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णनवेदन 
 

आध निक शासे्त्र, ज्ञािनवज्ञािे, िंत्र आनण अनभयानंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं त्यािप्रमाणे भारिीय प्रािीि 
संस्कृिी, इनिहास, कला इत्यादी नवषयािं मराठी भाषेला नवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञािदाि करण्यािे 
सामर्थयस याव ेहा म ख्य उदे्दश लक्षाि घेऊि सानहत्य–संस्कृिी मंडळािे वाङ मय निर्ममिीिा नवनवध कायसक्रम 
हािी घेिला आहे. मराठी नवश्वकोश, मराठी भाषेिा महाकोश, वाङ मयकोश, नवज्ञािमाला, भाषािंरमाला, 
आंिरभारिी–नवश्वभारिी, महाराष्ट्रनेिहास इत्यादी योििा या कायसक्रमाि अंिभूसि केल्या आहेि. 

 
२. मराठी भाषेला नवद्यापीठीय भाषेिे प्रगल्भ स्वरूप व दिा येण्याकनरिा मराठी भाषेि नवज्ञाि, 

ित्त्वज्ञाि, सामानिक शासे्त्र आनण िंत्रनवज्ञाि यानवषयावंरील संशोधिात्मक व अद्यावि मानहिीिे य क्त्त्त अशा 
गं्रथािंी रििा मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकिा आहे. नशक्षणाच्या प्रसारािे मराठी भाषेिा नवकास 
होईल ही गोि िर निर्मववादि आहे. पण मराठी भाषेिा नवकास होण्यास आणखीही एक साधि आहे आनण 
िे साधि म्हणिे मराठी भाषेि निमाण होणारे उत्कृि वाङ मय हे होय. िीविाच्या भाषेिि ज्ञाि व ससं्कृिी 
यािें अनधष्ठाि ियार व्हाव े लागिे. िोपयसि माणसे परकीय भाषेच्याि आश्रयािे नशक्षण घेिाि, कामे 
करिाि व नविार व्यक्त्त्त करिाि िोपयंि नशक्षण सकस बिि िाही. संशोधिाला परावलंनबत्व रहािे व 
नविाराला अस्सलपणा येि िाही. एवढेि िव्हे िर वगेािे वाढणाऱ्या ज्ञािनवज्ञािापासूि सवससामान्य माणसे 
वनंिि राहिाि. 

 
३. वरील नवषयावंर केवळ पनरभाषाकोश अथवा पाठ्यप स्िके प्रकानशि करूि नवद्यापीठीय 

स्िरावर अशा प्रकारिे स्वरूप व दिा मराठी भाषेला प्राप्ि होणार िाही. सवससामान्य स नशनक्षिापंासूि िो 
प्रज्ञाविं पनंडिापयंि मान्य होिील अशा गं्रथािंी रििा व्हावयास पानहिे. मराठी भाषेि सकवा अन्य भारिीय 
भाषामंध्ये नवज्ञाि, सामानिक शासे्त्र व िंत्रनवज्ञाि या नवषयािें प्रनिपादि करावयास उपय क्त्त्त अशा 
पनरभाषासूिी सकवा पनरभाषा कोश ियार होि आहेि. पनिमी भाषािंा अशा प्रकारच्या कोशािंी गरि िसिे. 
यािे कारण उघड आहे. पनिमी भाषािं ज्या नवद्यािंा सगं्रह केलेला असिो, त्या नवद्यािंी पनरभाषा सिि 
वापरािे रूढ झालेली असिे. त्या शब्दािें अथस त्याचं्या उच्चाराबरोबर वा वाििाबरोबर वािकाचं्या िटकि 
ध्यािाि येिाि, निदाि त्या त्या नवषयािंील निज्ञासूिंा िरी िे माहीि असिाि. अशी अवस्था मराठी आनण 
अन्य भारिीय भाषािंी िाही. पनरभाषा सकवा शब्द यािंा प्रनिपादिाच्या ओघाि समपसकपणे वारंवार प्रनिनष्ठि 
लेखािं व गं्रथािं उपयोग केल्यािे अथस व्यक्त्त्त करण्यािी त्याि शक्त्त्ती येिे. अशा िऱ्हेिे उपयोगाि ि आलेले 
शब्द केवळ कोशाि पडूि रानहल्यािे अथसशनू्य राहिाि. म्हणूि मराठीला आध निक ज्ञािनवज्ञािािंी भाषा 
बिनवण्याकनरिा शासि, नवद्यापीठे, प्रकाशिसंस्था व त्या त्या नवषयािें क शल लेखक यािंी मराठीि 
गं्रथरििा करणे आवश्यक आहे. 

 
४. वरील उदे्दश ध्यािाि ठेविू मंडळािे िो बह नवध वाङ मयीि कायसक्रम आखला आहे त्यािील 

पनहली पायरी म्हणूि सामान्य स नशनक्षि वािकवगाकनरिा, इंग्रिी ि येणाऱ्या क शल कामगाराकंनरिा व 
पदवी / पदनवका घेिलेल्या अनभयतं्याकंनरिा स बोध भाषेि नलनहलेली नवज्ञाि व िंत्रनवषयक प स्िके 
प्रकानशि करूि स्वल्प सकमिीि देण्यािी व्यवस्था केलेली आहे. मंडळािे आिवर आरोग्यशास्त्र, 
शरीरनवज्ञाि, िीवशास्त्र, आय वेद, गनणि, ज्योनिषशास्त्र, भौनिकी, रेनडओ, अण नवज्ञाि, सानं्ख्यकी, 
स्थापत्यशास्त्र, पाणीप रवठा, विस्पनिशास्त्र, इत्यादी नवषयावंर ३९ दिेदार प स्िके नवज्ञािमालेि प्रकानशि 
केली आहेि. वस्त्रोद्योग, प्रकाशनित्रणकला, गणकयंते्र, रंग, कृनत्रम धागे, प स्िकबाधंणी, मोटारद रुस्िी, 
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वैमानिकनवद्या, अवकाशयाि, सीमेंट, वास्ि कला इत्यादी इिर अिेक नवषयावंरील प स्िके ियार होि 
आहेि. 

 
५. प्रस्ि ि “वैज्ञानिक पानरभानषक संज्ञा” (विस्पनिशास्त्र–व्याख्यासंग्रह) प्रा. श.ं आ. पराडेंकर 

यािंी संपानदि केला असूि मंडळाच्या नवज्ञािमालेि सदर कोश प्रकानशि करण्यास मंडळास आिंद होि 
आहे. हा व्याख्यासंग्रह अनिशय पनरश्रमािे व काळिीपूवसक ियार करण्याि आलेला असूि पदवी 
परीके्षपयसन्ि वापरण्याि येणारे शब्द त्यािं समानवि आहेि. पानरभानषक शब्दािें मराठी प्रनिशब्द व त्यािंा 
अथस स लभ भाषेि उदाहरणे देऊि स्पि करण्याि आलेला आहे. यापूवी मंडळािे १९६९ मध्ये प्रा. गो. रा. 
परािंपे यािंी संपानदि केलेला “वैज्ञानिक पानरभानषक संज्ञा” (पदाथसनवज्ञाि, रसायिशास्त्र आनण 
गनणिशास्त्र यािंील पानरभानषक शब्दािंा कोश) प्रकानशि केला आहे. आिापयसन्ि विस्पनिशास्त्रावरील 
पानरभानषक शब्दकोश थोड्याफार प्रमाणाि प्रनसद्ध झाले आहेि. पण या सवस प्रकाशिािं शब्दािंी व्याख्या 
अगर ख लासा असि िाही. काही वळेा इनं्ग्लश शब्दाइिकाि मराठी अगर संस्कृि शब्द द बोध असिो. 
याकनरिा शब्दािी सोदाहरण व्याख्या असणे िरूर आहे. ही उणीव प्रा. पराडेंकर यािंी सपंानदि केलेल्या 
“वैज्ञानिक पानरभानषक संज्ञा” िे भरूि काढली. 
 
वाई :  लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

ज्येष्ठ ११, शके १८९९  अध्यक्ष, 

नदिाकं १ िूि, १९७७.  महाराष्ट्र राज्य सानहत्य संस्कृिी मंडळ 

  मंत्रालय, म ंबई–३२. 
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प्रास्िाणवक 
 

िालू शिकाच्या आरंभापासूि िे आिपाविेो महाराष्ट्राि विस्पनिशास्त्रावर मराठीि थोडीफार 
गं्रथनिर्ममिी झाली असूि अिेकािंी त्यानशवाय लहािमोठे लेख सामान्य वािकाकंरीिा वृत्तपत्रािूि व 
नियिकानलकािूंि प्रनसद्ध केले आहेि; ित्पूवी िसा प्रयत्ि फारि कमी झाला होिा; कारण माध्यनमक व 
उच्च नशक्षणाि इंग्रिीिा वापर हल्लीपेक्षा बराि मोठा होिा. प्रनसद्ध झालेल्या मिक राि उपयोगाि 
आणलेल्या पानरभानषक सजं्ञा थोड्या व नवनवध आहेि. नवद्यापीठे व सरकार याचं्या अलीकडे झालेल्या 
उपक्रमामं ळे काही नवज्ञाि–पनरभाषासंग्रह उपलब्ध झाले आहेि व काही पूणस होण्याच्या मागावर आहेि. 
खासगी प्रयत्िामं ळेही पानरभानषक संज्ञािंी निर्ममिी, संकलि व प्रनसद्धी झाली आहे; काही 
पाठ्यप स्िकािूंिही इंग्रिीिील संज्ञािें मराठी सकवा ससं्कृि पयाय असलेल्या याद्या प्रनसद्ध झालेल्या 
आहेि. महाराष्ट्र सानहत्य व संस्कृनि मंडळािे मराठी नवश्वकोशािा १८ वा खंड प्रनसद्ध (इ.स. १९७३) 
केला असूि त्यामध्ये अिेक नवषयािंील इंग्रिी संज्ञािें मराठी वा संस्कृि पयाय नदले आहेि. महाराष्ट्र 
सानहत्य पनरषदेिेही पनरभाषाकोश प्रनसद्ध (इ.स. १९६२) केला आहे. अशा सवस प्रयत्िामं ळे पानरभानषक 
संज्ञािंा (मराठी वा संस्कृि) आिा निनििपणा नमळूि एकरूपिा येऊ लागली आहे. िथानप अद्याप सवसि 
इंग्रिी संज्ञािंा मराठी सकवा संस्कृि पयाय िाहीि व लेखकािंा स्विःच्या कल्पिेि सार त्या संज्ञा बिवाव्या 
लागिाि; काही सरकारी कोशािं िर नकत्येक इंग्रिी संज्ञा िशाि िशा ठेवल्या गेल्या आहेि. 

