात्मक उगमस्थान म्हणनू ही फट फार उपयुक्ि असिे. 
 

slitless spectrograph 
 
फटीऐवजी पािरीसारखा पदाथय स्फचटकाच्या सचन्नध ठेवल्यामुळे चकरणशलाकेिी जाडी मयाचदि 
करिा येिे. 
 

slope नवके्षपक, उिाि 
 
चवश्लेिणात्मक भचूमिीमध्ये, कोनािे स्पशयगुणोिर. यालाि रेिेिा उिार म्हणिाि. हा उिार m 
अक्षराने दाखचविाि. 
 

slow neutrons 
 
(पाहा thermo-neutrons) 
 

slug 
 
F. P. S. अथवा फूट-पौंड-सेंकद एकक पििीि वस्िुमानािे एकक. १ पौंड पे्ररक लाचवला असिा 
ज्या वस्िुमध्ये १ फूट-सेंकद–२ येवढा प्रवगे चनमाण होिो िी वस्िु म्हणजे १ स्लग. 
 

Sm 
 
सामाचरअम मूलद्रव्यािे चिह्न. 
 

small calorie 
 
(पाहा calorie) 
 

small circle of a sphere गोलाचे लघुवृत्त 
 
मध्यािून न जाणाऱ्या प्रिलाने गोलािा छेद घेिला असिा चनमाण होणारे वृि. 
 

smelting प्रर्द्ावण 
 
धािुचवज्ञानािील एक प्रचिया, ककवा प्रचियािंी साखळी. धािुपािाणाि ककवा इिर पदाथाि, धािू 
ककवा संयुग रासायचनक सयुंक्ि रूपाि अथवा वास्िवीय चमश्रणरूपाि असिे. त्यामधून िो धािू 
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ककवा िे संयुग चविळलेल्या स्स्थिीि सोडवनू बाजूस काढणे. smelt आचण melt या इंग्रजी 
शब्दािील फरक ध्यानाि घ्यावा. 
 

smoke धूि 
 
सामान्यिः, वायूि िरंगणारे घनरूप सूक्ष्म कण. बहुधा जळणाऱ्या पदाथापासून चनघालेले काबयन 
कण वायूमध्ये अशा प्रकारे पसरलेले आढळिाि. 
 

smoothing (of a curve) (वि) संस्स्िि किणे. 
 
आकृिीि थोडासा फेरफार करून, ककवा गचणिकृत्याने साध्य होणाऱ्या आकृिीशी चमळिे 
घेण्यासाठी, ससं्स्थि केलेले वि. कोष्टकािील परस्पर संबंचधि आकड्यावरून केलेला आलेख 
(वि) गुळगुळीि नसिो. िेव्हा या चियेने, त्यािील (प्रायोचगक आचण वधेािून चनमाण झालेले) 
दोि नाहीसे करण्यािा प्रयत्न केला जािो. 
 

Sn 
 
मूलद्रव्य कचथल यािे चिह्न. 
 

Snell’s law स्िेल याचंा नियम 
 
प्रणमनासंबधंी प्रायोचगक चनयम. आयाि-कोनािी ज्या (साइन) आचण प्रणमन-कोनािी ज्या 
(साइन) यािें गुणोिर स्स्थर असिे. आयाि कोन केवढा असिो यावर हे गुणोिर अवलंबून नसिे. 
या स्स्थर गुणोिराला प्रणमनाशं म्हणिाि. आयाि चकरण, प्रणमन-चकरण आचण िे पृष्ठाशी जेथे 
टेकिाि िेथून काढलेला लंब हे सवय एका पािळीि असिाि असे चनयमाि म्हटलेले आहे. 
 

soda सोडा 
 
सोचडअम काबोनेटिे सामान्य नाव. चमठापासून ियार केलेले, औद्योचगक के्षत्राि वापरले जाणारे, 
एक अचिशय महत्त्वािे रसायन. िनुकळीच्या साहाय्याने दाहकीकरण केल्यावर त्याला दाहक 
सोडा म्हणिाि. इगं्रजीि कॉस्स्टक सोडा. (पाहा caustic soda) 
 

soda ash 
 
औद्योचगक सोचडअम काबोनेट. ९९% टके्क चवशुि Na2CO3. 
 

Soddy Fajan’s displacement law सॉडी फायान्स याचंा अपसिणाचा नियम 
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एखाद्या पदाथािून आल्फा कण उत्सर्मजि झाला म्हणजे त्या पदाथािे आविी कोष्टकािील स्थान 
दोन घरानंी डावीकडे सरकिे व त्या पदाथािा आणव िमाकं दोहोनी कमी होिो. बीटा कण 
उत्सर्मजि झाला िर आविी कोष्टकािील स्थान एक घर उजवीकडे सरकिे, म्हणजे त्यािा आणव 
िमाकं एकाने वाढिो. 
 

sodium सोनडअम 
 
आविी कोष्टकािील पचहल्या गटािले एकसयुंजी धािुरूप मूलद्रव्य. अल्कली धािंूपकैी एक. डेव्ही 
यानी १८०७ मध्ये शोचधले. आणव िमाकं : ११; आणव भार : २२·९९७; चवलय-कबदू : ९७·७ सें॰; 
क्कथन-कबदु : ८८०° सें॰; सापेक्ष घनिा. ०·९७. चिह्न : Na 
 

soft coal 
 
(पाहा bituminous coal) 
 

soft radiation मृदु प्रािण 
 
या प्रकारच्या प्रारणािी पाययिा (आरपार जाण्यािा गुण) अगदी मयाचदि असिे. 
 

soft soldering कच्चा डाख लावणे 
 
कमी िपमानािही साधंा जोडणारा संचमश्रणािा डाख. अशा प्रकारच्या चमश्रधािूमध्ये, ६०% चशसे, 
४०% कथील असिाि आचण त्यािा चवलय-कबदु १८०° सें॰ असिो. याहीपेक्षा कमी िपमानाि 
डाख चविळावा अशी इच्छा असल्यास त्यािील कचथलािे प्रमाण वाढचविाि. 
 

soft water फेिद जल 
 
या पाण्याि साबणािा फेस होिो. या पाण्याि बहुिेक करून, कॅल्शम आचण मगॅ्नेशम लवणािें 
काबोनेट व सल्फेट चवरलेले नसिाि. 
 

sol सोल 
 
कचललवृिी चवद्रवािील द्रवस्स्थिी. 
 

solar constant सौि स्स्ििाकं 
 
पृर्थ्वी सूयापासून मध्यम अिंरावर असिाना चिच्या वािावरणाबाहेरील आचण प्रारण-चदशशेी 
काटकोनाि असलेल्या पृष्ठावर सौरप्रारणशक्िी आयाि होण्यािी त्वरा. या स्स्थराकंािे सरासरी 
मूल्य. = १·९४ दर चमचनटास, दर िौरस सेंचटमीटरवर आयाि होणाऱ्या ग्राम कॅलरी. 
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solar energy सौि शस्क्ि 
 
सूयापासूनं प्रारणरूपाि उत्सर्मजि झालेली शक्िी. 
 

solar engine सौि इंजि 
 
सूयापासून येणाऱ्या प्रारचणक शक्िीिे काययशक्िीि रूपािंर घडवनू आणण्यािे साधन. 
 

solar furnace सौि भट्टी 
 
सूयापासून येणारे चकरण एखाद्या चनवाि कोठडीमध्ये एकचत्रि करून घेऊन त्यापासून सपाटून 
उष्ट्णिा चनमाण करण्यािे साधन. वणयलेखीय िपासणीमध्ये जेव्हा धािंूना बाष्ट्परूप द्याव े लागिे 
िेव्हा अशा प्रखर भट्टीिा चवशिे उपयोग होिो. 
 

solar noise सौि गोंगाि 
 
संवह ज्योचिःशास्त्राि, सूयापासून चवसर्मजि होणाऱ्या रेचडओ िरंगासंबधंी ही सजं्ञा वापरिाि. 
चवसजयनािील िरंग फक्ि एकाि लाबंीिे नसून, िे चभन्न चभन्न असिाि व त्या सवांिा एक अखंड 
वणयपट ियार होिो. रेचडओ संदेशासाठी फक्ि एकि िरंग वापरिाि िसे येथे नसिे म्हणून या 
प्रकाराला ‘गोंगाट’ म्हणिाि. 
 

solar phoenix 
 
सूयापासून चनघालेली चवशाल प्रारणशक्िी “काबयनििा” मधून चनमाण होिे हे दशयचवण्यासाठी ही 
संज्ञा वापरिाि. पािात्य पौराचणक आख्याचयकेमध्ये, ‘फोचनक्स’ त्याच्याि रके्षमधून पुन्हा चनमाण 
होिे असे साचंगिलेले आहे. सूयामध्ये जे घडिे िे अशाि प्रकारिे असिे. काबयनिा समस्थानीय 
6C12, प्रथमिः जसा असिो िसाि, िप-अणुगभीय प्रचियेच्या शवेटी परि चमळू शकिो. या 
वस्िुस्स्थिीवर ही सजं्ञा आधारलेली आहे. 
 

solar radiation सौि प्रािण 
 
सूयापासून सरळ मागाने आयाि होणारे प्रारण. 
 

solar radio astronomy सौि संवह ज्योनििःशास्त्र 
 
संवह ज्योचिःशास्त्रािी एक शाखा. सूयय आचण त्यािून चवसर्मजि होणाऱ्या चवदु्यत् किुयकीय 
शक्िीसंबधंीिा, साहचजकि सौर रेचडओ-िरंग आचण सौर गोंगाट यासंबधंीिा, या शाखेि चवशिे 
अभ्यास करण्याि येिो. 
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solar spectrum सौि वणषपि 
 
पायय चििीमधून, ककवा इिर योग्य माध्यमािून, सूययप्रकाश गेल्या कारणाने चनमाण होणारी 
वणयमाचलका. दृश्य रंगािंा अनुिम असा असिो : जाभंळा, चनळा (अस्मानी), चहरवा, चपवळा, 
नाकरगी आचण िाबंडा. 
 

solder डाख 
 
चविळजोड पििीने, म्हणजे चजच्याि जोडावयािे धािू साधं्याशी चविळिाि त्या पििीने, केलेल्या 
साधें जोडणीला वसे्ल्डंग म्हणिाि. परंिु जेथे चविळलेल्या अवस्थेिील चनराळ्याि संचमश्रणाने 
साधेंजोड करिाि िेथे सोल्डर अथवा डाख या नावािे सहज चविळणारे संचमश्रण वापरिाि. 
 

soldering डाख किणे/लावणे 
 
दोन धािंूिे िुकडे एकमेकाशंी जोडणे या दोन धािंूपैकी ज्यािा चवलय-कबदू कमी आहे 
त्याच्याहीपेक्षा डाखासाठी वापरावयाच्या संचमश्रणािा चवलय-कबदु कमी असावा लागिो. साधंा 
िागंला व्हावयािा असेल िर जोडावयािे दोन्ही पदाथय धािुरूपि असाविे आचण त्यावर 
आक्साइडिा थर नसावा. अशी अवस्था चनमाण करण्यासाठी एक नवशोधक पदाथय वापरिाि 
त्याला इंग्रजीि फ्लक्स म्हणिाि. या चवशोधकािा चवलय-कबदु डाखाच्या चवलय-कबदूपेक्षाही 
खाली असिो. जे धािू जोडावयािे असिाि त्याना चविळलेला डाख आचण चविळलेला चवशोधक 
“चभजव”ू शकिाि. ही चभजचवण्यािी चिया नीट झाली िरि डाख नीटपणे बसिो. कच्चा डाख 
करिाना कझक क्लोराइडिा चवशोधक म्हणून उपयोग करिाि. िांदीिा डाख पक्का असिो. 
त्यासाठी बोरॅक्स (सवागी) चवशोधक म्हणून वापरिाि. काही झाले िरी डाखािा धािू अलोही 
असिो, आचण त्यािा चवलय-कबदु कोणत्याही (जोडावयाच्या) धािंूच्या चवलय-कबदूपेक्षा कमी 
असावा लागिो. 
 

soldering acid डाखासाठी अम्ल 
 
औद्योचगक व्यवहाराि, कारखान्याि वगैरे हायड्रोक्लोचरक अम्लाला हे नाव देिाि. 
 

solenoid सोलेिॉइड, सर्टपला (वलय) 
 
वृिचििीच्या आकृिीिा चवदु्यत् प्रवाह नेणारा अखंड वलयसमूह. एका चििीभोविी ओळीने िारेिे वढेे 
घेऊन (ककवा गंुडाळून) हे चवचशष्ट वलय बनचवलेले असिे. याि एक ककवा अनेक थर असू 
शकिाि. प्रवाह जाऊ लागला म्हणजे या वलयाि चवदु्यत् किुयकािे गुण उद्भविाि. 
 

solid घि, स्िायु 
 
(१) वास्िवशास्त्राि, ज्याला लाबंी, रंुदी, उंिी अशासारखी िीन पचरमाणे आहेि असा पदाथय. 
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(२) रसायनशास्त्राि, ज्याला चनचिि आकृिी आचण आकार आहे असा पदाथय. अथाि अशा 
अवस्थेला, अशा घन पदाथामध्ये रेणूंमधील संसंगािा गुण जास्ि असून िे रेणू संघचटि अवस्थेि 
आढळिाि. 
 

solid angle घिकोण 
 
जेव्हा एखाद्या वृिाकृचि के्षत्रािा घनकोन मोजावयािा असिो िेव्हा त्याच्या पचरघािून 
गोलमध्यापयंि सरलरेिा काढून एक शकूं ियार करावा. असे केल्यावर के्षत्र आचण गोल-चत्रज्येिा 
वगय याचं्या गुणोिराला त्या के्षत्रािा घनकोण म्हणिाि. 
 

soild geometry घि भूनमनि 
 
चत्रमात्री अथवा िीन पचरमाणे असणाऱ्या पदाथाचवियीिी भचूमचिशाखा. 
 

solid of revolution पनिभ्रनमि घि 
 
एखादे प्रिलके्षत्र चनचिि रेिेभोविी चफरचवले असिा चनमाण होणारी घनाकृिी. चनचििरेिेला 
भ्रमणाक्ष म्हणिाि. 
 

solid shrinkage घिीय संकोचि 
 
चविळलेल्या धािूिे ककवा चमश्रधािूिे िपमान, चवलयकबदूपासून साधारण िपमानापयंि, 
उिरचविाना वस्िूच्या आकारमानाि होणारे आकंुिन. 
 

solid solubility घिीय (घि) नवर्द्ाव्यिा 
 
एक धािु दुसऱ्या धािूबरोबर चकिी प्रमाणाि घनचवद्रव करू शकिो त्यािी मयादा. ही मयादा खूप 
बदलू शकिे. काही धािू एकमेकािं जवळजवळ अचवद्राव्य असिाि, िर काही एकमेकािं 
कोणत्याही प्रमाणाि चवद्राव्य असिाि. 
 

soild solution घिनवर्द्व 
 
दोन ककवा अचधक पदाथािे घनीभवन झालेले एकचवध चमश्रण. 
 

solid state 
 
(पाहा solid) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

solidification shrinkage घिीभविाचे आकंुचि 
 
चविळलेला धािू ककवा सचंमश्रण चनवचवला जािाना म्हणजे द्रवरूपािून घनरूपाि जािाना, 
गोठनकबदूशी त्याच्याि होणारे आकंुिन. 
 

solidus 
 
स्स्थचि-आलेखाि ज्या िपमानाला घनीभवन पूणय होिे ककवा चविळणे सुरू होिे, िे िपमान 
दशयचवणारी रेिा. 
 

solstices संस्िंभ 
 
विािील दोन चवचशष्ट वळेा. या वळेेला सूयय वैिुवापासून (भगोलीय चविुववृिापासून) सवाि जास्ि 
दूर अंिरावर असिो. 
winter solstice अवष्टंभ, २१ चडसेंबर. 
summer solstice चवष्टंभ, २१ जून. 
 

solubility नवर्द्ाव्यिा 
 
चदलेला पदाथय (चवदु्रि) चदलेल्या द्रायूमध्ये (चवद्रावकाि) चमसळून एकचवध प्रणाली ियार होिे, 
म्हणजे चवद्रव बनिो. अशा चमसळण्याच्या प्रमाणािी मयादा म्हणजे चवद्राव्यिा. ही मयादा, चदलेल्या 
िपमानाला असणाऱ्या िृप्ि चवद्रवाच्या संहिींच्या भािेि मोजली जािे आचण उल्लेचखली जािे. 
 

solubility curve नवर्द्ाव्यिा आलेख (िेिा) 
 
िपमानाच्या सबंंधाि दोन घटकािंी एकमेकािंील चवद्राव्यिा दशयचवणारी, घटनात्मक 
आलेखािील, रेिा. िपमानािा चनदेश उभ्या (OY) रेिेवर आचण प्रचिशि घटनेिा चनदेश आडव्या 
(OX) रेिेवर करिाि. 
 

solubility product 
 
समोल अवस्थेिील एक अिल सखं्या. िृप्ि चवद्रवाि असणाऱ्या पदाथाच्या आयनाचं्या संहिीिा 
गुणाकार. 
 

soluble नवर्द्ाव्य 
 
द्रायूमध्ये (चवद्रावकाि) चमसळून ककवा चवरघळून एकचवध प्रणाली (चवद्रव) ियार होण्यािी शक्यिा 
असणारा. 
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soluble anode नवर्द्ाव्य धिप्रस्ि 
 
चवदु्यस्त् वच्छेदनाच्या प्रचियेमध्ये ज्यािे चवद्रवण होऊ शकिे असे धनप्रस्थ. 
 

solute नवरु्द्ि 
 
चवद्रावकाि चमसळून ककवा चवरघळून चवद्रव या संजे्ञने ओळखली जाणारी प्रणाली ियार करणारा 
पदाथय. जे चवरघळावयािे िे. 
 

solution नवर्द्व 
 
(१) रसायनशास्त्राि, रासायचनक चवचियेसह ककवा चवचियारचहि, स्थायु ककवा द्रायु पदाथय चवदु्रि 
(solute) द्रायूमध्ये चवद्रावकाि (solvent) चमसळून होणारी एकचवध प्रणाली. ज्या वळेी 
रासायचनक चवचिया घडिे, त्या वळेी होणाऱ्या चवद्रवाला िासायनिक नवर्द्व आचण इिर वळेी 
वास्िवीय नवर्द्व म्हणिाि. 
(२) चवदु्रि आचण चवद्रावक चमसळून चवद्रव ियार करण्यािी प्रचिया. 
 

solution नसनद्, उत्ति 
 
गचणिशास्त्राि, कूटप्रश्रािे गचणिकृत्याने चमळचवलेले उिर. त्यािप्रमाणे उिर चमळचवण्यािी रीिी. 
चत्रकोणािे काही घटक ज्ञाि असिाना बाकीिे अज्ञाि घटक (बाहु,कोण) चनचिि करण्यािी रीिी. 
 

solution potential नवर्द्व (नवदु्यत् ) वचषस्व 
 
पदाथय आचण चवद्रवािील संदभय-चवदु्यत्प्रस्थ ह्यािील चवदु्यत स्स्थिीमधील चवदु्यत   विोभेद. 
 

solvate 
 
(१) चवदु्रिाबरोबर जोडले गेलेले चवद्रावकािे कण असणारे जचटल. 
(२) अशा प्रकारिे जचटल ियार करणे. 
 

solvent नवर्द्ावक 
 
चवद्रव ियार करण्यासाठी ज्या पदाथामध्ये चवदु्रि चमसळण्याि येिो िो. 
 

solvus line 
 
स्स्थचि आलेखािील घनचवद्राव्यिेिी वि रेिा. कोणत्याही िपमानाला एका स्स्थिीिी दुसऱ्या 
स्स्थिी मधील चवद्राव्यिेिी मयादा दशयचविे. 
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sonar सोिाि 
 
उच्च कंप्रिेिा ध्वनी परावर्मिि होण्यावर आधारलेली अदृश्य अंिर मोजण्यािी पििी. चवशिेिः 
समुद्रिळाशी असलेल्या गाळाच्या थरािी जाडी मोजण्यािी एक रीिी. समुद्रपृष्ठाखाली चकत्येक 
हजार मीटर खोलीमध्ये एक स्फोट घडवनू आणिाि. या स्फोटािा ध्वनी िळािल्या थरावरून 
परावर्मिि होऊन येिो व प्रचिध्वनी उमटिाि. कालमापनािून थराचं्या जाडीिी मोजमाप होिे. 
 

sonic 
 
ध्वचनिरंगासंबधंी, ककवा ध्वचनिरंगािा वापर करून. 
 

sonic frequencies ध्वनि-कंप्रिासमूह 
 
श्राव्य ध्वनीच्या कंप्रिा. साधारणपणे दर सेंकदाि २० पासून २०००० आवियने अशी या कंप्रिािंी 
मयादा आहे. 
 

sonic speed ध्वनि-जव 
 
सभोविालच्या द्रायुरूप माध्यमािून ध्वचनवगेाने जाणाऱ्या पदाथािा जव. या जवाला १ मारव 
म्हणिाि. 
 

soporific निर्द्ा आणणािे 
 
(१) चनद्रा आणण्यािा गुण असणारे (चवशिेण). 
(५) चनद्रा आणणारी सयुंगे व औिधी यािी गटवािक संज्ञा (नाम). 
 

sorption शोिण 
 
रैणव शोिण आचण पृष्ठशोिण या दोघािंाही समावशे असलेली संज्ञा. 
 

sound ध्वनि 
 
(१) स्वाग्रही माध्यमािून सिंचमि होि असलेला िरंगमय आचवष्ट्कार. या आचवष्ट्काराने मानवी 
कानािील िेिन्या उिेचजि होऊ शकिाि. 
(२) श्राव्य संवदेना. स्वाग्रही माध्यमािील िरंगामुळे चनमाण झालेल्या आचवष्ट्कारािी जाणीव. 
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sound energy flux density ध्वनि-शस्क्ि श्रोि-घििा 
 
दर एकक के्षत्रावर आयाि होणारी ध्वचन-शक्िी. चहिे मापन दर िौरस सेंचटमीटरवर अमुक वॉट, 
असे करिाि. 
 

sound intensity ध्वनि-िीव्रिा 
 
 ज्या चठकाणी ध्वनीिी िीव्रिा मोजावयािी असिे, िेथे ध्वनीच्या संिमण चदशशेी काटकोनाि एक 
एकक के्षत्र योचजिाि. एक एकक कालावधीि ह्या के्षत्रािून जेवढी ध्वचनशक्िी संिचमि होिे िी 
ध्वचनिीव्रिा. दर िौरस सेंचटमीटरमधून दर सेंकदाि संिमण झालेले अगय म्हणजे िीव्रिा. कधी 
कधी दरिौरस सेंचटमीटर मधून चकिी वॉट संिचमि झाले त्यावरूनही मापन करिाि. यालाि 
ध्वनिशस्क्ि-स्रोि घििा असेही म्हणिाि. 
 

sound wave ध्वनि-ििंग 
 
कानाला ऐकू येईल अशा कंप्रिेिा स्वाग्रही माध्यमािील कंपनािून चनमाण होणारा आचण मागयिमण 
करणारा, िरंग. 
 

south-seeking pole दनक्षणानभमुखी (किुषक) अग्र 
 
किुयकीय दचक्षणेकडे वळणारे लोहिुंबकािे टोक. यालाि S पोल अथवा S अग्र म्हणिाि. 
 

space अवकाश 
 
पृर्थ्वीभोविालच्या वािावरणापलीकडिी चवश्वािील सवय जागा. या जागेिि सूययमाला, िारे, 
िेजोमेघ, दीर्मघका इ. आढळिाि. ही जागा बहुिेक पूणयत्वाने चनवाि असिे असे मानावयास हरकि 
नाही. 
 

space charge अवकाशािील (नवदु्यत्  ) उच्चय 
 
चनवाि नचलकेमधील ऋणप्रस्थापासून धनप्रस्थापयंिच्या जागेिील ढगाप्रमाणे चदसणारा 
इलेक्रानािंा आचवष्ट्कार. ऋणप्रस्थापासून चवसर्मजि झालेल्या इलेक्रानापंकैी काही धनप्रस्थाकडे 
आकर्मिि होिाि, परंिु बाकीिे ढगाप्रमाणे मधल्या जागेि िरंगि राहिाि. 
 

space-corner कोपिा 
 
चत्रपृष्ठकािा कोन या अथी वापरिाि. 
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space-group अवकाश-गण 
 
स्फचटकािील अणंूिी माडंणी २३० चभन्न प्रकारानंी होऊ शकिे. त्यािील कोणिाही एक प्रकार 
म्हणजे गण. या प्रकारे कबदंूिी (अणूंिी) माडंणी केली म्हणजे स्फचटकािील समानिा आचण 
स्थानभेद चिच्याि आढळून येिाि. 
 

space-lattice अवकाश-जालक 
 
अणूंिी िीन पचरमाणािं केलेली भौचमिीय माडंणी. स्फचटक रिनेि अशी माडंणी स्वाभाचवकपणे 
आलेली आढळिे. हेि जालक चिन्ही पचरमाणािं प्रसृि झाले म्हणजे मोठा स्फचटक ियार होिो. 
यालाि जालक एकक म्हणिाि. 
 

space-time काल-अवकाश 
 
चमन्कोव्हस्की यानंी सुिचवलेली आचण आइनष्टाईन यानंी वाढचवलेली गचणिचवियक कल्पना. या 
कल्पनेवर सापेक्षिावादािी उभारणी झालेली आहे. अखंड कालावकाश हे िार पचरमाणािें बनलेले 
आहे, म्हणजेि त्यासाठी िार स्विंत्र चनबंधने मानण्याि येिाि. त्यांपैकी ३ नेहमीच्या अवकाशािी 
आचण १ काळािे. 
 

spallation 
 
अणुगभीय चवघटन होि असिाना आयनीभवन-कोटराि, डोळ्यानंा चदसणारी, एक प्रकाशमान 
चवदु्यत -ऊर्मम ियार होिे. 
 

spark gap नठणगी पडण्यापुििे अिंि 
 
दोन चवदु्यत् त्प्रस्थािंी माडंणी. त्या दोहोंिील अंिर अशा बेिाने ठेवलेले असिे की, अवश्य िेवढा 
चवदु्यत् विोभेद चनमाण झाला म्हणजे, चवदु्यत् उच्चय चठणगी रूपाने चवसर्मजि होिो. चठणगी पडून गेली 
म्हणजे दोन्ही प्रस्थामंधील जागेिला चनरोधनािा गुण पचहल्याप्रमाणे होिो. 
 

specific conductance नवनशष्ट प्रवहण 
 
पदाथाच्या दर घन सेंचटमीटरमधून होणारे प्रवहण. माप : म्हो mho यालाि वाहकिा असेही 
म्हणिाि. 
 

specific electronic charge इलेक्रािविचा नवनशष्ट नवदु्यिोउच्चय. 
 
इलेक्रानवरिा (चवदु्यि) उच्चय आचण इलेक्रानािे वस्िुमान यािें गुणोिर = e/m. मूल्य = 
१·७५९२ × १०७ e. m. u./ग्राम. 
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specific energy नवनशष्ट शस्क्ि 
 
दर एकक वस्िुमानािील अिंगयि शस्क्ि. 
 

specific gravity नवनशष्ट गुरुत्व 
 
रासायचनक दृष्ट्या शुि पाण्याच्या ४° सें॰ िपमानािल्या वजनािी चदलेल्या पदाथाच्या िेवढ्याि 
आकारमानाच्या पदाथाच्या वजनाशी िुलना. उदाहरणाथय: व्यावहाचरक सल्फ्युचरक अम्लािे 
चवचशष्ट गुरुत्व १·८ असिे िर ऊध्वयपचिि पाण्यािे चवचशष्ट गुरुत्व १ मानिाि. यालाि सापेक्ष घनिा 
म्हणिाि. सध्या चवचशष्ट गुरुत्व म्हणण्यािी प्रथा नाही. 
 

specific heat नवनशष्ट उष्ट्णिा 
 
एखाद्या पदाथािी चवचशष्ट उष्ट्णिा म्हणजेि त्यािी ऊष्ट्णीय धारणा आचण पाण्यािी ऊष्ट्णीय धारणा 
यािें गुणोिर. गुणोिरािे सासं्ख्यक मूल्य परीक्षणासाठी घेिलेल्या पदाथाच्या ऊष्ट्णीय धारणेएवढे 
असिे. (पाहा negative specific heat) 
 

specific humidity नवनशष्ट आर्द्षिा 
 
हवामानशास्त्राि, एक एकक वजनाच्या (वस्िुमानाच्या) दमट हविेील पाण्याच्या बाष्ट्पािे वजन 
(वस्िुमान). (पाहा mixing ratio) 
 

specific ionization नवनशष्ट आयिीभवि 
 
आयनीभवनाच्या गुणकाशी समानाथी. 
 

specific magnetic susceptibility नवनशष्ट किुषकीय प्रवणिा 
 
दर एकक वस्िुमानाच्या पदाथािी किुयकीय प्रवणिा म्हणजेि पदाथािी किुयकीय प्रवणिा आचण 
पदाथािी घनिा यािें गुणोिर. 
 

specific reflectivity नवनशष्ट पिाविषिीयिा 
 
पदाथािी रैणव परावियनीयिा आचण त्यािा रैणव भार यािें गुणोिर. 
 

specific refraction नवनशष्ट प्रणमि 
 
एखाद्या चवचशष्ट िरंगलाबंीच्या संदभाि, पदाथािे चवचशष्ट प्रणमन = n2–1/ n2–2 × M/d यामध्ये, 
n = चदलेल्या िरंग लाबंीच्या संदभाि प्रणमनाकं, M = रैणवभार, आचण d = घनिा. 
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specific refractivity नवनशष्ट प्रणमिीयिा 
 
पदाथािी प्रणमनीयिा व त्यािी घनिा यािें गुणोिर. 
 

specific reluctance नवनशष्ट प्रनिष्टंभ 
 
किुयकीय पाययिेिे व्यस्ि रूप, यालाि इगं्रजीि reluctivity असेही म्हणिाि. 
 

specific resistance नवनशष्ट िोध 
 
चदलेल्या िपमानाि, पदाथाच्या एक एकक घनाच्या समोरासमोरच्या बाजूमधून जाणाऱ्या 
चवदु्यत् प्रवाहाला घडणारा चवरोध. यालाि electrical resistivity आचण volume resistivity अशी 
नाव ेआहेि. 
 

specific surface 
 
(पाहा specific area) 
 

specific tenacity नवनशष्ट िन्युलिा 
 
रोझेन-हाइन यानी सुिचवलेले पदाथािे एक गुणचवशिे मूल्य. पदाथािी िन्युलिा (अथवा 
िाणसामर्थ्यय) आचण त्यािी घनिा याचं्या गुणोिरायेवढे हे मूल्य असिे. चभन्न चभन्न घनिेच्या 
पदाथांच्या िन्यिेिे िौलचनक मापन करण्यासाठी या मूल्यािा उपयोग होिो. चभन्न िन्युलिा 
असलेल्या पदाथांिी िंिुक्षमिा त्याि प्रमाणाि असली िरि या प्रकारच्या िुलनेला काही अथय 
असिो. 
 

specific thermal resistance नवनशष्ट ऊष्ट्णीय िोध 
 
ऊष्ट्णीय रोधकिा अथवा thermal resistance याच्याशी समानाथी. 
 

specific volume नवनशष्ट आकािमाि 
 
पदाथाच्या एक एकक वस्िुमानािे आकारमान, अथात   घनिेिे व्यस्ि रूप. 
 

specific weight नवनशष्ट भाि 
 
पदाथाच्या दर एकक आकारमानािे वजन. यालाि चवचशष्ट गुरुत्व म्हणि. घनिा हा शब्द जास्ि 
रूढ आहे. 
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spectral line वणषपि िेिा 
 
रेखामय वणयपटािील एक (चवचशष्ट) वणयमापक रेिा. 
 

spectral series वणषपि श्रेणी 
 
प्रारचणक अथवा शोिण (जन्य) वणयपटामध्ये आढळून येणाऱ्या चवचशष्ट कंप्रिािंी श्रेणी. या चवचशष्ट 
कंप्रिामध्ये काही चवशिे प्रकारिी सासं्ख्यक सुसंगचि (चनयम बििा) आढळिे. 
 

spectrogram वणषपि-आलेख 
 
वणालेखकाच्या साहाय्याने घेिलेले वणयपटािे (फोटो) चित्र. यालाि spectrograph असेही 
म्हणिाि. 
 

spectrograph वणषपिालेख 
 
(१) एक प्रकारिा वणय (पट) दशयक. यामध्ये फोटोपििीने ककवा इलेक्रान पििीने, उपस्स्थि 
वणयपटािे, कायम स्वरूपािे चित्रण (नोंद) करिा येिे. 
(२) क्ष-चकरणाचं्या संदभाि, संबंचधि वणालेखािंा फोटो घेिा यावा अशा बेिाने बनचवलेला 
वणालेखक. यामंध्ये, फोटो चफल्म ककवा प्रस्फुरणशील पडदा वापरला जािो व त्यावर 
क्षचकरणामुळे उद्भवणारे चववियन चित्र उमटिे ककवा कायम केले जािे. 
 

spectrographic analysis वणषपिालेखीय नवश्लेिण 
 
वणयपटलेखाच्या साहाय्याने केलेले पदाथािे, गुणात्मक आचण भारात्मक, चवश्लिेण. त्यावरून 
पदाथािे काही गुण आचण त्यािी रिना चनचिि होऊ शकिाि. 
 

spectrometer वणषपिमापक 
 
वणयपट चनमाण करणारे आचण त्यािी मोजमाप करिा येण्याजोगे साधन. वणयरेिािंी िरंगलाबंी 
मोजिा येिे. 
 

spectro–photometer वणषपि-दीस्प्िमापक 
 
कोठल्याही उगमस्थानापासून येणाऱ्या प्रकाशािील घटक-वणांिी, त्याचं्या कंप्रिेनुसार, सापेक्ष 
दीपन िीव्रिा ठरचवण्यािे आचण त्यािंी एकंदर वणयपटािील चवभागणी चनचिि करिा येण्यािे 
साधन. 
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spectroscope वणषपिदशषक 
 
प्रारणािील चभन्न िरंगािे अपस्करण घडवनू आणण्यािे साधन. यामुळे प्रकाशीय प्रारणािील चभन्न 
कंप्रिािें वणयपट अलग होिाि, व त्यामुळे त्यािें चवश्लेिण होऊ शकिे. 
 

spectrum वणषपि 
 
चवदु्यत   किुयकीय प्रारणािे अपस्करण घडवनू आणल्या कारणाने चनमाण होणारी कंप्रिािंी अथवा 
िरंग लाबंींिी संगिवार माडंणी. (पाहा solar spectrum) 
 

spectrum analysis वणषपिीय नवश्लेिण 
 
वणयपट आचण त्यािील रेिा यािंा अभ्यास करून त्यािंा अथय लावणे. अशा रीिीने पदाथाच्या 
वणयपटािा अभ्यास केल्याने त्यािे गुणात्मक चवश्लेिण होऊ शकिे. 
 

spectrum colours वणषपिीय िंग 
 
शुभ्र प्रकाशाच्या अखंड वणयपटाि आढळणारे मुख्य रंग : िाबंडा, नाकरगी, चपवळा, चहरवा, चनळा, 
पारवा, जाभंळा. 
 

specular reflection आिशाविील पिाविषि 
 
ज्या पृष्ठािा खडबडीिपणा त्यावर पडणाऱ्या प्रारणाच्या िरंगलाबंीच्या मानाने जास्ि नसिो त्या 
पृष्ठाला ‘आरसा’ म्हणिाि. गुळगुळीि पृष्ठावरील परावियन चनयमबि असिे. आयाि कोन, 
परावियन कोनायेवढा असून िे दोन्ही चकरण व लंब एका पािळीि असिाि. या प्रकाराला regular 
reflexion असेही म्हणिाि. (पाहा speculum metal) 
 

speculum metal आिशाची धािू 
 
२ भाग िाबंे आचण १ भाग कचथल असणारे सचंमश्रण आरसा ककवा इिर परावियक करण्यासाठी 
वापरिाि. 
 

speed जव 
 
पदाथाच्या गिीिी त्वरा. (पाहा velocity) जव ही राचश अचदश आहे परंिु वगे सचदश असिो. 

 

speed of sound ध्विीचा जव 
 
एखाद्या माध्यमािून ध्वनीच्या संिमणािी त्वरा. (पाहा Mach)  
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चनरचनराळ्या माध्यमािले ध्वनीिे जव चनरचनराळे असिाि. िपमान, दाब इत्यादीवर जव अवलंबून 
असिो. हवमेध्ये, समुद्रसपाटीवरच्या प्रमाचणि अवस्थेि, ध्वचन सुमारे ३३३ मीटर/सेंकद अथवा 
११९८ चकलोमीटर/िास इिक्या त्वरेने प्रवास करिो. 
 

spelter 
 
चविळलेल्या जस्िाच्या कंुडािे औद्योचगक नाव. जस्ि लेपन करावयािा पदाथय याि बुडवनू 
काढिाि. 
 

sphere गोल 
 

एका ठराचवक कबदूपासून समान अंिरावर चफरणाऱ्या कबदूिा पथ. त्या ठराचवक कबदूला मध्य आचण 
अंिराला चत्रज्या म्हणिाि. पथ पृष्ठाकृिी असिो. 
 

spherical गोलीय 
 
गोलासबंंधी; गोलािे गुण असणारे. 
 

spherical angle गोलीय कोि 
 
दोन बृहत् वृिाचं्या िापाने बनलेल्या के्षत्रािा कोन. 
 

spherical cone गोलीय शंकु 
 
एक प्रकारिा गोलीय खंडाच्या आकृिीिा घन. याला फक्ि एकि आधारपृष्ठ असिे. 
 

spherical degree गोलीय अशं 
 
चवचशष्ट मापािा गोलीय चत्रकोण. या चत्रकोणािे दोन बाहू वृिपाद असून चिसरा बाहू बरोबर १° 
कोन करणारा िाप असिो. गोलीय अंश = गोलीय पृष्ठ मोजण्यािे एकक. 
 

spherical aberration गोलीय नवचलि 
 
प्रकाशचवज्ञानाि, कभगािा एक प्रकारिा दोि ककवा त्यािे अपूणयत्व. अशा दोियुक्ि कभगािून गेलेले, 
कडेजवळिे आचण मध्याजवळिे, चकरण एकाि कबदूमध्ये कें चद्रि होऊ शकि नाहीि. कभग-कें द्रच्या 
संदभाि, कडेजवळून येणारे चकरण, कभगाजवळ आचण मध्याजवळून येणारे चकरण कभगापासून दूर 
एकचत्रि होिाि. यामुळे प्रचिमेि रेखीवपणा राहाि नाही. 
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spherical lens गोलीय भभग 
 
ज्या कभगािी पृष्ठ,े एका ककवा चभन्न चत्रज्या असणाऱ्या, गोलािी खंडे असिाि िे. 
 

spherical distance गोलीय अिंि 
 
गोलावरून मोजलेले दोन कबदूमधील अंिर. त्या दोन्ही कबदूमधून जाणाऱ्या बृहत् वृिाच्या 
लघुिापायेवढे हे अंिर असिे. (पाहा geodesic)  
अंिर कोनाने मोजिाि, व हा कोन िापाने गोलमध्याशी होणाऱ्या संमुख-कोनाएवढा असिो. 
 

spherical excess of spherical polygon 
 
गोलपृष्ठावरच्या बहुकोणामधील सवय कोनािंी बेरीज आचण िशाि प्रकारच्या प्रिल बहुकोनामधील 
सवय कोनािंी बेरीज यािील, गोलीय अंशाि मोजलेला फरक. उदाहरणाथय, गोलीय ििुभुयजािंा 
गोलीय फरक = गोलीय ििुभुयजािील कोनािंी बेरीज – ३६०°. 
 

spherical excess of a spherical triangle 
 
गोलीय चत्रकोणािील कोणािंी बेरीज – १८०°. 
 

spherical geometry गोलीय भूनमनि 
 
गोलावर काढलेल्या बृहत् वृिािून ियार होणारी आकृिी. 
 

spherical figure गोलीय आकृनि 
 
गोलपृष्ठावरील पचरमाणािंा चविार चजच्यामध्ये केला जािो िी भचूमिी. 
 

spherical polygon गोलीय बहुकोण 
 

गोलावर काढलेला बहुकोण. यािी प्रत्येक बाजू (भजुा) सरळरेिा नसून िी बहृत् वृिािा एक िाप 
असिे. 
 

spherical sector गोलीय प्रदल, –पाकळी 
 
अधयवृिािा एक खंड गोलाच्या व्यासाभोविी चफरचवला असिा चनमाण होणारी घनाकृिी. 
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spherical segment गोलीय खंड 
 
दोन समािंर प्रिलानंी गोलािा छेद घेिल्याने गोलािा छेदामंधला भाग. त्यापंैकी एखादे प्रिल 
स्पशय-प्रिल असिे िरी िालिे. 
 

spherical surface गोलीय पृष्ठ 
 
ज्या पृष्ठावरील कोणत्याही कबदूिे एका चवचशष्ट कबदू पयंििे अंिर समान राहिे िे पृष्ठ. 
 

spherical triangle गोलीय नत्रकोण 
 
गोलावरील िीन बहृत्वृिािूंन ियार होणारा चत्रकोण. गोलावरील इिर कोणत्याही चत्रकोणाला 
नुसिे चत्रकोण असे म्हणिाि. 
 

spherical trigonometry गोलीय नत्रकोणनमनि 
 
गोलपृष्ठावरील चत्रकोणासंबधंीिी मापनपििी. 
 

spherical wave गोलीय ििंग 
 
ज्या प्रकारािील िरंगमुख गोलाकृिी असिे िो. 
 

spheroid नववृत्तीय 
 
गोलासारखे भ्रचमि चववृि, म्हणून चववृिीय. 
 

spherometer गोलीय वििा मापक 
 
गोलीय पृष्ठािंी वििा मोजण्यासाठी वापरण्याि येणाऱ्या साधनािें सामुदाचयक नाव. 
 

spin पनिवलि 
 
अणूमधील अणुगभािे ककवा इिर घटक-कणािे स्विः च्या अक्षाभोविी होणारे पचरवलन, अथवा, 
पचरवलनािून उद्भवणारे कोनीय पचरबल. अणूच्या किुयकीय पचरबलािा उगम, अणगुभाच्या ककवा 
इिर घटककणाचं्या, पचरवलनाि असिो असे मानिाि. 
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spinel स्स्पिेल 
 
एका खचनजगटािे नाव. सामान्य सूत्र XO, Y2O3 अथवा XY2O4. ह्याि X म्हणजे चद्वसंयुजी धािू, 
उदा॰, मगँानीज, चनकेल, लोह, कॅस्ल्शअम, िाबं,े मगॅ्नेशम आचण जस्ि. Y म्हणजे चत्रसंयुजी धािू, 
उदा॰, अलुचमनम, लोह, िोचमअम, गचॅलअम, इंचडअम ककवा व्हनेचडअम. सामान्य सूत्र X2YO4 
असणाऱ्या दुसऱ्या काही खचनजािंी रिना स्स्पनेल प्रमाणे असू शकिे. स्स्पनेल, समघटकी चत्रमात्र 
प्रणालीि मोडिाि. (octahedral) अष्टपृष्ठक प्रकाराि साधे ककवा जचटल जोड स्फचटक 
आढळिाि. 
 

sphinthariscope स्फुभलगादशष 
 
िुक्स यानंी सुिचवलेले स्फुकलग (िमक) पाहण्यािे साधन. कझक सल्फाइड िोपडलेल्या 
पडद्यावर आल्फाकणािें आघाि झाले म्हणजे प्रत्येक आघािा गचणक एक िमक पडिे. या 
साधनावर एक कभग बसचवलेले असिे, त्यामुळे िमक स्पष्ट चदसू शकिे. या साधनेमुळे 
आल्फाकणािंा पल्ला (प्रवास मयादा) ठरचविा येिो. 
 

spiral सर्टपल 
 
या प्रकाराि दोन चभन्न आकृिींिा समावशे होिो. एक helix आचण दुसरी spiral. हेचलक्स प्रकारच्या 
विाला कोठेही काढलेली स्पशयरेघा एका ठराचवक रेिेशी सिि समान कोन करिे. स्पायरल 
प्रकारिे वि म्हणजे एका मध्यकबदूभोविी िमशः वाढत्या अिंराने भ्रमण करणाऱ्या कबदूिा पथ. 
(पाहा helix, helical, Archimedes spiral, equiangular spiral, hyperbolic parabola) 
 

spiral of Archimedes आर्टकनमडीज-सर्टपल 
 
अशा विामध्ये अरा सचदश कोनाशी समप्रमाणाि असिे. समीकरण, r = a θ 
 

spongy स्पंजसम 
 
स्पंजाप्रमाणे सस्च्छद्र. 
 

spontaneous स्वयसं्फूिष 
 
कोणत्याही बाह्य कारणाने ककवा पे्ररणेने नव्हे िर केवळ स्विःच्या अंगभिू गुणामुळेि घडणारा 
(आचवष्ट्कार). 
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spontaneous decay (disintegration, transmutation) of elements मूलर्द्व्याचंा (नवघिि, रूपािंि, 
वगैिे सािखा) स्वयऱं्हास 

 
चकरणोत्सारी मलूद्रव्यािून आल्फा ककवा बीटा कण उत्सर्मजि झाल्याने घडून येणारे रूपािंर. या 
घटनेिून एक चकरणोत्सारी श्रेणी ककवा कुल ियार होिे. श्रेणीिील शवेटिे फल म्हणजे एक स्स्थर 
समस्थानीय असिो (चिन्ही नैसर्मगक चकरणोत्सारी श्रेणींिा शवेट चशशाच्या समस्थानीयाि होिो. 
कृचत्रम (चकरणोत्सारी) नेपू्टचनअम श्रेणीिा शवेट चबस्मथच्या समस्थानीयाि होिो). 
 

square वगष, निघाि 
 
एका राशीला त्याि राशीने एकदा गुचणले असिा चनमाण होणारी राशी म्हणजे वगय. दोन समान 
राशींिा गुणाकार. 
 

square समभुज कािकोि चौकोि 
 
या आकृिीिे सवय भजु समान असून सवय कोन समान आचण काटकोन असिाि. या आकृिीिील 
कणय समान लाबंीिे असून परस्परािें समचद्वभाजन करिाि. 
 

square degree चौिस अशं 
 
घनकोन मोजण्यािे माप. जेव्हा एखाद्या समभजु काटकोन िौकोनािा संमुखकोन एक िौरस 
अंशािा असिो िेव्हा, िो कोन िौरस अंशायेवढा होिो. एक िौरस अंश = (π2/180) 
 

root वगषमूळ 
 
ज्या राशीिा वगय केला असिा मूळिी राशी चमळिे िी त्या (मूळच्या) राशीिे वगयमूळ होिे. 
 

squaring the circle 
 
चदलेल्या विुयळाच्या के्षत्रफळायेवढे के्षत्रफळ असणारा समभजु काटकोन िौकोन ियार करणे. 
 