 
इंग्रिीिील अिेक शब्दकोशािं वैज्ञानिक व िानंत्रक संज्ञांच्या व्याख्या सकवा लहाि मोठे स्पिीकरण 

नदलेले असिे; त्यावरूि (पहा संदभसगं्रथािंी यादी ) नवद्याथी, नशक्षक व निज्ञासू वािक यािंा संज्ञािंा 
अथसबोध त्वनरि होऊ शकिो. मराठी पाठ्यप स्िकािूंि सकवा इिर गं्रथािूंि अशा सजं्ञा मिक राि येऊि 
वािकाला त्यािें अथस स्पिपणे कळिाि, परंि  इंग्रिी कोशाप्रमाणे अथसबोध त्वनरि होण्यास पानरभानषक 
व्याख्यासंग्रहासारखा संदभस गं्रथ आवश्यक ठरिो. मराठीि विस्पनिशास्त्रािील पानरभानषक संज्ञाचं्या 
व्याख्या सकवा त्यािें स्पिीकरण एकत्र देणारा गं्रथ अद्याप प्रनसद्ध झालेला िाही. प णे नवद्यापीठािे इंग्रिी 
पानरभानषक संज्ञािें मराठी व बह िाशंी ससं्कृि पयाय निनिि करण्याकनरिा सनमिी िेमिू निच्यािफे 
विस्पनिशास्त्र (वािसशास्त्र), वास्िवशास्त्र, प्रानणशास्त्र, रसायिशास्त्र, भशूास्त्र, गनणिशास्त्र, ज्योनिःशास्त्र व 
िकस शास्त्र इत्यादी शास्त्रािंगसि संज्ञािें मराठी पयाय देणाऱ्या प न्स्िका प्रनसद्ध केल्या  व त्यािप्रमाणे मराठी-
इंग्रिी अशी माडंणी केलेल्या प न्स्िकाही प्रनसद्ध केल्या (इ. स. १९६०–६५). याि आधारावर इंग्रिी-
मराठी असे व्याख्यासंग्रह प्रनसद्ध व्हाव ेयास प णे नवद्यापीठािे ित्त्विः मान्यिा नदली. त्याि सार वास्िवशास्त्र, 
गनणिशास्त्र व रसायिशास्त्र या िीि शाखािंील संज्ञािंा इंग्रिी –मराठी व्याख्यासगं्रह प्रा. गो. रा. परािंपे 
(निटणीस,मराठी पनरभाषा सनमिी, प णे नवद्यापीठ) यािंी ियार केला व महाराष्ट्रराज्य सानहत्य आनण 
संस्कृनि मंडळािे िो प्रनसद्ध (इ. स. १९६९) करूि नवज्ञाि-सानहत्य वधसिाला बह मोल साहाय्य केले आहे. 
त्याि धिीवर प्रस्ि ििा विस्पनिशास्त्रािा व्याख्यासंग्रह बिनवलेला असूि त्यािा यथायोग्य सवांिा उपयोग 
होईल असा नवश्वास वाटिो. 

 
महाराष्ट्रािील नशक्षण संस्थािंी संख्या आिा खूपि वाढली असूि शास्त्रीय नवषयािें मराठीिूि 

नशक्षण घेणारे नवद्याथी, शास्त्रीय नशक्षण देणारे नभन्न स्िरावरील नशक्षक व लेखक यािंी सखं्याही बरीि 
वाढली आहे. सामान्य वािकवगािाही शास्त्रीय संज्ञाशंी संबंध वाढि आहे; अशा वळेी अथसबोध सहि व 
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त्वनरि होईल अशा ह्या विस्पनिशास्त्रािील पानरभानषक संज्ञाचं्या व्याख्यासंग्रहािे स्वागि होईल अशी आशा 
बाळगण्यास हरकि िाही. 

 
ह्या व्याख्यासंग्रहाि विस्पनिशास्त्राि सामान्यपणे उपयोगाि आलेल्या इंग्रिी संज्ञा व त्यािंा नदलेले 

मराठी (वा संस्कृि) पयाय म ख्यिः महाराष्ट्र सानहत्य व संस्कृनि मंडळािे प्रनसद्ध केलेल्या नवश्वकोशाच्या 
१८ व्या खंडािूि घेिले असूि त्या अभावी सकवा कधी त्याऐविी इिर खासगी व सरकारी कोशािूंि घेिले 
आहेि; नकत्येक इंग्रिी (सकवा लॅनटि अथवा ग्रीक) संज्ञा व त्यािें मराठी पयाय िव्यािे अंिभूसि केले 
आहेि; विस्पनिशास्त्राच्या सवस शाखािूंि वापराि असलेल्या सवसि संज्ञा येथे समानवि आहेि असा 
लेखकािा दावा िाही; िथानप साधारणपणे पदवीपयंिच्या अभ्यासक्रमाि अंिभूसि असलेल्या नवषयािंील 
बह िेक सवस इंग्रिी सजं्ञा, त्यािें पयाय (मराठी वा संस्कृि संज्ञा) आनण त्याचं्या व्याख्या सकवा स्पिीकरण 
यािंा समावशे केला आहे; एकूण स मारे पाि हिार संज्ञा आहेि. 

 
व्याख्या सकवा स्पिीकरण समिण्यास सोपे व्हाव ेया दृिीिे सामान्य व पनरनिि विस्पिींिी काही 

उदाहरणे नदली आहेि. आयाि केलेल्या नकत्येक विस्पिींिा मराठी िाविे िाहीि; अशािंा उल्लेख इंग्रिी 
वा लॅनटि िावािंीि करणे भाग पडले आहे. अशा काही थोड्या इंग्रिी िावािें उपलब्ध असलेले भाषािंनरि 
पयाय नदले असूि िसेि काही िवीि स िनवले आहेि. अशी भाषािंनरि िाव ेरूढ केल्यास मराठी भाषा श द्ध 
राहूि समदृ्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. भारिाि सध्या िालू असलेल्या िानंत्रक, वैज्ञानिक व औद्योनगक 
के्षत्रािंील प्रगिीम ळे सध्या अिेक इंग्रिी व लॅनटि िाव ेरूढ होि आहेि पण एकिर िी उच्चारण्यास अडिण 
भासिे व त्यािें उच्चारणही ि कीिे होिे. वैज्ञानिक नवषयािें लेखि व नशक्षण मराठीिूि होि असिािा 
आयाि विस्पिींच्या िावािेंही योग्य असे सामान्य मराठीकरण होणे आवश्यक आहे; मूळिी िाव ेनवशषेिामे 
आहेि हे मान्य करूिही मराठीकरणािा प्रयत्ि व्हावा. ‘डायाटमी’ला ‘करंडक क ल’, ‘लेम्िेसी’ला ‘कारंड 
पादप’ क ल, ‘री ऑफ लाइफ’ला ‘िीविवृक्ष’,‘रेि री’ याला ‘वषावृक्ष’, ‘फौंटि री’ला ‘कारंि वृक्ष’ ‘रंपेट 
री’ला ‘ि िारी वृक्ष’, ‘कॅिि बॉल री’ला िोफगोळा वृक्ष’ इ.‘करीलीफ’ला कनढसलब ही िर रूढि संज्ञा 
आहे; अशी िाव ेवापरण्याि भाषाश द्धी व भाषासमदृ्धी ह्या दोि गोिी साध्य होिाि. काही लॅनटि संज्ञािंही 
संस्कृि संज्ञािंा अिंभाव झालेला आढळिो; उदा. प त्रिीवी (प त्रविंी)या वृक्षािे लॅनटि िाव ‘प तं्रिीव 
रॉक्त्सबघाय’ असे आहे. आिच्या मराठीिील नकत्येक विस्पिींिी िाव े संस्कृि, इगं्रिी, अरबी, उदूस व 
द्रानवडी भाषािूंि अपभ्रि रूपाि रूढ झाली आहेि हे अि भवनसद्ध आहे. उदा.‘पॉइिसेनटया’वरूि पाििेटी, 
‘कॉनलफ्लावर’वरूि फ लवर, ‘कॅबेि’वरूि कोबी, ‘पोटॅटो’वरूि बटाटा, ‘टोबकॅो (टाबॅकॉस)’वरूि 
िंबाखू (िमाखू); संस्कृि, ‘अक्षोट’वरूि अक्रोड, ‘अिसी’वरूि अळशी, ‘क ं िला’वरूि क िला; ‘फरझ 
बीि व फ्रें ि बीि’वरूि फरसबी, ‘सिफ्लावर’वरूि सूयसफूल, ‘ग ले अबास’वरूि ग लबाक्षी (ग लब श) 
इत्यादी अिेक उदाहरणे नमळिाि. मराठीकरणािा स योग्य प्रयोग व्यन्क्त्िगि ि होिा अनधकृिरीत्या 
िज्ञाकंडूि होऊि सरकारमान्य व्हावा हे उनिि; त्याम ळे िशा संज्ञािं एकरूपिा येईल. कै. डॉ.रघ वीर 
याचं्या प्रिंड शब्दकोशाि अशा प्रयत्िािे अिेक संस्कृि िाव ेबिनवलेली आढळिाि; त्यािील बरीि काही 
समथसिीय वाटिाि; उदा.‘पपसल रीथ’ला ‘िील हार, ‘िार्मससस’ला ‘इंनदरा’(याला सहदीि ‘िगीस’ रूढ 
झाला आहे), ‘िॅस्टर्मशयम’ला ‘इंद शूर’ व ‘फॅगसॅी’ला ‘निक्कणवल्क क ल’ इत्यादी अिेक प्रनिशब्द 
व्य त्पत्तीि सार नदलेले आढळिाि. प णे नवद्यापीठािे प्रनसद्ध केलेल्या प न्स्िकेि (वािसशास्त्रीय) शवेटी 
नदलेल्या प रवणीि काही रूढ इंग्रिी–मराठी िाव े नदली आहेि, त्याि धिीवर नवस्िृि व स्विंत्र कोश 
झाल्यास उपय क्त्त्त ठरेल. नवश्वकोशाच्या १८ व्या खंडाि फक्त्त्त नवश्वकोशाशी संबंनधि विस्पिींच्या इंग्रिी–
मराठी िावािंी यादी आली आहे; सध्या िी अप री आहे. 
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वािकापं ढें आलेली एखादी संज्ञा वा पयाय कोणत्या इंग्रिी सकवा लॅनटि संजे्ञबद्दल वापरली आहे 
यािा बोध व्हावा म्हणिू प्रस्ि ि गं्रथािील मराठी वा ससं्कृि (सकवा अंिभूसि केलेल्या लॅनटि वा इंग्रिी) 
संज्ञािंी सूिी शवेटी नदली आहे; मूळच्या शब्दावलीि काही ग्रीक व लॅनटि संज्ञा (प्रत्यय, उपसगस, नवशषेणे 
इ.) नदल्या असूि त्यािंा विस्पिींिी िाव े बिनवण्याि कसा उपयोग केला गेला आहे हे समिण्यास 
आवश्यक िी विस्पिींिी िाव े (रोमि नलपीि) नदली आहेि. इंग्रिीिील नकत्येक वैज्ञानिक शब्दकोशाि 
संज्ञािंी व्य त्पत्ती नदलेली आढळल्यािे िशी येथे देण्यािी आवश्यकिा वाटली िाही; येथे मराठीि व्याख्या व 
स्पिीकरण देणे हा प्रम ख उदे्दश प ढे ठेविू नवषयािी माडंणी केली आहे; नशवाय स्थलाभाव आहेि. 
 

पािात्त्य भाषािंील अिेक सजं्ञा (वैज्ञानिक, िानंत्रक अथवा सामान्य) रोमि, ग्रीक, लॅनटि इत्यादी 
ि न्या प्रिनलि भाषाशंी सबंंनधि आहेि; त्यािप्रमाणे भारिािील अिेक भाषािंील शब्द संस्कृि व द्रानवडी 
भाषािंील मूळ शब्दावंरूि आले असाविे हे मान्य झाले आहे; नकत्येक शब्द फासी, उदूस व अरबी या भाषािूंि 
आले आहेि. ह्या व्याख्यासगं्रहाि अिंभूसि केलेल्या िवीि स योग्य (स टस टीि, उच्चारणस लभ, अथसवाही व 
व्याकरणश द्ध) संज्ञा स िनविािंा संस्कृििा भरपूर उपयोग करणे क्रमप्राप्ि असल्यािे अि भवास आले आहे. 
 

प णे नवद्यापीठाच्या मराठी भाषासनमिीिा एक सभासद या िात्यािे स्विः लेखकािे (संपादकािे) 
असे अिेक शब्द (पानरभानषक संज्ञा) िव्यािे स िनवले होिे व िे सनमिीिे स्वीकारूि प्रनसद्ध केलेल्या 
प स्िकाि समानवि केले आहेि. िसेि लेखकािे पूवी ‘सृनिज्ञाि’ मानसकािूि क्रमशः प्रनसद्ध (इ.स. १९४२) 
केलेल्या ‘पानरभानषक शब्दसंग्रहाि’ अिेक शास्त्रीय सजं्ञा स िनवल्या होत्या; ‘स लभ विस्पनिनवज्ञाि’ या 
स्विः नलनहलेल्या (इ.स. १९३७) प स्िकाि व इिर अिेक लेखािं (इ.स. १९२८–१९७७) आिपाविेो 
अिेक िवीि संज्ञा स िविू वापरािही आणल्या आहेि. मराठी नवश्वकोशाच्या १८ व्या खंडािील 
विस्पनिशास्त्रासंबधंीच्या अिेक पानरभानषक संज्ञा त्यापकैीि आहेि. ह्या व्याख्यासंग्रहाि काही ि न्या संज्ञा 
स धारूि घेिल्या आहेि. िवीि स िनवलेल्या काही सजं्ञािं स टस टीिपणा आणण्यास त्यािील काही पदे 
गाळूि त्यािंा संनक्षप्ि स्वरूप नदले आहे; उदा.‘लघ बीि ककोशपणस (microsporophyll) या लाबंलिक 
संजे्ञऐविी ‘लघ बीि कपणस ही संज्ञा स िनवली आहे; िसेि ‘लघ बीि ककोशप ंिफल’ (microsporocarp) 
याऐविी ‘लघ बीि कफल’ ही संज्ञा स िनवली आहे; या िूिि स्वरूपाम ळे अथसहािी होि िाही. ‘वानहिीविं 
अबीिी विस्पिी’ ऐविी ‘िेिाभ पादप’ ही िवीि संज्ञा Vascular cryptogams सकवा Pteridophyta या 
इंग्रिी संजे्ञला समपसक वाटिे, कारण नकत्येक इंग्रिी गं्रथािूंि त्यािा सामान्य अथस Ferns and their allies 
(िेिे व त्यािें स्वकीय) असा नदलेला आहे. येथे स िनवलेल्या ससं्कृि पयायी संज्ञा मूळच्या इंग्रिीसंजे्ञपेक्षा 
मोठ्या खास िाहीि व अथसवाही आहेि. 

 
विस्पिींच्या अिेक प्रम ख व महत्वाच्या क लाचं्या, गणाचं्या आनण वगांच्या (वगीकरणािील नभन्न 

दिाच्या गटाचं्या) काही सजं्ञा प्रस्ि ि गं्रथाि अंिभूसि केल्या असूि त्यासंबधंीच्या स्पिीकरणाि नभन्न मिे व 
वणसिात्मक िपशील अपनरहायस वाटल्यािे नदला आहे. िेथे फक्त्त्त त्रोटक व्याख्या नदल्यास मिभेद होणे 
शक्त्य असल्यािे िपनशलािा प्रपंि करणे प्राप्ि झाले. आि विस्पनिशास्त्रािील नवभाग, वगस, क ले, गण व 
वशं इत्यादींच्या वगीकरणािील व्याप्िीसबंंधी शास्त्रज्ञािं मिभेद असल्याम ळे नभन्न देशािं नभन्न पद्धिी रूढ 
आहेि व पाठ्य प स्िकािूंि व इिर अनधकृि गं्रथािूिही या मिभेदािें दशसि घडिे. िवीि संशोधिाि सार 
िव्या समि िी व िव ेसकेंि यािंा प्रसार होि असूि वगीकरणाि बदल होि आहेि; विस्पिींिी मूळिी 
लॅनटि िाव े (वशं व िािी) बदलि आहेि; इिकेि िव्हे, िर त्यािंा अंिभाव कधी िवीि क लाि सकवा 
गणाि केला िाि आहे; क लािंा गणािा दिा देणे सकवा गणािंी व्याप्िी कमी करणे सकवा वाढनवणे असेही 
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बदल होि आहेि. याि कारणास्िव अंिभूसि केलेल्या काही क लािंी व गणािंी िपशीलवार लक्षणे देणे भाग 
पडले आहे. क ल व गण यािें मराठी पयाय त्या त्या गटािील प्रम ख व पनरनिि विस्पिीच्या संस्कृि सकवा 
मराठी िावािे स िनवले आहेि; िथानप त्याबद्दल मिभेद होणे साहनिक आहे, म्हणूि त्यासबंंधीिी मूळिी 
लॅनटि संज्ञा देविागरीि नदली आहे. इंग्रिीि क लािंीं लॅनटि िाव ेबह धा प्रम ख वशंाच्या लॅनटि िावावरूि 
व गणािंी िाव ेप्रम ख क लिामावरूि नदली िािाि; उदा– Asclepiadaceae या क लािे िाव Asclepias 
या वशंिामावरूि पडले आहे. मराठीि ‘काकि ंडी क ल’ असा पयाय वापरणे योग्य ठरेल कारण Asclepias 
curassavica L. ही काकि ंडी िावािी भारिािील विस्पिी Asclepias वशंािील आहे. पण िी पनरनिि व 
सामान्य िसल्यािे ‘रुई’ या त्याि क लािील पण नभन्न वशंािील व फार सामान्य िािीवरूि ‘रुई क ल ही 
संज्ञा त्या क लाला स िनवली आहे. ‘करंबा क ल’ या सजें्ञऐविी ‘पानरिािक’ क ल ही संज्ञा ओनलएसी 
(Oleaceae) िावाच्या क लाला स िनवली आहे. कारण ओनलया वशंािील करंबा (Olea dioica Roxb.) 
फारशी पनरनिि विस्पिी िाही, याि क लाला ‘मालिी क ल’ असेही िाव नदलेले आढळले; मालिी हे िाव 
दोि नभन्न विस्पिींिा नदल्यािे आढळिे, त्याम ळे गोंधळ होण्यािा संभव अटळ होिो; एका सामान्य 
विस्पिीला ससं्कृिाि अिेक िाव ेअसल्याम ळे ससं्कृि िावािा उपयोग सावधनगरीिेि करावा लागिो. 
 

कोणत्याही पानरभानषक सजें्ञच्या व्याख्येि सकवा स्पिीकरणाि सोपेपणा आणण्यास त्याि इिर 
पानरभानषक संज्ञा टाळणे नििके आवश्यक नििकेि त्या टाळणे कठीण असिे. काही संज्ञा मौनलक 
असल्यािे त्या शकेडो वळेा प िः प िः ििेि येिाि व दरवळेी त्यािेंही स्पिीकरण करण्याि मूळच्या 
व्याख्येिा अनिनवस्िार होिो. स्थलाभावी व व्याख्येिा स टस टीिपणा राखण्यास काही संज्ञा प िः प िः 
वापरल्या आहेि व आवश्यक िेथे त्याचं्याशी संबनंधि संज्ञािंा सकवा त्याचं्या इंग्रिी पयायािंा संदभस ‘पहा’ या 
सूििेिे नदला आहे; िेथे अनधक मानहिी नमळिेि आहे; िसेि एखाद्या सजें्ञच्या उलट अथाच्या संजे्ञिाही 
उल्लेख ‘पहा’ या सूििेिे नदला आहे. एखादी नवशषेणात्मक संज्ञा कोणत्या िामाला उदे्दशूि वापरली िािे हे 
कळण्यास, त्या व्याख्येच्या अथवा स्पिीकरणाच्या शवेटी िे िाम कंसाि नदले आहे व िरूर िेथे प ढे 
उदाहरणही नदले आहे. एखाद्या संजे्ञिा इिर अिेक संज्ञािं उपसगस सकवा प्रारंनभक भाग म्हणूि समावशे 
असल्यास प ढील (त्याखाली येणाऱ्या) इिर संज्ञािंा िो पनहला भाग आडव्या लाबंट रेषेिे दशसनवला आहे; 
िसेि त्या रेषेप ढील स्वल्पनवरामाम ळे रेषेऐविी येणारी सजं्ञा नवरामाप ढील संजे्ञिंिर आहे असे समिाव.े 

 
‘प ष्ट्पसूत्र’ या संजे्ञच्या स्पिीकरणाि िे मराठीि कसे नलनहिा येईल यािी रूपरेखा नदली आहे. 