Sr 
 
स्राशंम मूलद्रव्यािे चिह्र. 
 

stabilization स्स्ििीकिण 
 
रसायनशास्त्राि,एखादा चवचशष्ट गुणािा पदाथय आि घािल्याने (१) पदाथािी ककवा संयुगािी 
स्स्थरिा वाढणे, अथवा (२) त्यामध्ये घडि असलेली प्रवगेकारक चवचिया मंदावणे. 
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stabilizer स्स्ििकािक 
 
रसायनशास्त्राि, चवशिे गुणािा एक पदाथय. असा पदाथय दुसऱ्या पदाथाि ककवा संयुगाि चमसळला 
असिा त्याच्यामध्ये होि असलेली प्रवगेकारकािी चिया मंदाविे ककवा पूणयपणे बंद पडिे. 
 

stable substance स्स्िि पदािष 
 
(१) रसायनशास्त्राच्या पचरभािेि, या प्रकारच्या पदाथािे कोणत्याही पििीि चवघटन होऊ शकि 
नाही. 
(२) अणुगभीय वास्िवशास्त्राि, अ-चकरणोत्सारी म्हणजेि चकरणोत्सारी नसणारा पदाथय. 
 

standard atmosphere प्रमानणि वािाविण 
 
आंिरराष्ट्रीय व्याख्येनुसार, समुद्रसपाटीवरील, १५ सें॰ िपमानािील, १०१३·२ चमचलबार हविेा 
दाब असणारे, आचण समुद्रसपाटीपासून वरच्या अंगाला, ११ चकलोमीटरपयंि, दर चकलोमीटर 
६·५° सें॰ येवढे िपमान कमी होण्यािी त्वरा असलेले, वािावरण. 
 

standard calorie प्रमानणि कॅलिी 
 
१ ग्राम पाण्यािे िपमान, ३·५° सें॰ पासून ४·५° सें॰ पयंि, िढचवण्यास लागणारी उष्ट्णिा. चहलाि 
‘४° कलरी’ म्हणिाि. 
 

standard cell प्रमानणि (नवदु्यत्  ) घि 
 
व्होल्टा पििीिा एक चवदु्यत –घट. याच्या रिनेमध्ये जी चवशिे द्रव्ये वापरलेली असिाि त्यािूंन, 
चवशिे प्रकारिी योजना केली असिा, प्रमाचणि (चवदु्यत  ) विोभेद चनमाण होिो. 
 

standard conditions प्रमानणि पनिस्स्िनि 
 
मोजमाप करिाना वायु वगैरेच्या संदभाि : ०° सें॰ िपमान, आचण ७६० चम. चम उंिीच्या पाऱ्याच्या 
स्िंभायेवढा दाब (यानंाि प्रमाचणि िपमान व दाब म्हणिाि) 
 

standard cubic foot of a gas प्रमानणि घिफूि वायु 
 
१४·६५ पौंड दडपणाि आचण ६०° F िपमानाि एका घनफुटाि मावणारी वायुराशी. 
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standard deviation प्रमानणि अपगमि 
 
घेिलेल्या काही वेंधामधील िलणूक अथवा अपगमन. प्रत्येक वधेािा, सरासरी मलू्यापासूनिा, 
फरक घेऊन त्या सवय फरकािंी सरासरी काढली असिा येणारा अंक (हा अकं म्हणजेि प्रमाचणि 
अपगमन) 
 

standard electrode potential प्रमानणि नवदु्यत् प्रस्ि वचषस्व 
 
(पाहा standard potential) 
 

standard gravity प्रमानणि गुरुत्व 
 
गुरुत्वाकियणािून उद्भवणाऱ्या प्रवगेािे मान्य केलेले एक मूल्य. इंटरनॅशनल ब्यूरो ऑफ वटे्ट्स अँड 
मेजर् स्   या संस्थेने ठरचवलेले प्रमाण :–– ९८०·६६५ सेंचटमीटर दर सेंकद दर सेंकद. 
 

standard position of an angle कोणाचे प्रमानणि स्िाि 
 
काटकोनी चनबधंन व्यूहामध्ये कोन मोजण्यािा एक प्रघाि ‘प्रमाचणि’ मानला जािो त्याच्या 
अनुरोधाने, कोनािे चशरोकबदू व्यूहाच्या आरंभस्थानी आचण कोनाच्या दोहोपैकी एक बाहु x 
चनबधंनाक्षाशी एकरूप असाव े लागिाि. अशा रीिीने मोजलेल्या धनकोनाि बाहू घड्याळाच्या 
कायाचं्या चवरुि चदशनेे चफरिो; आचण ऋण कोनाि बाहू घड्याळाच्या कायाचं्या चदशनेे चफरिो. 
अक्षाव्यचिचरक्ि बाहूला कोनािी सीमाबाहू म्हणिाि. 
 

standard potential प्रमानणि (नवदु्यत्  ) वचषस्व 
 
चवदु्यस्त् वच्छेदनाच्या चवचियेिील प्रमाचणि वियस्व, म्हणजे : ज्यामध्ये फल आचण चवचियाकारक 
यािंी काययप्रवणिा एक एकक असिे अशा प्रकारच्या व्यूहािील व्युत्िमी वियस्व. संकेिाने, 
H⇄H+ या इलेक्रान चवचियेि प्रमाचणि वियस्व शून्य मानिाि. हेि प्रमाचणि चवदु्यत्प्रस्थ-वियस्व 
होय. 
 

standard solution प्रमानणि नवर्द्व 
 
रसायनशास्त्राि, ज्यािी घटना माहीि आहे असा चवद्रव. 
 

standard volume प्रमानणि आकािमाि 
 
एक ग्राम रेणुभार असलेल्या अथवा एक मोल वायूने, ० सें॰ िपमान आचण ७६० चमचलमीटर दाबाि, 
व्यापलेले आकारमान. = २२·४१४ चलटर. यालाि ग्रामिैणव आकािमाि म्हणिाि. 
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standing wave स्स्िि ििंग 
 
(१) ज्यामध्ये कालाला अनुसरून आकाशािील सवय चठकाणी सारख्याि मापािे िलन एकाि वळेी 
आढळिे असा आविी िरंग.  
(२) समान िरंग लाबंी आचण समान परम-प्रसर असलेले दोन िरंग, एकाि माध्यमािूंन, परंिु 
एकमेकाचं्या चवरुि चदशनेे, जाि असिाना त्याचं्या चमश्रणािून चनष्ट्पन्न झालेला िरंग. यालाि 
stationary wave असेही म्हणिाि. 
 

starch स्िाचष, िवकीि 
 
फंगस अथवा अकलब सोडून सवय वनस्पिीि सापडणाऱ्या काबोहायड्रेटच्या गटािी साचंधक संज्ञा. 
सामान्य सूत्र : (C6H10O5)n 
 

stark effect स्िाकष  पनिणाम 
 
प्रभावी चवदु्यत् के्षत्रािा वणयरेिावंर घडणारा पचरणाम यामध्ये वणयरेिािें चवश्लेिण झालेले आढळिे 
(वणयरेिा अलग होऊन स्पष्ट चदसू लागिाि). 
 

stat 
 
चवदु्यत   एककाि वापरले जाणारे उपपद. त्यामुळे िे एकक व्यावहाचरक पििीिले आहे असे 
समजिे. 
 

statcoulomb 
 
चवदु्यतउच्चयािी व्यावहाचरक राशी. चनवाि जागेमध्ये या राशीयेवढे, चवरुि जािीिे, दोन उच्चय एक 
सेंचटमीटर अंिरावर ठेचवले असिाना त्यावर १ डाइन पे्ररकायेवढे आकियण घडिे. यालाि 
electro-static unit of charge म्हणिाि. संचक्षप्ि : E. S. U. अथवा e. s. u. 
 

state of aggregation सानंघक अवस्िा 
 
वस्िुमात्रािी वास्िवीय अवस्था; घनरूप, द्रवरूप, वायुरूप इत्यादी. 
 

static िनडत् -के्षप 
 
वािावरणािील वैदु्यदीय फेरफारामुळे रेचडओ ग्रहणाि आढळणारी खडखड. यालाि 
atmospherics म्हणिाि. 
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static electricity स्स्ििनवदु्यत्   
 
घियणजन्य चवदु्यत   अशा प्रकारिी असिे. ही वीज प्रवाही स्वरूपाि आढळि नाही. 
 

static universe स्स्यि नवर्श् 
 
प्रसरणशील चवश्वािी कल्पना ज्यानंा मान्य नाही िे ठराचवक आकारमानािे चवश्व मानिाि. 
 

statics स्स्िनिक 
 
गचिकािी एक शाखा; चहच्याि समिोल अवस्थेिील पदाथािा चविार होिो. ज्या अवस्थेि 
चनरचनराळे पे्ररक सामुदाचयकपणे काहीि करू शकि नाहीि आचण पदाथय स्स्थर राहिो िी अवस्था 
(सापेक्ष वादानुसार, काही चववचक्षि चनबधंनव्यूहाच्या संदभािि अशी अवस्था संभविे). 
 

stationary flow स्स्िि ओघ 
 
(पाहा steady flow) 
 

 stationary wave स्स्िि ििंग 
 
(पाहा standing wave) 
 

stator स्िेिॉि 
 
चवदु्यत् यंत्रािला एक स्स्थर राहणारा भाग. यामध्ये किुयकीय सरणीिा आचण िदनुिचंगक (चवदु्यत  ) 
वलयािंा समावशे होिो. 
 

statvolt 
 
दर एक स्टाट-कूलोममधील अगय. १ स्टाट-व्होल्ट = ३०० व्होल्ट. 
 

steady flow स्स्िि प्रवाह 
 
द्रचवक चवज्ञानाि, द्रवािी चवशिे प्रकारिी गिी. या गिीि सवय चठकाणी ठराचवक प्रमाणाि आचण 
ठराचवक चदशनेे द्रव वाहि राहिे. 
 

steady state स्स्िि अवस्िा 
 
पदाथािी चनर्ममिी आचण ऱ्हास यासंबधंी समिोल अवस्था. 
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steady state of the universe नवर्श्ाची स्स्िि अवस्िा 
 
चवश्वािी रिना, त्यािे गुण वगैरे कालाप्रमाणे बदलि नाहीि अशी एक कल्पना आहे. त्या 
कल्पनेनुसार चवश्वाला प्रारंभ नाही व अंि नाही. काल अनंिापयंि अखंडपणे वाहाि असिो, वस्िु 
एकसारखी चनमाण होि असिे. प्रसरणशील चवश्वाि भरपाई करण्यासाठी नव्या दीर्मघका आचण नव े
िारकापुंज बनि आहेि. प्रसरण होि असले िरी वस्िु-चनर्ममिी होि राचहल्याने चवश्वािी रिना 
कायम राहिे. 
 

steel पोलाद 
 
लोह आचण काबयन यािें वधयनीय संयुग. यामध्ये साधारणपणे, काबयन १·७% पेक्षा कमी असिो. 
िूचसबल, बेसेमर, ओपनहाथय ककवा चवदु्यत भट्टी याचं्या साहाय्याने हे पोलाद द्रायुस्स्थिीि ियार 
करिाि (या पोलादामध्ये स्लॅग जवळजवळ नसिेि. ‘शीअर’ स्टील हा एक अपवाद आहे). 
 

steeloscope पोलाददशषक 
 
वणयपटलेखाच्या साहाय्याने पोलादािील घटक मलूद्रव्यािें प्रमाण चनचिि करिा येण्यासाठी 
बनचवलेले उपकरण. 
 

Stefan-Boltzmann law स्िीफि बोल्िझमाि नियम 
 
पूणय प्रारणािी िीव्रिा म्हणजेि कृष्ट्णपदाथािा एक एकक पृष्ठावरून दर सेंकदास प्रारण रूपाने 
चनघणारी शक्िी, पदाथाच्या िपमानाच्या ििुथयघािाशी समप्रमाणाि असिे. J = ÆT4 यामध्ये J = 
प्रारण रूपािील शक्िी, T = कृष्ट्णपदाथािे चनरपेक्ष िपमान, Æ = स्टेफान स्स्थराकं. Æ = ५·७३५ × 
१०–५ अगय, दर िौरस सेंचटमीटरवरून दर सेकंदाि, दर अंश िपमानाच्या ििुघािास. (यालाि 
Stephan’s law असेही म्हणिाि.) 
 

steinmetz co-efficient ष्टाइिमेर्  झ गुणक 
 
किुयकीय अवग्रहामुळे दर आवियनाि दर एकक आकारमानाि जो शस्क्िनाश होिो िो 
मोजण्यासाठी S B1·6हे सूत्र वापरिाि. यामध्ये S हा ष्टाइनमेट  झ गुणक आचण B हे कमाल किुयकीय 
प्रवियन होय. 
 

stereo-goniometer नत्रमात्र-कोणमापक 
 
बहुस्फचटकी धािंूच्या स्फचटकािले कोन मोजण्यािे साधन. 
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stereogram नत्रमात्र-लेख 
 
एक प्रकारिा नमुनेवजा आराखडा. यामध्ये चिन्ही पचरमाणािंील आकृिीिे दशयन घडिे. 
 

steradian 
 
घनकोन-मापनािे एकक. चत्रज्येच्या वगायेवढ्या गोलपषृ्ठाला संमुख असलेला घनकोन हे एकक 
मानिाि. कबदूभोविालिा सवय अवकाश ककवा सबधं गोलपृष्ठ यािंा घनकोन साहचजकि 
4πस्टेराचडअन येवढा भरिो. 
 

stereographic map 
 
मध्यािून जाणाऱ्या प्रिलावर घेिलेल्या गोलाच्या प्रके्षपणािून ियार केलेला नकाशा. 
 

stereographic projection नत्रमात्री प्रके्षपण 
 
चत्रमात्री (प्रके्षपण) नकाशा ियार करण्यासाठी गोलाच्या मध्यािून जाणाऱ्या प्रिलावर केलेले 
प्रके्षपण आचण िसे करण्यािी रीिी. 
 

stereo-isomer नत्रमात्री समघिक 
 
चत्रमात्र-समघटकिेिा गुण असणारा पदाथय. 
 

stereo-isomersm नत्रमात्री समघिकिा 
 
काही पदाथांच्या रेणूंिी रिना एकमेकासारखी असिे; परंिु त्यािील अणूंिी माडंणी चभन्न असिे. 
अशा पदाथाि आढळणारा गुण. 
 

stereomer नत्रमात्री समघिक 
 
(पाहा stereo-isomer) 
 

stereoptics नत्रमात्र-प्रकाशनवशाि 
 
पदाथाच्या चिन्ही पचरमाणािें दशयन घडवनू आणण्यािे ित्त्व व रीिी. 
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stereoscope नत्रमात्रदशषक, मूिषदशषक 
 
एकाि दृश्यािे, चवशिे पििीने घेिलेले, दोन फोटोग्राफ मूियदशयकािून पाचहले म्हणजे त्या चित्राि 
आडव,े उभे व खोलीिे पचरमाणही दृश्य होिे. चिन्ही पचरमाणािें दशयन घडचवणारे प्रकाशीय साधन. 
 

stereoscopic नत्रमात्रदशी 
 
पदाथािी खोली जाणवले अशा रीिीने चत्रमात्रदशयन घडेल असे आचण त्यासबंंधी. 
 

stereoscopic fusion नत्रमात्र संघिि 
 

आपल्या दोन्ही डोळ्यापंैकी फक्ि एकेकानेि पाचहले िर एकाि देखाव्यािी, ककचिि चभन्न अशी, 
दोन चिते्र दृष्टीस पडिाि. अशी फोटोरूप दोन चिते्र, कभगा ऐवजी दोन चििी वापरून पाचहली िर 
िी दोन्ही चिते्र एकमेकािं चमसळून जािाि व चत्रमात्रािें दशयन घडचवणारे एकि चित्र चदसिे. 
यामध्ये घडणाऱ्या चमश्रणाला चत्रमात्र संघटन म्हणिाि. 

 
stereoscopic image मृिष–प्रनिमा, नत्रमात्र 
 

चत्रमात्र संघटनेिून चनमाण झालेला, िीन पचरमाणे आहेि अशा खऱ्याखुऱ्या प्रचिमेि होणारा भास. 
अशी प्रचिमा चनरचनराळ्या कोनािून पाचहली असिा खोलीिी जाणीव होिे. 

 
stereoscopy नत्रमात्र(मूिष) दशषि 
 

ज्या शास्त्रामध्ये आचण व्यावहाचरक साधनामध्ये पदाथाच्या चिन्ही पचरमाणािंा अभ्यास करणे शक्य 
असिे व िो िसा केला जािो िे. 

 
stereovision 
 

(पाहा stereoscopic vision) 
 
stiffness कडकपणा 
 

एखाद्या पदाथािील ककवा पििीिील िाठरपणािा गुण. या गुणामुळे चनत्य पचरस्स्थिीि कोणिाही 
फेरफार ककवा बदल घडवनू आणण्यास चवरोध घडिो. 
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still ऊध्वषपािि यतं्र 
 

पदाथाि रासायचनक फेरफार न होऊ देिा पदाथाला प्रथम बाष्ट्परूप देण्यािे व नंिर, शीिकाच्या 
साहाय्याने, त्या बाष्ट्पाला पुन्हा द्रवरूप देण्यािे उपकरण. नव्याने ियार झालेले द्रव साठचवण्यािी 
सोय या उपकरणािि असिे. 

 
stoichiometry 
 

मूलद्रव्ये आचण संयुगे व सूते्र आचण रासायचनक चवचियािंी समीकरणे यािील पचरमाणात्मक नािी 
दशयचवणारी रसायनशास्त्रािी एक शाखा. 

 
stoke स्िोक 
 

केवलगचिक आलगिेिे (चवष्ट्यंदिेिे) एकक. ज्या द्रवािी आलगिा १ पॉइज व घनिा दर 
घनसेंचटमीटरला १ ग्राम असिे अशा द्रवािंी आलगिा १ स्टोक आहे असे मानिाि. 

 
stoke’s law स्िोकचा नियम 
 

चवष्ट्यंदी द्रव्यािून गोलाकृचि पदाथय एकचवध जवाने सरकचवण्यास लागणारा वगे. V = 2ga2 (d1 – 
d2)/9η याि a = गोल पदाथािी चत्रज्या; d1, d2 = गोलािी आचण चवष्ट्यंदी माध्यमािी अनुिमे 
घनिा. η = चवष्ट्यंदिा गुणक. V = वगे, सें. मीटर/सेकंद. वगे, सेंचटमीटर/ सेकंद, असा मोजला 
असिाना g िे माप सेंचटमीटर/सेकंद2, d1 व d2 िी मापे ग्राम/(सें. मी.)3 आचण η िे माप डाइन 
सेकंद/सेंमी2. अथवा पॉइज असे कराव.े 
 

Stoke’s line स्िोक िेिा 
 

वणयपटािील, स्टोकिा चनयम लागू पडणारी, रेिा. (पाहा anti-Stokes line) 
 
stooping 
 

एक प्रकाशीय आचवष्ट्कार. वािावरणाच्या चभन्नचभन्न थराशंी प्रिमण होि असल्याने पदाथाच्या 
पायाकडिे चकरण, डोक्याकडच्या चकरणापेक्षा, जास्ि लवकर वाकले जािाि आचण त्यामुळे 
पदाथािे उभ्या रेिेि आकंुिन झाल्यािा भास होिो. पदाथय खुजा होिो. 

 
storage battery साठवणीची नवजेिी 
 

दोन ककवा जास्ि साठवणीिे (चवदु्यत  ) घट एकमेकानंा जोडून बनचवलेली चवजेरी. पुष्ट्कळदा 
एकएकया सुया साठवणीच्या घटालाही हा शब्द वापरिाि. दुय्यम चवजेरी ककवा संग्राहक 
चवजेरी अशीही नाव ेप्रिाराि आहेि. 
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storage cell साठवणीचा (नवदु्यत्  ) घि 
 

चवदु्यस्त् वच्छेदनावर आधारलेला एक घट. यामध्ये वीज साठवनू ठेविा येिे, त्याप्रमाणे त्याि 
साठचवलेली वीज वापरिाही येिे. वीज भरावयाच्या वळेी बाहेरिा चवदु्यत प्रवाह, त्या 
(साठवणीच्या) घटामध्ये, उलट मागाने घालवावा लागिो. अशा प्रकारे चवदु्यस्त् वच्छेदनािी चिया, 
इच्छेनुसार, उलटसुलट चदशनेे घडण्यािी शक्यिा याि आढळिे. 

 
straight line सिल िेिा 
 

दोन कबदंूमधील कमीि कमी अिंर दशयचवणारी आचण दोन्ही कबदंूिून जाणारी रेिा. 
 
strain िाण 
 

(१) दडपण लावल्याने धन पदाथाि चनमाण होणारी चवकृिी. 
(२) स्वाग्रही पदाथय चवकृि केला असिाना, त्याच्या अंिरंगाि चिया करणारे पे्ररक. 
 

strain gradient िाण प्रके्षपक 
 

एखादा पदाथय ककवा व्यूह, त्याच्या स्खलन-कबदंूच्या पलीकडे, िाणला गेला असिाना त्याच्याि 
आढळणाऱ्या िाणािील फरक. अथाि, या वळेी पदाथय चनरचनराळ्या प्रमाणाि चवकृि झालेला 
असिो. 

 
stratigraphic geology 
 

(पाहा stratigraphy) 
 
stratigraphy (भू) स्ििलेखि नवज्ञाि 
 

भशूास्त्रािील एक शाखा. भपूृष्ठाखालिे चनरचनराळे खडकाचदकािें थर, त्यािंी घडण, त्यािें वय 
इत्यादी संबंधीिा अभ्यास ज्या चवज्ञानशाखेि केला जािो िी. 

 
stratosphere स्स्ििाविण, स्स्ििाबंि 
 

पृर्थ्वीभोविालच्या वािावरणािील एक थर. यािा प्रारंभ िपाबंरापासून होऊन िो सुमारे ३२ 
चकलोमीटर जाडीिा असिो. (काही हवामानिज्ज्ञाचं्या मिे) या थराि रसायनाबंरािा समावशे 
होिो व िो सुमारे ८० चकलोमीटर जाडीिा असिो. (रसायनाबंर = chemosphere) 
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stray भिके 
 

(ईथरमधील) नैसर्मगक चवदु्यत् किुयकीय िरंग. रेचडओ टेलेग्राफीमध्ये वापरण्याि येणाऱ्या ग्राहकाि 
काही आकस्स्मक संदेश येिाि. त्यािंा उगम ज्या प्रकारच्या चवदु्यत् किुयकीय िरंगािं आढळिो 
त्यानंा stray अथवा भटके म्हणिाि. सामुदाचयक रीत्या static अथवा िचडत्के्षप म्हणिाि. 

 
stream-lines प्रवाह िेिा 
 

द्रवािील गिीच्या चदशशेी समािंर अशा (आढळणाऱ्या) रेिा. जेव्हा a, b, आचण c हे काटेचशअन 
चनबधंनािील वगेािे घटक मानले जािाि, िेव्हा प्रवाह-रेिेसंबंधीिे कलन-समीकरण dx/a = 
dy/b = dz/c असे असिे.    

 
stress दमि, दबाव 
 

पदाथय िाणला ककवा दडपला असिाना त्याच्यावर पडलेले, पाडलेले ककवा त्याि उद् भवणारे 
पे्ररक. घन पदाथाच्या आिल्या सूक्ष्मकावंर घडणारी चवरोधी चिया, िी चवकृिी नाहीशी 
करण्यासाठी घडून येि असिे. दमनािे माप ‘एक एकक के्षत्रावरील पे्ररक’ असे करिाि. 
(पाहा internal stress) 
 

stress modulus दमि गुणांक 
 

कोणत्याही स्वाग्रही चवकृिीमध्ये, दबाव भाचगले िाण. 
 
stress range 
 

(पाहा range of stress) 
 
stroboscope स्िंभि (अवस्िा) दशषक 
 

पदाथािी गचि योग्य प्रमाणाि वाढवनू ककवा कमी करून िी गचि नाहीशी झाल्यािा (म्हणजेि 
पदाथय स्स्थर असल्यािा) भास चनमाण करण्यािे साधन. ठराचवक आकृचि-चवशिे काढलेल्या 
चफरत्या पदाथावर उघडझाप करणारा प्रकाश पाडल्याने हा िमत्कार घडू शकिो. प्रकाशािी 
उघडझाप आचण पदाथािी चफरण्यािी आवियने यािंा चवशिे संबधं साधावा लागिो. िसे झाले 
म्हणजे चफरिी वस्िु, ककवा घटना चकिी वगेाने चफरिे त्यािे मोजमाप या यंत्राच्या साहाय्याने 
करिा येिे. 
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strontium स्राशंम 
 

आविी कोष्टकािील दुसऱ्या गटािले, चद्वसयुंजी धािुरूप, आल्कलाईन अर् यस् धािंूपैकी एक, 
मूलद्रव्य. क्लापरोठ यानी १७९३ मध्ये शोचधले. डेव्ही यानंी १८०८ मध्ये सोडवनू शुिावस्थेि 
आणले. आणव िमाकं : ३८; आणव भार : ८७·६३; चवलय-कबदु : ८००° सें॰; क्कथन-कबदु : ११५०° 
सें॰; सापेक्ष घनिा : २·५५; चिह्र : Sr 

 
structural िचिात्मक 
 

रेणूमधील अणूंच्या रिनेसंबधंी, ककवा कोणत्याही घटकाचं्या रिनेसंबधंी. 
 
structural formula िचिा-सूत्र 
 

रसायनशास्त्राि, संयुगाचं्या रेणूंिी अणूमध्ये माडंणी दाखचवणारे चित्र. यामध्ये अण ूआचण त्यानंा 
बाधंणारे पाश (ककवा संयुजा) दाखचवलेले असिाि. 

 
structure िचिा 
 

एखाद्या संघटनेिील घटकािें आकार, त्यािंी माडंणी, त्यानंा एकचत्रि ठेवणारे पे्ररक अथवा पाश 
इ. 
(पाहा atomic structure, molecular structure, nuclear structure) 

 
structure symbol िचिादशषक (आकृनि) नचन्ह 
 

काबयनी रेणूिील अणूंच्या माडंणीिा आकृचि-चवशिे. आलेखात्मक प्रचिकािून रिना दशयचवणारी 
भचूमिीय आकृचि. 

 
sub– 
 

खाली ककवा कमी (दुय्यम) अशा अथी उपपद. 
 
subatomic particles अणु-िचिेिील घिक (मूलभूि) कण 
 

आणव वस्िुमानापेक्षा कमी वस्िुमानािे सवय प्रकारिे कण. चवशिेिः, प्रोटान, न्यरूान, इलेक्रान, 
पोचझरान, न्यूचरनो, मेसान, गामाचकरण अथवा फोटान इ॰, मूलभिू कण. आल्फाकण, ड्युटेरान, 
संघचटि असले िरीही, त्यािंा या गटाि समावशे करिाि. 
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मूलभूि कण 
साचंघक नाव कण चिह्र आयुमान (सेकंद) वस्िुमान 

लेप्टान फोटॉन γ स्स्थर ० 
 न्यूरीनो υ° स्स्थर ० 
 अँचटन्यरूीनो υ–° स्स्थर ० 
 इलेक्रान e– स्स्थर १ 
 पोचझरॉन e⁺ स्स्थर १ 
L _मेसान ऋण म्युऑन μ– २·२ × १०–३ २०६·२ 
 धन म्युऑन μ⁺ २·२ × १०–३ २०६·२ 
 ऋण चपऑन π– २·५६ × १०–८ २७३·२ 
 धन चपऑन π⁺ २·५६ × १०–८ २७३·२ 
 उदासीन चपऑन π° ८ × १०–१६ २६३ 
K _मेसान ऋण k k– १·२ × १०–८ ९६७ 
 धन k k⁺ १·२ × १०–८ ९६७ 
 उदासीन k1 k1° १०–१० ९७३ 
 उदासीन k2 k2° ८ × १०–८ ९७३ 
न्युस्क्लआन प्रोटान ϑ+ स्स्थर १८३६¿१ 
 अँचटप्रोटान δ– स्स्थर १८३६¿१ 
 न्यूरान η° १¿०४ × १०3 १८३८¿६ 
 अँचटन्यरूानं η–° १¿०४ × १०3 १८३८¿६ 
हायपेरॉन लाबंडा ƛ° २¿७७ × १०१० २१८२ 
 अँचट लाबंडा ƛ–° २¿७७ × १०१० २१८२ 
 ऋण चसग्मा ∑– १¿६७ × १०–१० २३४१¿४ 
 धन अचँटचसग्मा  ∑–+ १¿६७ × १०–१० २३४१¿४ 
 धन चसग्मा ∑+ ०¿८३ × १०–१० २३२७¿६ 
 ऋण अँचटचसग्मा ∑– ०¿८३ × १०–१० २३२७¿६ 
 उदासीन चसग्मा ∑° <१०११ २३३१¿७ 
 उदासीन 

अँचटचसग्मा 
–° 
∑ 

<१०११ २३३१¿७ 

 ऋण खाय Ξ– ५–२०० ×१०१० २५८५ 
 धन अटँीखाय Ξ–+ ५–२०० × १०१० २५७० 
 उदासीन खाय Ξ° ? ? 
 उदासीन अचँटखाय Ξ–° ? ? 

 
L मेसान = हलके मेसान, म्युआन आचण चपआन. K मेसान = जड मेसान. चपआनपेक्षा जड आचण 
प्रोटानेपेक्षा हलके. हायपेरॉन = Y कण. न्यरूान आचण ड्युटेरान याचं्या वस्िुमानािे. 
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sub-duplicate ratio 
 
a1/2 : b1/2 अथवा √a : √b या प्रकारच्या a, b राशीच्या गुणोिराना हे नाव आहे. 
 

sublimate संप्लुप्ि 
 
घनपदाथािे, उष्ट्णिा लावल्याने, द्रवाि रूपािंर न होिा त्याच्या बाष्ट्पािे संद्रवण होऊन ियार 
होणारा घनपदाथय. 
 

sublimation संप्लवि 
 
या प्रकाराि, धनपदाथय, मध्यंिरी द्रवरूप न घेिा, सरळ वायुस्स्थिीि रूपािंचरि होिो. उदा∘ 
कापूर, नॅप्थालीनिी (डाबंरािी) गोळी. 
 

sub-micron 
 
साध्या सूक्ष्मदशयकाने न चदसणारा कण, अिीि सूक्ष्मदशयकाने चदसू शकिो. त्यािा व्यास ०¿२ पासून 
५ चमचलमायिोन येवढा असिो. 
 

suboxide सब-आक्साइड 
 
सवाि कमी आस्क्सजन असणारे चदलेल्या मूलद्रव्यािे आक्साइड. 
 

submultiple किणीकृि, अपनवभाज्य 
 
जेव्हा एका राशीने दुसरीला भाग जािो िेव्हा पचहली दुसरीिे अपचवभाज्य आहे असे म्हणिाि. 
 

submultiple angle नवभानजि कोण 
 
जेव्हा एका कोणमूल्याने दुसऱ्या कोणमूल्याला पूणय भाग जािो िेव्हा पचहला कोन दुसऱ्यािा 
चवभाचजि कोन आहे असे म्हणिाि. 
 

subnormal अपलंब 
 
कोणत्याही शाकंवाच्या संदभाि, त्याच्यावरील एखाद्या कबदूपासून त्यावर काढलेली लंबरेिा x 
अक्षाला जेथे छेचदिे िेवढ्या रेिेिे x अक्षावरील प्रके्षपण म्हणजे अवलंब. 

subsonic speed 
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ध्वनीच्या जवापेक्षा कमी (सुमारे, िाशी १२०० चकलो मीटर आचण नेहमीच्या प्रमाचणि 
समुद्रसपाटीवरच्या पचरस्स्थिीि). चवमानचवदे्यि माख अकं ०¿८ यापेक्षा कमी जव. 
 

substance पदािष 
 
चनचिि प्रकारिी रासायचनक घटना असणारी वस्िु. 
 

substitution बदली 
 
गचणि शास्त्राि, बैचजक पदामध्ये एका अक्षराऐवजी दुसरे अक्षर ककवा दुसरी संख्या घालणे. 
 

substitution प्रनियोजि 
 
रसायनशास्त्राि, (१) अणूिे ककवा अणूगटािे स्थान, दुसऱ्या अणूने ककवा अणगूटाने घेणे. (२) 
अशा प्रकारिे प्रचियोजन होणारी चवचिया. 
 

substitutional solid solution पुििःस्िापि घि नवर्द्व 
 
ज्यामध्ये एका मलूद्रव्यािे अणू, प्राथचमक ककवा चवद्रावक धािूच्या अणूिंी जागा घेिाि असे 
घनचवद्रव. 
 

subtangent अवस्पर्टशका 
 
शाकंवावरील एखाद्या कबदूपासून स्पशयरेिा काचढली असिा िी x अक्षाला ज्या चठकाणी छेदिे िेथून 
कबदूपासून काढलेला लंब अक्षाला जेथे चमळिो िेथपययििे अंिर. 
 

subtend संमुख होणे (असणे) 
 
समोर असणे. उदाहरणाथय, चत्रकोणािील प्रत्येक बाहूशी चिच्या समोरिा कोन संमुख असिो. 
असाि प्रकार विासबंंधीही असिो. 
 

subtract वजा किणे, ऋण किणे 
 
एका राशीिून दुसरी राशी कमी करणे. 
 

subtraction वजाबाकी 
 
एका राशीिून दुसरी राशी वजा करून बाकी चशल्लक राचहलेल्या राशीिे मूल्य चनचिि करणे. 
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subtractive colour 
 
शुभ्रप्रकाशािील काही भाग नाहीसे केल्यावर चशल्लक राचहलेला रंग (वणय). चवचशष्ट वणय शोिनू 
घेणाऱ्या चभन्नचभन्न गाळण्यािंा उपयोग करून ही गोष्ट साध्य करिा येिे. 
 

sucrose सुिोज, इकु्षजा 
 
C12H22O11. उसािी ककवा बीटिी साखर. नेहमीच्या भािेि साखर येवढेि म्हणिाि. ऊस, बीट 
ककवा मेपल याचं्या रसापासून ियार करण्याि येणारी व नेहमी वापराि येणारी साखर. 
 

sugar शकष िा 
 
गोड िव व CnH2nOn आचण CnH2n-2On-1 असे सामान्य सूत्र असलेल्या काबोहायडे्रटिी सघंवािक 
संज्ञा. नेहमीच्या बोलीि सुिोज या अथीही वापरिाि. 

 
sulfur (sulphur) गंधक 
 

आविी कोष्टकािील सहाव्या गटािले मूलद्रव्य. आणव िमाकं = १६; आणव भार = ३२¿०६; 
अनेकरूपी. दोन मुख्य रूपे : (१) मॉनोस्क्लचनक, एकचवके्षपी गधंक. (β monoclinic) चवलय-कबदु 
: ११९° सें॰; क्कथन-कबदु : ४४४¿६° सें॰; सापेक्ष घनिा : १¿९६. (२) ऱ्हाँचबक, (α rhombic,) 
समििुभुयजी गधंक. चवलय-कबदु : ११२¿८; सापेक्ष घनिा : २¿०७; सयुंजा २, ४ अथवा ६; चिह्र : S 

 
summation योगफल, बेिीज 
दोन ककवा अचधक संख्या, एकचत्रि करणे. 
चिह्न : 

  
इिक्या राशींिी ककमि. 

 
summation of heat 
 

(पाहा Hess’ law of constant heat summation) 
 
super- अनि- 
 

वर, पलीकडे, जास्ि वरिा ककवा वाजवीपेक्षा जास्ि अशा अथी उपपद. 
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super-conductivity अनिवाहकिा 
 

चवजेच्या संदभाि, चनरपेक्ष शून्य अंशाइिक्या नीि िपमानाि काही पदाथांिी चवदु्यत् वाहकिा 
बेसुमार वाढलेली आढळण्यािा गुण. 

 
supercooling अनिशीिि 
 

जेव्हा, एखादा द्रवरूप पदाथय थंड केला जाि असिाना त्यािे िपमान जरी गोठनकबदूच्याही खाली 
गेले िरी िो घनरूप स्वीकारून द्रवापासून वगेळा होि नाही, िेव्हािी अवस्था. 
 

superheated steam अनििप्ि बाष्ट्प 
 
पाण्यािे िापलेले बाष्ट्प. बाष्ट्पीभवन-िपमानापेक्षा (१००° सें॰ अथवा २१२° F) जास्ि िपमानापयंि 
िापचवलेली पाण्यािी वाफ. 
 

superheating अनििापि 
 
पदाथािे अवस्थािंर घडवनू आणण्यास अवश्य अशा िपमानापेक्षाही जास्ि िपमान असून 
अवस्थािंर घडून येऊ नये या दृष्टीने, खबरदारीने, िपमान वाढचवणे. (पाहा superheated 
steam) 

 
supernatant liquid िवंगरूप र्द्व 
 

भाडं्याच्या िळाशी सािलेल्या चनके्षपावर आढळणारे स्वच्छ द्रव. 
 
super-saturated solution अनििृप्ि नवर्द्व 
 

चदलेल्या िपमानाि सामान्यिः जेवढे पचरमाण चवरघळेल त्यापेक्षा जास्ि स्थायू ज्याि आहे असा 
चवद्रव. अशा अस्स्थर प्रणालीिून असा स्थायू सहजपणे चनके्षचपि ककवा स्फचटकीभिू व्हावा अशी 
जरी अपेक्षा असिे िरी िो िसा होि नाही. एखादे िृप्ि चवद्रव झटकन गार केले िर असे अचििृप्ि 
चवद्रव बनू शकिे. 

 
super saturation अनििृस्प्ि 
 

(१) िृप्ि स्स्थिी प्राप्ि होण्यास लागणाऱ्या पदाथापेक्षा, पे्ररकापेक्षा ककवा गुणापेक्षा जास्ि पदाथय, 
पे्ररक ककवा गुण असणारी स्स्थिी. (२) अचििृप्िी घडवनू आणण्यािी प्रचिया. (३) हवामान-
शास्त्राि, चदलेल्या जागेिील हवमेध्ये, िृप्िीपेक्षा जास्ि प्रामाणाि जलबाष्ट्प आढळण्यािी अवस्था. 
अशा वळेी, िपमान थोडेसे खाली आले िरी, संद्रवण होिे. 
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supersonic अनिश्राव्य 
 

एक माखपेक्षा, म्हणजेि ध्वचनजवापेक्षा, जास्ि जवाने जाणारा ककवा त्यासंबधंी (अचिश्राव्य या 
शब्दाि कमी आचण जास्ि या दोन्ही मयादािंा समावशे केला जािो. परंिु बहुिेक प्रसंगी हा शब्द 
फक्ि १ िे ५ माख जवासंबंधीि वापरिाि). 

 
supersonic speed अनिश्राव्य जव 
 

ध्वचनजवापेक्षा जास्ि जवािा (सुमारे दरिाशी १२०० चकलोमीटर) चवमान-चवज्ञानाि १¿३ माखपेक्षा 
जास्ि जव. 

 
supersonic testing 
 

(पाहा ultrasonic testing) 
 
supplement प्रपूिक (िाम) 
 

एखाद्या कोनामध्ये जेवढा कोन चमळचवला असिा त्या एकत्र कोनाच्या भजुा एकि सरळ रेिा 
बनिाि िो. 

 
supplementary angle प्रपू्रिक कोि 
 

जेव्हा दोन कोनािंी बेरीज १८०° होिे िेव्हा एकाला दुसऱ्यािा प्रपूरक कोण मानिाि. 
 
surd अकल्य 
 

जी संख्या कल्य नसिे िी. जेव्हा वगयमूळाि येणारी राचश फक्ि अदमासाने दशयचविा येिे िेव्हा 
चिला surd हे नाव देिाि. अकल्य हा शब्द irrational याच्याशी समानाथी आहे. 

 
surface पृष्ठ 
 

चद्वमात्री रिना. चहला फक्ि लाबंी आचण रंुदी असिे. जाडी नसिे. घन आकृिीिी सीमा अशा 
प्रकारिी असिे. पृष्ठाशी व्याप्िी के्षत्रफळाने मोजिाि. 

 
surface active agent 
 

पसरणे, चभजचवणे ककवा ित्सम गुण वाढचवणे यासाठी (ककवा ककचिि कमी करण्यासाठी) द्रवाि 
घालावयािा पदाथय. 
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surface boundaries पृष्ठसीमा 
 

पृष्ठसीमा सरलरेिाकृिी ककवा विरेिाकृिी असू शकिाि. 
 

surface of revolution भ्रमणजन्य पृष्ठ 
 

एका ठराचवक अक्षाभोविी भ्रमण करणाऱ्या रेिेिा पथ. 
 
surface density of (electric) charge नवदु्यिउच्चय पृष्ठ-घििा 
 

एक एकक के्षत्रावरील चवदु्यत उच्चय. 
 

surface energy पृष्ठ-शस्क्ि 
 
वास्िवशास्त्राि, एखाद्या पृष्ठािे के्षत्रफळ वाढचवण्यासाठी (म्हणजे त्या पृष्ठािा चवस्िार 
करण्यासाठी) दर एकक के्षत्री अवश्य िी शक्िी. 
 

surface film 
 

(१) द्रवावर त्याि न चवरणारा पदाथय ठेचवला असिाना, त्यािा ियार होणारा पािळ थर. यािी 
जाडी एकरेणूक असिे. पाण्यावर जेव्हा िेल पसरिे िेव्हा असे घडिे. (२) घनपदाथावर 
पृष्ठशोिणचियेने ियार झालेला द्रवािा थर (पापदु्रा). 

 
surface tension पृष्ठिाण 
 

द्रवरूप पदाथाि चदसून येणारा एक आचवष्ट्कार. द्रवपदाथािील आिल्या रेणूमध्ये आढळिो 
त्यापेक्षा पृष्ठािील रेणूमध्ये संसंगािा गुण जास्ि प्रमाणाि आढळिो. त्यामुळे िे पृष्ठ, एखाद्या 
िाणलेल्या, स्वाग्रही कािडीप्रमाणे वागिे. पृष्ठिाणािे मान, द्रवाच्या नैसर्मगक गुणावर, त्याच्या 
शुििेवर, िपमानावर आचण त्यािा कोणत्या वायूशी संबंध येिो. त्यावर (आचण कदाचिि 
आणखीही काही गोष्टीवर) अवलंबून असिे. द्रवाच्या पषृ्ठावरील दर सेंचटमीटर लाबंीच्या रेिेवर 
चिया करणारा पे्ररक अशी पषृ्ठिाणािी व्याख्या करिाि. 

 
surfascope पृष्ठदशषक 
 

धािूच्या सपाट आचण वि पृष्ठािंा खडबडीिपणा मोजण्यासाठी बनचवलेले यतं्र. हे 
प्रकाशचवचकरणावर आधारलेले असिे. 
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surge उर्टम 
 

(१) चवदु्यत सरणीमधील एखाद्या कबदूशी, चवदु्यत् प्रवाहाि ककवा चवदु्यत् वियस्वाि होणारा क्षणभगंूर 
फेरफार.  
(२) हवामानशास्त्राि, वािििािून उद् भवलेल्या आचण प्रमाचणि दैचनक घडामोडीि आढळणारा 
वायुभारािला आकस्स्मक फेरफार. 

 
surveyor’s transit मोजणीदािाचे अनधिमण यतं्र 
 

भपूृष्ठावरून कोणत्याही स्थानािे चदगंश (चक्षत्यंश) आचण उन्निाशं, या यतं्राच्या साहाय्याने मोजिा 
येिाि. 

 
susceptibility प्रवणिा 
 

(पाहा magnetic susceptibility) 
 
suspension संधािण, िागंणे 
 

द्रवाि न चवरघळलेल्या कणािंी िरंगणारी ककवा चवचकरणािी अवस्था. ही संज्ञा रसायनशास्त्राि 
एक चवशिे अवस्था दशयचविे. 
 

symmetric figures समात्र आकृिी 
 
दोन ककवा अचधक आकृिी परस्पराशी समात्र असिाि िेव्हा त्यािें संबि भाग समान असिाि, 
परंिु त्यािंा िम उलट असिो येवढेि; जणू काय आरशािील प्रचिमा. 
 

symmetrical equation समात्र समीकिण 
 
जेव्हा एखाद्या समीकरणामध्ये a आचण b राशींिी अदलाबदल केली असिा त्याि चबलकूल फरक 
पडि नाही, िेव्हा िे समीकरण a आचण b याचं्या बाबिीि समात्र असिे. 

 
symmetrical expression समात्र पदावनल 
 

गचणिकृत्यामध्ये जेव्हा एखाद्या पदावलीमधील दोन अथवा अचधक िलािंी अदलाबदल केली िरी 
चििे मूल्य बदलि नाही, िेव्हा त्या पदावलीला त्या त्या िलाचं्या संदभाि समात्र मानण्याि येिे. 
उदाहरणाथय : sin (A + B) आचण sin (B + A) 
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symmetry समात्रिा 
 

एखाद्या पदाथािे दोन भाग केले असिाना जेव्हा िे अधयभाग अगदी पूणयपणे एकमेकासारखे 
असिाि िेव्हा िे समात्र आहेि असे मानिाि. समात्रिा एखाद्या कबदूच्या, रेिेच्या ककवा प्रिलाच्या 
संदभाि असिे. 

 
symmetry element समत्रिा घिक 
 

ज्या घटकाच्या बाबिीि समात्रिा आढळिे िो. 
 
sympathetic reactions प्रवर्टिि नवनिया 
 
sympathetic vibration संवादी कंपि 
 

संवादनािून चनमाण झालेले कंपन. 
 
synchrocyclotron 
 

सायक्लोरोनिा एक प्रकार. यामध्ये चवदु्यत के्षत्रािी रेचडओ-कंप्रिा अशा बेिाने वाढचवण्याि येिे की 
त्यामुळे आिल्या कणानंा सापेक्षिावादाि उल्लेचखलेले प्रिंड वगे व शक्िी प्राप्ि होिाि. 

 
synchronism आवृनत्त-समंकिण 
 

एकाि आवियनकालाच्या दोन ककवा अचधक आविी राशी अशा बेिाने परस्पराशी सबंंचधि होिाि 
की त्या वळेी त्याचं्यािले अवस्थािंर शून्य होिे. 

 
synchronise समावृनत्त किणे 
 

दोन ककवा अचधक घटना, चिया, चवचिया ककवा प्रचिया कालानुसार एकाि वळेी घडिील असे 
करणे. 
 

synchronous समावृनत्तक 
 

(१) एकाि वळेी घडून येणारे. 
(२) समान आवृचिकाल आचण समान अवस्था असणारे. 
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synchrotron 
 

ई. एम् . मसॅ्क् मलन यानंी १९४४ साली ियार केलेले यतं्र. प्रोटान आचण इलेक्रान याचं्या वगेाि 
सपाटून वाढ करिा येिे. प्रथमिः इलेक्रान ककवा प्रोटान यंत्राि घुसचवले जािाि िेव्हा त्यािंा वगे 
पुष्ट्कळ असिो आचण िे यंत्रािील अगदी बाहेरच्या (मोठ्या) चत्रजेच्या कके्षवर चफरि असिाि. या 
यंत्राच्या साहाय्याने इलेक्रान प्रवचेगि होिाि व टप्पाटप्याने त्याचं्या वगेाि सारखी वाढ होि 
जाऊन त्यािंी वगेीय शक्िी वाढिे. 
(पाहा alternating gradient synchrotron) 

 
syneresis 
 

‘जेल’िे आंकुिन होणे आचण त्यािील द्रवािे बाहेर येणे. 
 
system व्यहू 
 

गचणिाि, काही चवचशष्ट राशींिा संि. याना काही गुण ककवा अटी घालून चदलेल्या असिाि. 
उदाहरणाथय; चनबधंने आचण चनबंधनव्यूह. 

 
system of lines 
 

(पाहा family of lines) 
 
synoptic 
 

सवयसाधारणपणे, संपूणय वस्िूिे सुटे भाग ककवा घटक अशा िऱ्हेने माडंणे की त्याचं्या 
अवलोकनािून समग्र वस्िूिा बोध होणे शक्य होिे. 

 
synthesis संश्लेिण 
 

साधी मलूद्रव्ये ककवा घटक ककवा सामान्य सयुंगे ह्यापंासून (नव)े संयुग ियार करणे. 
 
synthetic संनश्लष्ट, संघनिि 
 

घटक मूलद्रव्ये ककवा सहज चमळणारे सामान्य पदाथय ह्यापंासून मानवाने मुिाम ियार केलेला, 
नैसर्मगक रीत्या न चमळालेला. 