त्यामध्ये फ लािील नभन्न मडंलाकनरिा वापरलेल्या लॅनटि संज्ञाच्या आद्याक्षरािंा उपयोग सवस इंग्रिी 
गं्रथािूि कसा केला िािो व िसेि फ लाचं्या संरििेसबंंधीिी काही निन्हे त्या सूत्राि कशी उपयोगाि 
आहेि हे दशसनवले आहे. एखाद्या इंग्रिी सकवा लॅनटि विस्पनिवणसिाि हा आिंरराष्ट्रीय संकेि पाळणे 
आवश्यक असिे; परंि  मराठी प स्िकािंील विस्पनिवणसिािील प ष्ट्पसूत्राि, मराठी संजे्ञि सार (पण 
आंिरराष्ट्रीय साच्याि) फ लािी संरििा कशी दशसनविा येईल हेही िेथे स िनवले आहे; त्याि आिंरराष्ट्रीय 
निन्हािंा उपयोग केला आहे. फक्त्त्त प ष्ट्पदलाचं्या मंडलाचं्या (संविस, प ष्ट्पम क ट, केसरमंडल व सकिमंडल) 
संस्कृि संज्ञािंी आद्याक्षरे (सं,प , के व सक) वापरिा येिाि असे स िनवले आहे. 
 

एखादी इंग्रिी संज्ञा दोि सकवा अनधक अथािे वापराि असल्यास नििे मराठी पयाय आवश्यक िेथे 
कंसाि क्रमाकं घालूि नदले आहेि व नभन्न व्याख्या त्या त्या पयायी संजे्ञच्या क्रमाकंाप ढे नदल्या आहेि. 
इंग्रिी संजे्ञप ढे कंसाि काही नठकाणी पयायी इंग्रिी सजं्ञा नदल्या असूि कधी कधी लॅनटि सकवा ग्रीक 
संजे्ञिा इंग्रिीं पयाय सकवा अथस नदला आहे. वशं, क ल, गण, वगस इत्यादी गटवािक संज्ञा मोठ्या टंकािं 
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नदल्या असूि विस्पिींिी लॅनटि िाव ेरोमि नलपीि असल्यास निरप्या टंकाि नदली आहेि. देविागरीिील 
लॅनटि िाव े साध्या टंकािि आहेि. विस्पनिशास्त्र व प्रानणशास्त्र या दोन्हींि वापराि असलेल्या काही 
सामान्य इंग्रिी संज्ञा नदल्या असूि, नभन्न  अथी असल्यास िसे स्पिीकरण नदले आहे. 
 

सध्या प्राथनमक व माध्यनमक नशक्षण-क्रमाि वापराि येऊि रूढ होि असलेल्या िीवशास्त्रीय मराठी 
संज्ञा, शक्त्य िो येथे नदलेल्या व्याख्येशी ि ळत्या असिील, त्यािंा अंिभाव पयायी म्हणूि केला आहे; अशा 
काही संज्ञा (पयाय) सूिीमध्ये पनहल्या संजे्ञप ढे कंसाि नदल्या आहेि, त्यावरूि त्या कोणत्या इंग्रिी 
संजे्ञकनरिा आल्या आहेि िे समिू शकेल. 
 

विस्पिी (सकवा प्राणी) याचं्या िैसर्मगक वगीकरणाि त्याचं्यामध्ये आढळलेले साम्य व भेद 
नविाराि घेऊि लहािमोठे गट केले िािाि. सवाि मोठा गट नवभाग या िावािे ओळखला िाि असूि 
त्यामध्ये अिेक वगस अिंभूसि असिाि. प्रत्येक वगांि काही गणािंा समावशे असूि प्रत्येक गणाि काही क ले 
समानवि करिाि. अिेक वशं एका क लाि व शवेटी अिेक िािींिा एक वशं केलेला आढळिो. हे स्थूल 
मािािे केलेले वगीकरण अिेकदा अप रे पडल्यािे काही पद्धिीि मध्यम प्रकारिे गट केले िािाि. िािी 
हा गट अिेक उपिािींिा व उपिािीि अिेक प्रकार केलेले आढळिाि. िसेि एका क लाि काही उपक ले 
व उपक लाि काही गोते्र समानवि करूि एका गोत्राि काही गण  अंिभूसि करिाि. नवभागािे उपनवभाग व 
एका वगािे काही उपवगस केलेले आढळिाि; थोडक्त्याि, नवभाग, उपनवभाग, वगस, उपवगस, गोत्र, गण, 
उपगण, क ल, उपक ल, वशं िािी, उपिािी व प्रकार इत्यादी नभन्न दिांिील एककािंी क्रमवार माडंणी 
केली िािे. सवांि खालच्या गटािील व्यक्त्त्तीि साम्य अनधक व वरच्या गटािील व्यक्त्त्तीशी ि लिा करिा 
अनधक भेद असल्यािे आढळिे. हे भेद िसिसे खालूि वर िाव ेिसिसे वाढि िािाि. कधी एखाद्या 
वशंाि एकि िािी व एखाद्या क लाि एकि वशं सकवा एखाद्या गणाि एकि क ल असेही वगीकरण 
आढळिे. निरनिराळ्या दिावरील गटािंी व्याप्िी हा कधी कधी वादग्रस्ि नवषय बिल्यािे वगीकरणाि 
नभन्निा येिे. यासंबधंीिा िपशील व काही उदाहरणे प्रस्ि िच्या व्याख्यासंग्रहाि त्या त्या गटाचं्या 
स्पिीकरणाि समानवि केली आहेि. उदा. आंबा, कािू, नबब्बा व िारोळी या नभन्न िािी नभन्न वशंािंील 
असूि एकाि आम्रक लाि घािल्या िािाि; ही िीिही फ लझाडे असल्यािे व त्याचं्या बीिाि दोि दनलका 
असल्यािे त्यािंा समावशे बीिी नवभागािील फ लझाडें (आवृिबीि) या उपनवभागाि व निदनलनकि 
वगािील अनरि (नरठा) गणाि (सनॅपडेनलझमध्ये) व आम्रक लाि (ॲिाकार्मडएसीमध्ये) केला िािो. 
आंब्याच्या नभन्न प्रकारािंा (हापूस, पायरी, लंगडा, बलसाड, मािकोर व िोिाप री ) अंिभाव आंबा, 
मनँिफें रा इनंडका ह्या लॅनटि िावाच्या एकाि िािीि केला िािो. 

 
प्रस्ि िच्या व्याख्यासगं्रहािी छपाई स रू असिािा नकत्येक पानरभानषक संज्ञािंा उल्लेख राहूि 

गेल्यािे आढळले; िी उणीव भरूि काढण्याकनरिा ‘प रवणी’नलहूि काढण्यािी आवश्यकिा भासली; 
म्हणूि नििा स्विंत्र अंिभाव शवेटी केला आहे. 

 
व्याख्यासंग्रहाच्या निर्ममिीि संकलि व लेखि ह्या दोन्हींिा समावशे होिो; त्यािील िबाबदारीिी 

िाणीव लेखकास आहे. अडिणींिी िाणीव ‘िाव े त्याच्या वशंा िेव्हा कळे.’ प्रयत्ि करूिही काही ि का 
राहूि िाणे ही गोि स्वाभानवक वाटिे; म्हणूि वािकािंी त्या ि का दाखविू द्याव्या अशी आग्रहािी नविंिी 
आहे. प िरावृनत्त काढण्यािे भाग्य लाभल्यास त्या ि कािंी द रुस्िी करणे शक्त्य होईल. सध्या छापील 
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मिक राि आढळूि आलेले म द्रणदोष व इिर दोष शुणिपिाि अंिभूसि केले आहेि; वािकािंी त्यािी 
दखल अवश्य घ्यावी. 
 
ऋिणनदेश 

 
प्रस्िाविेि उल्लखे केल्याप्रमाणे प णे नवद्यापीठािे वैज्ञानिक संज्ञािें व्याख्यासंग्रह नलनहले िाव ेअसे 

ित्त्व मान्य केल्यािंिर प्रा. गो. रा. परािंपे (आय्. ई. एस्., निवृत्त) यािंी त्याप्रमाणे वास्िव, रसायि व 
गनणि या नवषयािंील संज्ञािंा व्याख्यासंग्रह नलनहण्यास स रवाि केली. त्याि वळेी विस्पनि-शास्त्रािील 
संज्ञािंा व्याख्यासंग्रह मी नलहावा अशी नविंनि मला केली होिी. त्यािंी आपले कायस पूणस केल्याला आि 
साि वष ेहोऊि गेली. परंि  माझा वळे अन्य कायाि (मराठी नवश्वकोश वाई, येथे अभ्यागि संपादकाच्या 
कामाि व इिर काही कायाि) गेल्यािे व्याख्यासंग्रहािे काम रेंगाळि पडले; ही एक मी इिापत्तीि समििो 
कारण त्याम ळे वाई येथील कायालयाि विस्पनिशास्त्रावरील अिेक िविवीि गं्रथािे िवळूि पनरशीलि 
करण्यािी अमोल संधी मला नमळाली व त्याम ळे प्रस्ि ििा व्याख्यासंग्रह अनधक अद्ययावि व नवस्िृि करिा 
आला. या अवधीि प्रािायस परािंपे यािंी माझ्यावर टाकलेल्या ह्या कायािी प िः प िः आठवण नदली िसिी 
िर हे कायस आणखीि रेंगाळले असिे. त्यािंी स्विः कायसरि राहूि मला आपल्या उदाहरणािे प्रोत्साहि 
नदले, इिकेि िव्हे, िर काही उपय क्त्त्त सूििाही केल्या याबद्दल त्यािंा मी फार आभारी आहे. 

 
“मराठी नवश्वकोशाच्या” प्रम ख संपादिािे प्रिंड कायस ज्यािंी आि स मारे सिरा वष ेस रू ठेवले 

आहे व त्यािबरोबर महाराष्ट्र शासिाच्या सानहत्य आनण संस्कृनि मंडळािे अध्यक्ष या िात्यािे सानहत्याच्या 
के्षत्रािील नवनवध कायेही िोमािे िालू ठेवली आहेि, त्या प्रकाडंपंनडि पद्मभषूण िकस िीथस श्री. 
लक्ष्मणशास्त्री िोशी, नड. नलट्. यािंा मी ऋणी आहे. गेली स मारे बारा-िेरा वष े मी त्याचं्या सहवासाि 
असल्यािे त्यािंी अभ्यासू वृत्ती, नवविेक ब द्धी, नवित्ता व अखंड कायसरि असण्यािे व्रि इत्यादींिा प्रभाव 
माझ्या ह्या कायाला पोषक ठरला आहे, हे मान्य करण्याि मला अनभमाि वाटिो, त्यािंी केलेल्या काही 
सूििाबंद्दल व या गं्रथाि अंिभूसि केलेल्या निवदेिाबद्दल त्यािें आभार मािण्यास शब्द अप रे पडिाि. 
 