 
Syntony 
 

दोलन करणाऱ्या दोन सरणी परस्पराशंी संवदेी कंप्रिेि असण्यािी अवस्था. 
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T 
 
Ta 

 
टाटंालम मूलद्रव्यािे चिह्र. 
 

table कोष्टक 
 

वधे घेऊन चमळवलेली अनेक प्रकारिी माचहिी ककवा इिर पूवीि माहीि असलेल्या राशी यािंी 
व्यवस्स्थिपणे चभन्न चभन्न स्िंभािं चवभागणी करून केलेली माडंणी. असे केल्याने पाचहजे असेल िी 
माचहिी नीटपणे व सुलभपणे चमळू शकिे. 

 
table salt मीठ 
 

सोचडअम क्लोराइड (NaCl) 
 
tabular differences कोष्टकीय अिंिे 
 

रेखीय अिंदेशनाि चनबधंनािील सारख्या अिंरावर घेिलेल्या स्विलामधील बदलिी अंिरे. 
 
tacnode िॅक्-िोड 
 

एखादी विरेिा जेव्हा स्विःलाि छेचदिे आचण जेव्हा त्या कबदूशी विाच्या दोन्ही शाखानंा 
काढलेल्या स्पशयरेिा एकरूप असिाि म्हणजे जेव्हा दोघानंा एकि स्पशयरेिा असिे त्या वळेी त्या 
कबदूला tacnode म्हणिाि. (त्या कबदूला double cusp अथवा point of osculation असेही 
म्हणिाि.) osculation म्हणजे दृढस्पशय असे सुिचवले जािे. 

 
tabular interval कोष्टकीय अिंि 
 

रेखीय अिंदेशनाि, शजेारशजेारच्या दोन स्विलामंधील समान आचण स्स्थर अंिर. 
tachometer वेगमापक 
 

रेखीय ककवा कोनीय वगेािें मापन करण्यािे यंत्र. यामध्ये दर चमचनटाि होणारी पचरभ्रमणे (वढेे) 
मोजिाि, ककवा प्रवाही द्रवाच्या ओघािी त्वरा मोजिाि. tachymeter असेही नाव आहे (ग्रीक 
takhos = वगे). 
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tantalum िािंालम 
 
आविी कोष्टकािील, पािव्या गटािले मूलद्रव्य. एकेबगय यानंी १८०२ मध्ये शोचधले. आणव िमाकं 
: ७३; आणव भार : १८०¿९५; चवलय-कबदु : २९००° सें. पेक्षा वरिा; सापेक्ष घनिा : १६¿६; संयुजा : 
५ ; चिह्र : Ta. 

 
tan स्प 
 

स्पशयगुणोिरािे संचक्षप्ि रूप 
 

tan-chord angle स्पशष-जीवा कोि 
 

विुयळाला एखाद्या कबदूशी स्पशयरेिा काचढली िर त्या कबदूिून जाणारी जीवा आचण स्पशयरेिा यािंील 
कोन. 

 
tangent (adj) स्पशष, स्पशी (नव.) 
 
tangent (n) स्पशष (वा); स्पशष-िेिा. 
 

(१) विाला स्पशय करणारी रेिा. 
(२) एक चत्रकोणचमिीय फल. 
(पाहा trigonometric functions) 

 
tangent curve स्पशष-वि 
 

चत्रकोणचमिीय स्पशयगुणोिरफलािे चनदशयक वि (फलािा आलेख). y = tan x समीकरणािा 
आलेख. 

 
tangent plane स्पशष-प्रिल 
 

सूिीिे ककवा चििीिे फक्ि एकि अल्पक (घटक रेिा). ज्या प्रिलाि असिे िे प्रिल. हे प्रिस 
दोन्ही पचरमाणाि चकिीही वाढचवले िरी अटीि फरक पडिा कामा नये. या प्रिलाला त्या सूिीिे 
ककवा चििीिे स्पशय-प्रिल म्हणिाि. 

tangent spheres स्पशष-गोल 
 

एकाि प्रिलाि आचण समान कबदूि परस्परानंा स्पशय करणारे दोन गोल. 
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tangent to a circle वृत्ताची स्पशषिेिा 
 

जेव्हा एक वृि आचण एक सरलरेिा यामध्ये एकि कबदु समान असिो, परंिु रेिा वृिाला छेचदि 
नाही, अशा रेिेला त्या वृिािी स्पशयरेिा म्हणिाि. 

 
tangent to a sphere गोलाची स्पशषिेिा, गोलाचे स्पशषप्रिल 
 

जेव्हा एक सरलरेिा अथवा एक प्रिल आचण एक गोल यामध्ये फक्ि एकि कबदू समान असिो 
िेव्हा िी रेिा अथवा िे प्रिल त्या गोलाला स्पशय करिे असे म्हणिाि. 

 
target लक्ष्य 
 

(१) ज्याच्यावर प्रारण पडि आहे ककवा ज्याच्यावर वगेवान कणािंा भचडमार होि आहे असे पषृ्ठ 
ककवा पदाथय. 
(२) क्ष चकरण नचलकेमध्ये, धनप्रस्थ ककवा प्रचिऋणप्रस्थ. या चठकाणी कॅथोड चकरण एकचत्रि 
होिाि ककवा आदळिाि व त्या भचडमारामुळे क्ष चकरणािंी चनर्ममिी होिे. 

 
tautomer चल समघिकी, चल समघिकी पदािष 
 

(पाहा tautomerism) 
 
tautomeric substance चल समघिकी पदािष 
 

(पाहा tautomerism) 
 
tatuomerism चल समघिकिा 

 
दोन समघटकी रूपामंध्ये समिोल अवस्थेि राहण्यािा गुण. अशा सयुंगाचं्या चिया दोहोपैकी 
कोणत्याही रूपानुसार घडून येिाि. रूपामंध्ये असणारा हा फरक रेणिूील एखाद्या अणूच्या 
जोडणीिील आचण रेणूिील त्याच्या स्थानािील फरकामुळे घडलेला असिो. उदाहरणाथय : 

 



 अनुक्रमणिका 

Tc 
 
टेस्क्नचशअम मलूद्रव्यािे चिह्र. 
 

Te 
टेलुचरअम मूलद्रव्यािे चिह्र. 
 

technicium िेस्क्िनशअम 
 

कृचत्रम रीत्या बनचवलेले मलूद्रव्य. आणव िमाकं : ४३; सवाि जास्ि आयुमानाच्या समस्थानीयािा 
भार : ९९. हे मूलद्रव्य चनसगाि आढळि नाही. सी. पेचरए आचण ई. सेगे्र यानंी १९३७ साली शोधून 
काढले. मोचलब्डेनमवर ८ Mev ड्युटेरानािंा मारा केल्यामुळे सापडले. नंिर सेगे्र आचण जी. टी 
सेबोगय यानी मोचलब्डेनमवर न्यूरान ड्युटेरानािंा मारा करून जे पनु्हा एकदा चमळचवले िे Tc99. 
U235 आचण प्लुटोचनअम याचं्या चवदलनािही हा समस्थानीय उद् भविो. चिह्र : Tc 
 

tele– दूि– 
 

त्याकडे, त्यापासून ककवा दूर अंिरावर या अथी फ्रें ि भािेिील उपपद. 
 

telemeteorography 
 

हवामानशास्त्रािील उपकरणे दूर अंिरावरून वापरण्यािे शास्त्र व िंत्र. प्रत्यक्ष मोजमाप करणारी 
आचण त्या मोजमापािंी नोंद करून ठेवणारी यंते्र बहुधा परस्परापासून दूर अंिरावर ठेवणे अवश्य 
असिे. 
 

telemeter िेलेमीिि 
 

इलेक्रान–आधाचरि दूर अंिरावरून मोजमाप करणारे यंत्र. चवशिेिः जव, िपमान, दाब, प्रारण 
इत्याचदकािंी मूल्ये रेचडओ-संदेशरूपाने दूर अंिरावरून पाठचवली जािाि व प्रयोगशाळेि त्या 
सवािी नोंद केली जािे. 
 

telemetering link 
 

(वधेाने) घेिलेली मोजमापे पाठचवणाऱ्या पे्रिकािी आचण िी जेथे नोंदून घेिली जािाि त्या 
स्थानािंी सागंड घालणारा दुवा. रेचडओ पे्रिक आचण रेचडओ ग्राहक यािंा बहुमोल उपयोग 
सरसकट होि असला िरी त्याऐवजी प्रकाशचकरण ककवा चवजेच्या िारा (केबल्स) यािंाही उपयोग 
केला जािो. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

telemetering pick-up दूिमापि-उद् ग्राहक 
 

दूरमापनशास्त्राि, उपकरणािील मोजमापािें ककवा याचंत्रक घटनािें चवदु्यत् ऊमीि रूपािंर करणारे 
यंत्र. रूपािंर झाल्यावर त्या ऊमीिा रेचडओ पे्ररकािी संबधं येिो. 
 

telemetering system दूिमापि व्यहू 
 

मोजण्यासाठी, पे्रिणासाठी, ग्रहण करण्यासाठी, नोंदून ठेवण्यासाठी ककवा चमळालेल्या माचहिीवर 
गचणिकृत्य घडवनू आणणारा यंत्रसमूह. यामध्ये सवय प्रकारिी संबंचधि यतें्र एकचत्रि केलेली 
असिाि. 

 
telemetry दूिमापि 
 

दूर अंिरावरून वधे घेण्यािे व दुरूनि त्यािंी नोंद करून ठेवण्यािे शास्त्र व िंत्र. 
 
telephony िेनलफोिी, दूिध्वनिशास्त्र 
 

बोललेले ककवा इिर ध्वचन, चवदु्यत् प्रवाहाच्या रूपाने व साहाय्याने, दूर अंिरावर नेऊन िेथे परि 
जसेच्या िसे उमटचवणे. 

 
telephotometry दूिदीस्प्िमापि 
 

दूर अंिरावरच्या पदाथािील प्रकाशािी िीव्रिा मोजण्यािे िंत्र व शास्त्र. 
 
telescope दुर्टबण 
 

दूर अंिरावरिे पदाथय पाहिा येण्यािे साधन. यामध्ये बहुधा, कभगाच्या ककवा आरशाच्या साहाय्याने, 
दूरच्या पदाथािी लहान प्रचिमा पाडली जािे व नंिर िी प्रचिमा पुन्हा एकदा दुसऱ्या कभगाच्या 
साहाय्याने मोठी करून पाहिा येण्यािी सोय असिे, ही प्रकाशीय दुर्मबण. 
(पाहा radiotelescope) 

 
tellurium िेलुनिअम 
 

आविी कोष्टकािील सहाव्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य. रायशनेष्टाइन यानी १७८२ साली शोचधले. 
आणव िमाकं : ५२; आणव भार : १२७¿६१; चवलय-कबदु : ४५०° सें. क्कथन-कबदु : १३९०° सें. 
सापेक्ष घनिा : ६¿२५; संयुजा : २, ४ ककवा ६; चिह्र Te. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

temperature िपमाि 
 

(१) गुणात्मक दृष्ट्या, एक पदाथय दुसऱ्या पदाथाशी संलग्र असिाना उष्ट्णिा कोणत्या चदशनेे 
वाहिे त्यासबंंधी गुण. संख्यात्मक दृष्ट्या, पदाथािील रेणुिलनामुळे त्याि चनमाण झालेली 
सरासरी वगेीय शस्क्ि. 
(२) वरील गुणािे ककवा ऊष्ट्णीय पचरस्स्थिीिे काही ठराचवक पििीने केलेले मापन. 

 
temperature co-efficient िपमाि-गुणक 
 

िपमानाि झालेल्या फरकामुळे पदाथाच्या काही चवचशष्ट गुणाि घडून आलेला बदल दशयचवणारा 
अंक. 

 
temperature conversion िपमाि-रूपािंि 
 

एका मापन-पििीने दशयचवलेले िपमान दुसऱ्या मापनपििीने दशयचवणे. उदा ॰, फारेन्हाइटिे 
सेंचटगे्रड करण्यासाठी : फारेन्हाइट अंशािून ३२ उणे करून त्याला ५ नी गुणून नंिर ९ नी भागाव.े 
त्याच्या उलट सेंचटगे्रडिे फारेन्हाइट करिाना : सेंचटगे्रड अंशानंा ९ नी गुणाव,े ५ नी भागाव ेव त्याि 
३२ चमळवाव.े 

 
temperature detector िपमाि-शोधक 
 

िपमापकािा एक प्रकार वापरलेल्या पदाथाि, बदलत्या िपमानानुसार फेरफार झालेला 
आढळिो. 

 
temperature gradient िपमाि-नवके्षपक 
 

(१) पदाथािील दर एकक लाबंीशी आढळणारा िपमानािील फरक. वाहकाच्या दोन्ही टोकाशंी 
असणारा िपमानािील फरक, भाचगले वाहकािी लाबंी. 
(२) हवामानाशास्त्राि, एखाद्या कबदूशी, चदलेल्या चदशनेे, अंिरानुसार िपमानाि फरक पडण्यािी 
त्वरा. 

 
temperature of combustion ज्वलि-िपमाि 
 

ज्वलन होिाना आढळून येणारे कमाल िपमान. 
 

tempering पाणी देणे 
 

पदाथािा चढसूळपणा आचण त्यािील अिंगयि िाण नाहीसा करण्यािी रीचि. या रीिीनुसार पदाथय 
िापवनू िटकन चनवचवला जािो (या चियेला इंग्रजीि quenching म्हणिाि). 



 अनुक्रमणिका 

temporary emulsion िात्कानलक पायस 
 

ह्या प्रकारिे पायस चटकाऊ नसिे. त्यािील एका ककवा दोन्ही द्रवािंील उच्च पृष्ठिाणामुळे त्याि 
अस्थायीपणा उद्भविो. 

 
temporary hardness िात्कानलक अफेिदिा 
 

ही संज्ञा पाण्यासंबधंी आहे. पाण्याि कॅल्शम बायकाबोनेट ककवा मगॅ्नेशम बायकाबोनेट चमसळले 
गेल्याने त्याला अफेनदिा आलेली असिे. परंिु पाणी नुसिे उकळले िरी त्यािील अफेनदिेिा 
(साबणाला फेस न येण्यािा) दोि दूर करिा येिो. (पाहा permanent hardness) 

 
temporary magnet िात्कानलक किुषक 
 

किुयकीय के्षत्राि सापडल्या कारणाने किुयकािे गुण ज्याि उद्भवले आहेि असा पदाथय. के्षत्रािून दूर 
केल्याबरोबर किुयकत्व नाहीसे होिे. 
 

ten दश, दहा 
 
tenacity िन्यिा 
 

पदाथय िाणला जाण्यािे सामर्थ्यय. याला िन्यप्रभाव असेही म्हणिाि. चवकृचि होईपयंि जेवढा 
िाणण्यािा जोर लाविा येईल िेवढ्याने यािे मापन केले जािे. (पाहा specific tenacity) 

 
tensile strain िन्युल, िाण 
 

िाणल्यामुळे पदाथावर पडलेला िाण. पदाथाच्या लाबंीि झालेली वाढ आचण मूळिी लाबंी यािें 
गुणोिर. 

 
tensile strength िन्यिा, िाण-सामथ्यष 
 

पदाथय िाणून धरला असिा, त्या िाणण्याला घडणारा चवरोध. मूल्य : दर िौरस इंिावर जेवढे पौंड 
पे्ररक िेवढे सामर्थ्यय. िुटेपयंि िाणण्यास लागणारा पदाथावरील जोर पौंडाि मोजून त्याला 
पदाथाच्या अवच्छेदािील िौरस इंिानंी भागाव.े दशमान पििीि, दर िौरस सेंचटमीटरवर डाईन. 
(यालाि ultimate tensile strength अथवा maximum stress म्हणिाि.) 

 
tensile stress िाण-दबाव 
 

िाणण्यािा जोर. पे्ररक आचण (आडव्या) अवच्छेदािे के्षत्रफळ यािें गुणोिर. 
 



 अनुक्रमणिका 

tensile test िन्यिा-पिीक्षा 
 

धािुचवज्ञानाि, िपासून पाहावयाच्या पदाथावरील िाण हळूहळू वाढचवला जािाना, चकिी िाण 
पडला असिा पदाथाि चवकृिी चनमाण होिे िे पाहावयािे असिे. 

 
tensimeter बाष्ट्पदमिमापक 
 

बाष्ट्पदमनािील फेरफार मोजण्यािे साधन. 
 
tensiometer पृष्ठिाण मापक 
 

पृष्ठ-िाण मोजण्यािे साधन 
 
tension िाण 
 

ओढून धरल्यामुळे पदाथावर पडणारा दाब व िाण. 
 
tensor िेन्सॉि 
 

गचणिशास्त्राि, चवशिे गुण धारण करणारी राशी.  
(१) प्रत्येक चनबधंन-व्यूहाि टेन्सॉरला चनचिि मूल्ये धारण करणारे घटक असिाि.  
(२) चनबधंन-व्यूहाि बदल झाला िर टेन्सॉरच्या घटकािेंही काही ठराचवक पििीने रूपािंर होिे. 
त्यासंबधंी समीकरणे चदलेली असिाि. 

teuth दशाशं 
 

दहावा भाग, १/१० ककवा ०¿१. 
 

ter- िेि- 
 

चिप्पट या अथी लॅचटन भािेिील उपपद. 
 
terbium िर्टबअम 
 

आविी कोष्टकािील. अर् यस् गटािील, चत्रसंयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. मोसांडर यानंी १८४३ साली 
शोधून काढले. आणव िमाकं : ६५; आणव भार : १५८¿९३; चिह्र : Tb 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

terminal अग्र 
 

चवदु्यत् सरणीमध्ये जेव्हा एक स्थान (कबदू) दुसऱ्याशी जोडावयािे असिे िेव्हा त्या प्रत्येकाला अग्र 
म्हणिाि. 

 
ter-molecular नत्र-िैणव 
 

(पाहा tri-molecular) 
 
ternary नत्रियी 
 

िीन मूलद्रव्ये ककवा सयुंगे असणारे. 
 
ternary alloy नत्रियी संनमश्रण 
 

िीन प्रमुख मूलद्रव्यािें संचमश्रण. 
 
ternary compound नत्रियी संयुग 
 
िीन वगेवगेळ्या मलूद्रव्यािंा संयोग, म्हणजेि ज्याच्या प्रत्येक रेणूि िीन अणू आहेि असा सयुंग. 
 
terrestrial magnetism पृथ्वीचे किुषकत्व 
 

पृर्थ्वी स्विःि एक किुयक असल्याकारणाने चिच्या पृष्ठावर चठकचठकाणी आढळणारे किुयकत्वािे 
गुण. किुयकीय अगे्र, साधारणपणे, भौगोचलक धु्रवाजवळि आढळिाि. 

 
Tesla coil िेस्ला वलय 
 

रान्सफॉमयरिा एक प्रकार. यािील गाभ्याि हवा असून पचहले (प्राथचमक)वलय जाड िारेिे वढेे 
घेऊन केलेले असिे. दुसऱ्या (दुय्यम) वलयाि बारीक िारेिे पुष्ट्कळ वढेे घािलेले असिाि. अशा 
रिनेमुळे उच्च कंप्रिेिे चवदु्यत् -किुयकीय प्रारण ककवा उच्च वियस्व चनमाण करिा येिे. 

 
test paper निकि-कागद 
 

एखाद्या चनदशयक चवद्रवाि बडुचवलेला शोिक कागद. उदा॰, चलटमस कागद, कागंो रेड कागद 
इत्याचद रासायचनक चवचिया दशयचवण्यासाठी वापरिाि. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

test sample निकि, िमुिा 
 

ज्या पदाथािी परीक्षा करावयािी त्यािा एक अंश (नमुना). 
 
tetra चिुि- 
 

िार या अथी ग्रीक भािेिील उपपद. 
 
tetrad चिुिःसंयुजी 
 

िार संयुजा असणारा अणु ककवा अणूंिा गट. 
 
term पद 
 

एखादी पदावली ककवा एखादी बेरीज यािील वैयस्क्िक भाग. असे वैयस्क्िक भाग +, - वगैरे 
चिह्रानंी जोडलेले असिाि. 

 
terminal line सीमा िेिा 
 

चत्रकोणचमिीमध्ये, x चनबधंनाशी प्रारंभ करून प्रारंभकबदूभोविी जेव्हा एखादी रेिा भ्रमण करून 
कोन चनमाण करिे िेव्हा कोनाच्या दुसऱ्या भजेुला सीमारेिा म्हणिाि. 
 

terminal side of an angle 
 

(पाहा standard position of an angle) 
 
terms of a fraction अपूणांकािील पदे 
 

अपूणांकामधील अंशस्थानी आचण छेदस्थानी असणाऱ्या राशी. 
 
tetragonal system चिुष्ट्कोण पद्नि 
 

स्फचटक रिनेिील एक पििी. पा पििीि चिन्ही अक्ष परस्पराशंी काटकोनाि असिाि, दोन 
समान अक्ष चक्षिीजसमािंर प्रिलाि असिाि आचण चिसरा लहान ककवा मोठा अक्ष लंब असिो. 

 
tetrahedron चिुिःपृष्ठक 
 

िार चत्रकोणानंी सीमाचंकि होणारी घनाकृिी. याि आकृिीला triangular pyramid म्हणिाि. 
यािील कोणिाही चत्रकोण आधार पाया म्हणून मानिा येिो. 
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tetra-molecular चिि् -िैणव 
 

िार रेणू असणारे, ककवा िार रेणू भाग घेि असणारे ककवा िार रेणूशी संबधं असणारे. 
quadrimolecular असेही म्हणिाि. 

 
tetramolecular reaction चिुि् -िणैव नवनिया 
 

चजच्याि िार रेणू भाग घेिाि व त्याच्याि बदल घडून येिो अशी चवचिया. चहला quadrimolecular 
reaction आचण reaction of fourth order असेही म्हणिाि. 
 

tetramorphic चिुि् -रूपी 
 

िार वगेळ्या रूपाि ककवा प्रणालीि स्फचटकीभवन होऊ शकण्यािा गुण असलेले. 
 
tetramorphism चिुि् -रूपिा 
 

िार वगेळ्या रूपाि ककवा प्रणालीि स्फचटकीभवन होऊ शकण्यािा गुण. 
 
tetramorphous चिुि् -रूपी 
 

(पाहा tetra-morphic) 
 

tetrode िेरोड 
 

िार चवदु्यत   अगे्र बसचवलेली चनवािनळी. एक धनाग्र, एक ऋणाग्र, एक चनयंत्रक (चवदु्यत  ) अग्र 
आचण एक सहाय्यक अग्र. शवेटच्या अग्रािी चिया साधारणपणे चग्रड अथवा जाल याच्या 
चियेप्रमाणे असिे. 

 
Th 
 

थोचरअम मूलद्रव्यािे रासायचनक चिह्र : 
 
ThA, ThB, ThC, ThC', ThC",ThD 
 

थोचरअम ए, थोचरअम बी, इत्याचद मूलद्रव्यािंी रासायचनक चिहे्र. 
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thalium िॅनलअम 
 

आविी कोष्टकािील चिसऱ्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य. िुक्स यानंी शोधून काचढले. आणव 
िमाकं : ८१; आणव भार : २०४¿३९; चवलय-कबदू : ३०३॰ सें॰; सापेक्ष घनिा : ११¿८५; संयुजा १ 
अथवा ३. थचॅलअम चवदलनक्षम आहे. चवदलनासाठी फार मोठी शस्क्ि अवश्य असिे. चशवाय 
चवदलनाि चियापरंपरा साधली जाि नाही. त्यामुळे या धािूिा अणुशक्िीसाठी उपयोग होऊ 
शकि नाही. चिह्र : Tl 

 
theodolite निओडोलाइि 
 

(पाहा surveyor’s transit) 
अचधिमणािा वधे घेण्यासाठी सोयीस्कर माडंणीिी दुर्मबण. 

 
theorem नसद्ािं 
 

गचणिामध्ये, जे चवधान चसि करून दाखवायिे असिे िे. चनयम, कायदा असेही अथय आहेि. 
 
theoretical chemistry िानत्त्वक िसायिशास्त्र 
 

रासायचनक बदलाचं्या चनयमासंबधंीिे शास्त्र. 
 
theory उपपनत्त 
 

एखाद्या आचवष्ट्कारािे स्पष्टीकरण देिाना काही कल्पना ग्राह्य समजाव्या लागिाि. त्याचं्या 
आधाराने िसल्याि इिर आचवष्ट्कारािें स्पष्टीकरण होणे शक्य होिे. प्रायोचगक पुरावा सवयि 
चठकाणी प्रथमपासून चमळिो असे नाही, म्हणून या प्रकाराला उपपचि म्हणावयािे. 

 
therm धमष 
 

उष्ट्णिेिे एकक = १,००,००० B. th. u. (चब्रचटश थमयल एकके). 
 
thermal ऊष्ट्णीय 
 

उष्ट्णिेिा ककवा िपमानािा ज्याि संबधं येिो असे. 
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thermal analysis ऊष्ट्णीय नवश्लेिण 
 

एखाद्या पदाथाि रूपािंर होण्याला लागणाऱ्या ज्या िपमानानुसार त्यािे केलेले चवश्लेिण. 
ऊष्ट्मग्राही ककवा ऊष्ट्मदायी प्रचिया नेमकी कोणत्या िपमानाि सुरू होिे त्यािे अवलोकन या 
पििीि कराव ेलागिे. 

 
thermal capacity ऊष्ट्णीय धािणा 
 

एखाद्या पदाथािे िपमान १°सें ॰ येवढ्याने उिरचवण्यासाठी लागणारी कॅलरी संख्या. असे 
करिाना पदाथाच्या अवस्थेि बदल होिा कामा नये. याला उष्ट्म-धारणा (heat capacity) असेही 
म्हणिाि. 

 
thermal conductance ऊष्ट्णीय प्रवहण 
 

िपमानािील फरक १ एकक असिाना, चदलेल्या आकृिीच्या व आकाराच्या पदाथाच्या १ एकक 
के्षत्रािून वाहणाऱ्या उष्ट्णिेिी त्वरा. यालाि heat conductance असेही म्हणिाि. 

 
thermal conductance ऊष्ट्णीय वहि 
 

पदाथािून उष्ट्णिेच्या वाहिुकीिा एक प्रकार. या प्रकाराि एका कणािली उष्ट्णिा शजेारच्या 
कणाि जािे. अशा रीिीने, परंिु कणािंी चवशिे हालिाल न होिा, घडणारी वाहिूक. या 
प्रकारालाि heat conduction असेही नाव आहे. 

 
thermal conductivity ऊष्ट्णीय वाहकिा 
 

वहनाच्या प्रकाराने पदाथािून उष्ट्णिा सरकण्यािी त्वरा. एखादा पदाथय उष्ट्णिेिी वाहिूक चकिी 
सहजिेने करू शकिो त्यािी या गुणावरून कल्पना येिे. एक घन सेंचटमीटर आकाराच्या पदाथाि 
समोरासमोरच्या पृष्ठामध्ये १° सें॰ इिका िपमान फरक असिाना दर सेंकदाि चकिी कॅलरी 
उष्ट्णिा वाहिे, त्यावरून वाहकिेिे माप ठरचविाि. यालाि heat conductivity असेही म्हणिाि. 

 
thermal conductor ऊष्ट्णीय वाहक 
 

वहनाच्या प्रकाराने ज्या पदाथािून उष्ट्णिेिी वाहिूक सहजरीत्या होऊ शकिे िो. यालाि heat 
conductor असेही म्हणिाि. 
 

thermal contraction ऊष्ट्णीय आकंुचि 
 

िपमान उिरल्या कारणाने पदाथाच्या आकारमानाि होणारे आकंुिन. 
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thermal convection ऊष्ट्णीय प्रिमण 
 

द्रवरूप ककवा वायुरूप पदाथांिून होणारी उष्ट्णिेिी प्रवाहरूप वाहिूक. 
 
thermal diffusion method ऊष्ट्णीय नवकीिण पद्नि 
 

मूलद्रव्यािें चभन्न चभन्न समस्थानीय सोडवनू काढण्याला उपयोगी पडणारी एक रीिी. 
समस्थानीयाचं्या चमश्रणाला वायुरूप प्राप्ि करून चदले जािे. त्यािंी वस्िुमाने चभन्न 
असल्याकारणाने, मागाि त्यािें चवचकरण होिे व त्यामुळे चवचकरण चनयमानुसार, सुया अवस्थेि िे 
चनरचनराळ्या चठकाणी सहंि झालेले आढळिाि. 

 
thermal dissociation उष्ट्णीय नवगमि 
 

उष्ट्णिेमुळे चनमाण होणारा व्युत्िमी रासायचनक बदल. 
 
thermal electromotive force ऊष्ट्णीय नवद्यत्   पे्रिणा-शस्क्ि 
 

दोन चभन्न धािंूच्या सांध्यावर उष्ट्णिा लाचवली िर त्या चठकाणी उद् भवणारी चवदु्यत् पे्ररणाशस्क्ि 
अथवा चवदु्यत् विोभेद. 

 
thermal expansion ऊष्ट्णीय प्रसिण 
 

िापचवल्याकारणाने पदाथाच्या आकारमानाि झालेली वाढ. ही वाढ रेखीय प्रसरण गुणकाने 
दशयचविाि. दर १° सें॰ येवढी िपमानाि वाढ झाली असिा मूळच्या, ०° सें॰ िपमानािील, लाबंीि 
चकिी वाढ होिे त्यावरून हे गुणक चनचिि केलेले असिे. ०° सें॰ िपमान असिानाच्या 
आकारमानाि, १° सें॰ िपमान िढचवले असिा, चकिी वाढ होिे त्यावरून आकारमानािा ऊष्ट्णीय 
प्रसिण-गुणक ठरचविाि. 
 

thermal fatigue ऊष्ट्णीय ग्लानि 
 

लागोपाठ िापचवणे व चनवचवणे अशी आवियने फार त्वरेने केली असिा पदाथाला येणारी एक 
प्रकारिी ग्लाचन. 
 

thermal fission ऊष्ट्णीय नवदलि 
 

उष्ट्णीय (उष्ट्णिाजन्य) न्यरानंािा वापर करून घडवनू आणलेले अणुगभीय चवदलन (भजंन). 
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thermal gradient ऊष्ट्णीय नवके्षपक 
 

अंिरानुसार िपमानाि होणारा बदल. 
 
thermal ionization ऊष्ट्णीय आयिीभवि 
 

(उच्च) िपमानाि चनमाण होणारे आयनीभवन. 
 
thermal neutron ऊष्ट्णीय न्यरूाि 
 

नेहमीच्या िपमानािील वायुकणािंा (१५° सें॰ ला ०¿०२५ ev) जव धारण करणारे न्यरूान. 
हायड्रोजन सारख्या हलक्या अणूवर आघाि होऊ चदला िर न्यरूानािा जव कमी होिो. याला 
thermal velocity neutron असेही म्हणिाि. 

 
thermal ohm ऊष्ट्णीय ओहम 
 

उष्ट्णीय चवदु्यत् रोधािे एकक. १ उष्ट्णीय ओहम मधून १ वॉट त्वरेने उष्ट्णिा दवडण्यास १° सें॰ येवढा 
िपमानािील फरक असावा लागिो. 

 
thermal radiation ऊष्ट्णीय प्रािण 
 

रेणूवर अथवा अणूवर उष्ट्णिेिी चिया झाली असिा चनमाण होणारे प्रारण. हे प्रारण, साधारणपणे, 
उपारूण आचण नीलािील याचं्या दरम्यानच्या कंप्रिेिे असिे. यालाि आपण व्यवहाराि उष्ट्णिा 
म्हणिो. 

 
thermal resistance ऊष्ट्णीय िोध 
 

उष्ट्णिेच्या प्रवाहाला होणारा रोध. या रोधािे एकक उष्ट्णीय ओहम या नावाने ओळखिाि. (पाहा : 
thermal ohm) 

 
thermal resistivity ऊष्ट्णीय िोघकिा 
 

उष्ट्णिेच्या प्रवाहाला चवरोध करण्यािा पदाथािा अंिगंि गुण. या गुणािे माप = दर 
घनसेंचटमीटरला (अमुक) उष्ट्णीय ओहम (यालाि चवचशष्ट उष्ट्णीय रोध असेही म्हणिाि.) 

 
thermal sintering 
 

धािुशास्त्राि, प्रथमिः संहनन न करिा, कसटकरग करून साच्यािून काढणे. काबोरंडमिी घियणििे 
अशा पििीने केलेली असिाि. (पाहा sintering) 
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thermal stability ऊष्ट्णीय स्स्िििा 
 

मोठमोठ्या आचण अकस्माि होणाऱ्या िपमानािील फरकानंा चवरोध करण्यािा पदाथािा गुण. 
 

thermal stress ऊष्ट्णीय दमि 
 

िपमानािील असम चवभागणीमुळे, धािूमध्ये उद् भवणारे दमनािील फरक. 
 
thermal transmission ऊष्ट्णीय संिमण 
 

वहन, प्रारण आचण प्रिमण याचं्या सवांच्या साहायाने घडून आलेले उष्ट्णिेिे संिमण. 
 
thermal value of chemical reaction िासायनिक नवनियेचे ऊष्ट्णीय मूल्य 
 

ऊष्ट्मग्राही ककवा ऊष्ट्मदायी चवचियेमध्ये शोचिलेल्या ककवा बाहेर टाकलेल्या उष्ट्णिाराशीिे मूल्य. 
 
thermal velocity ऊष्ट्णीय वेग 
 

(पाहा thermal neutron) 
 
thermal velocity neutron ऊष्ट्णीय वेगवाि न्यरूाि 
 

(पाहा thermal neutron) 
 
thermal ऊष्ट्णीय-नवदु्यत्   िपमापक 
 

एका ककवा अचधक िपयुग्मािंा उपयोग करून चसि केलेले िपमापक. 
 
thermic 
 

उष्ट्णिेसंबधंी 
 
thermion िप-आयि 
 

उष्ट्ण पदाथामधून उत्सर्मजि होणारा धन ककवा ऋण आयन. (अशा प्रकारच्या ऋण-उच्चयी 
आयनानंा िप-इलेक्रान म्हणिाि.) 
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thermionic current िपनवदु्यदीय प्रवाह 
 

िप-आयनाचं्या चदशाबि गिीमुळे होणारा प्रवाह. िप्ि चवदु्यदीय नचलकेमध्ये ऋणाग्रापासून 
धनाग्राकडे होणारा उत्सर्मजि इलेक्रानािंा ओघ. 

 
thermionic emission िपनवदु्यदीय उत्सजषि 
 

उत्सजयकािे िपमानाि वाढ झाल्याकारणाने त्यािून उत्सर्मजि होऊन, बाहेर पडणारे, इलेक्रान. 
िपमानाि वाढ झाल्याने उत्सजयनािी त्वराही वाढिे. 

 
thermionic tube िपनवदु्यदीय िनलका 
 

या प्रकारच्या नचलकेिील ऋणप्रस्थ िापचवलेले असिे. िेथून इलेक्टान उत्सर्मजि होिाि. 
त्यािील काही (ककवा सवय) धनप्रस्थापयंि पोहोििाि. जेव्हा, नचलकेमध्ये, इलेक्रानाचं्या वाटेि 
आणखी काही साहाय्यक चवदु्यत् त्प्रस्थेि बसचवलेली असिाि. िेव्हा त्याचं्या साहाय्याने इलेक्रान-
संिमणािे चनयंत्रण होऊ शकिे. उिर अमेचरकेि या नळीला thermo electric vacuum tube 
ककवा इगं्लंडमध्ये thermoelectric valve अशी नाव ेआहेि. 

 
thermionic vacuum tube 
 

(पाहा thermionic tube) 
 
thermionic valve िर्टमऑनिक व्हाल्व 
 

(पाहा thermionic tube) 
 
thermionics िपनवदु्यत् शास्त्र 
 

िप-चवदु्यत   प्रस्थापासून होणारे इलेक्रानािें उत्सजयन आचण त्यािंी, चनवाि ककवा अधयचनवाि, 
नचलकेिील वाहिूक यासंबधंी अभ्यास करण्यािे शास्त्र. 

 
thermistor िर्टमस्िि 
 

वाढत्या िपमानाि ज्याि चवदु्यत् रोधकिा कमी होिे अशा प्रकारिे एक साधन. धािूच्या 
आक्साइडपासून हा रोधक बनचवलेला असून िो िपमानािील बारीक सारीक फरकानंा ओळखून 
काढण्याइिका संवदेनक्षम असिो, शुि धािूच्या िपमान-गुणकापेक्षा या थर्ममस्टरिा गुणक बराि 
मोठा असिो. 
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thermit िर्टमि 
 

वगेवगेळ्या आक्साइडािें चमश्रण आचण संचमश्रणाि भाग घेणाऱ्या इिर धािूसह, ककवा त्याचं्या 
चशवाय, अल्युचमनमिी पूड. त्यािंी एकत्र केलेली अगदी वस्त्रगाळ भकुटी. ही भकुटी 
aluminothermic प्रचियेि वापरिाि. 

 
thermit reactions िर्टमि प्रनिया 
 

एक प्रकारिी उष्ट्मदायी स्वयंिचलि प्रचिया. चहच्याि अल्युचमनमिी बारीक भकुटी वापरिाि. 
चवशिेिः धािु-आक्साईडिे क्षपण होऊन त्यािून धािु मोकळा होिो. 

 
thermochemical equation उष्ट्णिासायनिक समीकिण 
 

चवचियेिील रासायचनक बदलाबरोबर उष्ट्णिेि होणारे बदल दशयचवणारे समीकरण. 
 
thermochemistry उष्ट्णिसायिशास्त्र 
 

रासायचनक चवचियेमध्ये घडणाऱ्या उष्ट्णिेच्या बदलाशी संबंचधि असणारे रसायनशास्त्र. 
 
thermo couple िपयुग्म 
 

िपमान मोजण्यािे एक चवशिे साधन. दोन चभन्न धािंूिे वाहक एका टोकाशी साधूंन त्या साधं्यािे 
िपमान वाढचवले िर त्याि उष्ट्णिाजन्य चवदु्यतपचरणाम उद्भविो. अशा प्रकारिा साधंा एका 
िपमानाि व चवदु्यत्वलयाला (सरणीला) जोडणारा दुसरा साधंा दुसऱ्या िपमानाि ठेवला 
असिाना, िपमानािील फरकानुसार आचण धािंूच्या चभन्निेनुसार, चवदु्यत्पे्ररणा-शस्क्ि चनमाण होिे 
व चवदु्यत-प्रवाह सुरू होिो. प्रवाहािे मोजमाप करून िपमानािील फरक चनचिि करिा येिो. 
यािप्रमाणे चवदु्यत् शस्क्ि चनमाण करण्यासाठीही या प्रकारच्या िपयुग्मािंा उपयोग करिा येिो. 

 
thermodynamic potential ऊष्ट्मगनिक वचषस्   
 

एखाद्या व्यहूाि बदल घडवनू आणला असिाना त्याच्याि कायय करण्यािी शस्क्ि चकिी प्रमाणाि 
चनमाण होिे िे ठराचवण्यािे माप. 

 
thermodynamics ऊष्ट्मगनिक 
 

वास्िवशास्त्रािील एक शाखा. उष्ट्णिेिे इिर शस्क्ि प्रकाराि रूपािंर होि असिाना त्यािे 
गुणात्मक आचण पचरणामात्मक मापन करण्यािे शास्त्र. उष्ट्णिा शक्िीिे याचंत्रक शक्िीि होणारे 
रूपािंर मुख्यत्व ेचविाराि घेिले जािे. 
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thermo-elastic ऊष्ट्म-स्वाग्रही 
 

पदाथािील स्स्थचिस्थापकिेच्या गुणाचं्या संदभाि ऊष्ट्णगचिकाशी संबधं असणारे. 
 
thermoelasticity ऊष्ट्म-स्वाग्रह 
 

पदाथावर दडपण घािले असिाना त्याच्या िपमानाि होणारा फरक. 
 
thermoelectric effect उष्ट्णिाजन्य (ऊष्ट्म) नवदु्यत्   पनिणाम 
 

सरणीिील असमान वाहकाचं्या साधं्याशी, िपमानाि फरक ठेचवला असिाना, चनमाण होणारी 
चवदु्यत् पे्ररणा शक्िी. यालाि ‘सेबके’ पचरणाम म्हणिाि. 

 
thermoelectric element उष्ट्णिाजन्य नवदु्यत् -घिक 
 

असमान धािंूच्या साधं्यामध्ये िपमान-भेद चनमाण केल्याने ज्याि चवदु्यत् वियस्व उद् भविे िो घटक. 
 
thermo-electric force उष्ट्णिाजन्य नवदु्यि-पे्रिणाशस्क्ि 
 

उष्ट्णिाजन्य चवदु्यत् -पचरणामािून उद् भवणारी चवदु्यत् पे्ररणा शक्िी. 
 
thermoelectric inversion उष्ट्णिाजन्य नवदु्यि पयषस्िीभवि 
 

िपयुग्मािील िपमानामधला फरक काही एका मयादेपेक्षा जास्ि ठेवला गेला िर चवदु्यत् पे्ररणा 
शक्िीिी चनर्ममिी घटिे. 

 
thermoelectric method उष्ट्णिाजन्य नवदु्यतपद्नि 
 

धािूचवज्ञानाि, पोलादािे सीमाकबदू ठरचवण्यासाठी या पििीिा उपयोग होिो. िपमानानुसार 
पोलादािे गुण बदलिाि यावर ही पिचि आधारलेली असिे. 

 
thermoelectric power उष्ट्णिाजन्य नवदु्यत्   (निर्टमिीची) त्विा 
 

दोन साधं्यामंधील िपमानाि १ एकक येवढा फरक ठेचवला असिाना चनमाण होणारी चवदु्यत् पे्ररणा 
शक्िी. 
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thermo electric pyrometer उष्ट्णिाजन्य नवदु्यदीय उग्र िपमापक 
 

िपयुग्माच्या ित्त्वावर आधारलेले एक िपमापक. यामध्ये िीन मुख्य भाग असिाि. (१) िपयुग्म; 
(२) चवदु्यत् प्रवाह-मापकापयंि नेणाऱ्या वाहकाचं्या िारा आचण (३) प्रवाह (अथवा विोभेद) 
मोजण्यािे साधन. 

 
thermoelectric series उष्ट्णिाजन्य नवदु्यत् -के्षणी 
 

उष्ट्णिाजन्यचवदु्यत   ित्त्वाच्या अनुरोधाने लावलेली चभन्न धािंूिी श्रणेी. 
 
thermoelectricity उष्ट्णिाजन्य नवदु्यत्   
 

असमान (धािंूच्या) वाहकािंा साधंा िापचवल्याकारणाने त्याि चनमाण होणारी चवदु्यि. 
 

thermoelectron उष्ट्णिाजन्य इलेक्राि 
 

िापचवल्याकारणाने पदाथािून उत्सर्मजि होणारा ऋण उच्चयी ऋणायन अथवा ‘थर्ममओन’ 
(पाहा thermo-elctric effect) 

 
thermoelement िपयुग्म घि 
 

िपयुग्म आचण िपमान वाढचवण्यािी सोय जेथे एकाि चठकाणी केलेली असिे असे उपकरण. 
चवजेिा सूक्ष्म प्रवाह मोजिा येण्यासाठी योग्य असे मापकही त्याि बसचवलेले असिे. 

 
thermogalvanic corrosion 
 

िपमानाि फेरफार झाल्याकारणाने, साधारणपणे स्स्थर अशा धािुरूप व्यूहामध्ये चवदु्यत् रासायचनक 
पचरणामाने, घडणारे क्षपण (गंज). 

 
thermograph िपमािलेखक 
 

नोंद करून ठेवणारा िपमापक. 
 
thermojunction िपयुग्म-संनध 
 

दोन असमान वाहकािंा साधंा. यापासूनि िपयुग्म बनिे. 
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thermolabile ऊष्ट्म-नवकािी 
 

उष्ट्णिेमुळेि गुणाि चवकृचि पावण्यािी शक्यिा ज्याि आहे असे. 
 
thermoluminiscence उष्ट्णिाजन्य दीपि 
 

फ्लुओराइट वगैरेसारख्या पदाथािून, िापचवल्याकारणाने, चनमाण होणारा प्रकाश. हा प्रकाश उच्च 
िपमानािून उद भवणाऱ्या उिीपनापेक्षा चभन्न असिो. उष्ट्णिाजन्य दीपनािी िरंगलाबंी उिीपनाच्या 
प्रकाशािील िरंगलाबंीपेक्षा आखूड असिे. 

 
thermomagnetic effect उष्ट्णिाजन्य किुषकीय पनिणाम 
 

उष्ट्णिेमुळे पदाथािील किुयकीय गुणाि होणारे फेरफार. 
 
thermometer िपमापक 
 

िपमान मोजण्यािे साधन. व्यवहाराि वापरल्या जाणाऱ्या बहुिेक सवय प्रकाराि, वाढत्या 
िपमानानुसार बदलत्या आकारमानािा उपयोग करून घेिला जािो. यासाठी पारा हा जास्ि 
सोईिा पदाथय मानिाि. 

 
thermomilliammeter 
 

अचिशय सूक्ष्म चवदु्यत् प्रवाह मोजण्यािे, उष्ट्णिाजन्य चवदु्यत् साधनावर आधारलेले, उपकरण. 
 
thermoneutron ऊष्ट्म न्यरूाि 
 

सुमारे १०२ ev मापािी वगेीय शस्क्ि धारण करणारे न्यरूान. 
 
thermonuclear reaction ऊष्ट्म-अणुगभीय नवनिया 
 

उष्ट्णिेिून उद्भवलेली उच्च वगेीय शक्िी धारण करणाऱ्या कणाचं्या आघािािून हायड्रोजनिे 
संघटन घडवनू आणण्यािी चवचिया. िपमान फारि उच्च, म्हणजे दशलक्ष अंशाच्या दजािे, असिे 
िेव्हा ही चवचिया सभंविे. सूयाि अशी चवचिया होि असावी असे मानण्यास पुरेसा आधार आहे. 

 
thermopile िपयुग्म नचनि 
 

अनेक िपयुग्मे एकमेकाशंी, एकसरी पििीने, जोडून ियार केलेले उपकरण. प्रत्येक िपयुग्माि 
उद भवणाऱ्या चवदु्यत् पे्ररणाशक्िींिी बेरीज झाल्या कारणाने हे उपकरण, एकेरी िपयुग्मापेक्षा, जास्ि 
काययक्षम ठरिे. 
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thermoplastic 
 

उष्ट्णिा लावली असिा मऊ होण्यािा गुण असणे. 
 
thermoplastic solid 
 

हा पदाथय सामान्य िपमानाि आचण सामान्य दाबाच्या पचरस्स्थिीि कणखर असिो, परंिु उष्ट्णिा 
लावली आचण दाब वाढचवला िर िो मऊ होऊन त्याला चवकृिी होऊ शकिे. या गुणािा उपयोग 
करून इष्ट त्या आकृिीिा पदाथय बनचवण्यासाठी थमोप्लास्स्टक द्रव्ये उपयुक्ि ठरिाि. 

 
thermosetting plastic 
 

उष्ट्णिा लावल्याने मऊ होणारा पदाथय. वाटेल िो आकार देऊन झाल्यानंिर बनचवलेला पदाथय 
चनवल्यावर कडक व स्स्थर होिो. 

 
thermosphere िपाबंि 
 

पृर्थ्वीसभोविालिे आयनाबंर नावािे एक वषे्टण. या प्रदेशाि सुमारे –३०° सें. पासून ५४०° से. 
पययि िपमानािील फरक आढळिाि. 

 
thermostat िपस्िापक 
 

िपमान स्स्थर ठेवण्यािी योजना. एखाद्या कोठडीि ककवा भाडं्यािील द्रवाि िपमान स्स्थर ठेविा 
येिे. िपमानाि थोडासा बदल झाला िरी स्वयंिचलि योजनेने अवश्य िी उष्ट्णिा पुरचविा (ककवा 
कमी करिा) येिे. 

 
thermostress उष्ट्णिाजन्य दमि 
 

िपमानािील फरकामुळे ककवा ऊष्ट्णीय प्रसरणगुणकािील फरकामुळे चनमाण होणारे दाब. 
 
thio िायो– 
 

सामान्यिः, आस्क्सजनिे पुनःस्थापन करणाऱ्या चद्वसंयुजी गंधकािी उपस्स्थचि दशयचवणारे उपपद. 
 
third proportional िृिीय प्रमाणपद 
 

जेव्हा a, b, c अशा िीन राशी प्रमाणाि असिाि, म्हणजे जेव्हा a/b = b/c अथवा a : b : : b : c 
असिो िेव्हा c हे िृिीयपद मानिाि. 
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thixotropic fluid संचालि-नवकृनि र्द्व 
 

चथक्सोरोपी अथवा हलचवला गेल्याने चवकृचि होण्यािा गुण ज्याि आढळिो असे द्रव. (पाहा 
thixotropy) 

 
thixotropic gel संचालि-नवकृनि जेल 
 

हालचवल्याने ककवा कंपनाच्या चियेमुळे द्रवरूप धारण करण्यािी प्रवृिी ज्याि आढळिे असे जेल. 
हलचवणे थाबंचवले ककवा कंपनकारक पे्ररक दूर केले की त्या द्रवािे पनु्हा जेल बनिे. 

 
thixotropy संचालि-नवकृनिरूपिा 
 

(१) हालिालीमुळे पदाथािील एकसारखेपणा कमी होण्यािा गुण.  
(२) कियरिाणािील बदलाच्या त्वरेबरोबर संधारणाच्या चवष्ट्यंदिेि बदल होण्यािी त्वरा.  
(३) (पाहा thixotropic gel) 

 
Thomson co efficient िामसि गुणक 
 

िपमानािील फरकामुळे चनमाण होणारी टॉमसन चवदु्यत् पे्ररणाशक्िी आचण त्या संदभािला 
िपमानािील फरक यािें गुणोिर. (पाहा Thomson effect) 

Thomson effect िामसि पनिणाम 
 

एकाि (चवदु्यत  ) वाहकाच्या दोन (कबदंू) मध्ये िपमानभेद चनमाण केला िर त्याि चवदु्यत् पे्ररणाशक्िी 
उद् भविे. त्यािप्रमाणे जास्ि िपमानाच्या चठकाणापासून कमी िपमानाच्या चठकाणाकडे 
चवदु्यत् प्रवाह पाठचवला िर त्यािून उष्ट्णिा बाहेर पडिे (ककवा त्याि शोचिली जािे). यालाि 
केस्ल्व्हन पचरणाम असेही म्हणिाि. 
 

thorium िोनिअम 
 

आविी कोष्टाकािील िौर्थ्या गटािले चकरणोत्सारी धािुरूप मलूद्रव्य. बझेचलअस यानी १८२८ 
मध्ये शोचधले. आणव िमाकं : ९०; आणव भार : २३५¿०५; चवलयकबदु : १८५०° सें॰; क्कथनकबदु : 
३५००° सें॰; सापेक्ष घनिा : ११¿३०/११¿७५; संयुजा : ४; थोचरअमिे समस्थानीय चकरणोत्सारी 
असिाि. नैसर्मगक धािुरूप थोचरअम अणुगभीय चवदलनक्षम आहे. त्यासाठी त्याच्याि वगेवान 
न्यूरानािंा ग्रास घडवनू आणावा लागिो असे असले िरी िेथे चियापरंपरा आढळि नाही. या 
कारणाने थोचरअम हे, सध्यािरी, अणुभट्टीसाठी सोयीिे इंधन मानीि नाहीि. चिह्र : Th 

 
thorium A (ThA) िोनिअम ए 
 

पोलोचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (84Po216) 
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thorium B (ThB) िोनिअम बी 
 

चशशािा चकरणोत्सारी समस्थानीय (82Pb212) 
 
thorium C (ThC) िोनिअम सी 
 

चबस्मथिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (83Bi212) 
 
thorium C' (ThC’) िोनिअम सी' 
 

पोलोचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (84Po212) 
 
thorium C" (ThC”) िोनिअम सी" 
 

थचॅलअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (81Tl208) 
 
thorium D (ThD) िोनिअम डी 
 

चशशािा स्स्थर समस्थानीय आचण थोचरअम श्रेणीिले शवेटिे (स्स्थर) फल. (82Pb208) 
 
thorium emanation िोनिअम उत्सगष 
 

(पाहा thoron) 
 
thorium family िोनिअम कुल 
 

(पाहा thorium series) 
 
thorium lead िोनिअम नशसे 
 
(पाहा thorium D) 
 
thorium series िोनिअम श्रणेी 
 

एक नैसर्मगक चकरणोत्सारी श्रेणी. थोचरअमच्या समस्थानीयापासून (90Th232) सुरुवाि होऊन 
चशशाच्या स्स्थर समस्थानीयाशी (82Pb208) शवेट होणारी श्रेणी. शवेटच्या फलाला थोचरअम डी असे 
नाव आहे. सवाि जास्ि आयुमानािे जनक द्रव्य थोचरअम असल्याकारणानेि थोचरअम श्रेणी असे 
नाव पडले. चहलाि 4n श्रेणी असेही नाव देिाि; कारण चहच्यािील प्रत्येक फलािा वस्िुिािमाकं 
िारािी पूणांकी पट येवढा असिो. थोचरअम कुल असेही नाव प्रिाराि आहे. 
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thorium X (ThX) िोनिअम एक्स 
 

रेचडअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (88Ra224) 
 
Thoron (Tn) िोिाि 
 

रेडॉनिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (86Rn220) 
 
thousand सहस्त्र 
 

१० िा चिसरा घाि अथवा १०3. 
 
thousandth एक सहस्त्राशं 
 
१०–3 
 
three-dimensional configuration नत्रमात्री िचिा 
 

लाबंी, रंुदी, उंिी अशी चिन्ही पचरणामे चजला आहेि अशी घनाकृिी रिना. 
three-leafed rose 
 

r = a sin 3θ अथवा r = a cos 3θ या समीकरणािा आलेख. (पाहा n-leafed rose) 
 

three-space नत्रमात्री अवकाश 
 

चत्रमात्री अथवा चत्रपचरणामी याच्याशंी समानाथी. 
 
threshold उंबिठा (मयादा) 
 

ज्या पचरस्स्थिीि एखादा पचरणाम सुरू होिो, चदसू लागिो ककवा इिर कोणत्याही रीिीने त्यािी 
जाणीव होिे, िी पचरस्स्थिी. 

 
thrust दाब 
 

अस्ग्नबाण ककवा इिर एखादे के्षप्य सुटण्यापूवी त्याच्या अन्वायाम अक्षाच्या चदशनेे त्याच्यावर 
पडणारे दडपण. पाण्याि पदाथय बुडचवल्याने त्याच्यावर पडणारे दडपण. 
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thulium िुनलअम 
 

आविी कोष्टकािील अचि दुर्ममळ, चत्रसंयुजी, धािूरूप मूलद्रव्य. दुर्ममळ अथयस् पैकी आचण क्लेब 
यानंी १८७९ मध्ये शोचधलेले. आणव िमाकं : ६९; आणव भार : १६८¿९४; चिह्र : Tm 

 
Ti 
 

चटटाचनअम मूलद्रव्यािे चिह्र. 
 
tin कनिल 
 

आविी कोष्टकािील िौर्थ्या गटािील धािुरूप मूलद्रव्य. आणव िमाकं : ५०; आणव भार : 
११८¿७०; चवलयकबदु : २३१¿९° सें; क्कथनकबदु : २२६०° सें॰; सापेक्ष घनिा : ७¿२५ (स्फचटकी), 
५¿७५ (अस्फचटकी); संयुजा : २ ककवा ४; चिह्र : Sn 

 
titanium नििानिअम 
 

आविी कोष्टकाच्या िौर्थ्या गटािील दुर्ममळ धािुरूप मलूद्रव्य. गे्रगोर यानी १७९० साली शोचधले. 
आणव िमाकं : २२; आणव भार : ४७¿९०; चवलय कबदु : १८००° सें.; क्कथनकबदु : २८००° सें॰ पेक्षा 
जास्ि; सापेक्ष घनिा : ४¿५; संयुजा : ३ अथवा ४; चिह्र : Ti 

 
titer 
 

इयदीक्षण करून ठरचवलेले चवद्रवाच्या संहिीिे पचरमाण. सामान्यिः, एका पदाथाच्या चदलेल्या 
आकारमानाबरोबर चवचिया करणाऱ्या दुसऱ्या पदाथािी राशी (आकारमान). उदा॰, एका चनचिि 
राशीच्या धारकाला उदासीन करण्यासाठी लागणारी अम्लािी राशी. िेले व फॅट (मेद) याचं्या 
पृथक्करणाि, फॅटिे जलचवच्छेदन करून चमळचवलेले फॅचटॲचसड ज्या िपमानाि पनु्हा घट्ट होिे, 
त्या िपमानाशी ‘टायटर’ िा संदभय असिो. 

 
titration इयदीक्षण 
 

ॲचसड, धारक, आस्क्सडेशनकारक अथवा क्षपणक ह्याचं्या चवद्रवािी संहिी आकारमानाच्या भािेि 
ठरचवण्यािी पििी. माहीि असलेल्या संहिीिा उपयुक्ि चवचियाकारक ब्युरेटमधून आस्िे आस्िे 
ह्या चवद्रवाि चमसळून त्यािी संहिी ठरचविाि. याि सबंंधाि काही वळेा एखादा उपयुक्ि (रंगीि) 
पदाथय दशयक म्हणून वापरिाि. 

 
Tl 
 

थचॅलअम मलूद्रव्यािे चिह्र. 
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Tm 
थुचलअम मलूद्रव्यािे चिह्र. 

 
Tn 
 

थोरान मूलद्रव्यािे चिह्र. 
 
tolerance सह्य मात्रा 
 

रिना आचण चभन्न पचरमाणासंबंधी काही चवचशष्ट मयादा घािलेल्या असिाना त्यापासून कमी ककवा 
जास्ि िलनािे मान. योग्य मूल्यापासून जेवढा फरक शक्य असेल ककवा िालवनू घेिा 
येण्याइिका असेल िेवढा फरक दाखचवणारा अंक अचधक/उणे चिह्र पाठीमागे लावनू दशयचविाि. 

 
tomic energy अणुशस्क्ि 
 

एफ् . सॉडी यानी आपल्या पसु्िकाि हा शब्द ‘ अणुशक्िी’ या अथाने प्रिाराि आणण्यािा प्रारंभ 
केला. सध्या थोडा फरक केला जािो. अणुशक्िी atomic energy म्हणजे अणूमधील भजंनापूवीिी 
एकंदर शक्िी. tomic energy म्हणजे अणुगभीय भजंनािून चनमाण होणारी शक्िी. 

 
tomo-graphy 
 

क्षचकरण फोटोग्राफीमधली एक चवशिे शाखा. या प्रकारच्या चित्रलेखनाि पदाथाच्या एखाद्या 
चवचशष्ट प्रिलािील पचरणाम चिचत्रि होिो. बाकीच्यािें चित्रण होि नाही. 

 
tool साधि, हत्याि 
 

याचंत्रक कृत्ये घडवनू आणण्यासाठी लागणारी सामग्री. त्याि हत्यारािंाही समावशे होिो. उदा॰, 
गुणाकार, भागाकार, करण्यासाठी लागणारी लागचरथम कोष्टके ककवा स्लाइडरूल ही सुिा 
हत्यारेि मानिाि. 

 
topochemistry 
 

कोठच्याही व्यहूािील एखाद्या ठराचवक ककवा पूवयचनयोचजि भागािि होणाऱ्या चवचियािंा अभ्यास. 
 
topology 
 

एक भचूमचिशाखा. आकार आचण आकृिी याि बदल झाल्यामुळे ज्या गुणचवशिेाि फरक पडि नाही 
त्यासंबधंीिे शास्त्र. 
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toric 
कड्यािी ककवा त्याच्या छेदािी आकृिी असणारे. 

 
toroid 
 

torus या अथी, कडे ककवा त्यासबंंधी. 
 
torque पनिपीडि पे्रिक, पीळ 
 

चपळण्यासाठी (चपरगळण्यासाठी) करावा लागणारा प्रयत्न. पे्ररक आचण पचरबलभजु यांच्या 
गुणाकाराने यािे मोजमाप, करिाि. ही राशी सचदश असिे. चििे माप, फूट-पौड, सेंचटमीटर-
डाइन ककवा अशाि प्रकारच्या पे्ररक x अंिर गुणाकाराने करिाि. 

 
torque meter पनिपीडि मापक 
 

पदाथय वगेाने चफरि असिाना त्यावर घडणाऱ्या पचरपीडनािे मोजमाप करण्यासाठी यंत्र. दर 
चमचनटास सुमारे १७००० वढेे होिाि िोपयंि हे यंत्र नीटपणे काम देऊ शकिे. 

 
Toricelli tube िानिचेनल िनलका 
 

पाण्याच्या वायुभारमापकािे एका काळी रूढ असलेले नाव. 
 
torsiometer पनिपीडि (आधानिि) मापक 
 

इंजनािून चमळालेली, ककवा धुरेिून यंत्राला पुरचवलेली काययत्वरा मोजण्यािे, पचरपीडनावर 
आधारलेले, साधन. 

 
torsion पनिपीडि, पीळ 
 

(१) एकाि अक्षाभोविी, चनरचनराळ्या समािंर प्रिलाि चवरुि चदशनेे, जेव्हा काही पे्ररक कायय 
करीि असिाि िेव्हा, पदाथावर पडणारा िाण.  
(२) चपरगळण्यािी चिया घडल्याकारणाने पदाथाि झालेली चवकृिी. 

 
torsion test पनिपीडि-पिीक्षा 
 

चपरगळला गेला असिाना एखादा पदाथय चकिपि चटकाव धरिो िे पाहणे. मयादेपेक्षा जास्ि पीळ 
लावला िर पदाथाि कायमिी चवकृिी उद् भविे. 
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torsional balance पनिपीडि-िुला 
 

पे्ररकके्षत्रामध्ये परीक्षा करण्यासाठी िेथील पे्ररकाच्या चवरुि चदशनेे कायय करणारा, माहीि 
असलेल्या मूल्यायेवढा, पे्ररक लाविाि. (अशा रीिीने पीळ उलगडण्यािी चिया होिे.) समिोल 
झाला म्हणजे साहचजकि के्षत्रािील पे्ररकािे मूल्यमापन होिे. 

 
torsional moment पनिपीडि-पनिबल 
 

(पाहा moment of torsion) 
 
torsional wave पनिपीडि ििंग 
 

पचरपीडनािे ककवा पीळािे, एखाद्या माध्यमािून, संिमण होि असिाना आढळणारी िरंगरूप 
गिी. 

 
torsometer 

 
घनपदाथावर चभन्न चभन्न चठकाणी दाब पडले असिाना त्यािील स्वाग्रही गुणािंी परीक्षा करणारे 
यंत्र. याि प्रकाशीय चदशादेशनािा आधार घेिला जािो. 

torus 
 
कड्याप्रमाणे आकृिी. अक्षािून जाणाऱ्या प्रिलािील विुयळ अक्षाभोविी चफरचवले असिा ियार 
होणारी आकृिी. 

 
total base 
 

सोचडअम, पोयाशम, कॅल्शम, मगॅ्नेशम ह्या घन मलूद्रव्याचं्या बेरजेिे पृथक्करणािील मूल्य, 
खचनजािील ऋणायन चनमाण करणाऱ्यािंी बेरीज. काही वळेा fixed base असेही म्हणिाि. 

 
total internal reflection पूणष अिंगषि पिाविषि 
 

दोन माध्यमाचं्या सीमेवर प्रणमन झाल्याकारणाने जेव्हा एखादा प्रकाशचकरण, पुढे न जािा, 
पचहल्याि माध्यमाि परावर्मिि होिो िेव्हा पूणय अिंगयि परावियन झाले असे म्हणिाि. 
सीमाकोनापेक्षा जेव्हा आयािकोन मोठा असिो िेव्हा असे घडिे. 

 
total luminous flux पूणष दीप्ि-स्त्रोि 
 

उगमस्थानापासून सवय चदशानंी पसरणाऱ्या प्रकाशािी एकंदर बेरीज. 
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total radiation pyrometer पूणष प्रािणीय उग्रिपमापक 
 

उच्च िपमान मोजण्यािे साधन. यामध्ये िपयुग्मािी योजना केलेली असिे. िपयुग्म एका नळीि 
ठेवलेले असिे. नळी हळूहळू िापवनू िपयुग्माि चनमाण झालेली चवदु्यत-पे्ररणाशक्िी मोजिाि. 
ज्ञाि िपमानाचं्या आधाराने यंत्रावर वापरण्यापूवीि अंकन केलेले असिे. 
(पाहा radiation pyrometer, pyro-total radiation pyrometer) 

 
total reflection पूणष पिाविषि 

 
(पाहा total internal reflection) 

 
trace अल्पाशं 
 

रसायनशास्त्राि, मोजिा न येण्याइिक्या सूक्ष्म प्रमाणाि असणारा ककवा ज्यािी संहिी उपेक्षणीय 
मानिा येिे असा पदाथय. वास्िवशास्त्राि, स्वयंिचलि यतं्रानंी केलेली नोंद ककवा चटपणे. 

 
trace अिुलेखि किणे, िक्कल किणे 
 

हुबेहूब प्रि ियार करणे. चलचहलेला कागद पािळ कागदाखाली ठेवला िर चलचहलेल्या 
मजकूरािी हुबेहूब सुरेख नक्कल ियार करणे शक्य होिे. 

 
trace element अल्पाशंी मूलर्द्व्य 
 

भशूास्त्राि ककवा भगूभीय वास्िवशास्त्राि आचण इिर सबंंचधि शास्त्राि, पृर्थ्वीच्या पषृ्ठावर सूक्ष्म 
प्रमाणाि आढळणारी मूलद्रव्ये. अलुचमनम, कॅल्शम, लोह, मगॅ्नेशम ऑस्क्सजन, पोयाशम, 
चसचलकान व सोचडअम वगळून बाकीिी सवय मूलद्रव्ये या सदराि मोडिाि. यानंाि दुय्यम 
(accessory) ककवा लघु (minor) मूलद्रव्ये असेही म्हणिाि. 

 
tracer मागषण, अिुलेखक 
 

साधारणपणे, चकरणोत्सारी समस्थानीयािा अणु ‘मागयण’ म्हणून वापरिाि. हा अणु मागयिमण 
करीि असिाना कोठे कोठे व कसा कसा जािो त्यािा बरोबर मागोवा घेिा येि असल्याकारणाने 
त्याला हे सूिक नाव पडले आहे. यावरूनि, चकरणोत्सारी मागयण िंत्र, चकरणोत्सारी मूल द्रव्यािंा 
सव्हे करण्यािी साधने, असे प्रकार चनमाण झाले. वैद्यकाि िर ‘मागयण द्रव्ये’ अशी एक नवीनि 
शाखा ियार झाली असून चििा व्यवहाराि फार उपयोग होिो. हेवसेी यानंी १९२३ साली मागयणीिी 
कल्पना सुिचवली. आिा या पििीिा, प्राचणजीवनाि, वनस्पचिजीवनाि, औद्योचगक के्षत्राि, 
वैद्यकाि अनेक प्रकारे उपयोग केला जाि आहे. 
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trans- रान्स-, नवरुद् बाजूला असलेला, पलीकडे 
 

पदाथािील cis-trans प्रकारच्या समघटकिेिी उपस्स्थिी दशयचवणारे भािेिील उपपद. 
 
transcendental दृश्यािीि 
 

िल ककवा िले आचण स्स्थराकं यािंी बैचजक पििीने माडंणी करून दाखचविा न येणारे फल. 
यामध्ये चत्रकोणचमिीय फले, लागचरिम, घािाकं, इत्याचदकािंा समावशे होिो. 

 
transcendental curve 
 

बैचजक विाव्यचिचरक्ि कोणिेही, चवशिेिः चत्रकोणचमिीय, वि. 
 
transducer रूपािंिकािक 

 
मुख्यत्व ेइलेक्रानवर आधारलेले, काययत्वरेिे रूपािंर घडवनू आणणारे उपकरण. 

 
transformation अवस्िािंि; रूपािंि 
 

रसायनशास्त्राि, आकृिीि, रिनेि, अवस्थेि (स्थािंराि) अथवा अणुरेणूंच्या माडंणीि घडवनू 
आणलेला फेरफार. 

 
transformation temperature रूपािंि-िपमाि 
 

रासायचनक ककवा वास्िवीय रूपािंर ज्या िपमानाि होिे िे, अथवा अशा रूपािंरामुळे उद्भवणारे 
िपमान. 

 
transformer रान्सफॉमषि, िोनहत्र 
 

एक प्रकारिे चवदु्यत यंत्र. यामध्ये सिि चफरि राहणारे असे काहीि नसिे, फक्ि दोन वलये 
असिाि. चवदु्यत-किुयकीय प्रवियनामुळे एका वलयािील यािायािी चवदु्यत प्रवाहािे दुसऱ्या 
वलयािील यािायािी चवद्यत प्रवाहाि रूपािंर होिे. दोन्ही प्रवाह सारख्याि कंप्रिेिे राहिाि, िरी 
त्यािील चवदु्यत वियस्व व चवदु्यत-प्रवाह याि, पचरस्स्थचिनुरूप, फरक होिो. 

 
transistor रास्न्झस्िि 
 

अधयवाहक स्फचटकािे चवदु्यत्प्रवाह चनयतं्रक उपकरण. लहान, वजनाने हलके, आटोपशीर असे 
इलेक्रानवर आधारलेले साधन. रेचडओच्या रिनेि चनवाि नचलकाचं्या ऐवजी रास्न्झस्टरािंा 
उपयोग उिमपणे होऊ शकिो. उदा॰, चवदु्यत किुयकीय िरंगािें चवशोधन, चववधयन वगैरे. चवशिे 
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म्हणजे या साधनािा वापर केल्यामुळे उष्ट्णिा चनमाण होि नाही आचण चवदु्यत शक्िीिा अगदी कमी 
वापर होिो. 

 
transit उल्लंघि 
 

(१) पृर्थ्वीच्या वलनामुळे िारे आकाशाि चफरि असल्यािा भास होिो. एखाद्या िाऱ्याने मध्यमंडळ 
ओलाडंणे या चियेला उल्लंघन म्हणिाि. ज्या दुर्मबणीिून या घटनेिा वधे घेिाि चिला 
उलं्लघिदशषक असे नाव आहे. 
(२) चक्षचिजसमािंर प्रिलािील कोन मोजण्यािे अथवा लंब प्रिलािील कोन मोजण्यािे साधन. 
(पाहा theodolite) 

 
transition स्िािभेद, संिमण 
 

(१) पदाथािे एका स्थािंरािून ककवा एका अवस्थेिून दुसऱ्याि रूपािंर होणे (चविळणे, बाष्ट्प होणे 
वगैरे), ककवा अनेक रूपािूंन एकािे दुसऱ्याि बदलणे. (२) अणुगभीय वास्िवशास्त्राि, 
अणूभोविालच्या इलेक्रानािे एका कके्षिून दुसरीि जाणे, ककवा न्यसू्क्लआनािें एका सकं्षोचभि 
अवस्थेिून दुसऱ्या स्स्थर अवस्थेि जाणे. 
(पाहा quantum jump) 

 
transition elements संिमणावस्िेिील मूलर्द्व्ये 
 

आविी कोष्टकाच्या आठव्या गटािील मूलद्रव्यािंी िीन चत्रकुटे. यानंा ‘संिमणी’ म्हणण्यािे कारण 
िी दोन चभन्न आवियनाचं्या साधं्यावर आढळिाि हे होय. 
(१) लोह, कोबाल्ट, चनकेल (आणव िमाकं : २६, २७, २८) 
(२) रुथेचनअम, ऱ्होचडअम, पॅलेचडनम (आणव िमाकं ४४, ४५, ४६) 
(३) ओस्स्मअम; इचरचडअम, प्लाचटनम (आणव िमाकं : ७६, ७७, ७८) 

 
transition lattice संिमण-जालक 
 

घनचवद्रवािून चनके्षचपि होिाना आचण समस्स्थचिक चवघटनाि, घन धािुद्रव्याचं्या चवचियािून 
आढळणारी मध्यिंरीिी, अस्स्थर स्फचटकरूपी रिना. 

 
transition metal संिमण-धािु 
 

(पाहा transition element) 
 
transition point संिमण-भबदु 
 

(१) ज्या कबदूशी कोठच्याही प्रकारिे संिमण घडिे िो. 
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(२) संिमण-िपमान, रूपािंर-िपमान इत्यादीशी समानाथी. 
 
transition temperature संिमण-िपमाि 
 

ज्या िपमानाला अनेकरूपी पदाथय एका रूपािून दुसऱ्याि जािो िे. यालाि संिमण कबदू अथवा 
स्थानभेद कबदू असे म्हणिाि. 

 
translation आदेशि 
 

गचणिाि, चवशिेिः संगि भचूमिीि (analytical geometry) एखाद्या कबदूिी चनबंधने बदलून 
दुसऱ्या, परंिु पचहल्या व्यूहाशी समािंर अशा, चनबधंनव्यहूाि नेण्यािी चिया. या चियेि चनबधंनाक्ष 
समािंर राहून त्यानी स्थानािंर केल्यािे आढळिे. प्रारंभ कबदूिही बदल होिो. 

 
translatory motion आदेशिकािक गनि 
 

एखाद्या व्यूहािील सवय सरलरेिा मूळच्या स्थानावरून चदशा न बदलिा, दुसऱ्या स्थानावर 
जाण्यािी गिी. 

 
translucent अधषपायष 
 

ज्यािून प्रकाश अंशिःि आरपार जाऊ शकिो असा पदाथय. 
 

transmutation of elements मूलर्द्व्याचें रूपािंि 
 

एका मलूद्रव्यािे ककवा समस्थानीयािे दुसऱ्या मलूद्रव्याि ककवा समस्थानीयाि होणारे रूपािंर. 
चनसगामध्ये असा प्रकार फक्ि चकरणोत्सारी द्रव्याचं्या बाबिीि घडिो. कृचत्रमरीत्या बहुधा 
कोणिेही मूलद्रव्य अथवा समस्थानीय ियार करणे आिा शक्य झाले आहे. (येंवढेि की ही 
रूपािंचरि द्रव्ये चकरणोत्सारीि असिाि.) चकमयागारानंी हा “रूपािंर” शब्द प्रथम वापरला िो 
लोखंडािे सोने बनचवण्याच्या प्रयत्नासंबधंी. पूवी रूपािंर शक्य नव्हिे; आिा िे शक्य झाले आहे 
एवढेि नव्हे िर िे अचिशय उपयुक्ि ठरले आहे. 

 
tramsparent प्रकाश-पायष 
 

ज्यािून प्रकाश आरपार जाऊ शकिो असा पदाथय. याच्याउलट प्रकाश-अपायय. प्रकाशाच्या 
बाबिीि पारदशयक अपारदशयक असेही शब्द रूढ आहेि. 
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transparent glass प्रकाशपायष काच, पािदशषक काच 
 

अशा प्रकारच्या कािेि चवचकरण होि नाही. सवयच्या सवय प्रकाश आरपार जािो. संदभानुसार 
स्फ्लंट, चिस्टल, स्वच्छ असा या कािािंा चनदेश करिाि. 

 
transpose स्िलािंि किणे 
 

समीकरणाच्या बाबिीि एखाद्या पदािे स्थल एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे नेणे. या वळेी त्या 
पदाच्या धन/ऋण चिह्राि बदल करावा लागिो. 

 
transposition स्िलािंि 
 

(पाहा transpose) 
 
trans-sonic speed ध्वनिवेगापेक्षा जास्ि जव 
 

ध्वनीच्या वगेापेक्षा जास्ि असा जव. चवमान चवदे्यच्या पचरभािेि M = ०·८ आचण M = १·३ याचं्या 
दरम्यानिा जव. M म्हणजे माख अकं. माख हे ध्वचनजवािे एकक असून १ माख = ध्वचन जव होय. 

 
trans-uranic elements युिेनिअमच्या पलीकडची मूलर्द्व्ये 
 

आविी कोष्टकाच्या बाहेरिी, ॲस्क्टनॉइड गटािील मलूद्रव्ये. यािंा आणव िमाकं ९२ पेक्षा जास्ि 
असिो. (युरेचनअमिा आणविमाकं ९२). यापकैी कोणिेही मलूद्रव्य चनसगाि आढळि नाही, 
परंिु वगेवान कणाचं्या भचडमाराने िी ियार करिा येिाि. नेपु्टचनअम (९३), प्लुटोचनअम (९४), 
अमेचरचसअम (९५), क्यूचरअम (९६), बकेचलअम (९७), कॅचलफोर्मनअम (९८), आइनष्टाइचनअम 
(९९), फेर्ममअम (१००), मेंडेचलस्व्हअम (१०१), नोबचेलअम (१०२) आचण लॉरेस्न्सअम (१०३). 
आणखी नव्यािंी भर पडि आहे. 
 

transversal छेनदका 
 
गचणिाि एका ककवा अचधक सरळ रेिानंा छेदणारी सरलरेिा. अपास्िाच्या चशरोकबदूमधला सरल 
रेिा खंड. 

 
transverse wave अवििंग 
 

या प्रकारच्या िरंगाि माध्यमािे कबदू प्रसारचदशशेी काटकोनाि अपसचरि होिाि. 
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trapezium समािंि निभुज चौकोि 
 

ज्या ििुभुयजािे दोन भजु परस्पराशंी समािंर असिाि िो) काही चठकाणी याि आकृिीला 
trapezoid असे म्हणिाि. 

 
tree 
 

ज्याि बंद सरणी नाही अशा प्रकारिे जाळे. 
 
travelling wave प्रवासी ििंग 
 

चवदु्यत शास्त्राि, सरणीिील चवदु्यत उच्चयाच्या फरकाला शस्क्िप्रसारािे रूप प्राप्ि होिे. शक्िी 
वाहकािून प्रसरण पाविे आचण चवदु्यिप्रवाह व विोभेदी पे्ररक यामध्ये समान चवभागली जािे. 

 
tri- नत्र- 

 
िीन या अथी संस्कृि, लॅचटन व ग्रीक भािािंील उपपद. 
 

triad नत्रचयी/नत्रसंयुजी मूलर्द्व्य 
 

(१) आविी कोष्टकाच्या आठव्या गटािील लोह, कोबाल्ट, चनकेल यासारखी, समान गुणािी 
मूलद्रव्ये असणारा गट. 
(२) चत्रसंयुजी मलूद्रव्यासाठी वापरली गेलेली परंिु सध्या वापराि नसलेली संज्ञा. 

 
triangle नत्रकोण 
 

िीन रेिानंी सीमाचंकि झालेली आकृिी. प्रिल चत्रकोणािील िीन आिंरकोणािंी बेरीज १८०० 
असिे. 

 
triangle law of vectors सनदशासंबंधी नत्रकोण नियम 
 

(पाहा polygon method of adding vectors) 
 
triangle of forces पे्रिक-नत्रकोण 
 

(पाहा polygon of forces) 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

tribasic नत्रधािक 
 

चत्रधारक रेणु असणारे. 
 
tribasic molecule नत्रधािक िेणु 
 

पुनःस्थापनीय असे िीन हायड्रोजन अणु असणारा रेणु. 
 
tribo- 
 

घियण ककवा घासणे ही चिया दाखचवणारे ग्रीक भािेिील उपपद. 
 
tribo-couple घिषणयुग्म 
 

परस्पराशी चवदु्यत सबंंध असणारे रासायचनक दृष्ट्या दोन असमान धािू. या दोन घटक धािंूच्या 
घियणािून चवदु्यत्प्रवाह उद भविो. ठराचवक पििीने घियणािी चिया केली असिाना जो चवदु्यत्प्रवाह 
चनमाण होिो त्यावरून त्या युग्मािा प्रभाव ठरचवण्यािा प्रघाि आहे. 

 
tribo-electric घिषण (जन्य) नवदु्यत् 

 
घियणामुळे चवदु्यतउच्चय आचण साहचजकि चवदु्यत वियस्व चनमाण होण्या/करण्यासंबधंी. 

 
tribo-electric effect घिषण (जन्य) नवदु्यत् पनिणाम 
 

घियणयुग्मापासून चवदु्यत प्रवाह चनमाण होणे (ककवा िशा प्रकारिा प्रवाह). 
 
tribo-electricity घिषण (जन्य) नवदु्यत् 
 

घियणािून चनमाण झालेली वीज. 
 

(पाहा tribo-couple) 
 
tribo-luminiscence घिषण (जन्य) दीपि 
 

घियणािून उद भवणारे दीपन. स्फचटकामध्ये हा प्रकार चवशिेकरून आढळिो. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

triclinic system 
 

स्फचटकासंबधंी. अशा प्रकारच्या स्फचटकािील िीन अक्ष चभन्न लाबंीिे असिाि आचण परस्पराशी 
काटकोनािाही नसिाि. 
िीन मात्रा असलेले; िीन पचरमाणे असलेले. 

 
trigger चाप, कळ 
 

(१) ज्या पदाथािा वापर केल्याने चियापरंपरा सुरू होिे िो. (२) एक छोटी ऋण ककवा धन ऊर्मम. 
चहच्या चनर्ममिीमुळे चियापरंपरा सुरू होिे. 

 
trigonal system 
 

(पाहा rhombohedral system) 
 
trigonometric curve नत्रकोणनमिीय वि 
 

काटकोनी चनबधंनव्यूहाि काढलेले चत्रकोणचमिीय वि. यामध्ये sine curve, cosine curve, 
इत्याचदकािंा समावशे होिो. 

 
trigonometric equation नत्रकोणनमिीय समीकिण 
 

या समीकरणािील पदामध्ये चत्रकोणचमिीय गुणोिरे असिाि. चदलेले समीकरण अज्ञाि कोनाच्या 
एका चवचशष्ट मूल्याच्या बाबिीिि बरोबर ठरिे. 

 
trigonometric functions नत्रकोणनमिीय फले 

 
θ कोन करणाऱ्या रेिेिे x ककवा y अक्षावर (प्रारंभरेिेवर) प्रके्षपण घेिल्यास — 

 

x वरील प्रके्षपण 

कोन रेिा = cos θ = कोज्या θ 

कोन रेिा 
x वरील प्रके्षपण 

= sec θ = छे θ 

y वरील प्रके्षपण 

कोन रेिा = sin θ = ज्या θ 

कोन रेिा 
y वरील प्रके्षपण 

= cosec θ = कोच्छे θ 

y वरील प्रके्षपण 
x वरील प्रके्षपण = tan θ = स्प θ 



 अनुक्रमणिका 

x वरील प्रके्षपण 
y वरील प्रके्षपण = cot θ = कोस्प θ 

 
trigonometric identity नत्रकोणनमिीय नित्यसमा 
 

चत्रकोणचमिीय फलािून ियार केलेल्या पदावलीि जेव्हा कोणािे कोठलेही मूल्य गृहीि धरले िरी 
समीकरणाला बाध येि नाही िेव्हा िी चनत्यसमा होिे. उदा॰ tan A ≡ sin A/cos A 

 
trigonometric negative angle नत्रकोण नमनिय ऋणकोि 
 

(पाहा negative trigonometric angle) 
 
trigonometry नत्रकोणनमनि 
 

काटकोन चत्रकोणापासून सुरुवाि करून व काही चवचशष्ट गुणोिरे ियार करून त्यावर आधारलेली 
गचणिशाखा याि प्रिल चत्रकोणचमचि, गोलीय व संगि चत्रकोणचमचि अशा शाखा आहेि. 

 
trihedral angle नत्रपृष्ठ कोण 
 

बहुपृष्ठकाच्या ज्या कोपऱ्याशी िीन पृष्ठे एका कबदूि चमळिाि त्या चठकाणिा कोन. 
 
trillion 
 

अमेचरकेिील संयुक्ि ससं्थानाि, १०⁹²= पद्म 
इंग्लंड व (फ्रान्स चशवाय) युरोपमध्ये १० ¹⁸ = पराधय. 

 
trimolecular नत्रिैणव 
 

िीन रेणु असणारे, िीन रेणु ज्याि भाग घेिाि असे, ककवा िीन रेणूंशी संबंचधि असणारे यालाि 
termolecular असेही म्हणिाि. 

 
trimolecular reaction नत्रिैणव नवनिया 
 

चजच्याि िीन रेणु भाग घेिाि आचण त्याचं्याि बदल घडिो अशी चवचिया. termolecular reaction 
अथवा reaction of third order असेही म्हणिाि. 

 
trimorphic नत्ररूपी 
 

िीन चभन्न श्रणेीि स्फचटकीभवन होण्यािा गुण असणारे. 



 अनुक्रमणिका 

trimorphism नत्ररूपिा 
 

िीन चभन्न श्रणेींि स्फचटकीभवन होण्यािी शक्यिा असण्यािा गुण. 
(पाहा trimorphic) 

 
trinomial नत्रपद 
 

िीन पदे असलेली बैचजक पदावली. 
उदा॰ x2 - 2xy + 5y2. 

 
triplicate ratio घि प्रमाण 
 

जेव्हा एखाद्या गुणोिरािा घन करण्याि येिो िेव्हा त्यािून चमळणारे गुणोिर. 
उदा॰. 

a x a x a = a3 
b b b b3 

 
tri-rectangular triangle नत्र-कािकोि नत्रकोण 
 

ज्यािे चिन्ही कोन काटकोन आहेि असा गोलीय चत्रकोण. 
 
trisect नत्र-सम-भाजि 
 
िीन सारखे भाग पाडणे. 
 
trisectors नत्र-सम-भाजक 
 

कोनाच्या संदभाि, असे िीन समान भाग करण्यासाठी काढलेल्या सरल रेिा. 
 
triode नरओड, नत्र-अग्र-िनलका 
 

चनवाि नचलकेिा एक प्रकार. याि िीन चवदु्यत-अगे्र असिाि. एक ऋणाग्र, एक धनाग्र आचण एक 
चनयतं्रक चवदु्यत प्रस्थ (चग्रड). 

 
triple point नत्रकूि 
 

दाब, िपमान आचण राशी या चिघािंी अशा रीिीने योजना झालेली आढळिे की, त्या पचरस्स्थिीि 
िो पदाथय घन, द्रव, वायूरूपाि समिोल अवस्थेि असिो. 

 



 अनुक्रमणिका 

tritium नरनिअम 
 

हायड्रोजनिा चकरणोत्सारी समस्थानीय. 
वस्िुिा िमाकं : ३, (1 H 3) 

 
 triturate (िाम व नियापद) घोिणे 
 

एखाद्या घनपदाथाि द्रव चमसळून खलून केलेली पूड. खलिाना मुख्यत्व ेघोटण्यािी चिया होिे. 
 
trituration घोिणे, खलणे 
 

(१) सामान्यिः, एखादे द्रव घालून, पदाथािी दळून पूड करण्यािी पििी. (२) अशा पििीने 
चमळालेली पूड. 

 
trochoid 
 

एखादे विुयळ, स्स्थररेिेशी टेकून चफरि असले िर विुयळाच्या चत्रज्येवरील कबदूिा पथ. 
(पाहा curate cycloid, prolate cycloid) 

 
tropism अिुविषि 
 

पदाथािील, चवशिेिः स्फचटकािील, चदशवेर अवलंबनू असण्यािा गुण. रिनेिील अणुरेणूचं्या 
माडंणीिील चवचशष्ट पचरस्स्थिीिून हा गुण उद्भवलेला असिो. 

 
tropopause िपनविाम 
 

पृर्थ्वीभोविाली स्स्थरावरण आचण िपावरण याचं्यामधली सीमा. 
 
troposphere िपाबंि, िपाविण 
 

पृर्थ्वीच्या वािावरणािील सवांि खालिा थर. हा चविुववृिाशी, सुमारे १८,२५० मीटरपयंि आचण 
धु्रवप्रदेशावर, सुमारे ९,००० मीटरपयंि मानिाि. हवामानानुसार आचण ऋिूनुसार या थरािी 
जाडी चठकचठकाणी बदलिे. िपाबंराि िपमान बदलण्यािी त्वरा, साधारणपणे ३००० मीटराि 
२०० सें. येवढी असिे. 

 
true azimuth बिोबि नक्षत्यशं (नदगंश) 
 

बरोबर उिर चदशपेासून; घड्याळाच्या कायाचं्या चदशनेे, चदलेल्या रेिेपासून मोजलेला चक्षत्यंश. 
 



 अनुक्रमणिका 

truncated cone, prism or pyramid छेनदि सूची / नचिी / नपिानमड 
 

सूिी, चििी अथवा चपराचमड या घनाकृिीिा पाया (ककवा पायाशी समािंरप्रिल) आचण दुसरे 
एकादे चिययक् प्रिल यामधला भाग. दुसरे प्रिल पायाप्रिलाशी समािंर असल्यास त्या छेदाला 
समास्च्छन्न (frustum) म्हणिाि. 

 
true solution आदशष नवर्द्व 
 

ज्यािील घटक सवय चमश्रणभर सारख्या प्रमाणाि पसरले आहेि अशा द्रव, वायू ककवा घन 
पदाथाच्या चमश्रणाला उिेशून वापरण्याि येणारी सजं्ञा. अशा चवद्रवाि पदाथािे कण रैणव 
आकारमानािे झालेले असिाि. 

 
tuberculation गाठी होणे 
 

धािुभक्षणािा एक प्रकार. ह्यामध्ये भक्षण झालेला पदाथय फोड ककवा गाठी झाल्याप्रमाणे चदसिो. 
 
tungsten िंग्स्िि 
 

आविी कोष्टकािील सहाव्या गटािले धािुरूप मलूद्रव्य. (dʼElhujar) ड एल्हुयार यानंी १७८३ 
साली शोचधले. आणव िमाकं : ७४; आणव भार : १८३·९२; चवलय-चबदु : ३४१०० सें॰; सापेक्ष 
घनिा :१८·७७, १९·१; संयुजा : ४ अथवा ६; यालाि वोल्फ्राम ककवा वोल्फ्राचनअम म्हणिाि. चिह्न : 
W 

 
turbid गढूळ 
 

काही सूक्ष्म कण सधंारणेच्या अवस्थेि असल्याने ढगाळ चदसणारे चवद्रव अशा प्रकारिे गढूळ 
असिे. 

 
turbidimeter गढूळपणामापक 

 
द्रवामध्ये सधंाचरि असलेले, आचण गढूळपणा चनमाण करणारे, कण चकिी प्रमाणाि आहेि िे 
मोजण्यािे उपकरण. 
 

turbidimetry गढूळपणाचे मापि 
 

द्रावामधील गढूळपणा मोजून चवश्लेिण करण्यािी रीिी. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

turbidity गढूळपणा 
 

द्रावािील अस्वच्छपणा. संधाचरि कण द्रवाि पसरलेले असल्याकारणाने असे घडिे. 
 
turbine चक्की 
 

पाण्यािील ककवा वाफेिील उष्ट्णिाशक्िीिे याचंत्रक शक्िीि रंूपािर करण्यािे-राहाटासारखे-
यंत्र. 

 
turbulence संक्षोभ, खळबळाि 
 

गचिमान द्रवािील अचनयचमि हालिाल. प्रवाहाि काही अडथळा आल्याकारणाने ककवा घियणामुळे 
ककवा भोवरे उत्पन्न झाल्यामुळे अशा प्रकारच्या सुरळीिपणाि चबघाड होिो. 

 
turbulent air संकु्षब्ध हवा 
 

अचनयचमि हालिाल करणारी हवा, ककवा िशी पचरस्स्थचि. 
 
turbulent flow संकु्षब्ध प्रवाह 
 

द्रवामध्ये, कोणत्याही चठकाणी, चदशा आचण राशी या दृष्टींनी, कालानुसार वाजवीपेक्षा जास्ि वगे 
आढळणे. 

 
tweeter ट्वीिि 
 

उच्चकंप्रिेिा ध्वचनवधयक. ‘हाय-फाय’ नावाच्या पििीच्या ग्रामोफोनमधील ध्वचनवधयकासाठी यािा 
उपयोग करिाि. 

 
twinned crystals युग्म स्फनिक 
 
Tyndall beam भिडाल शलाका 
 

(पाहा Tyndall cone) 
 
two-dimensional configuration नि-पनिमाणी िचिा 
 

प्रिलपृष्ठ ही एक चद्वपचरमाणी रिना आहे, कारण चिला फक्ि लाबंी आचण रंुदी येवढेि असिे. 
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Tyndall cone भिडाल शंकु 
 

परावर्मिि प्रकाशािा, शकूंच्या आकृिीिा, पट्टा. चवकीणय झालेल्या द्रवकणािून ककवा वायुकणािून 
प्रकाश शलाका जाि असिाना कणाकणावरून होणारे प्रकाश-परावियन चनरचनराळ्या चदशानंी 
झालेले आढळिे. अशा वळेी साधारण एकरूप प्रकाशािा जो एखादा पट्टा परावर्मिि प्रकाशाि 
सापडिो, त्याकरिा कटडाल नावाच्या प्रकाशशास्त्रज्ञािा गौरव करण्यासाठी हा शब्दप्रयोग 
करण्याि आला आहे. 

 
Tyndall effect भिडाल पनिणाम 
 

द्रवािील ककवा वायूिील सधंाचरि कणावरून चवकीणय झालेला प्रकाश. कणािंा आकार चजिका 
लाहन चििकी त्या चवकीणय प्रकाशािे चदशादेशन होण्यािी शक्यिा अचधक. जेव्हा कण सुमारे ०·१ 
मायिोन असिाि िेव्हा चदशादेशन पूणय होिे. 

 
Tyndall meter भिडाल मापक 
 

कटडाल शकूंिील प्रकाशािी िीव्रिा मोजण्यािे साधन. 
 