हा व्याख्यासंग्रह निज्ञासू वािकाकंनरिा सादर करीि असिािा माझ्या िीथसरूपािें स्वाभानवक 
स्मरण मला होि आहे. माझे वडील िीथसरूप कै. डॉ. आत्माराम गोपाळ पराडेंकर, एल्. एम्, ॲन्ड एस्. हे 
इ. स. १९०१–२ च्या स मारास ‘गं्रथमाला’या ित्कालीि (इ.स. १८९४–१९०६) व कोल्हाप रािूि प्रनसद्ध 
होि असलेल्या प्रनिनष्ठि नियिकानलकाि लेखि करीि असि. नवशषेिः विस्पनिनवषयक व 
दीघाय ष्ट्यनवषयक त्यािें लेखि त्यावळेी प्रनसद्ध झाले; परंि  त्याचं्या अकाली निधिाम ळे मराठीि शास्त्रीय 
लेखि करण्यािी त्यािंी इच्छा अपूणस रानहली. त्यािें हे लेखि मी प ढे विस्पनिनवषयक ि िे वाङ्मय 
अभ्यासि असिािा माझ्या वाििाि आले. त्याम ळे आपण अशा प्रकारिे लेखि करावे, ही पे्ररणा निमाण 
झाली. वनडलािंी शास्त्रीय लेखिािी इच्छापूिी करण्यािे आपले किसव्य असल्यािी िाणीवही त्या 
लेखिामागे होिी. त्याप्रमाणे इ.स. १९२८ पासूि आि १९७७ पयंि मी लेखिािा नक्रयाशील प्रयत्ि करीि 
आलो आहे. माझ्या हािूि िे काही थोडेफार इंग्रिी व मराठी शास्त्रीय लेखि झाले, त्याच्यामागे अशी 
िीथसरूपाचं्या लेखिािी पे्ररणा आहे, हे मला िम्रिापूवसक व अनभमािपूवसक सागंावसेे वाटिे, त्याचं्याबद्दलच्या 
कृिज्ञिाब द्धीिे मी हा व्याख्यासंग्रह त्यािंा समर्मपि केला आहे. 
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नवद्याथीदशिे विस्पनिशास्त्राच्या अभ्यासाि म ंबई येथील इन्न्स्टटू्यट ऑफ सायन्समधील, 
विस्पनिशास्त्रािे प्रम ख, शास्त्रीय लेखक व ‘सृनिज्ञाि’ मानसकाच्या आद्य संस्थापकापंैकी एक सदस्य, कै. 
प्रा. श्री. ल. आिरेकर आय. इ. एस. (निवृत्त) यािंी मला मागसदशसि िर केलेि परंि  त्यािंिरच्या कालाि, 
नवशषेिः मराठीि शास्त्रीय लेखि करण्यास त्यािंी वळेोवळेी प्रोत्साहि नदले, ही गोि येथे कृिज्ञिापूवसक 
िमूद करणे हे माझे किसव्य समििो. 

 
कोल्हापूर येथील नशवािी नवद्यापीठािील विस्पनिशास्त्र-शाखेिे प्रम ख, प्रा. डॉ. गो. नव. िोशी, 

एम्. एससी. पीएच्. डी. यािंी ह्या गं्रथािे हस्िनलनखि काळिीपूवसक िपासूि बह मोल सूििा केल्या व 
अि कूल अनभप्राय व्यक्त्त्त केला याबद्दल त्यािें मिःपूवसक आभार मािणे आवश्यक आहे. 

 
माझे स्िेही व ि िे व्यवसायबंधू प्रा. डॉ. व. स. िोशी, एम्. ए. पी एच्. डी. (हल्ली वाई येथील 

महानवद्यालयािील मराठीिे नविाि प्राध्यापक) यािंीही हस्िनलनखि िपासूि व ििा करूि काही उपय क्त्त्त 
सूििा केल्याबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. 
 

महाराष्ट्र शासिाच्या सानहत्य–संस्कृनि मंडळािे हा गं्रथ प्रनसद्धीकनरिा स्वीकारूि माझ्या अल्पशा 
कायािे िीि केल्याबद्दल मी मंडळाला धन्यवाद देि आहे. 

 
गं्रथाच्या शवेटी नदलेल्या यादीिील संदभसगं्रथािंा मी उपयोग करूि प्रस्ि ि गं्रथािील मिक राि 

शक्त्य िो अिकूपणा आणण्यािा प्रयत्ि केला, त्यासंबधंी त्या सवस गं्रथाचं्या लेखकािंा व प्रकाशकािंा मी 
आभारी आहे. 

 
शवेटी, ह्या गं्रथािी छपाई काळिीपूवसक व स बक प्रकारे करूि िी अल्पावधीि पूणस केल्याबद्दल वाई 

येथील प्राज्ञ पे्रसिे व्यवस्थापक व कमसिारी यािेंही ऋण मान्य करणे प्राप्ि आहे. 
 
वाई, णद. ३० जुलै  शं. आ. पिाडेंकि 

१९७७  संपादक 
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वैज्ञाणनक पाणिभाणिक सजं्ञा 
(वनस्पणिशास्त्र-व्याख्यासगं्रह) 

 
A 
 
A ए; A 

फ लाच्या सूत्रमय वणसिाि (प ष्ट्पसूत्राि) वापरण्यािे केसरमंडलासंबधंीिे व इंग्रिीिील 
अँड्रोनशयमिे आंिरराष्ट्रीय आद्याक्षर; फ लािंील ह्या िर प ष्ट्पदलािंी संख्या या आद्याक्षराप ढे नलहूि 
दशसनविा येिे. पहा floral formula; androecium. 

 
a-अ-,-णशवाय,-हीन 

अभावदशसक उपसगस; प्रत्ययाप्रमाणेही उपय क्त्त्त. 
पहा apetalous, aphyllous. 

 
Ab- अप-, अ- 

अनित्यवािक, दूरत्व अथवा नवरुद्धपणा दशसनवणारा उपसगस. 
 
abaxial अपाक्ष, अक्षणवमुख 

खोड अथवा अक्ष याचं्या नवरुद्ध बािूकडील अथवा त्याचं्या कें द्रापासूि दूर असलेला (अवयव, 
उपागं इ.) 

 
abaxial side अपाक्ष (अक्षणवमुख) पा्प 

खोडापासूि दूर असलेली (पािािी) बािू. 
 
abaxial sporangium अपाक्ष बीजुककोश 

पािाच्या अथवा त्यासारख्या अवयवाच्या खालच्या पृष्ठभागावर असलेली प्रिोत्पादक सूक्ष्म 
घटकािंी (बीि कािंी) नपशवी; उदा. िेिे; पहा spore. 

 
abaxial surface of the leaf अपाक्ष पिपपृष्ठ 

खोडाच्या नवरुद्ध बािूस असलेला पािािा पृष्ठभाग. 
 
aberration णवपर्न 

नित्यापासूि नभन्न (अनित्य) प्रकार; उदा. पनरन्स्थिीिील नवनशि घटकाम ळे सकवा अनित्य अिंस्थ 
घटिेम ळे प्राप्ि झालेले एखाद्या विस्पिीिील नवनशि लक्षण सकवा लहाि मोठ्या अवयवािा 
अनित्यपणा; पहा chromosome. 

 
abiogenesis अजीवजनन; जडोत्पणिवाद 

िड सकवा नििीव वस्िूपासूि सवस सिीव सहि उत्पन्न झाले असाव े अशी ि िी समिूि; पहा 
biogenesis; special creation. 
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abjection अपके्षपि 

ि टूि सकवा अलग होऊि िोरािे फेकले िाण्यािी प्रनक्रया; उदा. काही कवक विस्पिींिी बीि के 
बीि कधरापासूि स टूि निघण्यािा प्रकार. 

 
abjection of spores बीजुकके्षपि 

वर वर्मणल्याप्रमाणे बीि कािें िंिूपासूि ि टूि िाणे. 
 
abjunction णवबीजुकसंभव 

नवशषे प्रकारिी बीि के िंिूपासूि पडद्यािंी अलग होऊि बिण्यािा प्रकार, पहा conidium. 
 
abnormal असामान्य; णवकृि 

सामान्यपणे ि आढळणारे; उदा.फार मोठे फळ; नित्यापेक्षा अनधक मोठा सकवा सखं्येिे अनधक 
(अवयव); एका केळाच्या सालीि दोि स्विंत्र मगि. 

 
abnormality णवकृणि 

वैनित्र्य दशसनवणारी निर्ममिी; अनित्यिा. 
 
abortion (१) अणवकसन; (२) गभाभाव; (३) गभपपाि 

(१) एखाद्या अवयवािी अधसवट वाढ सकवा क्वनिि वाढ ख ंटण्यािी प्रनक्रया. उदा. कळ्या सकवा 
बारीक अपक्क फळे गळूि पडणे; फ लािंील केसरदलाि संके्षप; (२) पक्व बीिािील गभाच्या 
अभावाम ळे बीि वाझं असण्यािा प्रकार; (३) गभस गळूि िाण्यािी प्रनक्रया. 

 
abortive अणवकणसि; सदोि; वंध्य 

अधसवट बिलेला सकवा अवशषेरूप (अवयव); उदा. सूयसफ लाच्या नकरण प ष्ट्पकािील वाझं 
सकिमंडल; बीिके िसलेला सकिप ट; ि रुिणारे बी. 

 
absence अनुपस्स्र्णि 

व्यक्त्त्तीिील एखाद्या लक्षणाबद्दल िबाबदार असलेल्या िि कािा अभाव; पहा presence; gene. 
 
absciss (abscission) layer अपाच्छेदक स्िि 

पाि अथवा ित्सम अवयव निसगसिः गळूि पडण्यापूवी खोड व पािािा (देठािा) िळ यामंध्ये प्रथम 
असलेला व िंिर हळ हळू िाश पावणारा नवनशि कोनशकािंा थर; याच्या खोडाकडील बािूस 
ब िासारख्या पदाथाच्या घटकािंा (त्वक्षा) थर असल्यािे पाि गळूि पडल्यावर खोडािा भाग 
स संरनक्षि राहिो; पहा cork. 

 
abscission अपाच्छेदन; झड 

स्वाभानवकपणे अवयव गळूि पडण्यािी (झडण्यािी) वर वर्मणलेली प्रनक्रया. उदा.काही झाडाचं्या 
सालीिे ि कडे,पाकळ्या, फळे इ. 
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absorb शोििे 

बाहेरील द्रवरूप अथवा वाय रूप पदाथस शरीराि ओढूि घेणे; याि बह धा भौनिक प्रनक्रयेिा 
(नवसनृि) संबधं असिो; पहा diffusion. 

 
absorbability शोििीयिा; शोििक्षमिा. 

शोषिू घेण्यािे सामर्थयस. 
 
absorbent root शोिक मूळ 

शोषण करणारे मूळ. 
 
absorption (१) शोिि; (२) अणभशोिि 

(१) शोषिू घेण्यािी प्रनक्रया [कायस]; (२) नवशषेप्रकारे [नवसृिीिे] झालेली शोषणािी प्रनक्रया. 
 
abstriction णवबीजुकके्षपि 

नवनशि िंिूच्या टोकास बिलेली बीि के आक ं ििािे स टी होऊि फेकली िाणे; या संजे्ञि 
बीि कसंभव व अपाच्छेदि ही अनभपे्रि आहेि. 

 
Acanthaceae वासक कुल; ॲकँरे्सी 

वासक (अड ळसा), कोराटंी, कोळस ंदा इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; बेसींच्या 
वगीकरणाप्रमाणे या क लािा समावशे िीर-ब्राह्मी गणाि (स्क्रोफ्यलूानरएलीझ) केला असूि 
हनिन्सि यािंी पसोिेलीझ गणामध्ये केला आहे. ह्या क लािील विस्पिींिी लक्षणे : पािे 
समोरासमोर व पंिभागी सच्छदक फ ले; संविस व प ष्ट्पम क टािील भाग ि ळलेले, बद्धौष्ठी सकवा 
द्व्योष्ठक; केसरदले २–५; दोि ि ळलेली सकिदले; सकिप ट ऊध्वसस्थ; बोंड प्रकारिे फळ व 
त्याि बीिे िळाशी असलेल्या आकड्यासारख्या भागास निकटलेली असिाि; पहा 
Scrophulariaceae; retinacula. 

 
acanthaceous (१) कंटणकि; (२) वासक कुलोत्पन्न 

(१) काटेरी; (२) वासक क लािंील (विस्पिी); उदा. िालीमखािा (Asteracantha longifolia 
Nees.). 

 
acaulescent अस्कंध; स्कंधहीन; क्षोडहीन 

िनमिीवर (सहि) ि नदसणारे खोड असलेली (विस्पिी); उदा. घायपाि; कोरफड; कादंा; 
शवेरा (Phoenix acaulis Roxb.) इ. 

 
accelerator प्रवेगकि 

नविंिकािी नक्रया अनधक वगेािे घडनवणारे (नवद्य त् नवच्छेद्य ) द्रव; पहा enzyme. 
 
accessory अणिणिक्त्ि; गौि; साहाय्यक 

प्रम ख अवयवानशवाय इिर (अनधक); उदा. आगिं क व साहाय्यक कळ्या. 
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accessory fruit अणिणिक्त्ि फळ 

सकिप टाखेरीि फ लािील इिर भागापंासूि (प ष्ट्पासि, देठ, इ.) बिलेला फळासारखा मासंल 
अवयव; उदा. कािू, सफरिंद, स्रॉबेरी इ. 

 
accrescent सहवर्धधष्ट्िु 

इिर अवयवाबरोबर वाढि िाऊि ि गळिा राहणारा; उदा. फळाबरोबर वाढि िाणारा फ लािील 
एखादा अवयव (वागं्यािा सवंिस; कािूिा देठ). 

 
accumbent संमुख 

समोरासमोर निकट असलेले; उदा. दनलका (हरभरा, वाटाणा). 
 
aceae –कुल 

क लवािक लॅनटि संज्ञा बिनविािा लॅनटि वशंिामाप ढे लावण्यािा प्रत्यय; उदा. वृन्िाक (वागें) 
क ल (Solanaceae या िावाि Solanum या वशंिामाप ढे प्रत्यय लावला आहे); वागं्यािे शास्त्रीय 
िाव Solanum melongena L. हे आहे. 

 
aceous –प्रमािे; –सम 

विस्पिींच्या लॅनटि वशंिामाप ढे सकवा क लिामाप ढे नवशषेणात्मक संज्ञा बिनवण्यास लावलेला 
प्रत्यय; उदा. ग लाबसम अथवा ग लाबाप्रमाणे सकवा ग लाब क लािील; पहा Rosaceous. 

 
acellular अकोणशकेय; अकोणशक 

कोनशकाय क्त्त्त संरििा िसलेले, उदा. सवस िड वस्िू (दगड, खनििे इ.). 
 
acephalous अशीिपक 

डोक्त्यासारखा भाग िसलेला (अवयव). 
 
Aceraceae णकनाि कुल, ॲसिेसी 

नकिार (ॲसर नकसीयम), मपॅल, नसकॅमूर, श गर मपॅल इत्यादी नवशषेिः उत्तर गोलाधािील 
निदनलनकि फ लझाडािें क ल; बेंथमॅ व हूकर यािंी या क लािा समावशे अनरि (नरठा) गणाि 
केलेला आढळिो. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष व झ डपे; साधी, नपसासारखी सकवा हस्िाकृिी खंनडि, 
समोरासमोर पािे; निसलगी सकवा एकसलगी, अरसमात्र फ ले; संदले व प्रदले ४–५; कधी पाकळ्या 
िसिाि; केसरदले बह धा ८; सकिदले दोि व ऊध्वसस्थ; केसरदलाबाहेर सकवा मध्ये नबम्ब; 
सकिप टाि दोि कप्पे व प्रत्येकाि दोि बीिके; दोि पंखािें व श ष्ट्क (पानलभेदी) फळ, सकवा सपक्ष 
कृत्स्िफळ. अप ष्ट्क नबया. 

 
acerose सूच्याकृणि; सूणचसम 

स ईसारखे टोक, धारदार कडा व अत्यंि निम ळिे; उदा. िीड- (निल) िे पाि; शिावरीिी फादंी. 
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achene कृत्स्नफल 

श ष्ट्कफळािा एक प्रकार; हे ि फ टणारे, एकबीिी, पािळ सालीिे, एका सकिदलािे व ऊध्वसस्थ 
सकिप टापासूि बिलेले असूि बीिावरण व फलावरण अलग असिाि; उदा. मोरवले, स्रॉबेरी, 
कमळ याचं्या फळािील एक स टा भाग. 

 
achenial fruit कृत्नाभ फल 

सवससाधारणपणे वर वणसि केल्याप्रमाणे श ष्ट्क एकबीिी व ि िडकणारे कोणिेही फळ; उदा. 
सूयसफूल, माठ, मका, गहू इ. 

 
achlamydeous अपणिदल 

पनरदले (संविस व प ष्ट्पम क ट ) िसलेले; उदा. अळू, केवडा यािंी फ ले. 
 
acicular leaf सूणचपि; सूणचपिप 

पहा acerose. 
 
acorn छदककपाली; वंजुफल 

लहाि छदाचं्या पेल्यािे वढेलेले ओक (विूं)िे (सकवा ित्सम) कविी फळ. 
 
acquired अर्धजि; संपाणदि 

स्विःच्या प्रयत्िािे नमळनवलेले सकवा पनरन्स्थिीच्या प्रत्यक्ष सकवा अप्रत्यक्ष पनरणामाम ळे घडूि 
आलेले (फरक); उदा. प रेशा पोषणाभावी विस्पिीस आलेला ख रटेपणा; एकाि बािूिे सिि 
लागलेल्या वाऱ्याम ळे आलेला बाक. 

 
acro– अग्र– 

टोक सकवा शेंडा या संदभाि उपसगाप्रमाणे वापरलेली सजं्ञा. 
 
acrocarpus अग्रफलयुक्त्ि; अग्रफली 

शेंडेफळ असलेले. 
 
acropetal अग्रवधी 

केवळ टोकाशीि वाढणारे (खोड, अक्ष, इ.). 
 
acropetal succession अग्रवधी अनुक्रम 

खोडाच्या सकवा इिर अवयवाचं्या टोकास सदैव वाढ होि रानहल्यािे, कोवळे भाग टोकािवळ व 
िूि भाग क्रमािे खाली असण्यािा प्रकार; उदा. बह िेक खोडे व काही फ लोरे; सवससाधारण म ळे; 
पहा basipetal. 
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actiono– अिीय; अि– 

आरे (नकरणासारखे भाग) असलेला; उदा. मोरपखंी (Actiniopteris dichotoma Bedd.) या 
िेिािी पािे. 

 
actionometer प्रकाशमापक 

छायानित्राच्या कागदािा उपयोग करूि प्रकाशाच्या नभन्न िीव्रिेिे मापि करण्यािे उपकरण. 
 
actionomorphic अिसमाि; णनयणमि 

एखाद्या अवयवाच्या (उदा. फूल) कें द्रािूि कोणिीही सपूंणस आडवी रेषा काढल्यास दोि सारखे 
भाग होिाि अशी संरििा; उदा. धोिरा, िास्वदं, ग लाब इत्यादींिी फ ले; हे लक्षण 
दशसनवण्याकनरिा ⨁ हे आंिरराष्ट्रीय निन्ह वापरिाि; पहा floral formula. 

 
actionostele िािकािंभ 

खोडाच्या सकवा म ळाच्या अिंरसििेिा प्रकाष्ठ व पनरकाष्ठ परस्पराशी नकरणाप्रमाणे एकाआड एक 
माडंलेली असण्यािा (रंभािा) प्रकार; उदा. बह िेक म ळे; लायकोपोनडयमिे खोड; पहा stele. 

 
activator प्रभावक; णक्रयाप्रविपक; त्विक 

नविंिकािी नक्रया िालू करणारा पदाथस; येथे सवििक स्वयंपूणस िसिे; कधी कधी हा नक्रयाप्रविसक 
धाि स्वरूप असिो; पहा proenzyme; coenzyme. 

 
active सचेष्ट; सणक्रय; णक्रयाशील 

िैनमनत्तक सकवा सिि हालिाल करणारे; स प्िावस्थेि िसूि वाढ होि असलेले; उदा. गंि क, 
बीि क, कळी इ. पहा dormant. 

 
active transport णक्रयाशील पणिवहन 

पाणी सकवा अन्नद्रव्य यािें िलद स्थलािंर. 
 
aculeus कंटक; काटा 

कठीण, िीक्ष्ण उपागं. 
 