U 
 

युरेचनअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 
UI, UII, UX1, UX2, UY, UZ 
 

युरेचनअम १, युरेचनअम २, युरेचनअम x1, इत्यादी मलूद्रव्यािंी चिहे्न. 
 
ultimate analysis संपूणष पृिक्किण 
 

ज्यापंासून एखादा पदाथय ियार होिो िी मलूद्रव्ये ठरचवणे. उदा॰, कोळशािे संपूणष पृिक्किण 
करून काबयन, हायड्रोजन, आस्क्सजन, नायरोजन आचण गंधक इत्याचदकािें शकेडा प्रमाण 
ठरचविा येिे. पण ह्याच्यापेक्षा चनराळे असे सामान्य पृिक्किण करून त्यापासून पदाथािील आद्रयिा, 
बाष्ट्पनशील वस्िू, बि काबयन आचण राख इत्याचदकािें शकेडा प्रमाण चमळिे. 

 
ultimate tensile strength अनंिम िन्यिा प्रभाव 
 

पदाथाच्या मूळच्या आडव्या छेदके्षत्राच्या अनुिंगाने ठरचवल्याप्रमाणे चवकृिी न होईल अशा बिेाने 
लावलेला िाणण्यािा जोर. 
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ultimate tensile stress अनंिम िन्यिा दमि 
 

(पाहा tensile strength) 
 
ultra-centrifuge अिीि अपमध्य पे्रनिका 
 

गुरुत्वाकियणापेक्षा सुमारे साठ सिर लाख पट मोठा अपमध्यपे्ररक चनमाण करू शकणारे घूणाक 
यंत्र. 

 
ultra-filtration अिीि गाळणीची निया 
 

उच्च दाबाखाली ककवा शोिणाखाली व्याश्लेिक (अथवा पारगामी) ककवा कचलल पदाथािी गाळणी 
वापरणे. 

 
ultra-fine powder अिीि सूक्ष्म चूणष 
 

अशा प्रकारिे वणयन असणाऱ्या िूणािले कण साधारणपणे २ मायिोनपेक्षा मोठे नसिाि. 
 
ultramicrons 
 

(पाहा submicron) 
 
ultramicroscope अिीि सूक्ष्मदशषक 
 

या प्रकारिा सूक्ष्मदशयक कचलल पदाथािील अचि सूक्ष्म कणािंा अभ्यास करण्यासाठी वापरिाि. 
प्रकाशाच्या उगमस्थानापासून येणारी प्रकाशशलाका दृश्यरेिेशी काटकोनाि असल्यामुळे 
आपणाला जरी प्रत्यक्ष कण चदसि नसला िरी त्यावरून परावर्मिि झालेला प्रकाश चदसिो. 

 
ultrashort wave अिीि लघुिंिग 
 

या गटािले संवह (रेचडओ) िंरग १० मीटरपेक्षा कमी लाबंीिे आचण सुमारे ३० mc कंप्रिेिे 
असिाि. 

 
ultrasonic श्राव्यािीि 
 

या प्रकारच्या ध्वनीिी कंप्रिा कानाने ऐकू येणाऱ्या ध्वनीच्या कंप्रिेपेक्षा फार जास्ि असिे. 
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ultrasonic inspection श्राव्यािीि पिीक्षा 
 

ही एक परीक्षणािी पििी आहे. या परीके्षि पदाथािा नाश होि नाही. माध्यमाच्या मयादेशी 
श्राव्यािीि (ध्वचन) िरंग परावर्मिि/प्रणचमि होिाि व या पचरणामावर ही रीिी आधारलेली असिे. 
supersonic testing अशीही संज्ञा प्रिाराि आहे. 

 
ultrasonic waves श्राव्यािीि ििंग 
 

कानाने ऐकू येि नाहीि इिक्या जास्ि कंप्रिेिे ध्वचनिरंग. 
 
ultrasonics श्राव्यािीि-ध्वनिनवज्ञाि 
 

अचि उच्च कंप्रिेच्या ध्वचनिरंगािंा अभ्यास करणारी वास्िवशास्त्रािी शाखा. ही ध्वचनकंपने 
कणेंचद्रयाला ऐकू येि नाहीि. त्यािंी कंप्रिा दर सेकंदास १८००० आवृिी यापेक्षा जास्ि असिे. 
पूवी supersonics असा शब्द प्रिाराि होिा, परंिु सध्या चवमानचवदे्यि या घटनेला चवशिे अथय 
प्राप्ि झाल्या कारणाने िो शब्द या संदभाि वापरीि नाहीि. 

 
ultrasonography 
 

धािुमय पदाथािले अिंगयि दोि हुडकून काढण्यासाठी श्राव्यािीि ध्वचनपििीिा उपयोग होिो. 
याि कॅथोड-चकरण-नचलका वापरिाि आचण चिच्या साहाह्याने श्राव्यािीि ध्वनीिे परावियन होऊन 
ियार झालेले प्रचिध्वनी मोजिा येिाि. फोटोग्राफीिाही चकत्येकदा अवलंब केला जािो. 

 
ultrasonograph 
 

श्राव्यािीि ध्वचन-शास्त्रािील पििीिा व्यवहाराि उपयोग करून घेण्यासाठी योजलेले आटोपशीर 
स्वयंलेखक उपकरण. 

 
ultra-sonoscope 
 

धािुमय पदाथािील अंिगयि दोि हुडकण्यासाठी श्राव्यािीि ध्वचनशास्त्रावर आधारलेले एक साधन. 
 
ultraviolet radiation िीलािीि प्रािण 
 

सूयय प्रकाशाच्या वणालेखािील जाभंळ्या पट्ट्याच्या पलीकडिा, डोळ्याला न चदसणारा, 
वणयपटािा भाग यािील वणांिी िरंगलाबंी सुमारे ४००० एंग्ष्ट्रोम एककापेक्षा कमी असिे. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

umbra (अिेकवचि, umbrae) छाया 
 

पदाथाच्या एकंदर सावलीमधला एक चवशिे भाग. उगमस्थानापासून येणारे प्रकाशचकरण, 
वाटेमध्ये एखादा पदाथय आल्या कारणाने, पडद्याच्या काही चवचशष्ट भागाि कोणत्याही पचरस्स्थिीि 
पोहोिू शकि नाहीि. या भागाला त्या पदाथािी छाया म्हणिाि. 

 
unary system एकघिकी व्यहू 
 

एकि घटक असणारा व्यूह. याला एकघटक प्रणाली (unicomponent system) असेही 
म्हणिाि. 

 
uncertainty principle अनिनिििा नसद्ािं 
 

डब्ल्यू. हायझेनबगय यानी हा चसिािं माडंला. एखाद्या इलेक्रानािे नेमके स्थान आचण त्यािा 
नेमका संवगे या दोन्ही गोष्टी एकाि वळेी (युगपद) चनचििपणे ठरचविा येणे शक्य नसिे. असा 
चसिािं माडंण्यािे कारण असे की, दोन्ही मोजमापे काही एका ठराचवक चबनिूकपणापेक्षा जास्ि 
कसोशीने घेण्यािा प्रयत्न केला असिाना एकािा चबनिकूपणा वाढचवला िर दुसऱ्यािली िूक वाढू 
लागिे. 

 
undamped wave असंनमि ििंग 
 

या प्रकारच्या िरंगामध्ये परमप्रसर केव्हाही कमी होि नाही. 
 
undetermined coefficient अनिनिि गुणक 
 

या प्रकारच्या गुणकािे मूल्य नक्की ठरलेले, चनचिि केलेले ककवा प्रयोगरीत्या िसे आढळलेले 
नसिे. 
 

undecagon एकादशकोण 
 

अकरा सरलरेिानंी सीमाचंकि झालेला बहुकोण. 
 
undulation theory ििंगनवज्ञाि (नसद्ािं) 
 

(पाहा wave theory) 
 
undulatory ििंगयुक्ि 
 

िरंगासारखे, ककवा िरंगािें बनलेले ककवा िरंगासंबधंी. 
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undulatory motion 
 

(पाहा wave motion) 
 
uni-एक- 
 

एक, एकेरी ककवा एकाकी दशयचवण्यासाठी उपपद. 
 
unicomponent system एकघिकी व्यहू 
 

यामध्ये फक्ि एकि घटक असिो. यालाि unary system असेही नाव आहे. 
 
unidirectional एक-नदशानदष्ट 
 

ज्याला फक्ि एकि चदशा असिे ककवा जे फक्ि एकाि चदशनेे घडू शकिे असे. एखाद्या घटनेिा 
पचरणाम जेव्हा फक्ि एकाि चदशनेे होिो ककवा झालेला आढळिो त्या वळेीही हा शब्द वापरिाि. 

 
unified field-theory 
 

आल्बटय आइनष्टाइन् यानंी त्याचं्या मूळच्या कल्पनेि सुधारणा करून व भर घालून काढलेली 
आवृिी. या सुधारलेल्या चविारसरणीनुसार, चवदु्यदीय, किुयकीय आचण गुरुत्वाकियणीय के्षते्र, व 
त्यामध्ये आढळणारे आचवष्ट्कार हे सवय कोणत्यािरी एकाि प्रचियेिे चनरचनराळे प्रकार आहेि. 

 
uniform acceleration एकनवध प्रवेग 
 

समान कालावधीि जेव्हा वगेाि समान वाढ होिे िेव्हा त्यालाconstant acceleration अथवा स्स्थर 
प्रवगे असेही म्हणिािं. 
 

uniform circular motion एकनवध वृत्तीय गिी 
 

या गिीमध्ये जवािे मूल्य बदलि नाही; िरी चदशमेध्ये होणारा बदल एकचवध आचण अखंड असिो. 
प्रवगेािे मूल्यही स्स्थर राहिे. ज्या विुयळाकृिी मागावरून पदाथय ककवा व्यूह जाि असिो, त्याच्या 
मध्याकडे संवगेािी चदशा रोखलेली असिे. 

 
uniformly accelerated motion एकनवध प्रवेग गिी 
 

ज्या गचिप्रकाराि वगे एकाि स्स्थरमूल्य त्वरेने बदलि असिो िो वगे. प्रवगे = वगेवाढीिी त्वरा. 
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unimolecular 
 

(पाहा monomolecular) 
 
unit एकक, एकं 
 

(१) एकि राशी, संख्या ककवा वस्िू. 
(२) एक प्रमाचणि माप. 
(३) एक हा अंक. 
(४) एकं. एकािी पूणांकी पट, दशाशं चिह्नाच्या डाव्या बाजूच्या पचहल्या अंकािे स्थान. 

 
unit angle कोि-एकक 
 

(पाहा radian) 
 
unit cell गिाचे एकक, पेनशका-एकक 
 

अण,ु आयन, ककवा रेणु यािंा लहानाि लहान (नमुन्यािा) गट. हाि गट, चनयचमि अंिरावर 
चिन्ही पचरमाणािं ठेवला गेल्याकारणाने स्फचटकािील जालक ियार झालेला असिो. 

 
unit cube घि एकक 
 

(१) प्रत्येक बाजू एक एकक लाबंीिी असलेला समघन. 
(२) समघन जालकािील एक पेचशका-एकक. 

 
unit electric charge नवदु्यत् उच्चय एकक 
 

याला चवदु्यत स्स्थचिक एकक अथवा stat-coulomb असेही म्हणिाि. 
 
unit fraction एकाशंी अपूणांक 
 

ज्याच्या अंशस्थानी १ हा अंक असिो असा साधा अपूणांक. 
 
unit magnetic pole किुषकीय-अग्र एकक 
 

किुयकत्वािे एकक. चनवाि जागेि, परस्परापंासून एक सेंचटमीटर अंिरावर असलेल्या दोन 
सममूल्य परंिु असमान जािींच्या किुयकीय अग्रामध्ये जेव्हा एक डाइन मूल्यािा उत्सारक पे्ररक 
आढळिो िेव्हा त्या अग्रािील किुयकत्व एक एकक मानिाि. 
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unit of structure िचिा एकक 
 

स्फचटक चवज्ञानाि, एक पेचशकेमध्ये समाचवष्ट झालेल्या अणूंिा गट. चवशिे म्हणजे या गटामध्ये 
अणूंिी अशी माडंणी झालेली असिे की चिच्यावरून त्याचं्यामधील रासायचनक संबधंािे ज्ञान होऊ 
शकिे. 

 
unit pole 
 

(पाहा unit magnetic pole) 
 
unit strain िाण एकक 
 

धािुमय पदाथाि दर एकक लाबंीमध्ये घडून येणारा फरक. 
 
univalent एकसंयुजी 
 

फक्ि एकसंयुजा असणारी मलूद्रव्ये ककवा मूलक दशयचवणारे चवशिेण. 
 
univalent electrolyte एकसंयुजी नवदु्यत् -नवच्छेद्य 
 

एकि सयुंजा असणारे ऋणायन, आचण एकि सयुंजा असणारे धनायन ज्या चवदु्यत चवच्छेद्याि 
आढळिाि िे. 

 
universal gas constant 
 

(पाहा ideal gas constant) 
 
universe नवर्श् 
 

अवकाशािील सवय वस्िु, प्रारण इ. चमळून. 
 
unknown quantity अज्ञाि िानश 
 

गचणिामध्ये, ज्या राशीिे मूल्य माहीि नसून िे शोधावयािे असिे अशी राशी. साधारणपणे ‘अज्ञािʼ 
असाि शब्द वापरिाि. 
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unlike terms नवजािीय पदे 
 

गचणिाि, ज्या पदािें घािाकं असमान असिाि िी. िी एकत्र करिा येि नाहीि. उदा. 4x3  आचण 
7x2 

 

upper limit of integration संकलिाची उस्न्मनि 
 

चवचनचिि संकलनाि उस्न्मिी म्हणजे सकंलन चियेिी वरिी मयादा. 
 
unstable अस्स्िि 
 

रसायनशास्त्राि स्वयंस्फूिय बदल ककवा चवघटन साधण्यािी प्रवृिी असलेले. 
(पाहा unstable element आचण unstable equilibrium) 

 
unstable element अस्स्िि मूलर्द्व्य 
 

या प्रकारच्या मूलद्रव्यािे अणुगभय चकरणोत्सारी असिे, आचण त्यािून प्रारण उत्सर्मजि होि असिे. 
कालािंराने, या मलूद्रव्यािे चभन्न समस्थानीयाचं्या अणुगभांि रूपािंर होिे. झालेले रूपािंर कधी 
चकरणोत्सारी असिे. ककवा कधी नसिेही. 

 
unstable equilibrium अस्स्िि समिोल 
 

(१) स्स्थचिबदल घडवनू आणण्याच्या प्रचियेि सापडलेल्या पदाथािी पचरस्स्थिी (अवस्था). 
(२) (पाहा unstable element) 

 
upper air उंचाविची हवा 
 

पृर्थ्वीभोविालच्या वािावरणािील (ionosphere) आयनाबंर आचण (exosphere) बाह्याबंर या 
दोहोंिा ज्याि समावशे होिो िो भाग. 

 
uranium यिेूनिअम 
 

आविी कोष्टकािील चकरणोत्सारी धािुरूप मूलद्रव्य. वजनाने सवाि जड. क्लापरोथ याने १७८९ 
मध्ये शोचधले. आणव िमाकं: ९२; आणव भार: २३८·७; चवलय-कबदु : सुमारे १८५०⁰ सें॰; सापेक्ष 
घनिा: १८·६८५. संयुजा २ अथवा ६. भपूृष्ठािील वरच्या थराि नैसर्मगक युरेचनअमिी चवपुलिा : 
१०⁶ मध्ये फक्ि ४ भाग. यािे सवय समस्थानीय चकरणोत्सारी असिाि. युरेचनअमिे िीन नैसर्मगक 
समस्थानीय :- U234 (नैसर्मगक चवपलुिा ०·००६%), U235 (०·७१९%) आचण U238 (९९·२८%). 
वगेवान न्यूरानाचं्या माऱ्यामुळे जरी चिन्ही प्रकार चवदलनक्षम असले िरी U235हा मदं न्यूरानाचं्या 
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माऱ्यानेही चवदचलि होिो. चियापरंपरा साधण्यासाठी याि समस्थानीयािा उपयोग करिाि, 
आचण या कारणास्िव त्याला ‘इंधनʼ म्हटले आहे. चिह्न : U 

 
uranium Ⅰ (UⅠ) 
 

युरेचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (92U238). 
 
uranium Ⅱ (UⅡ, U2) 
 

युरेचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (92U234). 
 
uranium X1 (UX1) 
 

थोचरअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (95TH234). 
 
uranium X2 (UX2) 
 

प्रोटास्क्टचनअमिा चकरणोत्सारी समस्थानीय (92Pa234) 
 
uranium-actinium series युिेनिअम-ॲस्क्िनिअम श्रेणी 
 

युरेचनअमिा समस्थानीय 92U235 (ॲस्क्टचनअम-युरेचनअम) यापासून प्रारंभ होणारी व चशशाच्या 
स्स्थर समस्थानीयाि 82Pb 207(ॲस्क्टचनअम-D) शवेट होणारी चकरणोत्सारी श्रणेी. चहलाि 
(4n+3) म्हणिाि. कारण चहच्यािील प्रत्येक घटकािा वस्िुिािमाकं ३+(४ िी पूणांकी पट) 
येवढा असिो. यालाि ॲस्क्टचनअम कुल, युरेचनअम ॲस्क्टचनअम कुल ककवा 4n+3 श्रेणी (कुल) 
अशी नाव ेआहेि. 

 
uranium-radium series युिेनिअम-िेनडअम श्रेणी 
 

युरेचनअम समस्थानीय 92U238 (युरेचनअम Ⅰ) पासून प्रारंभ होणारी आचण चशशाच्या स्स्थर 
समस्थानीयाि 82Pa236 (रेचडअम-जी) मध्ये शवेट होणारी चकरणोत्सारी श्रेणी चहला (4n+2) श्रेणी 
म्हणिाि. कारण चहच्यािील प्रत्येक घटकािा वस्िुिािमाकं २ +( ४ िी पूणांकी पट) येवढा 
असिो. यालाि युरेचनअम कुल, युरेचनअम-रेचडअम कुल ककवा (4n + 2) श्रेणी (कुल) अशी नाव े
आहेि. 

 
uranium reactor युिेनिअम अणुभट्टी 
 

या प्रकारच्या अणुभट्टीि युरेचनअम इंधन वापरिाि. 
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V 
 

व्हानाचडअम मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 
vacuum निक्ििा 
 

पाऱ्याच्या स्िंभािे ७६० चम. चम. यापेक्षा पुष्ट्कळि कमी वायुदाब असलेली जागेिी अवस्था. पूणय 
चरक्ििा अशी कधीि चनमाण करिा येि नाही. हवा ककवा कोणिा िरी वायू, कसल्यािरी 
स्वरूपाि, अगदी क्षलु्लक प्रमाणाि सुिा जर एखाद्या चठकाणी आढळि नसेल िरि िी पूणय 
चरक्ििा. अपूणय चरक्ििा म्हणजे १०-१ िे १०-३ चम. चम. दाब. 
कमाल चरक्ििा १०-१० चम. चम. पयंि नेिा येिे. 

 
vacuum tube निवाि-िनलका 
 

दोन ककवा जास्ि चवदु्यत प्रस्थे बसचवलेली आचण साधारणपणे चरक्ििा चनमाण केलेली नळी. अशा 
पचरस्स्थिीि या नचलकेिून चवदु्यत प्रवाहास चवरोध होि नाही. आिील वायू वाहक बनिो. 

 
valence संयुजा 
 

एका अणूिी दुसऱ्या अणूशी संयोग पावण्यािी शक्यिा मोजण्यािे सामर्थ्यय. जो अणु दुसऱ्या अणूशी 
साधंलाि जाि नाही िो शनू्य संयुजी आहे असे म्हणिाि. जो अणु एका हायड्रोजन अणूशी जोडला 
जािो त्याला एकसंयुजी; दोन हायड्रोजन अणूंशी जोडला जािो त्याला चद्वसंयुजी म्हणिाि. 

 
valence bond संयुजा-पाश 
 

दोन ककवा जास्ि अणू जोडले जाऊन त्यािंा रेणु ियार करणारा पे्ररक. जेव्हा दोन एकसंयुजी अण ू
परस्पराशंी सयुंक्ि होिाि िेव्हा त्या साखळीला एकेरी सयुंजा पाश म्हणिाि. जेव्हा दोन चद्वसंयुजी 
अणू संयुक्ि होिाि, िेव्हा जोडणारी साखंळी दुहेरी संयुजा-पाशािी असिे. 

 
valence electron संयुजा-इलेक्राि 
 

अणुरिनेिील अगदी बाहेरच्या कविािील इलेक्रान यामुळे अणूिे रासायचनक धमय चनचिि 
होिाि. 

 
valence shell संयुजा कवच 
 

संयुजा- इलेक्रान ज्याि समाचवष्ट झालेले असिाि असे अणुभोविालिे अगदी बाहेरिे कवि. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

valve वल्ल, झडप 
 

(१) द्रवरूप ककवा वायुरूप पदाथािा प्रवाह चनयचंत्रि करण्यािे साधन. (२) चवशिे अथाने 
चनवािनचलका. रेचडओिील नचलकानंा सरसकट व्हाल्व्ह म्हणिाि. 

 
van de Graaff generator फाि ड ग्राफ जििेिि 
 

चवदु्यत-स्स्थचिक जचनत्र. चकत्येक दशलक्ष व्होल्टिे चवदु्यत-वियस्व चनमाण करण्यासाठी उपकरण. 
एका पोकळ धािु-गोलाच्या आिल्या अंगाला एक अखंड पट्टा चफरि ठेवला जािो. हा पट्टा चनरोधी 
पदाथािा असिो. चफरि असिाना चवदु्यत उच्चय प्रवर्मिि होिो व गोलाच्या आिल्या अंगाला 
उत्सर्मजि होिो. 

 
van der Waalʼs equation फाि डेि व्हाल समीकिण 
 

ऊष्ट्मगचिकाच्या संदभािील वायूिी वागणूक दशयचवणारे समीकरण. आदशयवायू आचण खराखुरा 
वायू यािील फरक या समीकरणाि दृष्टीस पडिो. 

(P + a ) (V-b) = RT v2 
 

याि P = वायुदाब (वािावरणाच्या दाबमापाि). V = आकारमान (साधारण िपमान आचण दाब 
असिाना वायूिे आकारमान). R = सावयचत्रक वायसू्स्थराकं. T = चनरपेक्ष िपमान. a, b हे चवचशष्ट 
स्स्थराकं असिाि. 

 
van de Waalʼs force फाि डेि व्हाल पे्रिक 
 

आंिररेणुक ककवा आंिरआणवी आकियण घडवनू आणणारे सूक्ष्म पे्ररक. 
 
vanadium व्हािानडअम 
 

आविी कोष्ठकािील पािव्या गटािले धािुरूप मूलद्रव्य डेल रीओ यानंी १८०१ मध्ये शोचधले. 
सेफष्ट्रोम यानंी नंिर त्यािा पुष्ट्कळ अभ्यास केला. त्यामुळे ह्या मूलद्रव्यािा  
शोध त्यानंीि लावला असा पुष्ट्कळािंा समज आहे. आणव िमाकं : २३; आणव भार : ५०·९५; 
चवलय-कबदु : १७१०० िे १७२०० सें; सापेक्ष घनिा : ५·६८५; संयुजा : ५; चिह्न : V 

 
vanish लोपणे, िाहीसे होणे 
 

जेव्हा एखाद्या फलािे मूल्य शून्य होिे िेव्हा िे लोपले अथवा नाहीसे झाले असे म्हणिाि. 
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vanishing fraction लोपणािा अपूणांक 
 

ज्या वळेी एखाद्या अपूणांकािे मूल्य समीप शून्य होिे, िेव्हा त्याला लोपणारा अपूणांक म्हणिाि. 
 
vanishing line लोपणािी िेिा 
 

जी रेिा, दर अंिरावर, एका कबदूि चवलीन होिे िी. 
 
vanishing point लोप-भबदु 
 

चनरचनराळ्या प्रिलािील समािंर रेिा, बऱ्याि दूर अंिरावर, जेथे एका कबदूमध्ये चमळाल्यासारख्या 
भासिाि म्हणजे लोप पाविाि िो कबदू. 

 
Vanʼt Hoff law फािं होफ नियम 
 

जर समिोल अवस्थेि असलेल्या व्यूहािे िपमान वाढचवले िर समिोलावस्थेिा कबदू अशा रीिीने 
बदलिो की त्या वळेी उष्ट्णिा शोचिली जािे. 

 
V-particles व्ही-कण 
 

बाष्ट्पकोटरामध्ये हे कण १९४८ साली आढळून आले. यामध्ये काही धन, काही ऋण आचण काही 
उदासीन असेही कण असिाि. उदासीन कणािें दोन प्रकार आढळिाि. 

 
vapour बाष्ट्प 
 

पदाथािी वायुरूप अवस्था. अशा वळेी िपमान सीमािपमानापेक्षा कमी असिे, आचण दाब वाढचवला 
िर पदाथािे सादं्रीभवन होिे. सीमा-िपमानाच्या वर गेल्यास पदाथाला वायुरूप प्राप्ि होिे, आचण 
अशा पचरस्स्थिींि दाब चकिीही वाढचवला िरी त्या पदाथािे सादं्रीभवन होऊि शकि नाही. 

 
vapour density बाष्ट्प-घििा 
 

हायड्रोजनिी ककवा हविेी घनिा १ असे समजून वायिूी सापेक्षा घनिा. हायड्रोजनिी घनिा २ 
माचनली िर बाष्ट्प घनिा साधारणपणे रैणव भाराएवढी होिे. 

 
vapour pressure बाष्ट्प-दमि 
 

बाष्ट्प एकाकी ककवा वायुचमश्रणाि असिाना त्यािा दाब. बाष्ट्पदाब िृप्िावस्थेि मोजण्यािी रूढी 
आहे; आचण त्या कारणाने बाष्ट्पाखाली थोडेिरी द्रव अस्स्थत्वाि असणे अवश्य असिे. 
िृप्िावस्थेिील बाष्ट्पदमन वाढत्या िपमानाि वाढि जािे. 
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vapour pressure of a liquid र्द्वाचे बाष्ट्पदमि 
 

बाष्ट्प आचण द्रव एकाि वळेी समिोल अवस्थेि असिाना आढळणारा बाष्ट्पािा दाब. 
 
vapour tension बाष्ट्प-दमि 
 

द्रवरूप पदाथािे बाष्ट्पीभवन होण्यािी प्रवणिा. vapour pressure याच्याशी समानाथी म्हणूनही हा 
शब्द वापरीि असि. 

 
vaporimeter बाष्ट्पीभवि-मापक 
 

बाष्ट्पनशील, उडाऊ, िेलािंा िो गुण अजमावण्यािे साधन. 
 
vaporization बाष्ट्पीभवि/किण 
 

द्रवरूप पदाथािे बाष्ट्परूपाि जाणे ककवा त्यास बाष्ट्परूप देणे. 
 
variability चलिा 
 

आवृििा-वाटपामध्ये प्रमाचणि अपगमनाच्या अनुरोधाने आविीभोविी चवकीणय झालेली मूल्ये. 
(अपगमन = deviation) 

 
variable चल 
 

एखाद्या प्रयोगाि ककवा गचणिकृत्याि, जेव्हा एखादे राचशमूल्य बदलणे शक्य असिे, आचण वस्िुिः 
बदलि असिे, िेव्हा िी राशी िल मानिाि. या िलाला िमशः चनरचनराळी मूल्ये धारण 
करावयािी असिाि. 
(पाहा dependent variable = परिल आचण independent variable = स्विल) 

 
variable angle चल-कोण 
 

बदलिा कोण. प्रमाचणि प्रारंभ रेिेपासून घड्याळाच्या कायाचं्या चफरण्याच्या उलट मागाने चफरि 
असणाऱ्या रेिेपासून ियार होणारा कोण. 

 
variance पनिणमि (भेद) 
 

मध्यमाच्या (mean) आविीभोविी चवखुरलेल्या मूल्यािंा मध्यमापासूनिा फरक. मध्यमापासून 
येणाऱ्या फरकाचं्या वगािी सरासरी काढून मध्यम चनचिि करिाि. ह्या सरासरीिा वगय प्रमाचणि 
फरकाचं्या वगायेवढा असिो. 
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variation of signs in a polynomial बहुपदाचं्या नचन्हािंील फिक 
 

बहुपदाचं्या अनुिचमि पदाचं्या चिह्नाि फरक असल्याने उद्भवणारी पचरस्स्थिी. चिहे्न चभन्न 
असल्याने असे घडिे. 

 
vary directly (नियापद) अिुचलि असणे 
 

समप्रमाणाि असणे. उदा. a α b 
 
vary inversely व्यस्ि चलि किणे 
 

व्यस्ि प्रमाणाि असणे उदा॰. a α 1/b 
 
vary jointly सहचलि असणे 
 

एखादी राशी दुसऱ्या दोन राशींच्या गुणाकाराशी समप्रमाणाि असणे. उदा.a α b.c 
 
vector सनदश 
 

ज्या राशीला चदशा आचण पचरमेय असे दोन्ही गुण असिाि चिला सचदश राशी अथवा सचदश 
म्हणिाि. चदशा चनचिि करण्यासाठी, प्रिलाि देन चनबधंनअक्षाचं्या संदभाि सरल रेिा काढिा 
येिे; अवकाशामध्ये िीन चनबधंन-अक्षाचं्या संदभाि सरलरेिा काढावी लागिे. 

 
vector analysis सनदश-नवश्लेिण 
 

सचदशािें गुण, त्यािें उपयोग व त्यािें परस्पर संबधं यािंा अभ्यास करण्यािी गचणि-शाखा. 
 
vector angle सनदश कोण 
 

प्रिलािील कबदू चनचिि करण्यासाठी वापरण्याि येणारे एकधु्रवीय कनबधन. प्रारंभ-रेिा आचण 
संबंचधि अरा याचं्यामधील कोन. 

 
vector quantity सनदश िानश 
 

उदाहरण : वगे, पे्ररक इ. 
(पाहा vector) 
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vector ratio सनदश गुणोत्तिे 
 

दोन यािायािी राशीमधले गुणोिर, उदाहरणाथय : यािायािी चवदु्यत प्रवाहाच्या सदंभाि, सापेक्ष 
प्रसर आचण स्स्थिी यािें सचदशरूपाि चनदशयन होऊ शकिे. 

 
velocity वेग 
 

ठराचवक चदशनेे होणाऱ्या स्स्थत्यंिरािा जव. जव ही अचदश राशी असिे. परंिु वगे ही राशी सचदश 
असिे. उदा॰, वायव्य चदशनेे िाशी १०० चकलोमीटर इिका वगे. वगेािे मापन जरी से. मी./सेकंद 
असे होि असले िरी वगेाच्या संदभांि चदशा चविाराि घेणे अवश्य असिे. 

 
velocity constant वेगस्स्ििाकं 
 

रासायचनक चवचियेिील, सवय चव्रचियाकारकािंी एकंदर चियाशील वस्िू १ येवढी मानली 
असिाना, दर चलटरमध्ये दर सेकंदाि बदलणारे ग्राम-रेणु. 

 
velocity of light प्रकाश वेग 
 

हा एक सावयचत्रक स्स्थराकं मानिाि. चनवाि अवस्थेि, चवदु्यत किुयकीय िरंगािंा वगे 
= (२·९९७९६ ± ०·०००४) x १०३० सेंचटमीटर / सकंद 
= १,८६,३२६ मलै/सेकंद. 

 
velocity of propagation प्रसाि-वेग 
 

कोणत्याही अवस्थेिील चबघाड (बदल) िंरगरूपाने माध्यमािून प्रसरण पावण्यािी त्वरा. 
 
velocity of sound ध्वनिवेग 
 

ध्वनीिा हवमेधील वगे  =३३१ ·७ मीटर  /सेकंद  
= ११२० फूट /सेकंद  
= ७६० मलै  /िास.  

 
velocity ratio वेग-गुणोत्ति 
 

याचमकािील ‘आदशय याचंत्रक सौकयय̓  दशयचवण्यासाठी या गुणोिरािा उपयोग करिाि. 
(पाहा ideal mechanical advantage) 
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velocity sensitivity वेग-संवेदिशीलिा 
 

धािुचवज्ञानाि, आघाि-परीक्षण िालू असिाना धािूिा पदाथय साफ िुटण्यापूवी त्यामध्ये चवकृचि 
घडून येण्याच्या शक्यिेिे एक माप. 

 
Venturi tube व्हेंिुिी िनलका 
 

द्रवाच्या ओघािी त्वरा मोजण्यािे साधन. द्रवािा ओघ नळीमधून जाि असिाना ज्या चठकाणी 
अवच्छेद कमी असिो िेथे दाबही कमी होिो. दाब कमी होण्यािे प्रमाण ओघाच्या वगेावर अवलंबून 
असिे. 

 
vergence 
 

अचभगमन आचण उद गमन, या दोन्ही घटना दशयचवणारी सजं्ञा. 
 
verify िाळा पाहणे 
 

गचणिशास्त्राि, चनराळ्या पििीने गचणिकृत्य करून उिरािा चबनिूकपणा अजमावणे. 
 
vernier व्हर्टिअि 
 

एक चवचशष्ट प्रकारिी साहाय्यक मोजपट्टी. मुख्य मोजपट्टीच्या अंकनाशी या पट्टीच्या अंकनािे 
प्रमाण चनचिि केलेले असल्यामुळे, नुसत्या मोजपट्टीपेक्षा, चहच्या साहाय्याने जास्ि सूक्ष्ममापन 
होऊ शकिे. 

 
versed cosine 
 

(पाहा coversed sine) 
 
versed sine 
 

लघुकोनािे चत्रकोणचमिीय फल. versθ =1-cos θ यालाि versine असेही म्हणिाि. 
 
versine 
 

(पाहा versed sine) 
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vertex नशिोभबदु 
 

अनेकविन vertices. कोनभजुािंा सपंािकबदू. 
 
uertex of a hyperbola अपास्िाचा नशिोभबदू 
 

अपास्िाच्या अनुअक्षािे, दोहोपैकी एक, अग्र. 
 
[२१] 
 
vertex of a parabola अन्वस्िाचा नशिोभबदू 
 

अन्वस्िािा त्याच्या प्रधान अक्षावरील छेदकबदू. 
 
vertex of a polygon बहुकोिाचा नशिोभबदू 
 

बहुकोणािील कोणत्याही दोन संलग्न भजुािंा छेदकबदू. 
 
vertex of a polyhedral बहुपृष्ठकाच्या कोिाचा नशिोभबदू 
 

या कबदूशी बहुपृष्ठकािी काही पृष्ठे एकत्र चमळिाि. 
 
vertex of a polyhedron बहुपृष्ठकाचा नशिोभबदू 
 

बहुपृष्ठकाच्या काही कडा जेथे एकत्र येिाि िो चबदू. 
 
vertex of a reflecting or refracting surface पिाविी अिवा प्रणमिी पृष्ठाचा नशिोभबदू 
 

प्रकाशीय व्यूहािा अक्ष आचण संबंचधि पृष्ठ यािंा छेद-कबदू. 
 
vertex of a triangle नत्रकोणाचा नशिोभबदू 
 

आधार म्हणून जी भजुा चनचिि केली असेल चिच्या समोरच्या (संमुख) कोनािे अग्र म्हणजे 
चत्रकोणािा चशरोकबदू होय. 

 
vertex of an angle कोिाचा नशिोभबदू 
 

कोन ियार करणाऱ्या देन सरल रेिा ज्या चठकाणी परस्परानंा छेदिाि िो कबदू. 
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vertex of an ellipse नववृत्ताचा नशिोभबदू 
 

चववृिािा बृहद-अक्ष चववृिाला ज्या दोन कबदंूमध्ये छेचदिो त्यापंैकी एक. 
 
vertical लंब, उदग्र 
 

चक्षचिजसमािंर प्रिलाशी लंब असणारी सरलरेिा. हीि गुरुत्वाकियणािी रेिा मानिाि. 
 
vertical angles नशििःकोण 
 

या प्रकारच्या कोणानंा समान चशरोकबदू असिो, अथाि एका कोनािे बाहू वाढचवले िर दुसरा कोन 
ियार होिो. यानंाि संमुखकोन (opposite angles अथवा vertically opposite angles) 
म्हणिाि. 

 
vertically opposite angles संमुख कोण 
 

(पाहा vertical angles) 
 
vibrate कंपि होणे 
 

मागे पुढे असे झोके घेणे; दोलायमान होणे. 
 
vibration कंपि 
 

दोलायमान स्वरूपािी हालिाल. 
 
viniculum 
 

कंसािा एक प्रकार. जेवढी संलग्न पदे कंसािंगयि करावयािी असिाि िेवढ्यावर एक आडवी रेघ 
काढिाि. उदा॰ 

a + 2a +b, a b + c 
 

vinegar नशिका 
 

(पाहा acetic acid) 
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virtual image असत् प्रनिमा 
 

परागामी कभगािून पडणारी प्रचिमा. ही प्रचिमा डोळ्यानंी चदसिे, परंिु िी पडद्यावर पाडिा येि 
नाही. पदाथापासून येणारे प्रकाशचकरण, प्रकाशीय (कभग) व्यूहाि गेल्यानंिर, ज्या कबदूपासून 
दूरदूर गेल्यासारखे होिाि िो. 

 
viscosimeter आलगिा-मापक, नवष्ट्यदंिा-मापक 
 

आलगिा अथवा चवष्ट्यंदिा मोजण्यािे साधन. 
 
viscosity आलगिा- नवष्ट्यदंिा 
 

द्रवपदाथािील अंिगयि घियण. यािा उगम रेणूमधील ससंंगाि आढळिो. काही चवलक्षण गुणामुळे 
द्रवपदाथाि त्यािील कियरदमन ककवा ओघ यानंा चवरोध घडिो. हा रोध कचररिाण आचण 
कियरािी कालात्मक त्वरा याचं्या गुणोिरायेवढा असिो. माप : 
प्वॉज = िौरस सेंचटमीटर के्षत्रावर १ डाइन-सेकंद. 
(पाहा kinematic viscosity व relative viscosity) 

 
viscous नवष्ट्यदंी, आलग 
 

आलगिेिा गुण धारण करणारा (पदाथय). 
 
visibility दृश्यिा 
 

(लुमेन मध्ये मोजलेला) दीप्ि स्रोि आचण (अगय/सेकंद अथवा वॉट मध्ये मोजलेली) एकंदर 
प्रारचणक शक्िी यािें गुणोिर. 

 
visual angle दृश्य कोि 
 

पदाथापासून पाहणाऱ्याच्या डोळ्याशी संमुख होणारा कोन. 
 
vitamin स्व्हिानमि, जीविसत्त्व 
 

अन्नाि आढळणाऱ्या काबयनी संयुगाचं्या एका चवचशष्ट गटास चदलेले संज्ञा. ही जीवनसत्त्वे, मनुष्ट्य 
आचण इिर प्राचण ह्यािें आरोग्य, वाढ आचण प्रमाणबि संियन ह्यासाठी, आवश्यक असिाि. 

 
vitreous काचसम 
 

कािेसारखे. ज्याला कािेिे रूप आले आहे असे. 
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vitrification 
 

उच्चिपमानाि एखाद्या अस्ग्नरोधक पदाथािे, कािेि ककवा कािेसमान पदाथाि, रूपािंर करणे. 
ह्यामुळे पदाथािली (मूळिी) सामान्य सस्च्छद्रिा कमी होिे. 

 
vitrification point 
 

(१) अस्ग्नरोधक पदाथािे कािेसारख्या पदाथाि रूपािंर होण्यािे िपमान 
(२) जास्िीि जास्ि आिसले गेल्यामुळे, जास्िीि जास्ि घनिेिी मािी ियार होण्यािे िपमान. 

 
vitriol स्व्हनरओल 
 

संहि सलफ््युचरक ॲचसड, H2SO4, चनळे स्व्हचरओल म्हणजे कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O. चहरव े
स्व्हचरओल म्हणजे फेरस सल्फेट, FeSO4  7H2O. पाढंरे स्व्हचरओल म्हणजे कझक सल्फेट, ZnSO4 

7H2O. 
 
volatile बाष्ट्पिशील 
 

कमी िपमानािही सहज बाष्ट्पीभवन होणारे. 
 
volatile oils बाष्ट्पिशील (उडूि जाणािी) िेले 
 

(पाहा essential oils) 
 
volatility बाष्ट्पिशीलिा 
 

एखाद्या चववचक्षि िपमानाला बाष्ट्पीभवन होण्याकडे पदाथािा कल. 
 
volatilize बाष्ट्पीभवि होणे 
 

(१) बाष्ट्पाि ककवा वायिू रूपािंर होणे. 
(२) बाष्ट्प ककवा वायू होणे. 

 
volt (v) व्होल्ि 
 

चवदु्यत वियस्वािे, विोभेदािे ककवा चवदु्यत पे्ररणाशक्िीिे व्यवहारी एकक. १ व्होल्ट = १ ओहम 
रोधाच्या वाहकािून १ आंपेअर चवदु्यत प्रवाह जाण्याइिका विोभेद. १ व्होल्ट विोभेद असिाना १ 
कुलोम चवदु्यतउच्चय वाहून नेण्यासाठी १ जाऊल येवढी काययशक्िी खिी घालावी लागिे. 
(१ व्होल्ट = १०८ ॲब-व्होल्ट). 
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voltage व्होल्ि भेद 
 

(१) दोन कबदंूमध्ये असणारा चवदु्यत-विोभेद, चवदु्यत पे्ररणाशक्िी ककवा चवदु्यत दाब. 
(२) विोभेदािे, वियस्वािे, चवदु्यत पे्ररणाशक्िीिे ककवा चवदु्यत दाबािे व्होल्ट मापाने केलेले मूल्य. 

 
voltage drop व्होल्िेजमधील घि 
 

चवदु्यत सरणीिील दोन कबदंूमध्ये (मुळाि) असलेल्या चवदु्यत विोभेदामध्ये होणारी घट. 
 
voltaic cell व्होल्िा नवदु्यत् घि 
 

चवदु्यत शक्िीिे उगमस्थान. यािील चवजेिी चनर्ममिी सवयस्वी रासायचनक चवचियेवर अवलंबून 
असिे. प्राथचमक घट ककवा संग्राहक घट ही या प्रकारािी व्यवहारािील रूपे आहेि. या घटाला 
दोन चवदु्यत प्रस्थे असिाि, आचण िी दोन्ही चवदु्यत  चवच्छेद्य चवद्रवाि बुडचवली असिाना त्याचं्यामध्ये 
चवदु्यत पे्ररणाशक्िी उद्भविे. 

 
voltaic pile व्होल्िाची माला 
 

सरल चवदु्यत प्रवाहािे उगमस्थान. यामध्ये प्राथचमक घट बहुसंख्येने आचण एकसरी पििीने 
जोडलेले असिाि. चभन्न धािंूच्या िकत्या एकाआड एक अशा ठेवनू त्याि, मध्यंिरी, काही 
रासायचनक द्रव्य घािलेले असिे. 

 
voltameter व्होल्िामीिि 
 

चवदु्यत चवच्छेदनामध्ये धािू चकिी प्रमाणाि मोकळा होिो त्यावरून चवदु्यत प्रवाहािे माप करिा 
येण्यासाठी साधन. क्कचित प्रसंगी मोकळी झालेला वायूही अशा रीिीने चवदु्यत प्रवाहािे मापन 
करण्यास उपयोगी पडिो. 

 
volt-ammeter व्होल्ि-ॲमीिि 
 

व्होल्टमीटर आचण आपेंअरमीटर एकाि चठकाणी बसचवलेले सोयीस्कर उपकरण. 
 
volt-ampere व्होल्ि-आंपेअि 
 

व्होल्ट आचण आंपेअर यािंा गुणाकार. हे एक चवदु्यिशक्िीच्या, वापरािी त्वरा मोजण्यािे माप 
आहे. यालाि वॉट असे म्हणिाि. 
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voltmeter व्होल्िमीिि 
 

चवदु्यत सरणीिील चवदु्यत विोभेद मोजण्यािे साधन. याच्या िबकडीवर व्होल्ट दशयचवणारे अंकन 
केलेले असिे. 

 
volume आकािमाि 
 

सवय अंगानंी बंद अशी पृष्ठाचं्या आिली जागा. आकारमानािे माप घनसेंकटचमटर ककवा घनइिं, 
घनफूट असे करिाि. 

 
volume expansion नत्रमाश प्रसिण 
 

द्रव अथवा घन पदाथाच्या आकारमानाि, चिन्ही पचरमाणामंध्ये, होणारी वाढ. 
 

volume resistivity 
 

(पाहा specific resistance) 
 
volume strain नत्रमात्र-िाण 
 

पदाथावर दडपण टाकले असिाना त्याच्या आकारमानाि घडून येणारे आकंुिन. 
 
volume stress नत्रमात्र-दाब 
 

पदाथावर दडपण असिाना दर िौरस के्षत्रावरील पे्ररकमूल्य. 
 
volumenometer 
 

पदाथािी घनिा मोजण्यािे साधन. चदलेल्या द्रवरूप पदाथाच्या आकारमानािे मापन करून आचण 
त्यािे वजन मोजून त्या मापाचं्या अनुरोधाने घनिा मोजण्यािे साधन. 

 
volumetric आकािमािािुसाि 
 

आकारप्रमाचणि मोजमापाशी संबंचधि. याच्या उलट gravimetric म्हणजे वजनाशी सबंचंधि. 
 
volumetric analysis आकािप्रमानणि नवश्लेिण 
 

रासायचनक पृथक्करणािी एक पििी. ज्या पदाथािे चवश्लेिण करावयािे िो चवद्रव अवस्थेंिि 
असावा लागिो. प्रमाचणि संहिीच्या चवचियाकारकािे ठराचवक पचरमाण घालून त्या पदाथािे 
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मोजमाप करिा येिे. सामान्यिः प्रमाचणि संहिीच्या चवचियाकारकािे चवद्रव अकंन केलेल्या 
ब्युरेटमधून ज्यािी िपासणी करावयािी त्याि घालिाि. उदा॰, ॲचसडमध्ये प्रमाचणि अल्कली 
घालणे. ह्या वळेी फीनॉल प्थलॅीनसारखा एखादा दशयक वापरावा लागिो. चमश्रणािे 
उदासीनीकरण पूणय झाले म्हणजे रंग बदलिो. जेव्हा (म्हणजे ज्या द्रवरूपी थेंबाने) हे घडिे िेव्हा 
त्या घटनेला अखेरिा कबदू ककवा end point म्हणिाि. ह्या प्रचियेला इयदीक्षण असे म्हणिाि. 
उदासीनीकरण घडवनू आणण्यासाठी प्रमाचणि चवद्रवाच्या अवश्य असलेल्या आकारमानावरून 
त्यािील मलूद्रव्य चकिी प्रमाणािं आहे िे चनचिि करिा येिे. 

 
volumetric modulus of elasticity आकािप्रमानणि स्वाग्रही गुणाकं 
 

(एखाद्या पदाथय द्रवाि पूणयपणे बुडचवला असिाना ककवा) पदाथावर बाह्य पे्ररकािें दडपण टाकले 
असिाना त्याच्या आकारमानाि ककचित आकंुिन होिे. 
 

आकार प्रमाचणि स्वाग्रही गुणाकं = 
बाह्य दडपण 

आकंुिन/आकारमान 
 

(यालाि bulk modulus अथवा modulus of eubic compressibility असे म्हणिाि.) 
 
volumetry आकािप्रमानणि मोजमाप 
 

आकार-प्रमाचणि पृथक्करणाने पदाथांच्या आकारमानािी िुलना करून त्यािें केलेले मोजमाप. 
 
vulgar fraction व्यवहािी अपूणांक 
 

साधा अपूणांक या शब्दाशी समानाथी. 
 
W 
 

टंग्स्टन ह्या मूलद्रव्यािे रासायचनक चिह्न. 
 