aculeate कंटणकि; काटेिी 

काटे असणारे; िीक्ष्ण टोक असलेले; उदा.वडेी बाभळू (Parkinsonia aculeata L.) कणगर 
(Dioscorea aculeata L.) 

 
acuminate प्रकंुणचि; पुच्छाकाि 

शपेटीसारखे हळूहळू निम ळिे होि गेलेले; उदा. सपपळाच्या पािािे टोक; सफेद कििार 
(Bauhinia acuminata L). 
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acute आकंुणचि; लघुकोनी; टोकदाि 

लघ कोिासारखे टोकदार; उदा. कण्हेरीच्या पािािे टोक; खैरिाफा (Plumeria acutifolia Poir); 
दोडका (Luffa acutangula [L.] Roxb.) 

 
acyclic अमंडणलि; अचणक्रक; अचक्रीय 

िक्राकार सकवा मंडलाकार माडंणी िसलेली; मळसूत्राप्रमाणे सर्मपल माडंणी असलेली (पािे सकवा 
प ष्ट्पदले); उदा. कमळािे फूल; पहा cyclic. 

 
ad– –कडे; जवळचे 

या अथी उपसगस; मराठीि प्रत्ययासारखा उपयोग करिाि; पहा adaxial. 
 
adapt जमवून घेिे 

िरूर िे शारीनरक फरक घडविू पनरन्स्थिीशी समरस होणे. 
 
adaptability अनुयोजकिा 

पनरन्स्थिीशी िमविू घेण्यािी (समरस होण्यािी) क्षमिा; हे सवस सिीवािें लक्षण समिले िािे. 
 
adaptation अनुयोजन; अनुकूलन 

बदलत्या पनरन्स्थिीशी समरस होण्यािी प्रनिनक्रया. 
 
adaptive (inducible) enzyme अनुकूली णविंचक 

निविं कोनशकेिील ियापियाि, पनरन्स्थनिसापेक्ष नवनशि कायसद्रव्यािंी िेथेि निर्ममलेले िवीि 
आनण नवनशि नविंिक (काबसिी निदेशक); उदा. एिनेरया कोली या सूक्ष्मिंिंूिे काही वाण 
ग्लूकोि व अमोनिया या काबसिय क्त्त्त व िायरोििय क्त्त्त प्राथनमक उद्गमावर वाढनवले असिा 
त्यामंध्ये पूवी िसलेली अिेक नविंिके िंिर बिविू उपयोगाि आणली िािाि, असे काही 
प्रयोगािंी आढळले आहे; पहा enzyme. 

 
adaptor RNA (+ RNA) योजक आिएनए 

प्रनथि सशं्लेषणाि प्रभानवि अनमिो अम्ल ज्या नवनशि लहाि, नवद्राव्य आरएन् ए रेणूला निकटूि 
राहिाि, त्याला ही संज्ञा वापरिाि; पहा RNA. 

 
adaxial अभ्यक्ष; अक्षसंमुख 

खोडासमोरिे; खोडािवळिे; अक्षालगि असलेले; उदा॰ नसलानििेला सकवा लायकोपोनडयम या 
विस्पिींिे बीि ककोश; पहा ventral. 

 
adaxial surface of the leaf अभ्यक्ष पिपपृष्ठ 

पाि खोडाशी समािंर िसल्यास, पािािी वरिी (प्रकाशाकडे वळलेली) बािू व िे समािंर 
असल्यास खोडाकडे असलेली बािू (पृष्ठभाग). 
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adaxial sporangium अभ्यक्ष बीजुककोश 

पािाच्या सकवा ित्सम अवयवाच्या बगलेिील बीि कािंी नपशवी. 
 
adelphous ससंघ 

फ लािील केसरदलािंा एक अथवा अिेक संि (ि ड्या) असण्यािा प्रकार; उदा. िास्वदं. 
 
adherent आसक्त्ि; अणभलग्न 

दोि निराळे अवयव परस्परास निकटूि असणे; उदा. सकिप टास निकटूि रानहलेला संविस; 
काकडी, पेरू, इ. 

 
adhesion आसंग 

फ लािील एका मंडलािी दले द सऱ्या मंडलािील दलाशंी अंशिः सकवा पूणसपणे निकटूि 
असण्यािा प्रकार; उदा. धोत्र्याच्या फ लािील केसरदले पाकळ्याशी िळाि निकटलेली परंि  वर 
स टी असिाि; पहा epipetalous; episepalous; gynandrous. 

 
adhesive आसंगी; आसंजक 

निकटूि राहण्यािी क्षमिा असलेला; उदा. सभिीस निकटूि राहणारी म ळे सकवा िाणे काही 
वलेींिा वर िढण्यास मदि करिाि (िागवले, नमरवले, अंििवले). 

 
adhesive disc आसंगी णबम्ब 

निकटण्यास उपय क्त्त्त असा िकिीसारखा भाग; उदा. Parthenocissus tricuspidata Planch. 
या वलेीिे िाणे टोकाशी नबम्बय क्त्त्त असिाि. 

 
adnate पृष्ठाबि 

एखादा अवयव द सऱ्याच्या पषृ्ठभागास पूणसपणे निकटूि वाढलेला असणे; उदा. ग लाबाच्या पािािी 
उपपणे; काही फ लािील परागकोशािी एक बािू सपूंणसपणे िंिूस निकटूि असिे (कमळ). 
पहा dorsifixed. 

 
ADP एडीपी; ॲनडिोसीि डायफॉस्फेट 

पहा ATP. 
 
adpressed (appressed) आलग्न 

एखादा अवयव द सऱ्यावर सपाट दाबूि असणे; उदा. काही खवले सकवा ित्सम पािे. 
 
adsorption पृष्ठशोिि 

काही घि सकवा द्रव पदाथाच्या पृष्ठभागावर लवणे (रेण ूसकवा आयिे)निकटूि राहण्यािी प्रनक्रया; 
िनमिीिील निकणमािीिे व क िकट िैव पदाथािे कनलल कण िेथील लवण पदाथस या पद्धिीिे 
धरूि ठेविाि. 

 



 अनुक्रमणिका 

adventitious आगंिुक 

अिपेनक्षिपणे द सऱ्या अवयवावर उगम पावलेले काही अवयव; उदा. कलमावंर येणारी म ळे सकवा 
िवीि कळ्या; पािफ टीच्या ि टूि पडलेल्या पािावर येणारी िवीि रोपे. 

 
aecidiospore विाबीजुक 

बह धा पावसाळ्याि बिणारे कवकािे बीि क (प्रिोत्पादक कोनशका). 
 
aeration वािन; वायुणमश्रि 

द्रव सकवा घि पदाथाि वायिेू नमश्रण करण्यािी प्रनक्रया. 
 
aerenchyma वायिूक 

वायूिे भरलेल्या पोकळ्या असलेल्या कोनशकािंा समहू; पाण्याि वाढणाऱ्या विस्पिींि हवचे्या 
प रवठ्याकनरिा असे समूह (ऊिक) आढळिाि; िसेि सम द्रनकिाऱ्यावरील खाऱ्या दलदलीि 
वाढणाऱ्या अिेक विस्पिींिील हे ऊिक त्वक्षाकरापासूि बिलेले असिे; उदा. सशगाडा, निवर, 
कमळ, निप्पी, कादंळ, इ. पहा tissue; phellogen. 

 
aerial वायवी; हवाई 

िनमिीवरच्या भागाि (हविे) वाढणारा (अवयव); उदा. खोड, पािे, क्वनिि म ळे. 
 
aerial root वायवी मूळ 

हविे वाढलेले मूळ. म ळे सामान्यपणे िनमिीि वाढिाि; िथानप कधी हविेही िी खोडापासूि 
उगम पाविाि; उदा. वडाच्या पारंब्या; खाऱ्या निखलाि वाढणाऱ्या काही विस्पिींिी म ळे 
िनमिीिूि वर वाढिाि. पहा pneumatophore. 

 
aerobe वायुजीवी; साणनल 

हवचे्या सानन्नध्यािि िगणारे; उदा. काही सूक्ष्मिंिू. 
 
aerobic साणनल 

हवचे्या सानन्नध्यािि घडूि येणारी (प्रनक्रया); उदा. श्वसि; प्रकाशसशं्लेषण. 
 
aerobic respiration साणनल ्सन 

हविेील प्राणवायूिा उपयोग करूि पदाथािील ऊिा नमळनवण्यािी प्रनक्रया, िलविस्पिींि 
पाण्यािील नवरघळलेल्या प्राणवायूिा श्वसिाथस उपयोग होिो; पहा respiration; energy. 

 
aerophyte (epiphyte) अणपवनस्पणि 

द सऱ्या विस्पिीच्या फक्त्त्त आधारािे वाढणारी विस्पिी; नहिा िनमिीशी सपंकस  िसिो; उदा. 
शवैाक (धोंडफूल), शवेाळी , आमरे, काही िेिे, इ. 
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aerotactic वािानुचलनी 
हवचे्या नदशकेडे सकवा त्यानवरुद्ध नदशकेडे स्थािािंर करणारी (विस्पिी; उदा. काही शवैले; 
सूक्ष्मिंिू). 

 
aerotaxis वािानुचलन 

हविेील प्राणवायूच्या िेििेि सार घडूि येणारी हालिाल; उदा. अन्स्थर विस्पिी सकवा न्स्थर 
विस्पिींिे स टे भाग. 

 
aerotropic वािानुविपनी 

हवचे्या िेििेि सार वाढीिी नदशा ठेवणारे (अवयव). 
 
aerotropism वािानुविपन 

हवचे्या नदशकेडे सकवा नदशनेवरुध्द होणारी विस्पिींच्या अवयवािंी वाढ; उदा. खाऱ्या 
दलदलीिील झाडािंी म ळे; पहा chemotropism. 

 
aestivation पुष्ट्पदलसंबंध 

कळीिील प ष्ट्पदलािंी (सदंले व प्रदले) परस्परसबंंध दशसनवणारी माडंणी; पहा ptyxis; 
vernation. 

 
aethalium उपधानक 

श्लेष्ट्मकवक विस्पिींि कधी कधी सूक्ष्म व अिेक बीि ककोश एकत्र होऊि बिणारा प्रिोत्पादक 
अवयव. पहा Myxomycetes. 

 
affinity आप्िभाव 

विस्पिींिील (अथवा प्राण्यािंील) सादृश्याम ळे नदसूि येणारे व्यक्त्िींिील (अथवा लहािमोठ्या 
गटािील) रक्त्त्तािे िािे; त्यािें िैसर्मगक वगीकरण या िात्यावर केले िािे. 

 
after-ripening अनुपक्वन; अनुपाक 

विस्पिींिे बीि पूणसपणे ियार झाल्यािंिरही लागलीि ि रुििा काही वळेािंिर 
(नवश्रानंिकालािंिर अथवा प्रस प्िावस्थेिंिर) रुििे, ह्या मध्यावधीला वरील संज्ञा वापरिाि. या 
कालाि बीिामध्ये काही नक्रयावैज्ञानिक (शरीरव्यापारनवषयक) बदल घडूि येिाि. 