Wake 
 

द्रवपदाथाच्या प्रवाहाि ठेवलेल्या अडथळ्याच्या मागच्या बाजूिा प्रदेश. 
 
water जल 
 

१ आस्क्सजन अणु आचण २ हायड्रोजन अणू याचं्यापासून झालेला रासायचनक सयुंग. त्याला िीन 
नैसर्मगक अवस्था असिाि. द्रवरूप (पाणी), घनरूप (बफय ), वायुरूप (वाफ); चिह्न : H2O; 
चवलयकबदु = 00 सें॰ अथवा ३२° फा॰; क्वथन कबदु = १००° सें॰ अथवा २१२° फा॰; घनिा 
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(प्रमाचणि) िपमान-दाबाि : ०·९९९८७ ग्राम/घन सें. मी. ४° सें॰ िपमानाि कमाल घनिा = १ 
ग्राम (घन सेंचटमीटरिे वजन). 

 
water-bath जल-कुण्ड 
 

(उकळत्या) पाण्यािे भाडें. सवय भागानंा सारखी उष्ट्णिा देऊन िापचवण्यासाठी वापरिाि. उदा॰, 
त्याि ठेवलेले दुसरे भाडें बाहेरील पाण्याच्या िपमानानुसार िापिे. बाष्ट्पीभवनासाठी वापरिा येिे. 

 
water equivalent जल-सममूल्य 
 

एखाद्या पदाथाला चदलेल्या उष्ट्णिेिे मूल्य काढिाना िेवढ्याि उष्ट्णिेि िेवढाि िपमान-फरक 
होण्यास चकिी पाणी घ्याव ेलागिे त्यािे माप. 
पदाथािे वस्िुमान x चवचशष्ट उष्ट्णिा = जल-सममूल्य. 

 
water gas वािि-गॅस 

 
लाल िप्ि कोळशाने वाफेिे चवघटन करून चमळालेल्या वायूंच्या चमश्रणािे सामान्य नाव. 
साधारणपणे, या चमश्रणाि ४३% िे ४४% काबयन मोनाक्साइड, ४८% िे ४९% हायड्रोजन, ३% 
िे ४% काबयन डायाक्साइड, ३% िे ४% नायरोजन असिाि. हे चमश्रण उष्ट्णिा व प्रकाश 
चमळचवण्यासाठी इधंन म्हणनू वापरिाि. 

 
water glass 
 

सोचडअम चसचलकेट. भगुटी केलेल्या आगमािीबरोबर चमसळले असिा अस्ग्नरोधक पदाथय ियार 
करण्यासाठी उपयुक्ि असे एक प्रकारिे चवष्ट्यंदी द्रव (जल). 

 
water of crystallization स्फनिक-जल 
 

स्फचटकाि ककवा सजल लवणाि असणारे पाणी. पाण्याि चवरलेल्या पदाथांिे जेव्हा स्फचटक 
ियार होिाि िेव्हा हे पदाथय काही ठराचवक भाग पाणी आपल्या अंिरंगाि साठवनू ठेविाि. उदा॰, 
फेरस सल्फेट: FeSO4 7H2O. ह्या स्फचटकािील पाण्यािे रेणू H2O या स्वरूपाि असिाि आचण 
िापवनू िे त्या पदाथािून (स्फचटकािून) मोकळे करिा येिाि. या गुणावरूनि त्या पाण्याला 
स्फचटकजल म्हणिाि. 

 
water of hydration स्फनिकजल 
 

(पाहा water of crystallization) 
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water of plasticity आकािद जल 
 

मािी वगैरे सारखा पदाथय आकार देण्यालायक करण्यासाठी त्याि चमसळावयािे पाणी. 
 
water vapour जलबाष्ट्प, वाफ 
 

पाण्यािी वायुरूप अवस्था. आपल्या वािावरणािील एक महत्त्वािा घटक. 
 
watt (w) वॉि 
 

चवदु्यत काययत्वरा मोजण्यािे एकक. १ आपेंअर चवदु्यत प्रवाह १ व्होल्ट विोभेदाि वाहाि असिाना 
आढळणारी काययत्वरा = १/७४६ हासयपावर = १०७ अगय/सेकंद = १ जाऊल/सेकंद. 

 
watt-loss 
 

(पाहा core loss) 
 
wattage वॉिेज 
 

वॉट मापाने मोजलेली चवदु्यत-काययत्वरा. त्या चवदु्यत शक्िीच्या चनर्ममिीिी ककवा खर्मिली जाण्यािी 
त्वरा. 

 
wattful current 
 

यािायािी चवदु्यत प्रवाहािील चियाशील (प्रवाह) घटक. 
 
watt-hour वॉि-िास 
 

चवदु्यत शक्िीच्या मापािे एकक = १ वॉट x १ िसा = ३६०० जाऊल. 
 
watt-hour efficiency वॉि-िास कायषक्षमिा 
 

चवदु्यत संग्राहक घटािा वापर होि असिाना जेवढी शक्िी चमळू शकिे चििे एकंदर (साठचवलेल्या) 
शक्िीशी गुणोिर. 

 
watt-hour meter वॉि-िास मापक 
 

चवदु्यत शक्िीिे मोजमाप करण्यािे साधन. यामध्ये वॉट-िास ककवा चकलो-वॉट-िास 
दाखचवण्यािी सोय असिे. धरगुिी वीजमीटर अशा प्रकारिे असिाि. 
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watt-meter वॉिमापक 
 

चवदु्यत काययत्वरा मोजण्यािे साधन. 
 
watts horsepower 
 

युनायटेड स्टेटस आचण गे्रट चब्रटन येथे वापराि असलेले चवदु्यत -काययत्वरा मोजण्यािे एकक. 
समुद्रसपाटीवर आचण ५०० अक्षाशंावर. 
१ एकक  =५५० फूट पौंड  / सेकंद 

= १·०१३९ मेचरक हॉसयपावर. 
 
wave ििंग 

 
माध्यमाि होणारी चनयचमि स्वरूपािी आचण पुन्हा पनु्हा घडणारी हालिाल. याि घडणारे 
अपसरण बाधंलेले असिे. 

 
wave character of matter वस्िंूचे ििंगरूप 
 

(पाहा wave mechanics) 
 
wave form ििंगरूप 
 

यािायािी चवदु्यत प्रवाहासबंंधीच्या राशी, काटकोनी, चनबंधनाि, कालानुसार दाखवनू ियार 
केलेला आलेख. 

 
wave front ििंग-मुख 
 

चकरणशलाकेिा काटकोनाि छेद घेिला असिाना चनमाण होणारे पृष्ठ. समान कालपयंि प्रवास 
केलेल्या आचण समान अवस्थेिील सवय कबदंूपासून हे पषृ्ठ ियार झालेले असिे. चकरण समािंर 
असिाि िेव्हा िरंगमुख प्रिलाकृिी असिे. चकरण अचभगामी ककवा परागामी असल्यास त्या 
अनुरोधाने िरंगमुख गोलाकृिी असिे. 

 
wave length ििंग-लाबंी 

 
िरंगाच्या दोन समान अवस्थािंील अिंर. एका आवृचि-कालाि (चवकृिीने) िालून गेलेले अिंर. 
 

micron μ १०-३ चमचम. 
millimicron mμ १०-३ चमचम. 
एंगष्ट्रोम ⁰A १०-७ चमचम. 
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wave mechanics ििंग यानमक 
 

श्रोइकडगर यानंी १९२६ साली सुिचवलेली कल्पना. यामध्ये पुजंवादािा आचण िरंगवादािा, 
दोघािंाही, समावशे करण्याि येिो. 
 

wave motion ििंग-गनि 
 

माध्यमािील आविी स्वरूपािी हालिाल. 
 
wave normal ििंग-लंब 
 

िरंगमुखावर काटकोनाि काढलेली रेिा. अथािि चहिी चदशा प्रसारचदशशेी समािंर असिे. 
 

wave number ििंग-िमाकं 
 

िरंगलाबंीिे व्यस्ि रूप. 
 
wave pulse ििंग-ऊमी 
 

माध्यमाि एकदाि घडून येणारी, झटक्यासारखी, चवकृिी. ही चवकृिी िरंगाप्रमाणे पुढे जाि 
राहिे. 

 
wave theory of light प्रकाशासंबंधी ििंगवाद 
 

(१) सध्या शास्त्रसंमि अशी प्रकाशासबंंधीिी कल्पना. चहच्याि, प्रकाश िरंगरूप-कणरूप नव्हे-
मानिाि. 
(२) सूययप्रकाश ‘इथयरʼ नावाच्या माध्यमािून जािो अशी पूवी कल्पना असे. िरंगाच्या दोन समान 
अवस्थामंधले अिंर म्हणजे िरंग लाबंी. 

 
wave train ििंग-संघ 
 

आविी स्वरूपाच्या चवकृिींिा माध्यमािूंन अखंड प्रसार 
 
weak acid असंहि अम्ल, निबषल अम्ल 
 

पाण्यािील चवद्रवाि, अल्प प्रमाणाि आयनीभवन होणारे अम्ल. 
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weathering वािाविण निया 
 

भसू्िराचं्या रिनेमध्ये घटकद्रव्यावर होणारे वािावरणािे पचरणाम. असेि पचरणाम इिर चकत्येक 
कृचत्रम रिनावरही घडिाि. 

 
weber वेबि 
 

किुयकीय स्त्रोिािे व्यवहारी एकक = १०८ मकॅ्सवले = १ वबेर. 
 
wedge photometer कील-दीस्प्िमापक 
 

पािरीच्या आकृिीिा एक प्रकाशशोिक प्रकाश चकरणाचं्या मागाि ठेवण्याि येिो. वाटेिील 
पािरीच्या जाडीनुसार आयाि प्रकाशािे शोिण होऊन त्यािी िीव्रिा (दीस्प्ि), इच्छेनुसार, कमी 
करिा येिे. ज्या प्रकाशािी िीव्रिा मोजावयािी आहे त्याच्या वाटेि अवश्य िेवढ्या जाडीिी पािर 
घुसवनू चदली म्हणजे आयाि प्रकाशािी िीव्रिा प्रमाचणि प्रकाशाच्या िीव्रिे इिकी उिरचविा येिे. 
पािरीवरील अकंनाप्रमाणे िीव्रिेिे मापन सुलभिेने होऊ शकिे. 

 
wedge spectrograph कील वणष-लेखक 
 

क्ष-चकरण वणयलेखकािा हा एक प्रकार आहे. यामध्ये, स्फचटकाला चिकटवनू ठेवलेली पािर 
आयाि शलाका आचण चववर्मिि शलाका याचं्या मागाि आणिा येिे. याला (slitless 
spectrograph) म्हणिाि. 

 
weight भाि 
 

(१) गुरुत्वाकियणामुळे वस्िूवर चिया करणारा पे्ररक. या पे्ररकामुळे वस्िू पृर्थ्वीकडे आकचिंली 
जािे. ज्या अथी पृर्थ्वीपृष्ठापासून वर वर गेल्यास गुरुत्वाकियण (जन्य) प्रवगेािे मूल्य कमी कमी 
होि जािे, त्या अथी समुद्रसपाटीपेक्षा पवयिचशखरावर पदाथािा भार (वजन) कमी होिो. 
(२) भार अजमावण्यासाठी, ठराचवक (ज्ञाि) वस्िुमूल्य असलेल्या पदाथािी दुसऱ्या अज्ञाि 
पदाथाच्या वस्िुमानाशी िुलना करिाि. 

 
weight-density भाि-घििा 
 

दर एकक आकारमानािील (वस्िूिा) भार. 
 
welding वेस्ल्डंग, नविळजोड किणे 
 

दोन चभन्न धािंूिे पदाथय एकमेकाशंी पके्क जोडणे. यासाठी, धािू चविळण्याइिपि संचधपृष्ठाशी 
िपमान वाढवाव ेलागिे. 
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wet analysis नवर्द्वी नवश्लिेण 
 

गुणात्मक रासायचनक पृथक्करणािा एक प्रकार. ह्याि चवचियाकारक चवद्रवावस्थेि असिाि. 
ह्याच्या उलट, वणालेखात्मक पृथक्करण. याि पदाथय कोरडाि राहिो. 

 
wet assay आर्द्ष मूल्यमापि 
 

धािूपािाणािील धािु रासायचनक पृथक्करणाने ठरचवणे. ह्या पृथक्करणाि धािुपािाण चवद्रवस्वरूपाि 
वापरिाि. 

 
wet cell आर्द्ष घि 
 

या प्रकारच्या घटामध्ये चवदु्यत चवच्छेद्य द्रवरूपाि असिे. 
wet metallurgy 
 

(पाहा hydrometallurgy) 
 
wettability 
 

एखादा घनपदाथय द्रवाच्या साचन्नध्याि चभजला जाण्यािा गुण. घन आचण द्रव रूपाि असलेल्या 
पदाथाच्या आसंगावर या गुणािे माप केले जािे. 

 
Wheatstoneʼs bridge व्हीिस्िोि सेिू 
 

काही चवचशष्ट प्रकारच्या शाखा असलेली चवदु्यत सरणी. चवदु्यत रोधािे मापन करण्यासाठी या 
माडंणीिा (साधनािा) उपयोग करिाि. 

 
white light शुभ्र प्रकाश 
 

सूययप्रकाश ककवा चदवसािा प्रकाश. सौर वणालेखाि (वणयपटाि) चदसिाि िसे चभन्न िरंगलाबंीिे 
वणय शुभ्र प्रकाशाि आढळिाि. 
 

whole number पूणांक 
 

(पाहा integer) 
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whole number rule पूणांक-नियम 
 

चकत्येक घटनामंध्ये घटक द्रव्ये पूणांकानंी भाग घेिाि त्यासबंंधीिा चनयम. उदा॰, रासायचनक 
संयुगे. 

 
width रंुदी 
 

(पाहा breadth) 
 
Wienʼs displacement constant व्हीि याचंा अपसिण स्स्ििाकं 
 

या स्स्थराकंािे मूल्य ०·२८९२ सेंचटमीटर अंश येवढे असून िो व्हीन याचं्या अपसरण चनयमाच्या 
गचणिी रूपाि आढळिो. 

 
Wienʼs displacement law व्हीि याचंा अपसिण नियम 
 

हा चनयम प्रारणासंबधंी आहे. कृष्ट्णकीय पदाथािून चनघणारे प्रारण चभन्नवणीय असिे िेव्हा ज्या 
िरंगलाबंीशी प्रारणािी िीव्रिा कमाल आढळिे त्याबदल हा चनयम आहे. ƛm = a/T म्हणजे 
कमाल िीव्रिेशी असणारी िरंगलाबंी चनरपेक्ष िपमानाच्या व्यस्ि प्रमाणाि आढळिे. अशा वळेी, 
ƛm (िरंग लाबंी) मायिोनमध्ये आचण T (िपमान) चनरपेक्ष अंशाि मोजावयािे, a = व्हीन 
अपसरण स्स्थराकं, यािे मूल्य ०·२८९२ सें. मी. अंश. 

 
Wilson cloud chamber नवल्सि बाष्ट्प-कोिि 
 

(पाहा cloud chamber) 
 
Wimshurstʼs machine स्व्हमशिष नवदु्यत् जिक 
 

स्स्थर चवदु्यत उच्चय चनमाण करण्यािे एक चवशिेिः घियण आचण यावर आधारलेले यंत्र. 
 
Wolfram, Wolframium व्होल्फ्राम, व्होल्फ्रानमअम 
 

टंग्स्टन या मूलद्रव्यािे वैकस्ल्पक नाव. 
 
Wollaston prism वोलॅस्िि नचनि 
 

प्रकाशािे प्रिल-चदशादेशन घडवनू आणण्यासाठी वापरावयािे एक साधन. हे क्वाटयझ् पासून 
बनचवलेल्या चत्रधारी चििीिे असिे. 
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work कायष, काम 
 

पदाथावर पे्ररकािी चिया झाली म्हणजे त्याच्याि गिी चनमाण होिे. अशा वळेी ‘पे्ररकʼ आचण 
‘पदाथय जेवढे अंिर सरकिो िेʼ यािा अचदश गुणाकार म्हणजे कायय. यामध्ये काळािा संबधं येि 
नाही. कायय फुट-पौंडमध्ये ककवा ग्राम-सेंचटमीटरमध्ये ककवा चकलोग्राम-मीटरमध्ये मोजिाि. 

 
X 
 

कोणिेही हॅलोजेन ककवा ॲचसडमूलक दशयचवणारे चिह्न. 
 

x-axis x-अक्ष 
 

काटकोनी चनबधंनव्यूहािील आडवा अक्ष. 
 
x-coordinate भुज 
 

abscissa या अथी. 
 
x-radiation क्ष-प्रािण 
 

(पाहा x-rays) 
 
x-ray क्ष-नकिण 
 

चवदु्यत किुयकीय प्रारणािा एक प्रकार. यािंी िरंगलाबंी फार सूक्ष्म असिे, सुमारे १०-१० िे १०-७ सें. 
मी. डब्ल्यू. के. राटंगेन यानंी १८९५ साली शोधून काढले. क्ष-चकरण अचिशय पारगामी असिाि. 
बहुिेक सवय घनपदाथािून चनरचनराळ्या प्रमाणाि िे आरपार जाऊ शकिाि. त्यामुळे त्याच्या 
मागावर आयनीभवन घडिे. फोटोकािेवर त्यािंा पचरणाम होिो. चवचशष्ट प्रकारच्या पडद्यावर 
त्यािंा आघाि झाला िर पडद्याि प्रस्फुरण होऊन िो प्रकाचशि होिो. धावत्या इलेक्रानाचं्या 
मागाि ठेवलेल्या अडथळ्यावर (पडद्यावर) त्यानंा अटकाव झाला िर त्या जागी क्ष-चकरण 
उद्भविाि. वगेवान इलेक्रानामधील जेवढी शक्िी त्या चठकाणी शोिली जािे, िेवढ्या मूल्यािी 
शक्िी क्ष-चकरणरूपाने बाहेर पडिे. मानवी शरीरावर जर क्ष-चकरण जास्ि प्रमाणाि पडू चदले िर 
िे घािक ठरिाि. वैद्यकाि या चकरणासंाठी राटंगेन चकरण हा पाचरभाचिक शब्द जास्ि प्रिाराि 
आहे. 

 
x-ray analysis 
 

(पाहा x-ray crystallography) 
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x-ray crystallography क्षनकिणद्ािा स्फनिक-दशषि 
 

स्फचटकािील चनरचनराळ्या प्रिलाि चनयचमिपणे माडंले गेलेले अणू चववियन-जालकाप्रमाणे 
वागिाि. क्ष-चकरणाच्या साहाय्याने (वणयलेख पििीने) अशा जालकािी िपासणी केली म्हणजे 
जालकािील अणुरिनेसंबधंीिी मोजमापे करणे शक्य होिे. ही कल्पना प्रथमिः माक्स फॉन 
लाऊए यानी १९२१ साली माडंली. स्फचटकािील अणरुिना चनचिि करण्यािे हे एक प्रभावी 
साधन आहे. 

 
x-ray diffraction क्ष-नकिण-नवविषि 
 

(पाहा Debye-Scherrer-Hull method) 
 
x-ray goniometer क्षनकिण कोिमापक 
 

स्फचटकािील चभन्न वैदु्यदीय अक्षािंी चनचििी करण्यािे, आचण क्ष-चकरणाचं्या परावियन-गुणावर 
आधारलेले, एक उपकरण. स्फचटकािील (चभन्न चदशाशी काटणाऱ्या) अणुरचिि प्रिलावरून क्ष-
चकरणािें चनयचमि परावियन झाल्याकारणाने प्रिलाचं्या चदशा ठरचवणे शक्य होिे. 

 
x-ray micrography क्ष-नकिण-सूक्ष्मलेखि 
 

क्ष-चकरणाचं्या साहाय्याने आचण चवशिे पििीने घेिलेल्या फोटोवरून सूक्ष्म दशयन शक्य होिे. 
 
x-ray photography क्ष-नकिण फोिोलेखि 
 

क्ष-चकरणािंा उपयोग करून फोटो घेणे. वैद्यकाि या पििीिा फार उपयोग होिो, 
धािुचवज्ञानािही होिो. 

 
x-ray spectrograph क्ष-नकिण वणषलेखक 
 

क्ष-चकरणािें साहाय्याने स्फचटकािील चववियनावर आधारलेला वणालेख. 
 
x-ray spectrometer क्ष-नकिण वणषमापक 
 

(१) क्ष-चकरण चनमाण करून त्यािील ठराचवक िरंगलाबंीिा उपयोग करून, वणालेख काढणारे 
उपकरण घेणे. 
(२) स्फचटकाचं्या परीक्षणासाठी वापराि असलेली क्षचकरण साचहत्यािी माडंणी व उपयोग. क्ष-
चकरणाने वणालेख घेण्यािे साधन. 
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x-ray spectrum क्षनकिण वणषपि 
 

क्ष-चकरणािील चभन्न कंप्रिाचं्या अथवा िरंगलाबंीिा वणय पट. कोणत्याही पदाथािील चवचशष्ट क्ष-
रेिा त्या पदाथावर इलेक्रानािंा आघाि झाल्यामुळे चनमाण होिाि. 

 
x-ray tube क्ष-नकिण िनलका 
 

चवदु्यत शास्त्रािील एक चवचशष्ट प्रकारिी चनवाि नळी. चहच्यािील चरक्ििा १०–३ चम. चम. येवढी 
असिे. चनमाण झालेले इलेक्रान धािुमय अडथळ्यावर आदळिाि व त्यािून क्षचकरण उद्भविाि. 

 
x-ray vacuum क्ष-नकिण निक्ििा 
 

०·०१ चम. चम. पेक्षा आिील वायूिा कमी दाब असलेली चरक्ििा. 
X unit (XU) x-एकक. क्ष-नकिण एकक 
 

िरंगलाबंीिे एकक. 
१ XU = ०·००१ Å= १०-१० चम. चम. 

 
Xe 
 

झेनान मूलद्रव्यािे रासायचनक चिह्न. 
 

Xenon झेिॉि 
 

आविी कोष्टकािील शून्य गटािले शनू्यसंयुजी वायुरूप मूलद्रव्य. दुर्ममळ वायूंपकैी एक. रॅमसे 
आचण रॅव्हसय यानी १८९८ साली शोचधला. आणव िमाकं : ५४; आणव भार : १३१·३; चवलयकबदु : 
-११२० सें॰; क्वथन-कबदु : -१०६·९° सें॰; घनिा : ५·८५ ग्राम/चलटर; वािावरणािील चवपलुिा : 
१७ x १०७ मध्ये १ भाग. चिह्न Xe. 

 
xeroradiography 
 

नेहमीच्या फोटोचफल्मऐवजी चवदु्यत वाहक धािूिा िक्िा वापरल्यामुळे, कायम ठसा चमळचवणारी 
आचण वगेवान फोटोपििी. 

 
XU 
 

x एककािे सचंक्षप्ि रूप. 
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Y 
 

इचरअम मूलद्रव्यािे रासायचनक चिह्न. 
 
y-axis  y-अक्ष 
 

काटकोनी चनबधंन-व्यूहामध्ये उभा अक्ष. 
 
y-coordinate कोिी 
 

ordinate या अथी. 
 

Y-particles ‘वायʼ कण 
 

(पाहा hyperons) 
 
Yagi aerial 
 

संवह ज्योचिःशास्त्राि वापरले जाणारे एक चवचशष्ट प्रकारिे आकाशीय. 
 

Yb 
 

इटर्मबअम मूलद्रव्यािे रासायचनक चिह्न. 
 
yield point स्खलि भबदु 
 

पदाथावर दाब लावला असिाना, काही एका मूल्यापेक्षा िो जास्ि झाल्यास पदाथाला िाण सहन 
होि नाही व त्याि चवकृिी चनमाण होिे. ज्या दाबाि चवकृिी येऊ लागिे त्या दाबमूल्याला 
स्खलनकबदु म्हणिाि. 

 
Youngʼs modulus यगंचा गुणाकं 
 

स्वाग्रहािी मयादा न ओलाडंिा, दाबािे सबंंचधि िाणाशी गुणोिर. िाणला गेल्याने लाबंीि 
पडणाऱ्या फरकावरून यंग गुणाकं ठरचवण्याि येिो. 

 
Yt 
 

इचरअम मूलद्रव्यािे एक पयायी रासायचनक चिह्न. 
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ytterbium इिर्टबअम 
 

आविी कोष्टकािील दुर्ममळ गटापैकी चत्रसंयुजी धािूरूप मूलद्रव्य. माचरन्याक यानी १८७८मध्ये 
शोचधले. आणव िमाकं : ७०; आणव भार; = १७३·०४; चवलयकबदु; १८०० सें. चिह्न : yb. 

 
yttrium इनरअम 
 

आविी कोष्टकािील चिसऱ्या गटािील चद्वसंयजूी धािुरूप मुलद्रव्य. गाडोचलन यानी १७७४ मध्ये 
शोचधले. आणव िमाकं : ३९; आणव भार : ८८·९२; चवलयकबदु : १४९०० सें; सापेक्ष घनिा : ३·८; 
चिह्न : Y 

 
Z 
 

अणुगभािील प्रोटानसखं्या. 
 
z-plane 
 

(पाहा Argand diagram) 
 
zeeman effect त्छेमाि पनिणाम 
 

िीव्र किुयकीय के्षत्रािा वणयरेिावंर होणारा पचरणाम. प्रकाशािे उगमस्थान िीव्र किुयकीय के्षत्राि 
ठेचवले असिा (वणा लेखािील) एका रेिेऐवजी िीन ककवा जास्ि रेिा (चवभागणी होऊन) चनमाण 
होिाि. जेव्हा िीनि आढळिाि िेव्हा त्या घटनेला सामान्य त्छेमान पचरणाम म्हणिाि. जास्ि रेिा 
आढळिाि िेव्हा चवचित्र त्छेमान पचरणाम म्हणिाि. 
 

zero-gravity गुरुत्वाकिषणाचा अभाव 
 

(१) जेव्हा पदाथय गुरुत्वाकियणाच्या बाहेर असिो िेव्हा. 
(२) कसलाही प्रचिबधं न होिा घडणारी गचि. 

 
zenith ख-स्वस्स्िक 
 

चनरीक्षक उभा असिो त्या स्थानापासून चक्षचिजसमािंर प्रिलावर लंब काढला असिा िो 
भगोलाला जेथे चमळिो िो (डोक्यावरिा) कबदू. याच्या उलट चदशचे्या कबदूला अधःस्वस्स्िक nadir 
म्हणिाि. 
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zero शून्य 
 

‘काही नाहीʼ या अथी शनू्य हा शब्द गचणिाि वापरिाि. चिह्न : 0. स्विंत्रपणे या चिह्नाला काहीि 
मूल्य नसिे. परंिु इिर अंकाच्या बरोबर चलचहले गेले म्हणजे त्याला स्थानपरत्व ेमूल्य प्राप्ि होिे. 

 
zero of a function 
 

जेव्हा एखाद्या फलािे मूल्य शून्य होिे, त्या वळेिे स्विलािे मूल्य. 
 
zero order reaction 
 

काही रासायचनक चवचियािंा वगे, त्याि भाग घेणाऱ्या चवचियाशील घटकाचं्या संहिीने अबाचधि 
राहिो ककवा संहिीशी असबंंचधि असिो अशा चवचियानंा शून्य दजाच्या चवचिया म्हणिाि. हा 
चवचिया वगे अिल असिो ककवा दुसऱ्या कोणत्यािरी कारणावर ककवा पचरणामावर अवलंबून 
असिो. 

 
zero-valent शून्यसंयुजी 
 

चवचियेि भाग न घेणारी व (कोणाशीही) संयोग न होणारी ककवा संयुजाहीन अिेिन मूलद्रव्ये 
दशयचवणारी संज्ञा. 

 
Zeta झीिा 
 

“झीरो एनजी थमोन्यूस्क्लअर असेंब्ली” यािे संचक्षप्ि रूप. अगदी थोड्या काळाि ५० लाख अंश 
सेंचटगे्रट िपमान चनमाण करून त्याि िपमान आधाचरि आणवीय संघटन घडवनू आणणारे 
उपकरण. 

 
zinc जस्ि 
 

आविी कोष्टकािील दुसऱ्या गटािले चद्वसंयुजी धािुरूप मूलद्रव्य. आणव िमाकं : ३०; आणव भार 
: ६५·३८; चवलयकबदु : ४१९·४० सें॰; क्वथन कबदु : ९१०० सें॰; सापेक्ष घनिा : ७·१४; चिह्न : Zn 

 
zirconium नझकोनिअम 
 

आविी कोष्टकािील िौर्थ्या गटािले धािुरूप मलूद्रव्यक्लापरोथ यानंी १८७९ मध्ये शोचधले आचण 
बझेचलअस यानंी १८२४ मध्ये शुि स्वरूपाि आणले. आणव िमाकं : ४०; आणव भार : ९१·२२; 
चवलय-कबदु : १७५०० सें॰ पेक्षा वर; सापेक्ष घनिा; ६·५. चिह्न : Zr 

 
 



 अनुक्रमणिका 

Zn 
 

जस्ि या मलूद्रव्यािे चिह्न. 
 
zone of one base 
 

दोन समािंर प्रिलानंी गोलािा छेद घेिला असिाना त्यािील भागाला कटी म्हणिाि. परंिु जेव्हा 
दोहोपकैी एक प्रिल स्पशयप्रिल असिे िेव्हा िी कटी एकाि आधारािी आहे असे म्हणिाि. 

 
zonal aberration 
 

(पाहा coma) 
 
Zr 
 

चझकोचनअम मलूद्रव्यािे रासायचनक चिह्न. 
 
zwitterion 
 

धन आचण ऋण चवदु्यत उच्चय धारण करणारा आयन. यालाि amphoteric ion आचण dipole ion 
म्हणिाि. 
 

zone कनि 
दोन समािंर प्रिलानंी गोलािा छेद घेिला असिाना त्यािील भाग. अशा प्रिलानंा आधार-प्रिल 
म्हणिाि. 
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 अनुक्रमणिका 

शब्दसूनच 
 
महािाष्ट्र शासि आनण महािाष्ट्रािंील नवद्यापीठे याचं्याकंडूिं ियाि होि असलेल्या एकरूप पनिभािेिील 
नभन्न शब्द कंसािं दाखनवले आहेि. 
 
अंक अग्रस्स्थचि  अणुभट्टी अंिःस्पशय  
— मुख्य — पििीिी माडंणी  , अचि 
— लेखनपिचि अिल  — उत्पचि  — िप्ि बाष्ट्प  
अंकगचणि — प्रमाणािंा चनयम  —, मन्दाचयि  — िापन  
अंकन — प्रवगे  अणुरिनेंि मूलकण  — िृप्ि चवद्रव  
— करणे (अिूक)  अण्वीकरण  — िृस्प्ि  
— दोि अिूकिा , अंिःपूचरि — देशन  
— पिचि अिूकपणा  अंिकबदु  — पचरसारी चवद्रव  
— पिचि मूलाकं अँचटना  अंिर्- — चरक्ि  
अकल्य अँचटन्यरूान अंिगयि कोन  — वाहकिा  
— सखं्या अँचटन्यरूीनो अंिगयि परावियन  — शीिना  
— अंकात्मक गुणक अँचटप्रोटान अंिर् घियण  — श्राव्य  
— स्थळ अँचटमनी अंिर् दमन  — श्राव्य जव  
अकाबयनी अणु , अंिर् दशयक सूत्र  — सूक्ष्म 
— रसायनशास्त्र (अणु)  अंिदेशन  अंचिम 
अंकीय गणनयंत्र — गभय  अंिघान कबदु — िन्यिा दमन  
अकृचत्रम — शस्क्ि  अंिर  — िन्यिा प्रभाव  
— अंक —क्षुब्ध  अंिर् — पदे  
— चत्रकोणचमिीय 
गुणोिरे 

अणुगभीय  — कोन  अिीि 

 — अवच्छेद  — गोल  — अंचिमे  
ॲस्क्टनाइडस , — प्रचिया  — वृि  — अपमध्य पे्रचरका  
ॲस्क्टचनअम , — पे्ररक  — मध्य , — लघुिंरग  
ॲस्क्टनोन  — भचडमार  अंिवयि  — सूक्ष्मिूणय  
अखंड — रिना — ििुभुयज  — सूक्ष्मदशयक  
— फल  — रसायनशास्त्र  — िौकोन  अिुट फल  
— वणयलेख  — वस्िुमान  — बहुकोन  अत्युत्िमी प्रचिया  
— संघ  — वास्िव शास्त्र  — कभग  अचदश (नाम)  
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— स्स्थचि  — चवदलन  अंिवेधन  — गुणाकार  
— स्थािंर  — चवदु्यत-उच्चय  (अंिवेशन)  — फल  
अंगभिू प्रारण क्षमिा  — शस्क्ि  अंिव्युयत्िम कोन  — राचश  
अंगभिू शस्क्ि  — शस्क्िचनर्ममचि  अंििि कबदुपथ  अदीप्ि प्रदेश  
अगोलीय चभग  — संघटण  अंिर्मलचखि  अदीप्ि (चवदु्यत) प्रवाह  
अग्र — समघटक  अंिस्िियण  अधःस्वस्स्िक  
अग्रविा (चदग्)  —समभार  अंिचस्त्रज्या  अचधक  
    
अचधकिम (नीि) 
अवबंध 

— अनुचसिािं  अपगमन कोन  अपास्िीय फले  
 

 अनुचसचि  (अपघटन)  — लागचरिम  
(अचधकाचधक)  अनुस्स्थि  (अपघियण)  अपूणय चद्वघाि  
अचधिमण यंत्र  अनुस्फुरण  अपिय  अपूणांक  
अचधगुणोिर  — दशयक  अपिलन  — पदावली  
अचधव्होल्टिा  — शील पडदा  (अपनि)  — पदे  
(अचधशोिण)  अनुस्फुचरि चदवा  अपमध्य पे्ररक  

— पे्रचरका  
—, लोपणारा  

अधोपसारी  अनेक अपूणांकी समीकरण  
अनंि  — रूपिा  अपमाजयक  अप्रकट 
— श्रणेी  — वणय समीकरणें  (अपररूप)  — उष्ट्णिा  
(अननीक)  — सरी  अपचरचमि  — शस्क्ि  
अनन्िोपगा  — संबंध  (अपचरष्ट्कृि)  अप्रकाचशि भाग  
(अनकबदुक)  अनैकाग्रिा  अपरूपक स्फचटक  अफेनद जल  
(अनात्मरूपी)  अन्यरूपिा  अपयययी  अफेनदिा, स्थायी  
(अनायन)  अन्योन्य अपलंब  (अचभकें द्री)  
अचनधाचरि गुणक  — अपूणांक  ॲपलटन थर  (अचभचिया)  
अचनचिि  — गुणोिर  अपचवभाज्य  अचभगमन  
— गुणक  — प्रवियकत्त्व  (अपसृि)  — कोन  
— संकचलि  — प्रवियक युग्म  अपस्रण  — वृि  
— समीकरणािा व्यूह  — प्रवियन  अपसव्य अचभगामी  
अचनचिििा चसिािं  — संबि (चव.)  (अपसमान्य)  — कभग 
(अनुकूलन)  — संबि प्रमाणें  अपसकरण  अचभमध्य 
अनुिम  — संबििा  — प्रभाव  — कोन  
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(अनुघचट)  — स्थानािंर 
(िमािंर)  

— माध्यम  — पे्ररक  

अनुिलन असणे  — स्थानािंर चनयम  अपस्कचरि स्स्थचि  अब्ज  
अनुजाि  अन्वस्ि  (अपक्षरण)  अचभमुख श्रेणी, 
— एकक  — अक्ष  अपायय चसचि  अचभमूल्य  
अनुिरंग  — कें चद्रका  अपाययिा  (अचभरूपािंरण)  
(अनुपाि)  — चिचि  अपास्ि  (अचभव्यस्क्ि)  
(अनुप्रावस्था)  — वगे  अनुअक्ष (अचभसारी)  
अनुबि-कोन  — चशरोकबदु  — अनुअक्षािे अधय  अभ्युपगम  
— घटक  अन्वस्िीय — अन्वस्िीय  अभ्रक  
अनुभवपूवयक चनष्ट्किय  — अपास्िाकृचि 

— आरसा 
— परावियक 
— चववृिाकृचि 

— आकृचि अन्वस्िीय अभ्रष्ट चद्वघािीय 
अनुभिू-वि   विपृष्ठ  
— समीकरण  — कें चद्रका  अमयाचदि समीकरणें 
अनुमान , — चिचि  अमाइड  
(अनुयोजन)  अन्वायाम वणीय — प्रचियोगी अक्षाधय अमाइन  
अनुलेखन  चविलन   अमाइल  
अनुवर्िन  अन्वालोप  — मध्य  अमायकोन  
(अनुशीिन)  अन्हायड्राइड  — चशरोकबदु  ॲचमडो  
अनुिंग  (अपकेन्द्री)  अपास्िीय  ॲचमनो  
अनुिंगी चिया  अपगमन  — घािकरण  — अम्ल  
अमीलनीय  अलग  अवयव चसिािं  (अशिे भाजक)  
(अमूिय)  ॲलम  अवरनाद  अश्मीभवन  
अमेचरचसअम  ॲलॉय स्टील  अवरेचखि  अश्रुचि (संवादी) 
अमोचनअम  ॲर्मलफॉचटक  अवरेिा  गुणोिर  
अमोचनया  ॲलो- अवरोध  अष्टकोण  
— चवच्छेदन  अलोही धािू  (अवलंचबि)  अष्टपृष्ठक  
अम्ल , अल्क , अवलयाकृचि (अवलयी)  —, सुिम  
— चमचि  — धमी-, अवचशष्ट अष्टम  
— संख्या  — धािु  — आयनीभवन  असंकोच्यिा गुणाकं  
अम्लाचर  — चमचि  — किुयकत्व   अंसिमा  
अरवकी  — संयुग  — दमन  — प्रचिया  
अरा  अल्काइन  — वस्िु  — फरक  
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— वगे  अल्कालॉइड  — चवदु्यि  — वि  
ॲचरल  अस्ल्कन  — शिेप्रवियन  (असंगि), 
अरीय वगे  अस्ल्कल  अवष्टंभ  असत  
अरीय शिाशं  अस्ल्कल हलाइड  अवसादन  असत अक्ष  
अरोमचॅटक-अम्ल  अस्ल्कचलन  (अवसामान्य)  — एकक  
— संयुग  अल्केन  अवस्थादशयक — प्रचिमा  
अगय  अल्पक  समीकरण  — वि व पृष्ठ  
अिी दीप  अल्पकोणी चवकंरण  अवस्थािंर, — संख्या  
अथयपूणय अंक  अल्पाशं   (असंििक)  
अथयशास्त्रगचणि  अल्युचमनम अवस्पर्मशका  असंदचमि िरंग  
अथयस्, दुर्ममळ  अवकाश  अवास्िव समीकरण  असमिोल 
अधय — काल  अवाहक  (असमचमिी)  
— आयुष्ट्य  —, खोल  अचवभाज्य  असि रूप  
— कोण को-ज्यासूत्र  — गण  — अंक  — स्फचटक  
— कोण ज्यासूत्र  — जालक  — अवयव  असमा 
— कोण सूते्र  — (चवदु्यत) उच्चय  — सापेक्ष  — चदशा  
— कोण स्प सूत्र  (अविमण)  (अव्यग्रण)  असंमेय  
— गोल  अवगुणोिर  अव्युत्िमी प्रचकया  असंहि अम्ल 
— च्छेद दृश्य  अवग्रह  अव्होगडॅ्रो-अंक  असाधारण चकरण  
जाडी  — आकृचि 

— िि 
— त्रुचट 

— अभ्युपगम  असान्ि  
धािु  ॲव्होग्राम  ॲचसचटल  
पायय अंश ॲचसटेट  
वाहक  अवघािन  (—शोधन)  ॲचसड मलूक  
वृि  (अवच्छेद)  अंशिः ऊध्वयपािन  ॲचसड मूल्य  
स्स्थचिक  अविरण  — ज्वलन  ॲचसल  
अधय स्स्थर  अविरंग  — सादं्रीभवन  ॲसेचटक  
(अधयन)  (अवत्वरण)  (अंशाकंन)  — अम्ल  
अधायन  अवबंध  अशुि धािू पािाण  असेचटलीन  
(अर्मधि करणे)  अवयव  अशुि  — धािुजोड  
अर्मबअम  — पाडणे  — दोि  असेचटलेशन 
ॲस्टाचटन  आचरनिी माडंणी आदशय याचंत्रक सौकयय  आयनीभवन  
अस्स्थर (अग्रस्स्थचि)  — वायु — उष्ट्णिा  



 अनुक्रमणिका 

— मूलद्रव्य  आकंुिन — वायुचवचनमय  — कोटर  
— समिोल  — पचरणाम  — चवचकरण  — गुणाकं  
अस्फचटकी  आकृचि  — चवद्रव — (चवदु्यत) वियस्  
ॲस्बेस्टास  — मध्य  आदान  — शस्क्ि  
अक्ष  ऑक्झाचलक  — पे्ररक  — स्स्थराकं  
— परािंन  ऑक्टेन  आचदकबदु आयािचकरण  
अक्षय्यिा आक्वा फोर्मटस  आदेशन  — कोन  
— चनयम  आक्वा रेचजना  — कारक गचि  — प्रारण  
— वस्िु  आक्साइड  आधार  (आयाम)  
—, शस्क्ि आस्क्सजन  — अंक  आयोचनअम  
अक्षरात्मक गुणक  — चनरास  — धािु  आयोचडन  
अक्षरी गुणक  — चवरचहि अम्ल  — भिू  — अंक  
अक्षाशं  आस्क्सडी करण  

आस्क्सडीकारक 
— रेिा  आर. पी. एम.  

— भगोलीय (चवदु्यत) वजयस्व  आरबी संख्यादशयक  
— रेिा  आंखलेले पृष्ट  आनन्त्य  आरशािी धािु  
अक्षोभस्थान  आगवीट  आंप  आरशावरील परावियन  
अज्ञाि राचश  (आंचगक)  आंपेअर आरसा  
 आघाि —िास आरोह  
आइन्ष्टाइन सरक  — प्रभाव  िासमापक  आरोही  
आइनष्टाइचनअम  
 

— मध्य  चनयम आकय दीप  

ऑइलर (चसिािं)   ऑटोक्लेव्ह  आमीटर  आर्मकचमडीज सर्मपल  
आकडे मोड  आडवा छेद  (आम्ल) — चसिािं  
आकियण आडोसा  (आम्लाचर)  आगां नैबचंधक आलेख  
(आकस्ल्पक)  आणव  आयि  ऑगोन 
आकारद  — आकारमान  —चित्र  ऑथो- 
आकार प्रमाचणि —उष्ट्णिा  (आयिन)  आद्रय घट  
— (मोजमाप)  — िमाकं  आयन  — मूल्यमापन  
चवश्लेिण , — चििी  —अंबर  (— चवद्राव्यिा)  
स्वाग्रही गुणाकं , भार  करणे  आद्रयिा 
 रिना  चियाशीलिा  — चनरोधक  
आकार मान  —वस्िुिा  —जचटल  — मापक  
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— मध्य  —वस्िुिा एकक  —परस्पर चवरोध — सापेक्ष  
—, सीमा  —व्यास  —मापक  आसेचनक  
आकारमानानुसार आंिर कोण  —रूप देणे  आलग  
(आकारमानी)  —ग्रह व अवकाश  —संिलन  आलगि 
आकायय पदाथय  —दीर्मघका अवकाश  संहचि   
आकाययिा  —पृष्ठ  चवरोध  — कारक  
— जन्य प्रवाह  ‘आंिीलʼदशयक उपपद  आयचनक चवचिया  — गुणक  
— चवकृचि  आदशय —चवस्थापन  — मापक  
आकाशीय  —द्रायु  —वृि  आलंब  
आलेख इटर्मबअम  उच्चिर प्रिलवि  उदे्वध, ऊनिम  
— चित्रण  इचरअम  उच्च प्रवर नाद  उदे्रचखि  
आल्कोहोल  इंचडअम  उजव्या पंजािा चनयम  उदे्रिा  
— बिी  इिस्िि; स्थापन  उडून जाणारे  (उद्वचलि)  
चवच्छेदन  इंद्रधनुष्ट्य  उणे  उन्नि अंश  
आस्ल्डहाइड  इंचद्रय चवज्ञान  उिार — कोण  
आल्फा उत्सजयक  इंधन उिार —कोण  
आल्फा कण  —पेचशका घट  —कंप्रिा  —मापक  
— चकरण  — वायु  (उत्कें द्र)  (उन्नयन)  
— ऱ्हास  इन्व्हार  उत्खाि इधंन  उस्न्मचि, संकलनािी  
आल्बुमेन इयिीकरण 

इयिीकृि 
उिम स्फचटक  उपअक्षीय  

आवरण  उिर  —चकरण  
—, एफ  इयदीक्षण  —उद्योि  उपकरण साधना  
आवयि  इचरचडअम  —दशी किुयकीयअग्र  उपकरणािील िूक  
— दशाशं  इचलचनअम  — पद  उपचनधारक  
— प्रवाह  इलेक्रम  उिेजक  उपपतचि  
— वाहकिा  इलेक्रान  (उन्नचि)  (उपप्रमेय)  
— श्रेणी  — उच्चय  उत्पचि  उपप्रलंब  
आविी कोष्टक  — उत्सजयक  — अणुभट्टी  उपमेरूिी भचूम 
— घटक  — उत्सजयन  उत्पादक फल  (उपसाधन)  
आवृििा  — उपकरण  (उत्पे्ररक)  उपश्राव्य  
— बहुकोण  — कवि  (उत्प्लावकिा)  उपचसिािं  
— सापेक्ष  — दुर्मबण  उत्सगय उपारुण प्रारण  
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आवृचि  — प्रकाशचवज्ञान  — नचलका  उंबरठा  
— काळ  — रिना (अणु)  उत्सजयकिा  उभयधमी, 
— घटक  — चवज्ञान  उत्सजयन  — ऑक्साइड 

— आयन — घटकिा  — व्होल्ट  — प्रभाव (त्वरा)  
— घटकी  — सूक्ष्मदशयक  — वणयपट  उभय प्रचिरोधी 

— जल  
— चवचियाकारक 
— चवद्रव 
— क्षमिा 

— समंकरण  इक्षुजा  उत्के्षपण  
(आंचशक)  ईथर  उत्के्षप चवज्ञान  
आंचशक संयोग  ई-फल  उदकदे्विी  
(आसस्क्ि)  — वि  उदकरागी  
आसंग  — समीकरण  उदग्र  (उभयाग्र)  
आसेचटक ॲचसड   उदासीन  उष्ट्णिा चवरोधक  
(अस्स्थ)  उग्रिपमापक , — ज्योि  — चवरोधक पदाथय  
(आस्थचगि)  —, रोधयुक्ि  — चवद्रव  — चवरोधक गुणाकं  
 —मापन शास्त्र  उदासीनीकरण  —चवरोध-गुणाकं  
इंि पौंड  उंिवटे  — उष्ट्णिा  — संिमण गुणक  
इंि टन  उंिावरिी हवा  उदाहरण  — संबंध  
इंि, वृिीय  उचिि संकलक  उिीपन  — सामर्थ्यय  
इंजन  उंिी मापक  उिीप्ि  उष्ट्णिाजन्य इलेक्रान 
इंटर  उच्चिर गचणि  उदं्वध   
उष्ट्णिाजन्य-किुयकीय ऊष्ट्णीय-वहन 

— वाहक 
— वाहकिा 
— चवचकरण पिचि  
— चवगमन 
— चवदलन 
— चवदु्यत्पे्ररणाशस्क्ि 

ऋण प्रवगेन एकरूप होणे  
पचरणाम  — प्रस्थ  एकरूपिा  
— दमन — प्रस्थ प्रभा  एकरूपी  
— दीपन  — राचश  एकरूपी कचलल  
— चवदु्यत घटक  — चवदु्यत  एकरेणधुारी  
— पिचि  — (चवदु्यत) उच्चय  एकरैणवचवचिया  
— पचरणाम  — चवदु्यिी  एकवणी  
— पे्ररणाशस्क्ि  — चवश्लेिण  — चवचशष्ट उष्ट्णिा  एकचवध  
— चवदु्यदीय 
उग्रिपमापक 

— चवके्षपक  — संयुजा  एकचवध चनदेशन  

 — वगे  ऋणाग्र  — प्रवगे  
— चवदु्यत श्रणेी  — वगेवान न्यरूान  — चकरण  — वृिीय गचि  
उष्ट्णप्रारण शोिकिा  — संिमण  — समीप अप्रकाचशि एकचवके्षपी  



 अनुक्रमणिका 

उल्लंघन  — स्स्थरिा  भाग  एकवृिीय  
(ऊजा)  ऊष्ट्म-अणुगभीय ऋणायन  — कबदु  
ऊनिम उब्दंघ  चवचिया  ऋिुमान शस्त्र  एकशृगं-वि  
(ऊध्वयिामापी)  — उपिार   एकसमस्थानीयरूपी  
ऊध्वयपचिि  — उपिारक्षम सचंमश्रण एक  एकसयुंजी 
ऊध्वयपािन   एकं  — चवदु्यत चवच्छेद्य  
— यंत्र  — गचिक  एक-अणुक  एकसरी  
—, चवघटनी  — गचिक वियस्  एकक  — साधंणी  
ऊर्मम , — गचिकासंबधंी — रिना  एकसहस्त्राशं  
ऊष्ट्ण चनयम  एककें द्र  एकसूत्रणा  
— रसायनशास्त्र  — ग्राही  एकघटकी व्यूह  एकाकी कबदु  
—रासायचनक 
समीकरण 

—दायी  एकघािाकंी पदावली  एकाग्र भगं  

 — न्यूरान  — फल  एकाग्रिा  
— संपत  — चवकारी  एकििीय  एकाणुक  
— स्वाग्रह  — चवचिया एकत्र करणे  (एकािंर)  
ऊष्ट्णीय — स्वाग्रही  एकत्रीभवन  (एकािंचरि)  
— आकंुिन  एकदशाशं  एकादशकोण  
— आयनीभवन ऋजुकरण  एकचदशाचदष्ट  एकान्िर वृिखंड  
— ओहम ऋजुकृि  एकधारक  एकाशंी अपूणांक  
— ग्लानी ऋण, एकपदी  एकीकरण, 
— दमन  — आयन  एकपृष्ठ अपास्िीय  एंगष्ट्रोम एकक  
— धारणा  — उच्चय  एकप्रिलीय  — एट  
— न्यूरान — करणे  एकमध्य गोल  एंरोपी  
— पारगमन  — कोन  — वृिें  — फल  
— प्रकमण 
 
— प्रवहण 
— प्रसरण 

— दल  
 

एकमात्री (चवन्यास)  एचडसन पचरणाम 

— चनदेशक  एकरूप  एथानोल  
— नेचत्रय (कभग)  — आकृत्या  एंथास्ल्प  

— प्रारण  — प्रभा  — कोन  एचथल  
— मूल्य  — प्रवगे  — समीकरण  — आल्कोहोल  
— रोध  — प्रवगेक  — स्थायु  — गण  
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एन्झाइम  आकारमानी घनिा  किुयक अग्र  किुयकीय चवष्ट्यंदिा  
एचरअल  —, मूलभिू  — (जन्य) आकारभेद — संकोच्य  
एस्-अग्र  — रूपािंर   — संचमश्र धािु  
एस्टर  — वगे  किुयकत्त्व  — सरणी  
— ियार करणे/होणे  कणािंी जमवणूक  — नाहीसे करणे  — स्स्थचिक  
ऐक्य कचणक  —, पृर्थ्वीिे  — स्त्रोि घनिा  
ओझोन   किुयचकक  — स्त्रोि रेिा  
— आवरण  — मय  किुयकीकरण  —स्वाग्रही शस्क्ि 
ओडोमीटर  (कचणत्र)  — गुणक  — के्षत्र  
ओिणे, चनवळी  कणीभवन  — िीव्रिा  — के्षत्र प्रभाव  
ओला करणे  कचथल  — िृस्प्ि  — के्षत्र मापक  
ओलावा कॅथेटोमीटर  — वि , कल  
— आणणे  कॅथोड चकरण  किुयकीय अग्र  कलिे दृश्य  
ओचसल्लोग्राफ  — दृश्य पृष्ठ — अग्र एकक  कलिेपण  
ओलीक अम्ल  — नचलका  — अवग्रह  कलन  
ओस्टेड  कॅथोचडक — अवग्रह आकृचि  कलनीय राचश  
ओस्टवाल्ड चनयम  कॅथोलाइट  — अवशिेविा  कॅलरी 
ओहम कनाल चकरण  — िीव्रिा  — मापक/मापन  
— चनयम  कंप , — िृस्प्ि  कस्ल्पि  
— मापक  कपट रेिा  — चदग्सूचि  कचललवृचि कण  
— सदृश चवरोध कंपन  — चदशादेशन  — पदाथय  
 — होणें  — नचि  — चवद्रव  
(कंकण)  कंपास  — पचरबल  कॅचलफोर्मनअम  
कच्चा डाख लावणे  कंप्रिा  — पचरवलन कल्य  
कटावणी  — पट्टा  —(चदशाचदष्ट — फल  
(कटायन)  — वाटप  प्रकाशािे)  — संख्या  
कचट  — संस्करण  — पाययिा  कॅल्शम  
कचटबंध-उंिी  (कमान)  — पाययिा गुणक  कॅस्ल्सभवन  
कॅरेनाइट  कमाल दाब  — प्रचिष्टंभ  कवि 
कठीण चदशा  कॅरट  —प्रवणिा  कंस, 
 — प्रारण  करणी — प्रवियन  — कोच्छेद  
कडकपणा  — कृि  — प्रवियन रेिा  — कोज्या  
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कँडल ककय टक  — पे्ररक — कोन  
— मीटर  कणय — पे्ररक रेिा  — कोभजु  
— पावर  कणाधाचरि माचपका  — पे्ररणा शस्क्ि  — कोस्पशय  
कडे  कियर  — मध्यमंडळ  — ज्या  
(कडे)  — गुणक — चमश्रधािु   — लाबंी  
कण, — दाब  — रसायन शास्त्र  — व्यु-कोभजु  
— आकारमान , — प्रभाव  — विोभेद  — स्पशय  
— आकारमानी कियरण  — वादळ  कंससम चिह्न  
वाटणी  किुयक  — चविुववृि  कॅचसओचपअम  
    
कळ  कायय प्रवण करणे  चकरणोत्सारी श्रणेी  कें द्र गुणोिर  
कक्षा  — प्रवणिा  — समिोल  — जमचवणे  
कक्षीय इलेक्रान , — प्रवणिा श्रणेी  — समस्थानीय , कें द्रगामी जीवा  
 — प्रवणशील शस्क्ि   कें द्रयोगी रेिा  
कािंसम  काल अवकाश  — स्िर  कें द्रािंर कभगािें 
काटकोन  कालखंड दशयक  चकचरट  कभगव्यास गुणोिर  
— िौकोन  कालमापक, सूक्ष्म  चकशोफ प्रारणचनयम  कें चद्रक  
— चत्रकोण  काललेखक  चकलाटन  कें चद्रका  
काटकोनािं कालुरोन  चकलो , (कें द्रीय)  
काचठन्य  काव्हाचलए चसिािं  — कॅलरी  (कें द्रीय बल)  
— दशयक काचसनी ओव्हल  — ग्राम  केप्लर चनयम  
— मापक कॉस्मोरोन  — मीटर  केर पचरणाम  
— श्रेणी चकमान 

कालावचधचनयम 
— वॉट  केस्ल्व्हन (माप) , 

काडं   — वॉट िास  केवल  
काम  चकरण चवज्ञान  — व्होल्ट  — अचभगमन  
कॉमा  चकरण स्पशी वि  —व्होल्ट आंपेअर  — असत  
कॉम्पॅक्ट  चकरणोत्सार, — सायकल  — गुणक  
कॉम्पटन इलेक्रान  —, कृचत्रम  कीटो- केवल गचिक  
— पचरणाम  — जन्य  कीटोन  — चवष्ट्यंचदिा  
(कारणिा)  — जन्य ऱ्हास  — आल्कोहोल  (केचशकत्त्व)  
काटेचशअन ओव्हल  — िपदीपन  कीटोल  कोक  
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कानो िि  — प्रकाशीय दीपन  कील दीस्प्िमापक  कोच्छे 
काबयन  — रसायन शास्त्र  कील वणयलेखक  — वि  
— आकय   — लेख  कुजणे  कोज्या 
— िि  — स्स्थराकं  कंुडचलनी  — चनयम  
— डायाक्साइड... — संरक्षण  कुरंुद  — वि  
— चनरास  — सूक्ष्ममापक  कूट  — सूत्र  
— मोनॉक्साइड  चकरणोत्सारी  कूलोम कोचट 
— स्टील  — उत्सगय  — चनयम  कोचटकोन  
काबयनी  — कुल  — मापक  कोण 
— अम्ल  — समस्थानीय  कृचियोग  — गुणोिर  
— रसायन शास्त्र  — दीपन  — मूल  — भजुा  
काबाइड  — द्रव्ये  कृत्य  — महिा  
काबुयरायकझग ज्योि  — पोलोचनअम, कृचत्रम — मापक  
कावोस्क्सल गण  समस्थानीय  — चकरणोत्सार  — मापन पिचि 
काबोचनल गण  — फल  — गुरुत्वाकियण  (िचष्ठमान)  
काबोरंडम  — मागयणिंत्र  कृष्ट्णपदाथय  कोणाहि िंिु  
काबोसायस्क्लक संयुग  — मूलद्रव्य  — िपमान  कोणीय  
काबोहायड्रेट  — ऱ्हास  — प्रकाश  कोन 
कायय  — चवघटन  — प्रारण  (अंक)  
— त्वरा  चकरणोत्सारी कृष्ट्णरेिीय वणालेख  — अंिव्युयत्िम  
— त्वरा गुणक  — चशसे, समस्थानीय  (कें द्र ), — अंश 
कोन एकक  (िमपचरवियन)  खचनज िेले  गचिक भशूास्त्र  
— चद्वभाजक  िमागि  खलणे  — शास्त्र (रासायचनक)  
— प्रस्थान भजुा  — मध्यम  ख-स्वस्स्िक  — समिोल  
— बचहव्युयत्िम  — चवचिया  खळबळाट  — स्फचटक  
— बाहु  िमाने मोजणे  चखडक्या गचिमापक  
— माप  िािंी  (वािावरणािंील)  गंधक  
— मापक  — अक्ष  खुली सरणी  गभीरिा मापन  
— मापन  — वृि  — चवदु्यत वियस्  गरम  
— योगसूत्र  (िाचंिक)  खोल अवकाश  — अणु  
— चशरोकबदु  चिप्टॉन  खोलगट  गभय  
कोनीय  चिया   — जन्य हाचन  
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— अंिर  — कलन शास्त्र  गगँ  गलनीय सचंमश्रण  
— अपसरण  — िालक  गज  गचॅलअम  
कोनीय गचि  — परंपरा  गंज, गंजणे  गचलि  
— जव  — पुंज  गट  गलॅ्व्हानी  
— प्रवगे  — (शस्क्ि)  — एकक  — चवदु्यत घट  
— लाबंी  — शील पे्ररक  गडॅोचलअम — श्रेणी  
— कोनीय वगे  िोमाटोग्राफी  गढूळ 

गढूळपणा  
— मापन 

गाइस्लर नचलका  
— वगे मापक िोचमअम गाऊस  
— संवगे  िोमोजेन  गाठी होणे (गाठाळणे)  
कोपरा  िोमोफोअर  गणन, गाभा 
को फल  क्लाउचसउस-

क्लापेरान 
— करणे  गामा  

कोबाल्ट  समीकरण  — यंत्र  — चकरण  
कोरडा चवदु्यत घट  क्लायस्रोन  गणना , — लोह  
कोचरओचलस पचरणाम  क्लोचरन  गणमध्य  गायगर  
पे्ररक  क्लोरोचफल  गचणि-आधाचरि — म्युलर गणक  
कोलंचबअम  क्वथनकबदु  — ज्योचिःशास्त्र  गारगोटी  
कोलाइड-वृचि  क्वाटं  गचणि चिहे्न, प्रिीके गाळणी, गाळणे  
कोशी मध्यमानसूत्र क्वाटयझ   चगरकावणी  
कोष्टक   गचणि-जचनका  चगल्बटय  
कोष्टकीय अिंर  खगंर  — प्रयुक्ि  गंुगी आणणारा 
कोस्पशय , (खगोल)  — मध्य  गुणक 
— वि  खंड — शास्त्र  गुणणे  
कोहलराऊश चनयम  — गुणाकार  — श्रेढी, श्रेणी  गुणदशयक  
क्युप्रो-चनकेल  — चभन्न  गचणिागि  गुण श्रेढी  
क्यू गुणक  
क्युचरअम  
क्युरी  

— चवकलन  
— चवकलनाकं  
— चवज्ञान  

गचणिीय साित्यरेिा  
(गचणत्र)  
गचिक  

गुणाक  
गुणाकार   
गुणात्मक पृथक्करण  

— कबदु  (ख-वस्िु)  — िोल  — संचवधान  
िम  खंडशः चवचकरण  — दबाव  गुणोिर 
िमिय  खि  — प्रभाव  गुण्य  
िमदशयक अंक  खचनज  — भार  गुरु  
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गुरुत्व  — चत्रकोण, ज्या-
चनयम 

घट (चवदु्यत घट)  घाि श्रेणी  

— आकियण (प्रभाव)   घटक, घािाकं,  
— आकियण  — पाकळी  —पे्ररकािे  — चनयम 
— आकियण (कृचत्रम)  — पृष्ठ  घटक — प्रमाण  
— गोल  — प्रदल   घािाकंी वृचि  
— जन्य प्रवगे  गोलीय बहुकोण  घटकावयव  घूणयक  
— चनत्याकं  — कभग  घटण्यािी उष्ट्णिा  घूणय-किुयकीय  
— चनयम  — भचूमचि  घटना समास  घूणय-गचिक  
— मध्य  — मापक  घन घूणय-चदग्-सूचि  
(गुरुत्वीय)  — चविलन  — एकक  घूणय नचत्रज्या  
गुल्डबगय वागे चनयम  — शकुं  — काबयनडायआक्साइड घूणी  
(गुचहका)  — श्रुचिफले   घोटणे  
गृहीिक,  गौणस्वर  — कोण  घोडी  
गेज- ग्रहण  — जालक  घोिस्वर  
गे-लुसकॅ चनयम  ग्रहसम इलेक्रान  — मूल   
गोंगाटािी (ध्वचन) 
पािळी 

गॅ्रहाम चनयम  घनिा िफासन  

 ग्राफाइट  — गुणोिर  — एकक  
गोठण  ग्राम  घनिा मापक िक्की  
— कबदु  — अणु  —सापेक्ष  िि  
गोल  — अणुभार  घनपृष्ठािे समिलीकरण  (ििज)  
— कचटबंध पाया  — आयन  घनप्रमाण  ििवाढ रास  
— खंड भचूम  ग्राम मोल  घनभचूमचि  — व्याज  
— चत्रज्या  — रेणु घनमाप (सचंक्षप्ि रूप)  ििीय  
गोल-धु्रव  — रेणुचवद्रव  घनाचवद्रव  — ििुभुयज  
— धु्रवापासून अिंर  ग्रमरैणव आकारमान घनिे समास्च्छन  — बहुकोण  
— बृहत्वृि   घनीभवनािे आकंुिन िढ  
— लघुवृि  — भार  घनीय चवद्राव्यिा ििुःपृष्ठक  
— वृि  ग्रामसममूल्य  घनीय संकोिन ििुःसंयुजी  
— व्यास  ग्राम सूत्रभार  घियक ििुर्  
— स्पशयप्रिल  ग्रास घियण ििुघाि  
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— स्पशयरेिा  (ग्राही)  — गुणक ििुथयिमी चवचिया 
गोलसापेक्ष सामर्थ्यय  चग्रन्याडय चवचियाकारक  — (जन्य) दीपन — घाि (पदावली)  
गोचलकाचिचि  ग्रीक मुळाक्षरे  — (जन्य) प्रारण — घािीय समीकरण  
गोलीय गु्रनआइझेन चनयम  — (जन्य) चवदु्यत — पचरमाण  
— अंिर  ग्रेंझ रे (चकरण)   — प्रमाणपद  
— अंश  गे्रड  — चवदु्यत पचरणाम  ििुभुयज  
— आकृचि  ग्रोठुस डे्रपर चनयम  — युग्म  ििुर् रूपिा 
— कोन  ग्लाचन घियणासंबधंी कठीणपणा  ििुर् रूपी 
— खंड  — पचरक्षा  घिांक  ििुर् रैणव 
— िरंग  ग्लायकोजेन  घाि,  — चवचिया 
— चत्रकोण ग्लायकोल  घािकरण  ििुष्ट्कोण पिचि 
— चत्रकोणचमचि  ग्लुकोज  घािकृि शलाका  ििुष्ट्पद  
ििुष्ट्पदी  चििीय पृष्ठ , जंिुघ्न  जात्य समािंर पृष्ठक  
िंद्रकोर  चित्यक्ष, समवृि  जंिुनाशक  जायमान  
िंद्रग्रहण  चित्याकृचि पृष्ठ  जनक मलूद्रव्य  जालक  
(िमक)  चित्रक, समाकृचि  जचनक  — िल पचरणाम  
िमक वणयपट  चित्रलेखनािंील मापािे जमवणूक, विािी  — (वणय) पटदशयक  
ियन  प्रमाण  जमवनू घेणे, गुण  जालक शस्क्ि  
िल  चिह्नासंबधंी चनयम  जमेचनअम  —सोपान  
— कोण  िूक (उपकरणािंील)  जल  — स्स्थराकं  
— घिांक  िूणय —अफेनद  जीव  
िलत-िचिया  — पिचि  —आवरण  जीवनसत्त्व  
िलिा  िेरेकोव्ह प्रारण  — कंुड  जीवरसायन शास्त्र  
िलन प्रमाणाकं  िौकोन जल दे्विी  जीववास्िव शास्त्र  
िलपचरमाण  —अंिवयि — पचरवचेष्टि भगूोल  जीवा  
— शाकंवािे  िौरस अंश  — बाष्ट्प जीवावरण  
िलपचरमाणात्मक 
विािे 

 — मापनलेखन  जुळवणूक , 

समीकरण  छटा  — युक्ि चवद्रव  जेल  
िलराशी संबधं आलेख छद मरूपी  — रागी  जोडणे  
 छद मस्फचटकी  — चवच्छेदन जोडचनयम, 

माध्यमासंबधंी 
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िसरूप घटकिा 
— घटकी पदाथय 

छाया  — चवलय   
— पडलेली  — चवज्ञान   

िल समघटकी  चछद्र  — शोिक ज्या  
िचलत्र  छे  — शोिण  — विीय  
िादंी (रुपे) छेद — सममूल्य  — संबंधी चनयम  
— कुल  — आडवा — संयोग उष्ट्णिा  ज्योि  
— डाख  — कोन  (जलोढीय)  ज्योचियाचमक  
िाप — प्रिल  जव  ज्योचिवास्िव  
— कोच्छेद  छेदन  जस्ि  ज्यौचिःशास्त्र  
— कोज्या  — कबदु  — अवलेपन  ज्योचिःशास्त्र 

(वणयनात्मक) 
िाप कोण  — रेिा  जाऊल  
— कोस्पशय  — वृिाक्ष  — चनयम  ज्वलन 
— लाबंी  छेचदका — टॉमसन पचरणाम  — उष्ट्णिा  
— सेकंद  — वि  — पचरणाम  — िपमान  
िार मूलद्रव्यािें सचंमश्र  छेचदि सूचि  जात्य — क्षम  
िालयस चनयम   — अपास्ि  ज्वालाग्राही  
िालनादायक  जचटल  — कोन  ज्वालामुखी खंगर  
चिघळणे  — आयन  — गुणाकार   
चिचि — समास  — गुणोिर  झडप  
— चदग्दर्मशका  जड धािु  — घटक  चझकोचनअम  
— भ ू — पाणी  — ििुभुयजाकृचि  झीज  
— भचूम  — मेसान  — चनबधंनव्यूह  झीटा  
— लंब  — हायड्रोजन — प्रिले  झेनॉन  
चििीय  जंिु  — वृिें  झेमान पचरणाम  
टॅक्नोड  डॉप लर रेचडओ  िप आयन  िरंग लाबंी  
टंग्स्टन  — सरक  िप चिचि  — वाहचनक  
टर्मबअम  डाबंरी कोळसा  िपमान  — चवज्ञान  
टागंणे  डायनामो  — गुणक  — संघ  
टाटंालम  डाराफ  — चनयतं्रक  — संस्कारक  
टामसन गुणक  डाल्टन चनयम — चभन्नावस्स्थि  िरण  
— पचरणाम  आंचशका दाब — रूपािंर  िरफ  
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टाचरिेली नचलका  चनचिि प्रमाण  — लेखक — चनयम  
चटकाऊ वणयपट  — वायुशोिण  — चवके्षपक  — भजु  
चटटाचनअम  चडग्री   — शोधन  िराजु  
चटण्डाल पचरणाम  डी. सी.  — श्रेणी  िियण  
— मापक  डेकामीटर  — सेंचटगे्रड श्रेणी  िियणीय दमन  
— शकुं  — िरंग  िपमापक िल अवस्था  
टेस्क्नचशअम  डेकाटय चिह्न चनयम  — शकुं  — रेिा  
टेरोड  — चनबधंने  िपयुग्म  िवकीरसदृश  
टेन्सॉर  — विरेिा  — घट  िवगंरूप द्रव  
टेर्  डेल्टा  — संचध  (िल रेिा)  
टेचलफोनी  — चकरण  िपचवदु्यत शास्त्र  िळिी बाजू  
टेलुचरअम  — लोह  िपचवदु्यदीय  िाण 
टेलेमीटर  डेवार िंबू  िपचवराम  — एकक 
टेस्ला वलय  डेचसबले  िपस्थापक  — दबाव  
रास्न्झस्टर  डेचसमीटर िरंग  िपाबंर — प्रके्षपक  
रान्सफॉमयर  डोजमापक  िपावरण  — सामर्थ्यय  
टान्सचमटर  ड्युटेरान िप्ि युग्मसचंध  िात्काचलक अफेनदिा  
चरओड  ड्युटेचरअम — चवदु्यत शास्त्र  — किुयक  
चरचटअम  ड्युलोंग-पचटट चनयम  — चवदु्यदीय उत्सजयन  — पायस  
ट वीटर   — चवदु्यदीय नचलका  िास्त्वक रसायनशास्त्र  
 चढसुळपणा  — चवदु्यदीय प्रवाह  िादात्म्य  
चठणगी पुरिे अिंर   िरकाटा  — पावणे, होणे  
 िडिड आवाज करून िरंग  िापचवदु्यदीय  
डबाय-शरेर हल पिचि  उष्ट्णिेने फुटणे  — अधयपटल  िाबंे  
डबाय-हु्यकेल चनयम  िचडत -के्षप — अक्षोभस्थान  िाम्र-सृचि  
ड ब्रोल्बी िरंग  िंिु  ऊर्मम  िार काढणे  
— समीकरण  — क्षमिा  — िमाकं  िाऱ्यािी प्रि  
ड म्वाव्  र चसिािं  — युक्ि सूक्ष्ममापक  — गचि  िास वृि  
डाइन  िदात्म पृष्ठें  — पादपटल  िाळा पाहणें  
डाख — प्रिलीय आकृचि  — मुख  चिरपी उंिी  
— करणें  — रेिा  — याचमक  चिययक्  
— पक्का  िन्यिा  — युक्ि  — चिययय कोन  
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डाखासाठी अम्ल  — परीक्षा  — रूप  — चिचि  
डॉप लर पचरणाम  — मापक  — रूप गिीिे स्थािंर  — चत्रकोण  
— चफझो चनयम  िन्युल  — लंब  — शकुं  
िीव्रिा  चत्रकोणचसचि  चत्ररैणव चवचिया  दवचबदु (िपमान)  
—उष्ट्णिेिी  चत्रकोणािा 

(बहुभजुािा) 
चत्रसमचवभाजन  दश 

— पािळी  अंिरमध्य  चत्रसयुंजी मूलद्रव्य  दश कोण  
िीक्ष्णाग्र  चत्रकोणािा चशरोकबदु  त्रुचट  —सुिम  
िुरगिा  — चशरोलंब  त्रुचट सीप्िा  दशिमी पिचि- 
— िास  चत्रकोणािंील लंबसपंाि  व्यधयघािं अन्वस्उ  (संख्यालेखन)  
िुरटी  चत्रिमी स्पशय  (त्वरण)  दशमानपिचि कोनमापन  
िुलनाकारक  चत्रघाि स्फचटक   दशमान पिचि- 
िुला  चत्रघािी वि  थर  संख्यालेखन  
िुल्यरिनात्मक 
शलाका  

— व्यूह  थमय  दशलक्ष , 

(िुल्याकं)  — स्फचटकाकृचि 
प्रकार 

थर्ममऑचनक  दशाकंपिचि  

िृिीय प्रमाणपद   थर्ममट  दशाशं  
िृप्ि किुयकीकरण  — समीकरण  — प्रचिया  —आविय  
— बाष्ट्प  चत्रघािीय  थचॅलअम  — पिचि  
— बाष्ट्पदमन  चत्रियी  थायो- — कबदू  
— चवद्रव  चत्रियी  चथओडोलाइट  — सममूल्य चवद्रव  
— संयुग  — संचमश्रण  चथजणे  दसपट  
िृस्प्ि  — संयुग  थुचलअम  दहा 
िेल  चत्रधारक  थोरान  दचक्षण  
िैलभजंन  — रेणू  थोचरअम — उद्योि  
िैल भशूास्त्र  चत्रपद  — उत्सगय 

— कुल  
— चशसें 

— (पचरवलनी) संयुग  
िोल काटा  चत्रपृष्ठ कोण  — चववृिीय  

चदशाचशष्ट िरंग िौकीर  चत्रमात्र  
त्झेमान पचरणाम  — कोणमापक   — हस्िी सव्य , 
त्राण  — जालक  दगडी कोळसा  दचक्षणाग्र  
चत्र- — िाण  दगडी कोळशािा वायु  दचक्षणाचभमुखी (किुयक) 
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चत्र-अग्र  — दाब  दंड, चनयामक  अग्र  
चत्रकूट  — दशयक  दंडालेख  दाणेदार  
चत्रकोण  — दशयन  दि  दािा बंध  
— गोलीय  — प्रकाश चवज्ञान  दबाव  दाब 
—पे्ररक  — (मूिय) प्रचिमा  दमन दाहक  
— चमचि  — प्रसरण  — गुणक  चदक्-अंक  
चत्रकोणचमचि वैश्लेचिक  — प्रसरणगुणक  — मापक  (चदक्-कोन)  
चत्रकोणचमिीय 
ऋणकोन 

— लेख  दमन चवदु्यि  चदगंश  

 — लेखी प्रके्षपण  — चवदु्यत -अक्ष  चदग्-को भजु  
— चनत्यसमा  — संघटन  — चवदु्यि उगम  चदग् दशयक वृि  
— पययस्िफलािे चत्रमात्री रिना  — चवस्िार  चदग्दर्मशका  
प्रधान मूल्य समघटक — चसि गालन  चदग्बििा  
— फलािा 
आवृिीकाल  

— समघटकिा दशयक (चदग् कबदु)  

— फलें  
— वि 
— समीकरण 

चत्ररूपिा 
चत्ररूपी 

(दर्मशका)  चदशा, 
दल  — कोण  

चत्ररैणव दलाली  — दशयक वि , 
चदशाचदष्ट िरंग  दुहेरी पुनः स्थापन  द्वादश कोण  चद्वपद  
— प्रकाश  दूर  —सुिम  — चसिािं  
चदशादेशक  दूर दीस्प्िमापन   द्वादश पृष्ठक  चद्वपदी  
चदशादेशन कोन दूरध्वचन उद ग्राहक  — भजुकोण  चद्वपदीय गुणक  
— दशयक — शास्त्र  — (मापन) पिचि चद्वपचरमाणी रिना  
— प्रिल  दूरमापन   (चद्वपरमाणुक)  
— मापक  दूरमापन व्यूह  द्वार  चद्वपृष्ठ अपास्िीय  
— लेखक  दृढ चनष्ट्किय  चद्व चद्वपृष्ठक कोनािा 

प्रिलकोन 
चदशाचनष्ठ कोन  दृढिा गुणाकं  — अक्षी   
— रेिा  दृढभाजक (— अंगी)  — कोनािी बाजू  
— रेिाखंड  दृढस्पशयकबदु  — अग्र  चद्वप्रकार ित्त्व  
— संख्या (अंक)  दृढस्पशीय विुयळ  — अग्र पचरबल  चदप्रणमन 
चदशाचवदेशन  दृश्य  चद्व-अणुक  चद्वभाजक, लंब  
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— प्रिल  — कोन  — आकृचिक  चद्वमलूकरण  
चदचशकोण  दृश्यिा  — काटकोन चत्रकोण  चद्वरूपिा  
चदचशकोण रेिा  दृश्यािीि  — िमी स्पशय  चद्वरूपी  
दीपन 
दीपनािा चनयम  

दृचष्टरेिा  
देयपत्र  
 

(चद्व-गुणोिर)  
– गोिर (-वगय गुणोिर) 

चद्वरेणकु 
– चवचिया  

दीपनािा व्यस्िवगय 
चनयम 

दोन   चद्वरेिा-लेख  

 दोन प्रिलािंील कोन  चद्वघाि चद्ववणयिा  
दीप्ि-िीव्रिा एकक  दोलक  — चत्रपद  चद्ववणी  
दीस्प्ि — साधा  — पृष्ठ  चद्ववणय दशयक  
—कॅथोडचकरणजन्य  दोलदशयक  — मूल करणी  चद्ववाचरक  
— घनिा  दोलन  — समीकरण  चद्वचवध लवण  
— िीव्रिा  — करणे  चद्वघािी  चद्वसंयुजी 
— मापक  दोलनी (चवदु्यत) प्रवाह  चद्वियी  दै्वि  
— मापक घनिा  — सरणी  चद्विय दै्वि भाव  
— स्त्रोि दोललेखन  — प्रणाली  दै्विी िारे  
दीघयवृिािा बृहत अक्ष  दोलायमान श्रणेी  — चमश्रधािु  द्वयणकु रेणु  
दीघयवृि कें चद्रका  (दु्यचिमान)  — संयुग   
दुय्यम चवचिया  द्रव आकंुिन  चद्विल कोन  घन  
— आयनीभवन 
— इलेक्रान 
— उत्सजयन 
— एकक 
— िरंग 

द्रव (जन्य) दमन  — बहुपृष्ठकािा  — आयन 
द्रवरूप चवद्रव  चद्वि कोन  — उच्चय  
— होणें , — कोज्यासूत्र  — कण संिलन  
द्रवचवज्ञान  — ज्या सूत्र  — कोण  
द्रवस्फचटक  — सूते्र  — धन दल  

दुर्मबण  द्रवािे बाष्ट्पदमन  — स्पशयसूत्र  — नेत्रीय (कभग) 
दुर्ममळ अथयस्  द्रायु  चद्वि दृश्य   
— अथयस् धािु  — रूप  — कबदू  — प्रस्थ  
— अथयस् मूलद्रव्यें  (द्रावण)  — कबदु, विावरील  — राचश  
— धािु  द्राक्षजा  चद्वधािु  — चवदु्यत  
— वायु  द्वयोधाि पिचि  चद्वधारक  — चवदु्यत चकरण  
धन चवदु्यिी  धु्रवीय चनबधंने  नवकबदु मध्य चनयामक दंड  
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— संयुजा  धु्रवीयिा  (नवकबदु वृि) चनरपेक्ष  
धनाग्र  ध्वचन  नवभजु  — असमा  
— चकरण  — कंप्रिा समूह  नवमध्य  — आद्रयि  
— पचरणाम  — जन्य छाया  नळीिे भाडें  — एकक  
— संबंधी  — जव नाचरउम  — एकक प्रणाली  
धनायन  — जालक  (नाचभ)  — ओहम  
धनचवदु्यिी वियस्  — िरंग  नायचरक अम्ल  — घनिा  
(धमय)  — िीव्रिा  नायरीकरण  — िूक  
धािु  — महिा  नायरो-गण  — िपमान  
— िूणयचवज्ञान  — रेणु  नायरोजन  — त्रुचट  
— जोड  — वगे  — आवियन  — चनत्याकं  
— पािाण — व्यंजन — बंधन  — पद  
— पािाण, अशुि  (— व्यवस्था)  नचलका चकरण  — पदपचरमेय श्रणेी  
— मय  — संयुजा  नाहीसे होणे  — प्रणमनाकं  
— मळी  ध्वचनचक  नाक्षत्र विय  — महिा प्रि  
— वखय  ध्वचनवगे  चनऑन  — मूल्य  
— वास्िवशास्त्र  ध्वचनवगेापेक्षा जास्ि 

वगे 
चनओचडचमअम  — मूल्य, सदसत संख्येिे  

— चवज्ञान   चनओचवअम — म्हो 
— सम  ध्वचनशस्क्िस्त्रोि-घनिा  चनकि कागद 

 
चनकि नमुना  

— वियस  
— सम मूलद्रव्यें  ध्वचनशास्त्र  — वॉट  

धािूिी काययप्रवणिा 
श्रेणी  

ध्वचनसंरोधन  चनकेल  — व्होल्ट 

धािूिे वहन  ध्वनीिा जव, चनकोलचिचि  — संख्या  
धारक   चनगमनािी चविारपिचि  — स्स्थराकं  
— आक्साइड  ध्वनीसंबधंी  चनटॉन  — हेन्री  
— लवण   (चनत्यसमिा)  चनरासक  
धारकिा (चवदु्यत)  नकाशा चनर्ममचिशास्त्र  चनत्यसमा  चनरूचढ 
धारणा-एकक  नक्कल करणें  चनत्याकं — पचरबल  
धारचणक  निकोन  चनदेशक  — पे्ररक 
— याचमक  नचिकोण चनदेशन  (चनरूपण)  
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(धारा)  नचिकोन  — कारक  चनरोधक  
धावन  नमन  —स्वयं  चनरोधन  
धुके  — चवियक प्रभाव  चनदेशनी  चनजयल  
(धूप)  — चवियक दबाव  चनद्रा आणणारे  चनजयलीकरण  
(धूमकक्ष)  नमुना चननादन  चनद्रयव 
धूर  (नम्य)  चनबधंनपिचि (डेकाटय)  — वायुभारमापक  
धूसर पदाथय  नन्स्टय कल्पना  चनबधंनव्यूह, आचदकबदु  — चवश्लेिण  
धु्रव — चनयम  चनबधंनाक्ष युग्म- चनधारक  
(धु्रवण)  — पचरणाम  चनबधंने  चनबधं ठेवणें  
धु्रवीय अंिर  नचलका यंत्र  (चनम्निम)  चनबयल अम्ल  
— चत्रकोण  नवकोण  चनम्निा  चनर्ममचि  
— नकाशा  नवजाि  चनयचमि परावियन  चनवयणी कभग  
चनवाि अवस्थेंि  न्यसू्क्लऑन  परिल  (पचरगि)  
चनवाि नचलका न्यसू्क्लऑन  परमप्रसर  पचरघियण  
चनवळी ओिणे  न्यूटन  (परमाणु)  (पचरस्च्छन्निा) 
चनचिि  — गुरुत्वाकियणचनयम  पॅरा- पचरणमन (भेद)  
— कूट प्रश्न  — मीटर  (परा-अपकें द्री)  पचरणामी  
— राचश  — याचमक  पराकाश  पचरदीपन  
— समीकरण  — वलये  पॅराकोर  पचरदीघय चववृिीय  
चनष्ट्किय — शीिकरण चनयम  परागामी  पचरचध 
चनष्ट्किुयकीकरण वि  न्यूरान  — कभग  पचरपीडन  
चनष्ट्कासन  — मन्दायन  परािंन  — िरंग  
चनस्ष्ट्िय  न्यूरीनो  — अक्ष — िुला  
— ऑक्साइड   पराधय  — पचरबल  
— करणे पक्का डाख पॅराचफन  — परीक्षा 

— पे्ररक 
— मापक 

— कारक  पिन  पराचमि  
— वायु  पंि  परामूल्य श्रणेी  
चनस्ष्ट्ियिा  — कोण  परावियक  (पचरपूरक)  
चनष्ट्पन्न  — घटकी  — सूक्ष्मदशयक  पचरबल  
(चनस्िापन)  — घाि  परावियकत्त्व  — भजु  
चनस्सारक  — पदी  परावियन  पचरबल अक्षय्यिा चनयम 
चनस्सारकिा  — पृष्ठक  —आरशावरील   
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चनस्वाग्रही  — संयुजी  — चनयम  पचरभ्रमणचिचि  
चनक्षालन पटल-चवरूपण  —चवविेनात्मक  पचरभ्रमण शकुं  
चनके्षप  पँटोग्राफ  परावियनिा  पचर भ्रचमि घन  
चनके्षपण पडिाळा  परावियनी भट्टी  पचरमध्य  
— करणे  पचत्रका  परावर्मिि चकरण  — समात्रिा  
नीलािीि प्रारण  पथ  पराविी अथवा पचरमाण,  
नीहार  पद  प्रणमनी पृष्ठािा पचरमाचणक सूत्र  
नेचत्रय (कभग)  घािाकं चशरोकबदु  पचरचमचि  
नेत्रीय चभग  — चनिय  पराशय 

पराशर 
पचरचमिीय श्रेणी  

नेपर  पदाथय (पचरचलचखि)  
नेपू्टचनअम  — मध्य  पराचश्रि पचरविुयळ  
नेस्लर चवचियाकारक  — मध्य चत्रमात्र — प्रवाह 

— दोलने 
पचरवलन 

नैक प्रिल रेिा  जालक  पचरवादक  
नैकचवध चनदेशन  — चवज्ञान  परास्ि-अनन्िोपगा  (पचरवाचरका)  
(नैचमचिक)  पदाथीय  पॅरा-हायड्रोजन  पचरचववृिीय  
नैसर्मगक वायु  पदावचल  पचर-अपास्िीय  पचरवृि 
— स्वरसप्िक  —सरलपदी  पचर-अक्ष  पचरवृचि  
नोंदकारक  पचदक चत्रकोण  (पचरकिा) (पचरकमय)  पचरिाचंिक प्रचिया  
नोबचेलअम  — रेिा  पचरिाचंिक  पचरह्रस्ब चववृिीय  
न्यास  — वि   — रूपािंर  (परीक्षा)  
न्यूक्लाइड  पद्म  (पचरगचणि)  पययय काल  
न्यसू्क्लअर  पर्- पचरघ  पययय विुयल  
पययसन मध्य  पारा  पुंजीकृि  पृष्ठ  
पययस्ि पाचरमाचणक सूत्र  पुनरुत्पचि गुणक , — िाण  
— फल  पायय   — िाण गुणक  
— वस्िु  — काि  (पुनगयलन)  — िाण मापक  
— शकय रा  पाययिा  पुनघयट्टन  — दशयक 
पपयस्िीकरण  — मापक  पुनयोजक — चदग्दर्मशका  
पयालोकमध्य  पाऱ्यािा सेंटीमीटर  पुनयोजन  — पचरणाम  
पलायनशील  — बाष्ट्पािा चदवा  — भट्टी  (— फल)  
पॅलेचडअम  — वायुभारमापक  पुनयोजी  — भचूमचि  
पि  पाश्वय  पुनस्थापन  — शस्क्ि  
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पश्ववाचहि  — घारा  — घनचवद्रव  — शोिण  
पश्ववाही शीिक  — पृष्ठे  —दुहेरी  — शोिण उष्ट्णिा  
(पक्ष) — भाग  — श्रेणी  — शोिण, रासायचनक 
पॉइज (प्वाज)  — मापन  पुनः स्फचटकीकरण   
पाउली व्यावियनचनयम  — स्स्थचि  पुराजीव-चवज्ञान  — शोचिि  
पाकळी  — के्षत्रफळ  पूरक  — सीमा  
पॉचझरान  पार्मश्वक वणीय चविलन  (—पत्र)  — सूचि  
— उत्सजयक  पासेक  — वणय  पृष्ठािे मूळ  
पाटन  पाचलसकॅॅराइड  पूणय पेरोचलअम  
— प्रिल  पाश  — अंिगयि परावियन  — भशूास्त्र  
पाणी देणे  पास्कल चनयम  — (उिम) स्फचटक  पेंटेन  
पाद  चपको- — दीप्िस्त्रोि  पेंटोज  
— सम  कपजक  — परावियन  पेंटोड  
पापदु्रा  चपटो नचलका  — प्रारणीय 

उग्रिपमापक 
पेनेरोन  

पाय  चपिळ   पेरॉक्साइड  
पायको (चपको-)  चपि (जनक) मूलद्रव्य  — चवकलनाक  पेचर  
पायथागोरस चसिािं  चपओन  — चवचकण  पेचरगॉन  
पाय मेसान  चपराचमड — संयोग  पेस्ल्टए पचरणाम  
पायराइटस  — पृष्ठ  पूणांक पेचशका एकक  
पायस  — भचूम  — चनयम  पैलु  
— कारक  —सुिम  पूवयगामी  पोटॅशम  
पायस्य  चपलस  पूवयपद  पोर्मसलेन  
(पाया)  पी एच्  पूवययोगसंख्या  पोलरॉइड  
पायाकं  पीट कोल  पृथक्  पोलाद  
पारगि  पीडन पचरबल  पृथक्करण — दशयक  
पारगमन पीळ —गुणात्मक — संचमचश्रि  
—चवविेनात्मक , (पुंज)  —भारात्मक — चवदु्यत  
 पुंज  —संपूणय  पोलोचनअम  
पारगामी  — अंक  पृर्थ्वी पौंड  
पारदमेल  — उड्डाण  —अक्ष  पौंडल  
पारदमेलन  — याचमक  — अंिगयि उष्ट्णिा  प्रकाश  
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पारदशयन  — वाद  — किुयकत्त्व — अक्ष  
प्रकाश इलेक्रान  प्रकाशचवदु्यत पचरणाम प्रिल  प्रचियोजन 
— चकरण   —, आकृचि  (प्रचिरूपण)  
— चकरण-मापक  — (व्होल्टेज) घट 

— (व्होल्टेज) 
पचरणाम 

— आकृिीिी उंिी , (प्रचिलाग)  
— (चकरण) शलाका  प्रचिचवदु्यत पे्ररणाशस्क्ि  
— चकरणािें सापंाचिक  — चत्रकोणचमचि  प्रचिशि  
— विपृष्ठ  — समीकरण  — चत्रकोणचसिीिी 

अधयकोण सूते्र 
— घटना  

— दीस्प्ििीव्रिा-एकक प्रकाशीय  — त्रुचट  
 — अपस्करण  — चदशाचदष्ट िरंग  (प्रचिव्यासाि)  
— चनर्ममचि 
(रासायचनक) 

— अक्ष  — चदशाचदष्ट प्रकाश  प्रचिष्टंभ  

 — काि  — भचूमचि  प्रचिस्टोक् स रेिा  
— पायय  — काययप्रवण  — वि  (प्रचिस्थाचपि)  
— पुंज  — चियाशीलिा  —समात्रिा  प्रचिस्स्थि  
— प्रणमन चनयम  — चखडकी  प्रिलाि नसलेला पे्ररक  प्रचिके्षप  
— रसायनशास्त्र  — घनिा  प्रिलािं नसलेले वि  प्रत्यक्ष प्रचिमा  
— रासायचनक 
सममूल्य 

— घनिामापक  प्रिलामधील कोन  — याचंत्रक सौकयय  

 — िपमापक (उग्र) (प्रचिअवस्था)  — वायु  
— विय   प्रचिऋणाग्र  (प्रत्याबल)  
— वाहकिा  — पथ  प्रचिकण  प्रत्यावियनी इलेक्रान  
— चवकीरण  — पृष्ठ  प्रचिकिुयकत्व  (प्रत्याविी) 
— (चवस्िृि) 
उगमस्थान 

— भ्रम  प्रचिकिुयकी पदाथय  प्रथम चवचिया  

— चवज्ञान  — वलन  प्रचिचिया  प्रदान  
— चवज्ञान (स्फचटक)  — व्यूह  — कारक पे्ररक  प्रदान पे्ररक  
— वगे — समघटकिा  (प्रचिघटी) प्रचदष्ट कबदू  
— शलाका  (प्रकीणयन)  प्रचििरण  प्रद्रावण  
— शोिण  (प्रकें द्र)  — मध्य  प्रधान अक्ष  
— सचदश  प्रिमण  प्रचिच्छेदन वि  — कें द्र  
— संबंधी िरंगवाद ।  — प्रवाह  प्रचिध्वचन  — नाचभ  
— समािंर शलाका  प्रचिया, व्युत्िमी , प्रचिध्वचनक 

गभीरिामापक 
— िलपचरमाण  
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— संवदेी   — मूल्य  
— संवदेी चवचिया  प्रगुण कंपने  (प्रचिप्रावस्था)  प्रपूर  
— संश्लेिण  (प्रग्रहण)  प्रचि प्रोटान  प्रपूरक  
— स्त्रोि  प्रघािी िरंग  प्रचिबि  — कोन  
— स्वाग्रह  प्रज्वलन िपमान , प्रचिकबब रूपिा  प्रभा चवसजयन  
— स्वाग्रही गचिमापक   — रूपी घडण  (प्रभाजक)  
— स्वाग्रही दमन  प्रणमन प्रचिमा प्रिल  (प्रभाजन)  
प्रकाशचवदु्यि  प्रणमनिा  प्रचियोगी  प्रभाव के्षत्र  
— उग्रिपमापक , प्रणमन मापक  — कोन  प्रमाण  
 प्रणमन क्षमिा  — बैचजक अंक  प्रमाणिा  
— उत्सजयन  प्रणमनाकं — चवद्राव  प्रमाणपद चवभाग-चनयम 
— चिया  प्रणमनी  — व्यास, शाकंवािे  ,  
— घट (प्रज्योि)  — व्यूह  प्रमाण बििा 
— नचलका  प्रि, िाऱ्यािी  — सदसत संख्या  — चनयम  
प्रमाण मयादा प्रचवशाल कोन  प्रारण करणे  प्लाझ्मा  
— समीकरण  — बहुकोण  — काचठन्य  प्लाचटनम  
प्रमाणाचंकि करणे  प्रवगे  — गणक  प्लावकिा  
प्रमाणािं  प्रवगेक  — िीव्रिा  प्लास्स्टक  
प्रमाचणि अपगमन  प्रवचेगि गचि  — कबदुरूप उगमस्थान प्लास्स्टकाव्हय  
— आकारमान  प्रशिे इंधन   प्लास्टोमीटर  
 — कँडल  प्रश्न  — शक्िीिे चदशादेशन प्लुटोचनअम  
— कॅलरी प्रश्नबाह्य मूळ   — अणुभट्टी  
— चकरण  (प्रसरण)  — शोिण   
— घनफूटवायु  — गुणक  — संबधी चनयम  फट  
— गुरूत्त्व  — गणक, रेखीय  प्रारचणक उष्ट्णिा  फरक  
— गुरूत्त्वाकियण , प्रसरणशील चवश्व  — काययत्वरा  फमा-ित्त्व  
— लवण  प्रसार — िीव्रिा  फर्ममअम  
— वािावरण  — गुणक  — दाब  फल  
— चवदु्यत घट  — गुणोिर  — शस्क्ि  —आवृचिकाल  
— चवदु्यत प्रस्थ वियस् — वगे  — स्त्रोि  — िल  
 प्रस्थान कबदु प्रारंभ रेिा  — जनक  
— चवदु्यत वियस  — रेिा  प्राचरि करणे  — बंध  



 अनुक्रमणिका 

— चवद्रव , — व्यूह  प्रावबंध  — बीज  
— स्थान, कोणािे  प्रस्फुरण  पे्ररक  —के्षत्र  
प्र-मूलद्रव्य  —कॅथोडचकरणजन्य  — घटक  फलजा  
प्रयुक्ि गचणिशास्त्र  — मापक  — चत्रकोण  फसफसणे  
(प्रयोग चनदेशक)  प्रके्षपक  — पचरबलभजु  फॅट  
प्रवणिा  प्रके्षपण  — बहुकोण  फॅचट अम्ल  
प्रवर  — प्रिल — रेिा  फॅराड 
प्रवियक  (प्रके्षचपकी)  — समािंरभजु िौकोन — मापक  
प्रवियकत्त्व  (प्रािचलक समीकरण)   फॅराडे  
— सेंचटमीटर  प्राथचमक (प्रावस्था)  — माप चिह्न  
प्रवियन  — इलेक्रान  पे्रचसओचडचमअम  — चवदु्यत चवच्छेदनचनयम 
— काल  — उत्सजयन  प्रोटॅस्क्टचनअम   
— मापक  — काबयन अणु  प्रोटॉक्साइड  फाटं होफ चनयम  
प्रवर्मिि — कृष्ट्ण अवकाश  प्रोटान  फाटा मोगाना  
— चकरणोत्सार  — गचणि  — दािा  फान ड ग्राफ जनरेटर 
— चवचिया — प्रारण  — सूक्ष्मदशयक   
प्रवहण — वणय  प्रोटीअम  फान डर व्हाल पे्ररक  
— जल  — वैश्वचकरण  प्रोटीन  — समीकरण  
प्रवासी िरंग  प्राप्ि  प्रोब्दंध  फायर चब्रक  
प्रवाह  प्रारण  प्रोचपल  फारेन्हाइट श्रेणी  
— घनिा  — अविरण  प्रोमेचथअम  फॉस्फर ब्राझं  
— रेिा  — आघाि  प्वाज  फास्फोरस  
— चवज्ञान  — आधाचरि उग्रिप- प्वासय्य ओघ  चफट झ जेराल्ड लोरेण्ट झ 
— क्षमिा  मापक प्लाकं-प्रारणसूत्र  आकंुिन  
फुगीरपणा  बंद वि  बचहःस्पशय  बाल्फर-स्टुअटय (चवदु्यत) 
फुटणे, (िडिड)  (बंद)  बहु प्रवाह  
फुलारणारा  बदल  — अल्कधमी अम्ल  बाल्मर-श्रेणी  
फुलारणें  बदली  — कोण  बाष्ट्प  
फुसफुशीि करणे/होणे  बदामाकृचि वि  — कोण पिचि  — कोटर  
फुसफुशीिपणा नाहीसा 
करणे 

बि िेले  बहुकोण  — घनिा  

 बि शस्क्ि  — पिचि  — दमन 
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फूट  बंध  — भजुा  — मागय (रेिा)  
— कॅण्डल  बंधन  — चशरोकबदु  बाष्ट्पनशील  
— पौंड  — अंश  बहुकोणीय संख्या  — िेले 
— पौंडल  — उष्ट्णिा  बहुपद  बाष्ट्पनशीलिा  
— पौंड-सेकंद पिचि  — त्रुचट  — घािाकं  बाष्ट्पीभवन 
फेनाइल  — रेिा  — समीकरण  — उष्ट्णिा  
फेनॉल  — शस्क्ि  बहुपचदक  — मापक  
फेचनल  बंचधका  बहुपदािा घािाकं  — होणे  
फेरस  (बचधरावस्था)  — बहुपृष्ठक  बाह्य- 
फेराइट  बरोबर चक्षत्याशं 

(चदगंश) 
बहुपदाचं्या चिन्हािंील 
फरक 

— आकृचि दशयक  

फेचर-   — आकृचि प्रके्षपप्रिल  
फेचरक  बॅरोचभल  बहुपार्मश्वक  — आकृचि मापक  
फेरो- बकेचलअम  बहुपृष्ठक  — आवरण  
फेमा ित्त्व  बथेलो चनयम  — कोण  — कोन  
फोकस  बनूयली ित्त्व  — कोण चशरोकबदु  — िि कबदुपथ  
— करणे — चद्वदल वि  — कोनािी बाजू  — दडपण  
— साधण्यािी मयादा — चसिािं  — चनयम  — पचरसरी इलेक्रान  
 बफय   — पक्ष  — चसिािं  
फोट  (बल)  — बाजू  कबदु  
फोटॉन  बचहः पूचरििा  — चशरोकबदु  कबदं्विर  
फोटो-इलेक्रान  बचहमयध्य बहुभजु-अंिर मध्य  चबल्यन  
फोटोग्राफीवर 
आधारलेले 

— चत्रकोण  —प्रिलाकृचि  चबस्मथ  

उग्रिपमापक  बचहर्मलचखि  बहुभजुाकृिीिा लंब  बीजगचणि 
फोन  — ििुभुयज  बहुरेचखक  (बीजभचूमचि)  
फोमास्ल्ड हाइड  — िौकोन  बहुलाकृचि  बीजवाक्य  
फोसाय  — गोल  — किा  बीटा उत्सजयक  
फ्यजू  — बहुभजु  बहुवाचरक — कण  
फ्राउएनहोफर रेिा  — वृि — िा — चकरण  
फ्रास्न्सअम  बचहवयि  बहुवाचरकी — लोह  
फ्रीऑन  —बहुकोण  — करण — ऱ्हास  
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फू्रक्टोज  — बहुपृष्ठक  बहुशकय रा  (बुद बुद)  
फे्रनेल चववियन  — कभग  बहुस्फचटकी-वृचि  बद बुदायन दशयक  
फ्लुओचरन  बचहव्युयत्िम कोन बॉइल-चनयम  बृहत िाप  
 बचहस्िियण  बाकी  — वृि 
बकपात्र  बचहचस्त्रज्या  बार  — वृिखंड 
बहुत स्वरवणेी  भचडमारं  भचूमचि मध्य  मध्यम कॅलरी  
बेअर-चनयम  (भय सूिना)  — श्रेणी  — पदािा चनयम  
बेकेरेल पचरणाम  भस्मीकरण  भ-ूरसायन शास्त्र  — पदें  
बेन्झाइल  भक्षक, भक्षण  भ-ूवास्िव शास्त्र  — प्रमाणपद  
बेचरअम  भाग  भ-ूवास्िव स्स्थराकं  — युक्िपथ  
बेचरचलअम  भागणे  भशूास्त्र  — वगे  
बेरीज भागाकार (भ)ू स्िर लेखन चवज्ञान — वगेवगय  
बेल , भाजणे   मध्यमान  
बेसेमर प्रचिया  भाज्य  भेद (पचरणमन)  मध्यमासंबधी चनयम  
बैचजक  भार  भेददशी कॅलरीमापक  — जोड चनयम  
— अवकाशीय विरेिा  —गचिक  — िपमापक  मध्यमे  
— चिकोणचमचि  — घनिा  भेदपृष्ठ  मनमानें  
— पदावचल  — चमचि  भोवरा मन्दायक  
— प्रिलीय विरेिा  भारात्मक पृथक्करण  भोवरायुक्ि प्रवाह  मन्दायन 
— भचूमचि  भारात्मक (वजनी) 

चवश्लेिण 
भौचिक शास्त्र  मन्दाचयि अणुभट्टी  

— विरेिा   भ्रमणाक्ष  मंदीकरण  
— सममूल्य  कभग  भ्रमणजन्य पृष्ठ मकेटर आलेख  
— संयोग  — अगोलीय  भ्रमणाक्ष  — प्रके्षपण  
बोमे श्रेणी  — प्रभाव  भ्रष्ट शाकंव  मयादा 
बोरोन  — चवकृचि  भ्राचमि अन्वस्िीय  — चकरण  
बोलोमीटर  — व्यूह   मयाचदि  
ब्युरेट  कभगाकं  मिॅो  मस्कोव्हाइट  
(ब्रह्याडं)  कभगािा दुय्यम प्रक्ष  — स्फोचपक  महिम  
ब्राउन कोल  कभगािे कें द्रािंर  मकॅ्सवले  महिा  
ब्राँझ  — प्रधान कें द्र  मगँानीज  महत्त्व भचूमचि  
चब्रग लागचरथम  चभन्न  मगॅ्नेटोन  महसूल साखळी  
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चब्रनेल काचठन्य  — अवस्थाक्षम  मगॅ्नेचशअम  महान अक्ष  
ब्रसू्टर चनयम  — अवस्स्थक  — आक्साइड  महापद म  
बे्रम्स-ष्ट्राहलंुग  — अवस्स्थि  मगॅ्नेचशआ  माख  
ब्रोमीन  भगुाळणारी  मगॅ्मा  — िरंग  
 भगुाळणे  (मध्य) मागस , 
भगं गुणाकं  भजु — कबदु माँगानीज  
भगुंरिा  भकंूप लेखक  मध्यक मात्रा  
भगोल  भ-ूकिुयकीय  मध्यका  — मापक  
— अक्ष  भपूृष्ठ गुणलेखन  — संपाि माध्यम  
भगोलीय अक्षाशं  भचूम  — संपाि, के्षत्रािा  माप  
— धु्रव  — अवस्था मध्यगि पे्ररक  मापक  
(भजंक)  — रेिा (मध्यगा)  मापनपट्टी  
भजंन  भचूमका  मघ्य-चनयोचजि कभगव्यूह  मापनपिचि 
भटके  भचूमचि  मध्यकबदू  माचपका  
भट्टीिा वणयलेख  — आकृचि  मध्य भजुा  मायकेलसन 

व्यचिकरणमापक 
भट्टीिी मािी  — पृष्ठ  मध्यम   
मायिो  चमश्रण प्रमाण  मूल्यािंर  यंग-गुणाकं  
— ॲमीटर  मीटर  मूस  (यथाथयिा)  
— इंि  — कँडल  मूस, पोलाद  यथादशयक (चित्र) मध्य 
— ओहम  — चकलोग्राम  मूसीिी प्रचिया   
— कॅलरीमापक  — साखळी  मूळ काढणे  यथाथयदशयन चकरण  
— क्युरी  मीठ  मृगजळ  — (चित्र)  
— ग्राम  मीलनीय  मृदुप्रारण  — चित्रण  
— फॅरड  मीलनीयिा  मेगोहम  यािायािी (चवदु्यत) 
— फोन  मुक्ि  मेग्या  प्रवाह  
— बार  — इलेक्रान  — वॉट  याचंत्रक अवरोध  
— ब्युरेट  — पिन  — व्होल्ट  — ओहम  
— मीटर  — मूलक  — सायकल  — गुण  
मायिोन  — शस्क्ि  मेचरक कॅलरी  — चमश्रण  
मायसेल  मुक्ििा प्रमाण  — िरंग  — रोध  
मागयण  मुक्ििा वगे  — िुरगिा  — सममूल्य (उष्ट्णिा)  
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माटेन्साइट  मुख्य  मेंडेलेस्व्हअम  — सममूल्य (प्रकाश)  
माचलका  — अंक  — चनयम  — संरोधन  
मॉचलब्डेनम  मूिय दशयक  मेणबिी  — सौकयय 
मासर (मेसर)  — दशयन मेचथल  यादृस्च्छक  
चमिाशं  — प्रचिभा मेद  याचमक  
चमचनट  — संख्या  मेसान — धारचणक  
चमन्कोव्  स्की जगि  मूर्मिदशयक  मेसो- याम्योिर वृि  
चमल  मूलक  मेसोमर  (यावदनंि)  
चमचल आमीटर  —समीकरणािे  — संयुग  युक्ि संकलक  
— क्युरी  मूलकरण  मोजणी  (युस्क्िवाद)  
— ग्राम  मूल (भिू) कण  — साखंळी (युग्म)  
— बार  (मूलाकं)  — नचलका  युग्मंस्फचटक  
— मायिोन  मूलदशयक  मोजनळी  युरेचनअम  
— मीटर  मूलद्रव्य मोझेक रिना  — ॲस्क्टचनअम श्रणेी 
— चलटर  — कुल  मोटार   
चमश्र  — रासायचनक मोठी कॅलरी  — अणुभट्टी  
— अपूणांक  — रूपािंर  मोनेल धािु  — पचलकडिी मलूद्रव्यें 
— अम्ले  मूलभिू एककें   मोनोसकेराइड ज   
— गचणि  — कण मोनोहायड्रेट  — रेचडअम श्रेणी  
(— धन)  मूलमध्यमवगय  मोचबऊस पट्टी  युरोचपअम  
— धािु, किुयकीय — मूल्य  मोल  योगचिया  
— राचश  — वगे  मोस्ले िमाकं  योगफळ  
— चवचिया  मूलस्वर  — चनयम  योगचवयोग चिया  
— संख्या  मूल्यकरण  मोह मापनपट्टी  (योगानुपान)  
— स्फचटक  मूल्य काढणे  मोह श्रेणी  योजन (पाश) उष्ट्णिा 
चमश्रण  —चवशिे म्यू मोसान   
चमश्रण उष्ट्णिा  मूल्यमापन, आद्रय  म्हो (योज्य)  
रक्िवणय सृचि  रासायचनक दीपन  रेचडअम प्रमाण  रैणव  
रंग  — पृष्ठ शोिण  — चवदलनजन्य मूलद्रव्य — उष्ट्णिा  
— कारी  — प्रारण  चिह्न — गुणोिरे  
— द्रव्य  — बदल  — चशसे  — परावियनिा  
— धारक  — मूलद्रव्य  — श्रेणी  — पृष्ठशोिण  
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— धारणावधयक  — चवचिया  रेचडओ — प्रणमनिा  
— बंधक  — चवचिया ऊष्ट्णीय 

मूल्य 
— ॲस्क्टचनअम  — प्रचिशि  

— मापक  — अपाय  — प्रमाण  
— मापन िंत्र  — चवद्रव  — उगमस्थान  — भार  
— मापी चवश्लेिण  — चवश्लेिण  — कंप्रिा  — रिना  
— शुििा  — समिोल  — चखडकी  — वणयपट  
(रिना),  — सममूल्य  — गोंगाट  — वाहकिा  
— एकक  — समीकरण  — िरंग  — चवचिया  
—चभन्नावस्स्थक  — संयुग  — मीटर  — व्यास्प्ि  
रिनात्मक  — सूत्र  — लेख  — शेंकडा  
— गुण  — स्स्थराकं  — लेख घनिा  — सूत्र  
— सूत्र  राळ — लेखन  — संयुग  
— सूक्ष्म फरक  चरक्ििा  रेचडओ शोधक  — संहचि  
रिनादशयक (आकृचि) चरटाटय  — समस्थानीय  रोचझन  
चिन्ह  चरडबगय स्स्थराकं  — संवदेन क्षमिा  रोटर  
रजि  रीमान संकलक  रेणू  रोध  
(रंजक) र रुथेचनअम  — अंश  रोधक  
रजि कुल  रंुदी  — उष्ट्णिा  रोधकिा 
रजु्जका  (रूपण)  — ग्राम  रोधनी  
रदचिया  रूपािंर — (ग्राम) भार  रोधयुक्ि उग्रिपमापक  
रबर  — कारक  — िलन  रोमन अंकलेखन  
रवक चवज्ञान  
रवा  

— गुणक  
रूपािंरक  

—द्वयणकु  
— पृष्ठ 

रोमर िपमानश्रेणी  
रोचहत्र  

रसायन  (रूचपिा)  — भार  ऱ्हेचनअम  
राउल्ट चनयम  — िपमान  — वायुस्स्थराकं  ऱ्होचडअम  
राकंीन श्रेणी  रुपे (िादंी) — चवद्रव  ऱ्हास  
राख करणे  रुचबचडअम  — संबंधी  —, चकरणोत्सारजन्य  
राजंा  रेखाचित्र  रेिा  — गुणाकं  
राँटगेन  रेखाशंािंील अिंर  — कुल  — स्स्थराकं  
— चकरण  (रेखीय)  — खंड   
— मापक  रेखीय प्रसरण गुणक  — पद  लघु अक्ष  
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— सममूल्य  रेखीय समीकरण  — युग्म  — कोन  
रामन पचरणाम  रेझीन  — लोपणारी  — कोनीय चत्रकोण  
राचश रेडॉन  — वणयपट  — खंड  
रास  रेडार  — चवके्षप  — िरंग  
रासायचनक रेचडअन  रेिात्मक अंिदेशन  — स्वरवणेी  
— आकियण रेचडअम — प्रवगेक  लघुिम  
    
लघुिम काल  लाग चभन्न  लोह चिह्न  वणय आलेखनात्मक 

पृथक्करण 
— रूपकरण- लागंम्यूर शोिणसमिाप  — िुंबक   
— वगयपिचि  लागचरथम  — युक्ि  — आवरण  
— समच्छेद  —अपास्िीय पिचि  — संचमश्रण  — िपमान  
— साधारण गुणक  — माचपका   — िृस्प्ि  
— साधारण चवभाज्य  — वि  वि अनुवलन  — पट दशयक  
लंथानम  — युक्ि समीकरण  — आखणे  — पट दीस्प्िमापक  
लंब — सर्मपल  — गचि  — पट मापक  
 लाबंडा (चिह्न)  — गं्रचथ  — पट रेिा  
— अंिर  (लाभ)  पृष्ठ  — पटीय चवश्लेिण  
— च्छेद  लाय  — पृष्ठ समिलीकरण  (वणयक)  
— चद्वभाजक  लाल उष्ट्णिा  — मध्य वणयन  
— प्रके्षप  लाल कठीणपणा  — मूळ  वणयनात्मक ज्िोचिःशास्त्र  
— प्रके्षप चलचखि 
नकाशा 

लाक्षचणक क्षचकरण 
प्रारण  

— रेिा  — भचूमचि  

 चलग्नाइट — रेिा जमवणूक  वणयपट  
— वृि  चलटमस  — चवके्षप  — आलेख  
— वृि, मध्यकबदु  चलचथअम  वििा  — िुलना  
— संपाि, 
चत्रकोणािंील 

चलथोस्फीअर  — चत्रज्या  — रंग  

 चलमासोन  — मध्य — रेिा  
लंबक  लुकलुकणे  — वृि  — चवश्लेिण  
लँबटय दीपन शोिण लुक्स  विािे िलपचरमाणात्मक — श्रेणी  
चनयम  लुटेचशअम  समीकरण  (वणाचल)  
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लंबािंर  लुमेन  वजनी (भारात्मक) 
चवश्लेिम 

वणीय चविलन 

ललाट पृष्ठदपयण  — िास   — संवदेन क्षमिा  
ललाट रेिा  — सेंकद  वजा करणे विुयलात्मक मापन  
लवण  (लेखन)  वजाबाकी  विुयळ  
—चद्वचवध  लेन्झ चनयम  (वज्राभ्यास)  — जीवा  
लवचिकपणा  लेप्टन वप्रकोण  — मध्य  
ल शाटचलए चनयम  लेस्म्नस्केट  वखय  विुयळाकृचि किुयकीय 

िरंग  
लहानरूप देणे  लोढणे  वगय  वधयन  
लक्ष्य  लोपणारा अपूणांक — गुणोिर (चद्वगुणोिर)  — सामर्थ्ययमापक  
लाइझेगागं आचवष्ट्कार  लोपणारी रेिा गुणोिर मध्य  वधयनीयिा  
लाउए चठपका  लोपणे — मूळ  वर्मधि रेिा  
— प्रकाशचित्र  लोपकबदु  — युक्ि  विासन  
— रीचि  लोरेंट झ चनयम  वियस्  (वियस्व)  वलन  
— चववियन आकृचि 
चवशिे 

लोलकािा पाया  — मापक  — अक्ष 

 लोचश्मड ट अंक  विोभेद  — (जन्य) आकृचि  
लाउचरट सेन 
चवदु्यत दशयक 

लोह  वर्मजि रेिा  — (जन्य) वणयपट  

 — आवियन  वणय  — चत्रज्या  
लाख  — किुयकत्त्व  — अनुवियन  वलनात्मक गचि  
लाग पिचि मूलाकं  — किुयकी  — आलेख 

— आलेखक 
वलयव्यूह  

लाग पूणांक  — कुल  वलयाकृचि  
वलयाकृचि संयुग  (वािापहरण)  (वाहक) चविलन  
— सरणी  वािावरण  वाहकिा  —गोलीय  
वलयावचल  — चिया  वाहचनक  चविारपिचि, 

चवगमनात्मक 
वलमी रिना  — चखडक्या  (चवकलज)   
— वस्िु — दाब चवकलन चवचित्र  
— अक्षय्यिा  — प्रणमन  — अंक चवजािीय  
— मान  — संवदेनशील  (चवकल्प)  — कंप्रिा  
— रूपचवचनमय  वाफ  चवकल्प योग श्रेणी  — पदे  
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वस्िुिा  (वाफारा)  चवकासक  चवजेरी  
— अक्षय्यिा वाम  चवकीरण चविंिक  
— (किुयकीय) प्रवणिा  — वलयी  — कारक माध्यमे, पृष्ठ े (चविि)  
— िमाकं  — वलयी संयुग   चविरण चनयम  
— घट  — हस्ि क्वाट यझ  — गुणक  चविळजोड 
— त्रुचट  — हस्ि चनयम  — चनयम  चविळणें,  
— प्रवणिा  — हस्ि चववृिीय — मापक  
— मध्य चदशाचदष्ट िरंग  — वियस्  चविळिार  
— वणयपट  वायव चवज्ञान  — क्षम पृष्ठ  चविळणारे सचंमश्रण  
— वणयमापक  वायु  — क्षमिा  चवदलन 
— वणालेखक  —आदशय  चवकीणय परावियन  —अणुगभींय  
— चवचकरण गुणक  — गचिशास्त्र  चवकृचि — फल  
— चवचिया चनयम  — दमन  — वि  चवदलनक्षम पदाथय  
— चवचनमय  — दाबमापक  — चवरोधकिा  चवदु्यत 
— शस्क्ि सममूल्यिा 
चनयम 

— चनयम समीकरण  चविें द्री वि  — अग्र  

 — भार  चवचिया  — अग्रधारक  
— शोिण गुणक  — मापक नचलका  — उष्ट्णिा  — अग्र वियस्  
वहगचिक  — रूप  — कारक — अंिस्िियण  
वहन — रूप चवद्रव  —ििुथयिमी  — अपसरण  
—उष्ट्णिेिे  — चवियक िलद- —िृिीयिमी  — अवलेपन  
— प्रवाह  रेणुकल्पना  —प्रवर्मिि  — अचवच्छेद्य  
— क्षमिा  — चवज्ञान  —चभन्नावस्स्थक  — उच्चय  
वहस्स्थचिक  — संबंधी  —व्युत्िमी — किुयक  
— दमन  — स्स्थराकं  — शील  — गचिक  
वाक्य  (वारंवारिा) चवगमन  — गचिक यतं्र  
— घािाकं  वास्िवशास्त्र  — चबदु  — गुरुत्व  
वॉट (वास्िचवक)  — स्स्थराकं  — घट  
— िास वास्िवीय गुण  चवगमनात्मक 

चविारपिचि 
— घनिा  

— मापक — बदल   — िचलत्र  
वॉट-िास काययक्षमिा  — रसायनशास्त्र  चवघटन  — जचनत्र 
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— मापक  — लंबक  —(चकरणोत्सारी)  — ज्योि  
बॉटर गसॅ  — चवद्रव  — मूलद्रव्य — िियण  
वाि नचलका  — स्स्थराकं  चवघटनी ऊध्वयपािन  — दशयक  
(वािानुकूलन)  — हवामानशाख  (चविरण)  — दशयक, सुवणयपत्री  
    
चवदु्यत चदशादेशन  चवदु्यत उच्चय, चवद्राव्य धनप्रस्थ  चवलाग 
— धचरत्र  इलेक्रानवरील  चवद्राव्यिा  (चवलोपन)  
— धारक  — एकक  — आलेख  (चवलोम)  
— धारकिा  — घनिा  चवदु्रि  चवल्सन बाष्ट्प कोटर  
— धारणा (सें. मी)  चवदु्यत किुयकीय (चवधु्रवण)  चववियन 
— धारा  — िरंग  चवचनमय  — कोन 
— चनरोधक  — प्रवियन  चवचनचिि संकचलि  — जालक  
— चनरोधन  — प्रारण  (चवन्यास)  — पट्ट  
— चनरोधन स्स्थराकं  — पे्ररक  (चवपथन)  — वणालेख  
— चनरोधी शोिण  — वणयपट  चवभक्ि कबदु  चववाद 
— चनष्ट्कियण  — शस्क्ि  — गुणक  चववादी  
— नेत्र  — शास्त्र  चवभागणी चनयम, 

गुणाकारािा 
चवचवध  

— पययस्िी भवन  — स्स्थराकं   चवचवध पचरमाणे   
— पोलाद  चवदु्यत प्रवाह  चवभाजन — गुणाकार 
— प्रवियन  — दशयक  — आलेख  — बेरीज 
— प्रवहण  — मापक  — गुणक — भागाकार 
— प्रस्थ  — शास्त्र  — चनयम, — वजाबाकी 
— पे्ररणामापक  चवदु्यत चवच्छेदन  चववृि  
— पे्ररणा शस्क्ि  ऋणप्रस्थ  चवभाचजि कोण  — अन्वस्िीय  
— मस्िु लेखक  — चनयम  चवभाज्य  — चिचि  
— मापक  — (जन्य) वहन  — संख्या  — लघुअक्ष  
— मोटार  — (जन्य) चवगमन  चवमध्य चद्वघािीय विपृष्ठ — चशरोकबदु  
— रसायनशास्त्र  —  (जन्य) सिंयन   — सहाय्यक वृि  
— रोध  — (जन्य) क्षपण  चवमध्यिा  चववृििा  
— रोध उग्रिपमापक  चवदु्यत-स्स्थचिक  चवम्निा  चववृिाकृचि अन्वस्िीय  
— रोधकिा . — आकियण  चवरजण (कारक)  चववृिीय 
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— वियस श्रेणी  — एकक  — नचलका  — घािाचिया  
— वियस्व एकक  — प्रवियन  चवरजणे  — चदशादेष्ट 
— वाहकिा  चवदु्यत रासायचनक  चवरल  — चदशादेशन  
— चवच्छेदक  — घट — कारक  चवविेक  
— चवच्छेदन  — सममूल्य  — चवद्रव  — पारवियन  
— चवद्रवण  — श्रेणी  चवरलिा  — पारगमन  
— चवलेपन चवदु्यदीय िियण  — चनयम  — शोिण  
— संिायक  चवद्रव  — प्रमाण (गुणोिर)  कवशचिपृष्ठक  
— सरणी  —वायुरूप  चवरलीकरण,  चवशाल कोन  
— सरणी संवादन  — (चवदु्यत) वियस्व  — उष्ट्णिा  — चत्रकोण  
— (स्स्थचि) वियस  चवद्रवण उष्ट्णिा  चवरलीभवन  चवचशष्ट आकारमान  
— स्त्रोि  —चवदु्यत चवरुि चदशलेा  — आयनीभवन  
— के्षत्र  चवद्रवी चवश्लेिण  चवलयन  — आद्रयिा  
— के्षत्र िीव्रिा चवद्रावक  — उष्ट्णिा  — उष्ट्णिा  
— के्षत्र चदशा  चवद्राव्य  — कबदु — उष्ट्णीय रोध  
चवचशष्ट किुयकीय 
प्रवणिा 

चविम बहुकोण  वृिाकृचि चदशादेशन  वैिुचवक वृि  

 — बहुपृष्ठक  वृिािंील लघुखंड  वोलॅस्टन चिचि  
— गुरुत्त्व  — बहुभजु  वृिाधय कोन  वोल्फ्राम  
— िन्युलिा  — भजु चत्रकोण  वृिीय  व्यस्क्िगि समीकरण  
— परावियनीयिा  — संकलन  — इंि  व्यंजन (ध्वचन)  
— प्रणमनीयिा  चविुववृि  — कोनमापन पिचि  व्यचिकरण 
— प्रचिष्टंभ  चवष्टंभ  — गचि  — कंप्रिा  
— प्रवहण  चवष्ट्यंदिा  — फल  — पट्ट  
— भार  — मापक  — कबदू, अनंि — मापक  
— रोध  —सापेक्ष अंिरावरील  व्यचिकार  
— चवदु्यिोच्चय  चवष्ट्यंदी  — राचश  व्यत्यास  
— शस्क्ि  चवसंगचि  — समशकुं  — (अनुपाि)  
चवशुि श्रणेी  (चवसरण)  वगे  व्यवहारी अपूणांक 
चवशिे असमा  (चवसजयन)  — गुणोिर  व्यस्ि 
— मूल्य  चवस्िार — मापक  — गुणोिर  
— समीकरण  चवस्िृि उगमस्थान — संवदेन शीलिा  — िलन असणे  
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चवशिेाकं  (प्रकाशािे)  — स्स्थराकं  — ज्या 
चवशिेाचभमुख श्रेणी  (चवस्थापन)  वगेीय शस्क्ि  — ज्या आलेख  
चवशिेाचभमूल्य श्रणेी  (चवस्पंद)  वबेर  — चत्रकोणचमिीय  
चवशोधक चवस्फारणमापक  वसे्ल्डंग  फल, समीकरण 
— ऋण (चवदु्यत) प्रस्थ चवके्षपक (वैकस्ल्पक)  — दाब चवदु्यत प्रभाव  
 चवके्षपी  वैदु्यत  — चनयम  
— धन (चवदु्यत) प्रस्थ चवज्ञान (शास्त्र)  — अनुवियन  — प्रमाणािं  
 वीजधारणी  — आकंुिन  — फल  
चवशोधन वृि  — ऊष्ट्मचवज्ञान  — कबदु  
(चवशोिण)  — अनुवलन  — (दृष्ट्या)ऋण  — वगय चनयम  
चवश्लेिक  — खंड — (दृष्ट्या) धन  — संकेिन  
चवश्लेिण  — चिचि  — धािुचवज्ञान  — संख्या  
— प्रभाव  — छेचदका  — याचमक  — स्पशय  
— रसायनशास्त्र  — जीवा  — शोधन  व्याख्या  
—वणयपटीय  — चत्रज्या  — संयुजापाश  व्याज दर  
—चवद्रवी  — प्रदल  — संयुजी  — मुदि  
—सचदश  — मध्य  वैदु्यदीय  व्यास्प्िमापक  
चवश्व — लघुखंड  — िियण  व्याविय मूल्य  
चवश्वव्यापी गुरुत्वाियण 
चनयम 

— वििा  वैध ओहम  — प्रदेश  

 — वििा चत्रज्या  (वैचशष्ट्य)  व्यावियन चनयम , 
चवश्वस्स्थचिशास्त्र  व्यास  वैश्लेचिक   
चवश्वािी स्स्थर अवस्था  — शकुं  वैश्व  व्याश्लेिक  
चवि  — सापेक्ष सामर्थ्यय  — चकरण  व्याश्लेिण  
चविम अपूणांक  — स्पशयरेिा  — चकरण उत्सारण  व्याचश्लष्ट  
— घटकवलयी सयुंग  वृिाकृचि  — चकरण विाव  (व्युत्िम कोन) , 
(— चदक्)  — चदशाचदष्ट िरंग  वैिुवाशं   
व्युत्िम समािंर रेिा  शकुं समस्च्छने्न  (शून्य चदक् पािी)  िट कोणीय पिचि  
व्युत्िमी प्रचिया  शकं्वधय  — संयुजी  िट घाि  
— चवचिया  शटं  (शृखंला)  िट पृष्ठक  
व्यूह  शिमान पिचि  शृगं  िचष्ठमान पिचि  
व्हर्मनअर  शिाशं शेंकडा  ष्टाइनमेट झ गुणक  
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व्हानाचडअम  शर  — फरक   
स्व्हमशटय चवदु्यत जचनत्र शकय रा  शिे  सकॅॅरीमीटर  
 — मापक  — खंड  सकॅॅरोमीटर  
स्व्हटसन सेिु  शलाका — द्रव  संकलन 
स्व्हटाचमन  शाकंव  — प्रवियन  — उस्न्मचि  
स्व्हचरओल  — चदग्दर्मशका  — चसिािं  — दशयक चिन्हे  
व्ही-कण  — पृष्ठ  शोचधि कभग  — नीि सीमा  
व्हीन-अपसरण 
स्स्थराकं 

— व्यास  शोिक  — मापक  

 शाकंवािे िलपचरमाण  शोिण,  — सीमाकं  
व्हेंटुरी नचलका  — प्रचियोगी व्यास  — उष्ट्णिा  संकचलि  
व्होल्ट — प्रधान िलपचरमाण  — गुणक  — आवृििा  
— ॲचमटर  — पट्ट —चवचनचिि  
— भेद  शाकंचवक  — प्रभाव  — समीकरण  
— मीटर शाखािंर  — वणालेख  — सापेक्ष आवृििा  
व्होल्ट (चवदु्यत) घट शाचंिदायक  —चवविेक  संकेिक  
— चिचि शास्त्र  श्राव्य  संकोि  
— मीटर शास्त्रीय संख्यालेखन  श्राव्यिा  — परीक्षा  
व्होल्टेजमधील घट चशखर मूल्य  श्राव्यािीि  — मापक  
व्होल्फ्राम  चशजचवणे  — िरंग  संकोिन, घनीय  
व्होल्फ्राचमअम्  चशरः कोन  — ध्वचनचवज्ञान  संकोच्यिा  
 चशरस्  — परीक्षा  संिमण  
शस्क्ि  चशरोकबदु श्रुचि  — अवस्थेंिील मूलित्त्वें 
— अविरण  (चशरोलंब)  — चत्रकोण  —  
— अक्षय्यिा चशलारस  — पंस्क्ि  — जालक  
— पािळी  चशल्प-चवज्ञात्यािी 

साखळी 
— मध्यम — िपमान  

— समचवभाजन   — शलाका  — धािु  
शकुं  चशशािा स्स्थर — श्रेढी  —कबदु  
— अधे  समस्थानीय  — श्रेणी  (सचिचयि)  
— अक्ष  चशसे  श्रेढी, श्रेणी, संख्या  
— आबाधा  शीि युग्म-संचध .  —प्रचियोगी  
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— आलंब  शीिक  —संवादी  — लेखन पिचि  
— इत्याचद  शीिभवन त्वरा  श्रेष्ठ धािु  — चवभाजन  
— उंिी  शुि गचणि  श्रोइकडगर समीकरण  संख्येिे/राशीिे मूल  
— खंड  — गचिक  — चनरपेक्ष मूल्य  
— स्च्छन्न  शुभ्र प्रकाश  िट अग्री चनवाि-नचलका संगि कोन  
— पचरपृष्ठ  (शुष्ट्कनपात्र)   (संगििा)  
— भचूम  शून्य,  िट कोण  संगचिकरण  
संगचि चनयम  सदसत संख्येिे चनरपेक्ष सप्िक, स्वर  समस्च्छन (वृि चिचि) 
संगुणोिर (सयंोजन)  मूल्य  सप्िकािंा चनयम   
(संघ)  संचदग्ध  सप्िकोन — (शकुं)  
संघटण  — प्रकार  संपे्ररक  — (शकुं) भचूम  
— उष्ट्णिा  सचदश संप्लवन समच्छेद  
— कारी कभग . — कोण — उष्ट्णिा  समजन्य  
(संघटन)  — गुणोिर संप्लुि  समिलक्षम विपृष्ठ  
संघचटि  — राचश सब-ऑक्साइड  समिलीकरण  
(संघनन)  — रेिा  संबंध के्षत्र  समिापचिया  
संि  — चवश्लेिण  संबंचधि सखं्या  समिोल  
(संियी)  — संयोग  संभव  — असणे / राखणे  
संिलन  सचदशािंी घटकात्मक 

बेरीज 
संभवनीय िूक  — कारक  

— के्षत्र, फलािे / 
संबंधािे 

पिचि  सम — ,गचिक  

 सचदशािंीं बेरीज 
करण्यािी 

— (आचवन्यासी)  — कबदु  

संिायक चवजेरी  बहुकोण पिचि  — किुयकत्व  —रासायचनक  
संिालन चवकृचि द्रव  सचदशािें जात्य घटक  — किुयकी पदाथय  (समिोलणे)  
— चवकृचिरूपिा  सचदशासंबधंी 

चत्रकोणचनयम 
समंकरण  समिोलािी अट  

सस्च्छद्र   समकें द्र (समदूर)  
सजल  सदोिकारक  — शकुंस्च्छन्नें  समचद्वभाजक  
— धािुचवद्या  सदोि समीकरण  — शाकंचवके  समचद्वभाजन  
सजािीय पदें  सदोिीकरण  समकोण  — करणें  
सत  संद्रवण  — सर्मपल  समचद्वभजु चत्रकोण  
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— अक्ष उष्ट्णिा  समकोन  — समलंब  
— प्रचिमा — दाब  —प्रचियोगी  समध्य शकुंस्च्छने्न, 

शाकंव,े 
— संख्या — प्रिल  — रेिा  शाकंचवके  
(संिि)  (संधारण) समग  संमध्य  
(संिुलणे)  संचनधान चनयम  समगामी  समधु्रवीय स्फचटक  
संदमन  (संपकय )  — श्रेणी  समपरासरी  
— स्स्थराकं  संपिन  समगुणक  समपचरमाणी चित्रण  
संदचमि कंपन / दोलन  सपययय गचि  समगुणोिर समपृष्ठ चिचिलंब  
संदभय मध्यमंडल  — फल  समगुणोिरीय कबदुिय  समप्रचियोगी व्यास  
— रेिा — सर्मपल  समघटक  समप्रमाणािं  
— व्यूह  (संपाि कबदु) — वलयी संयुग  समप्रवचेगि गचि  
सदसत   समघटकिा समबाहु  
— प्रिल  संपािी  समघटकी  समभार  
— प्रसरकोन  — पे्ररक  समघाि  समभारी  
— संख्या  — रेिा  — पदसमीकरण  समभजु  
— संख्या गुणाकं  — चवचिया  — चमश्रपदावली  — अपास्ि  
— संख्या, प्रचियोगी  (संपीडक)  समििुःपृष्ठक व्यहू  — काटकोन िौकोन  
— संख्येिी अरा  संपूणय पृथक्करण  समििुभुयज  — ििुष्ट्कोण लंब  
— संख्येिे धु्रवीय 
चनबधंनािं 

संपृचष्ठका  समचिचि  — चत्रकोण  

रूप  — (रेिा)  समास्च्छन्न (घन)  (समचमि)  
    
(समचमचि)  समस्या  समावशेक सयुंग  सरल रेखीय गचि  
सममूल्य  समक्ष वणयदशयक  समावशेन , — रेिा 
— अपूणांक  समाकार  (समाक्ष वृिें) — रेिेिा चवके्षपक  
— प्रमाण चनयम  समाकृचि संचमचि रेिा  — वधे वणयलेखक  
— प्रवहण  — चित्रक  संचमश्रण  — समीकरण  
— बहुकोन  — प्रके्षप  —चत्रियी  सरलीकरण  
— भार  — स्फचटक समीकरण  संरक्षक  
—रासायचनक  समाकृचिकिा  — घािाकं  सरासरी 
— चवद्रव  (समाघाि)  — बाजू  — आयुमान  
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— समीकरणे  समािंर  संमीलन  — दबाव  
सममूल्यिा  — चद्वभजु िौकोन  संमुख कोण  — पिचि  
— चनयम  — चद्वभजु लंब  संमुख होण / असणे  — वगे 
समरूप  — पृष्ठ शकुंखंड  (समुच्चय)  (संरेखन)  
— आकृचि  — पृष्ठक समूह  संरोधन  
— पचरभ्रमण चिचि  — भजु िौकोन  संमेय राचश  —याचंत्रक  
— पचरभ्रमण शकुं  — शलाका  (संयुचि)  सपयण  
— बहुपृष्ठक  समािंरण करणें  संयुक्ि गुणोिर  सपाकृचि िरंग  
समरूपिा  समािंरत्र  — पदावचल  सर्मपल  
— मध्य  (समािंरमध्य)  — कभग  सर्मपला  
समरूपी पदाथय  समात्र आकृचि — राचश  संलग्न  
समरेणुक चमश्रण  — पदावचल — सूक्ष्मदशयक  — कोन  
समरेचिक प्रिले  — समीकरण (संयुग्मी) संवह ज्योचिःशास्त्र  
— कबदू  समात्रिा संयुजा  — दुर्मबण  
समवियस् पृष्ठ  — घटक — इलेक्रान — यंत्रणा  
समचवभाजन, शक्िीिे  — पचरमध्य  — कवि — वणयपट  
समवृि चिचि  — प्रिल  — पचरणाम — वणयलेखमापक  
— चित्यक्ष  — मध्य  — पाश  — वादळ  
— शकुं  समात्राक्ष  संयोग संवाद  
— शकं्वाक्ष  समान  — भार  संवादक  
— सूचि  — अंिर  — संख्या  संवादन  
समव्यचिकार  — अवयव  सरक संवादी 
समशकुं  — आकृचि  — प्रिल  — कंपन  
समसमािंर पृष्ठक  — घन  — माचपका  — गुणोिर, अश्रुिी  
समसंयुजिा  समानिा  सरणी  संवगे 
समसयुजंी 
इलेक्रानयुक्ि 

समानािंर  — संके्षप  — अक्षय्यिा  

 समायोजन  सरल अपूणांक  — पचरबल  
समस्थानीय समाचरअम  — आवृि गचि  संवदेक  
समस्पशय मध्य (समावशेी)  — पदी पदावचल  संवदेन  
समस्पशाक्ष  समावृचि — प्रवाह — शील उष्ट्णिा  
समस्पशी वि  — करणें  — राचश  — शीलिा  
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समस्फचटक रूपिा  समावृचिक  — रेखाकृचि  — शील वािावरण  
— रूपी  समावशेक गुण  — रेखीय  संवदेना एकक  
सव्य  साइन वि  सामान्य लागचरथम 

गुणाकं 
सीचशअम  

(संशुचि)  (साकळणे)   सुिोज  
संचश्लष्ट  साका,  (सामायीक)  सुचनवयणी  
संश्लेिण  साकेंचिक  सायक्लोरोन  सुरचिि वस्िु  
संसंग  — गुरुत्व  सायनाइड  सुरेल  
संस्करण अवयव  — िपमान, दमन , सायफन  सुवणय कुल  
संस्कार   सायबनेचटक् स  सुवणयपत्र चवदु्यत दशयक  
संस्कारक  साखळी  सारख्या मापािे  सुवणय पययय  
संस्काचरि िरंग  सासं्ख्यक गुणक  (सारचणक)  सुिम अष्टपृष्ठक  
— राचश  साचंधक अवस्था  (सारूप्य कें द्र) — कोनाकृचि मध्य  
संस्िंभ  साठवणीिा चवदु्यत घट  सावकाश चनवचवणे  — घन (पदाथय)  
(संस्था)  — िी चवजेरी , सावली  — चिचि  
संस्स्थि करणे   साहाय्यक प्रके्षप दृश्य  — दशकोण  
संस्पशय संपाि  सॉडी फायान्स, 

अपसरण 
साहाय्यक वृि  — द्वादश पृष्ठक  

(सहगुणक)  चनयम  कसडर  — चपराचपड  
(सहिरण)  साधंणी, एकसरी चसिािं — बहुकोण  
सहिल  —समािंरसरी चसचि  — बहुकोण चत्रज्या  
सहिलन असणे  (सादृश्यकें द्र) चसचलका  — बहुकोन मध्य  
सहिारी चवदु्यत सरणी  साधन  — जेल  — बहुपृष्ठक  
सहज्या  साधा दोलक  चसचलकॉन  — बहुभजु अचभमध्यकोन 
— आलेख  — सूक्ष्मदशयक  चसचलकामय   
— सूत्र  साधारण अपूणांक  चसचलकेट  — कवशचि पृष्ठक  
संहि  — चकरण  चसचलकोन् स  — व्यूह  
संहचि  साधे बंद वि चसलेक्स  — िट पृष्ठक  
संहनन करणें  सानुबंध अपूणांक  चसस- सुसंवाद  
(सहचनदेशक)  सान्ि  चसस-रान्स समघटकिा  सुसंवादी  
सहफल  — श्रेणी  सीमा  सुस्पष्ट  
(सहबि)  — सरल रेिा  — अटी  सुस्वर  
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सहबाहु कोन  साचन्नध्य पचरणाम  — अवस्था  सूिक कबदू  
सहचविंिक  सापंाचिक  — आकारमान  सूचि  
सहसंबधं  — विपृष्ठ  — कोण  — चदग्दर्मशका  
— अंक  सापेक्ष अचवभाज्य  — िपमान  — पचरपृष्ठ  
सहसंबि पाश  — आद्रयिा  — दमन  — लंब  
सहसंयुज पाश  — आलगिा  — पृष्ठ  (सूचिवत)  
सहसंयुजिा  — आवृििा  — रेिा  सूत्र  
सहस्त्र  — घनिा  — वियस्व  — भार  
सह्य मात्रा  — त्रुचट  — वस्िुिा  सूययग्रहण  
संक्षुब्ध प्रवाह — (चवदु्यत) पाययिा  — वस्िुमान  सूयय चित्रणशाला  
— हवा — रूपािंर  — संकेि  सूययप्रारण िीव्रिामापक  
(संके्षप)  — चवष्ट्यंदिा  स्िर  सूक्ष्म 
संक्षोभ  — संयुजा पचरणाम  सीमेवरच्या अटी  — कलन,  
साइन लॉ (चनयम)  सापेंक्षिा वाद  सीचरअम  — कालमापक  
सूक्ष्म काललेखक  सौर स्स्थराकं  स्स्थचि  स्पशय 
— छेदक  स्कँचडअम  — अंिर  — करणारी 

— गुणोिर — िरंग  स्खलन कबदू  — अवकाश  
— िुला  स्टाकय  पचरणाम  — आलेख  — गोल  
— दमनमापक  स्टािय  — िरंग  (— जीवा)  
— दशयक  स्टीफन बोल्ट झमान 

चनयम 
— चनयम  — जीवा कोन  

— दशयन   — प्रचििरण  — प्रिल  
— मापक  स्टेटॉर  — मागस कोन  — कबदु 
— मापन पट टी  स्टोक — वियस् — भजुा  
— मोजनळी  — चनयम  — वगे  — रेिा  
— रिना  — रेिा — के्षत्र  — रेिा, वृिािी  
— रसायनशास्त्र  स्राशंम  स्स्थचिक  — वि  
— लेखक  स्िंभ  स्स्थचिज शस्क्ि  स्पर्मशक कोण  
— लेखन  स्िंभन (अवस्था) 

दशयक 
स्स्थचिस्थापक  स्पशी  

— वणालेखन   स्स्थचिस्थापकिा — पे्ररक  
— चवश्लेिण  स्िर  — गुणक  स्फचटक  
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— श्रवण  — लेखनचवज्ञान  — गुणाकं  — अक्ष 
सेकंद  स्िचरि प्रवाह  स्स्थचिस्थापन गुणक   — गणक  
सेंटराड  — रिना  स्स्थर — गचिक  
सेंचटग्राम स्थलािंर,  — अंक — गभय  
सेंचटगे्रड  — करणे  — अवस्था  — जल 
सेंचटमीटर  — रेिा  — उष्ट्णिा योगफल   — जालक  
सेिु  — श्रेणी  — ओघ  — दीपन  
सेबेक पचरणाम  स्थाणुक  — करण  — पृष्ठ  
सेलुलोज  स्थािंर — काल ित्त्व  — प्रकार व्यूह  
सेलेचनअम  — कोन  — गुण  — प्रकाशचवज्ञान  
सोडा  — िरंगरूपगचि  — िरंग — प्रिले  
सोचडअम — मागस  — पदाथय  — बीज  
सोनार  स्थानभेद — प्रवाह  — युग्म  
सोने  — उष्ट्णिा  — चवदु्यत — चववियन आलेख  
सोपान जालक  स्थानभेदाकं  — चवश्व  — चवज्ञान  
सोल  स्थान रेखाशं  स्स्थराकं, स्फचटकािंगयि किुयकीय 

शस्क्ि 
सोलेनॉइड  स्थाचनक चिया  —चरडबगय   
सौर इंजन  स्थापन, इिस्ििः  —वास्िवीय  स्फचटकी  
— गोंगाट  स्थायी अफेनदिा  स्स्थरावरण  — करण / भवन  
— प्रारण  — किुयकत्त्व  स्स्थरीकरण  — भवन उष्ट्णिा  
— भट टी  — पायस  स्थूलपणे  स्फुकलगादशय  
— वणयपट  — (लोह) किुयक  स्नेल चनयम  स्फोट (वैश्वचकरण)  
— शस्क्ि  — वायु  स्पंजसम  स्फोटक  
— संपकय   — चवकृचि  स्पंद  स्त्रोि  
— संवह ज्योचिःशास्त्र स्थायु  स्पंदमान प्रवाह  — मापक  
 स्स्थिाबंर  स्प  — रेिा  
स्लॅग  स्वाभाचवक स्वीय 

प्रवियकत्व 
हायड्रोफ्लुओचरक अम्ल क्ष-चकरण कोनमापक  

स्लाइड रूल    — चित्र 
स्विल  — प्रवियन  हायगेन्स चसिािं , — द्वारा 
स्वच्छंद  — प्रसारणक्षम   स्फचटक दशयन 
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— एकक  — चवकीरण  हायपेरॉन — नचलका 
— स्स्थराकं  — शोिण  हायपो  — फोटो लेखक 
स्वय ं  हासयपावर  — चरक्ििा 
— िलन   — िास  — वणयपट 
— िचलि  हत्यार  चहम  — वणयमापक 
— चनयतं्रण शास्त्र  हलका धािु  चहमानी चिया 

(ग्लेचसएशन) 
— वणयलेखक 

— चवचिया  — मेसान   — सूक्ष्मलेखक 
— चद्वप्रकारी चसिािं  — संचमश्र धािु  हीन धािु  क्षणन काचठन्य  
— चनदेशन  हॅलाइडस  हीरो सूत्र  क्षपण  
— बंधक चत्रकोण  हॅलोजेन् स  हंुडी  — कारक  
— ऱ्हास  (हवाई प्रसासक्षम)  हूक चनयम  क्षमिा 
— चसिक  हवामान लेखन  हेक्झा  (क्षरण)  
— स्फूिय  — शास्त्र  हेक्झोड  चक्षचिजसमािंर  
स्वर पद  — शास्त्र, वास्िवीय  हेक्टो  — प्रिल  
स्वर वणेी  हविेा पचरणाम होणे  हेक्सोज  — प्रके्षप  
स्वर सप्िक  हवमुेळे चनमाण होणारे हेटेरोडाइन  चक्षत्यंश 
स्वरूचपक स्फचटक  लोढणे  हेन्री,  क्षुब्ध अणु  
स्वस्स्िक, ख- हादरा  हेन्री-चनयम  — अवस्था  
स्वाग्रह  हाचनकारक दबाव  हेटयझ्  के्षत्र  
— गुणक  हास्फ्नअम  — िरंग  — अक्षय्यिा.  
— गुणाकं हायड्राइट हेचलअम  — किुयक  
स्वाग्रहिा, आकार 
गुणाकं 

हायड्राक्साइड हेवी वॉटर  — पे्ररक  

 हायड्रास्क्सल हेवीसाइड आवरण 
(स्िर) 

— फळ  

स्वाग्रही  — मूलक  — कभग  
— आघाि  हायड्रॉस्क्स- हेस उष्ट्णिा वापरािा 

चनयम 
— मध्य  

— गुणाकं  हायड्राचसड  — मध्यकासपंाि  
— ग्लाचन  हायड्रटे होकायंत्र , — मान  
— दुनयम्यिा दोि  हायड्रो- होमोथेचटक आकृचि  — मापन  
— प्रसर — काबयन होरा, — वििा  



 अनुक्रमणिका 

— मंदायन  — क्लोचरक अम्ल  — वलय  
— मयादा  हायड्रोजन  — वृिें  के्षप्य  
— मागस  — आयन संहचि  होनयर रीचि  क्षोभ  
— चवकृचि  — चनरासन होमोन  — प्रदेश  
स्वाभाचवक आवृचिकाल  — बॉम  होस्ल्मअम  — स्थान  
— कंप्रिा  — सममूल्य   क्षोभक  
— दोलन  हायड्रोजनीकरण   (क्षोभवणे)  
— लागचरथम-आधार  हायड्रोजेल  क्ष चकरण क्षोभन  
— ऱ्हास  हायड्रोचनअम आयन  — एकक ⬤ ⬤ ⬤ 
 

 