 
Agaricales (Hymenomycetae) पटलकवकगि; ॲगॅणिकेलीझ 

सत्यकवक नवभागािील गदाकवक वगाि अंिभूसि असलेल्या दोि उपवगापैकी सत्य 
गदाकवकािील एक गण; भछूते्र, शूलकवक इत्यादींिा येथे समावशे असूि यामध्ये प्रथमपासूि 
गदाकोनशका उघड्याि असिाि सकवा गदाबीि के बिूि पक्व होिेवळेी त्या उघड्या होिाि; पहा 
Eubasidii. 
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Agavaceae घायपाि कुल; ॲगॅव्हेसी 
घायपाि गणािील एक क ल (एकदनलनकि फ लझाडे); अरंुद, लाबंट सकवा भाल्यासारख्या 
पािािंा झ बका खोडाच्या टोकावर राहिो; फ लािील पनरदले श ष्ट्क िसूि बह धा िी ि ळूि िनलका 
बििे; सकिप ट उध्वसस्थ सकवा अधःस्थ; इिर लक्षणे प ढे घायपाि गणाि नदल्याप्रमाणे; उदा. 
घायपाि, दशसिा, य का, िागीि, फर्मक्रया; इत्यादी. 

 
Agavales घायपाि गि, ॲगॅव्हेलीझ 

हनिन्सि यािंी बिनवलेला एकदनलनकि फ लझाडािंा एक गण. यािा प्रसार उष्ट्ण व उपोष्ट्ण 
खंडािील श ष्ट्क प्रदेशाि व ऑस्रेनलयाि आहे. प्रम ख लक्षणे : वृक्षासारख्या व अिेक वष ेिगणाऱ्या 
विस्पिी; काष्ठमय खोडावर सकवा िनमिीवर वाढणाऱ्या खोडाच्या टोकास िाड, मासंल, सूत्रल, 
कधी कधी काटेरी असलेल्या पािािंा झ बका; फ ले लहाि, सच्छद, अिेक शाखाय क्त्त्त 
पनरमंिरीवर येिाि; िी बह धा अरसमात्र, निसलगी, सकवा एकसलगी व दोि स्विंत्र झाडावर 
येिाि; पनरदले श ष्ट्क सकवा मासंल; केसरदले सहा व परागकोशाि दोि कप्पे; ऊध्वसस्थ सकवा 
अधःस्थ सकिप टाि िीि सकवा एक कप्पा व त्याि अक्षावर सकवा मध्यावर बीिके; बोंडे सकवा 
मृद फळ; बीिे सप ष्ट्क या गणाि फक्त्त्त एकि क ल (घायपाि क ल) घािले आहे. 

 
agent मध्यस्र्; माध्यम 

विस्पिीिींल परागण, फलप्रसार व बीिे अथवा बीि के यािंा प्रसार घडविू आणण्यास साहाय्य 
करणारे वारा, प्राणी इत्यादीसारखे घटक; पहा pollination. 

 
aggregate fruit (etaerio) संघफळ; घोसफळ 

एकाि फ लािील अिेक स ट्या सकिदलापंासूि बिलेल्या अिेक साध्या फळािंा, घोस; मोरवले, 
नपवळा सकवा नहरवा िाफा, रुई इ. पहा carpel. 

 
air हवा; वायु; वाि; अणनल 

 
air bladder वायुकोश; वािाशय 

हविेे भरलेला फ ग्यासारखा अथवा गेळ्यासारखा अवयव; उदा. िीडिे परागकण; सरगसॅम सकवा 
फ्यूकस शवैलाच्या कायकािे भाग. 

 
air canal (air-passage) वायुमागप; हवामागप 

विस्पिींच्या शरीराि हविेी ये-िा होण्याकनरिा बिलेले लहाि मोठे हवाय क्त्त्त, सलग, लाबं 
पोकळ मागस; उदा. कमळासारख्या िलविस्पिींि हे मागस ठळकपणे आढळिाि िर रुक्ष िागी 
वाढणाऱ्या विस्पिींि िे सवाि कमी व बारीक असिाि. 

 
air cavity वायुकोटि 

हविेे भरलेली लहाि सकवा मोठी पोकळी. 
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air pore वायुिन्र 

हविेी ये-िा होण्यास शरीरावर असलेले नछद्र; उदा. काही शवेाळींिे कायक (मािांनशया.) 
 
air space (air-chamber, air-sac) वायुकोटि; 

पहा air–cavity. 
 
ala (wing; pl. alae) पक्ष; पंख 

काही फ लाचं्या प ष्ट्पम क टािील पंखासारख्या दोि पाकळ्या. उदा. गोकणस, वाटाणा इ. 
 
alate पंखधािी 

पंख असलेले; 
 
alba ्ेि (प्रकाि) 

पाढंरा; उदा.मेंदी (Lawsonia alba Lamk.) 
 
albinism ्ेित्व; णवविपिा 

शरीरािा एखादा अवयव सकवा सवस शरीर रंगहीि (पाढंरट) असण्यािा प्रकार; उदा. पाढंऱ्या 
फ लािें प्रकार (ग लाब, गोकणस, कण्हेर, िास्वदं, इ.); नकत्येक पशूिंही असे प्रकार सामान्यपणे 
आढळिाि (मािंर, क त्रा, ससा, मेंढी, गाय, इ.) 

 
albino णवविप (्ेि); िंजकहीन 

पाढंऱ्या फ लािंी सकवा पािािंी (विस्पिी) सकवा पाढंरे प्राणी; उदा. धोिरा; पाढंरा वाघ. 
 
albumen (endosperm) पुष्ट्क 

बीिािील दनलकाबाहेर असलेला अन्नाशं; उदा. एरंड, मका, इ. 
 
albuminous (endospermic) seed सपुष्ट्क बीज 

प ष्ट्क असलेले बीि. 
 
alburnum (sap-wood) िसकाष्ठ 

काही बह वषायू झाडाचं्या ि न्या खोडामंध्ये सालीच्या आिील नफकट रंगाच्या काष्ठािा व कायसक्षम 
भाग; द्रव पदाथािी िे–आण याि भागािूि होिे. पहा duramen (heart–wood). 

 
ales गिवाचक प्रत्यय 

उदा. Sapindales अनरि (नरठा) गण; लॅनटि वशंिामाप ढे (Sapindus) प्रत्यय लाविू गणवािक 
संज्ञा बिनवली िािे. 
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aleurone grain आपाडुंि कि 

प्रनथिािा सूक्ष्म कण; विस्पिीच्या नभन्न अवयवािंील सनंिि अन्न या स्वरूपाि कधी कधी आढळिे; 
पहा protein. 

 
aleurone layer आपाडुंि स्िि 

वर वणसि केलेल्या पदाथािे भरलेल्या कोनशकािंा थर; उदा. मक्त्यािे दाणे. 
 
alga (pl. algae) शैवल (अ. शवैले); आल्गा (अ. आल्गी) 

बह धा पाण्याि वाढणारी , बीिहीि, एक सकवा अिेक कोनशकािंी बिलेली, साधी, (कायकाभ) 
नहरवी, सपगट, लालसर, सकवा निळसर विस्पिी; पहा thalloid; thallophya. 

 
algalogist शैवलणवज्ञ; शैवलवेिा 

शवैलािंा नवशषे अभ्यासू व ज्ञािी. 
 
Algalogy शैवलणवज्ञान 

शवैलािंीि फक्त्त्त िपशीलवार मानहिी देणारी नवज्ञािशाखा. 
 
alien अन्यदेशीय 

नवनशि निनमत्तािे बाहेरील प्रदेशािूि आलेली व कायम रनहवासी झालेली िणासारखी विस्पिी; 
उदा. नपवळा धोत्रा, गािरी, ओसाडी, इ. 

 
allelomorph (allel) णवकल्प 

विस्पिीच्या एकाि िािीिील दोि प्रकारािें नभन्नत्व (नवरुद्धपणा) दशसनवणारा ग ण (लक्षण) सकवा 
िि क; उदा. वाटाण्याच्या िािीिील उंिपणा व ख िेपणा; फ लािंा पाढंरेपणा व लाली; पहा 
gene. 

 
allelomorphic pair of characters वैकस्ल्पक गुियुगुल 

वर वणसि केलेल्या नवरुद्ध ग णािंी िोडी; असे नभन्न ग ण असणाऱ्या व्यक्त्त्तींच्या प्रिोत्पादिाम ळे 
होणाऱ्या सिंिीस संकरप्रिा (संकरि) म्हणिाि; या सिंिीि आईबापाचं्या नभन्न ग णापंैकी कधी 
एकािाि प्रभाव नदसिो व द सरा ग ण स प्िावस्थेि असूि प ढील नपढ्ािंील काहीि नदसूि येिो; 
म्हणूि या ग णािंा प्रभावी (प्रकट) व स प्ि (अप्रकट) अशी नवशषेणे लाविाि. कधी कधी 
संकरप्रिेि दोन्ही ग णािें नमश्रण आढळिे. पहा dominant, recessive. 

 
alliaceous कंदपप-लशुन-गंधी 

कादंा सकवा लसूण यािंा वास येणारे. 
 
allogamy पियुणि 

विस्पिींच्या एकाि िािीिील दोि नभन्न व्यक्त्त्तींच्या प्रिोत्पादक कोनशकािें (गिं कािें) मीलि 
(फलि); पहा autogamy. 
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allopolyploidy असमगट-गुिन 

व्यक्त्त्तीच्या शरीराच्या कोनशकेिील रंगसूत्रािंी संख्या निप्पट, िौपट इ. अशी असूि त्यापैकी 
एखादा (सकवा अनधक) सिं एका िािीच्या विस्पिीिा व उरलेले संि द सऱ्या िािीच्या 
विस्पिीिा असण्यािा प्रकार पहा autopolyploidy. 

 
alternate एकािंणिि; एकाआड एक 

अक्षाच्या (खोडाच्या) प्रत्येक पेऱ्यावर एक अशा क्रमािे आलेली; उदा. पािे, प ष्ट्कदले अथवा 
शाखा. 

 
alternation of generations णपढ्ाचें एकािंिि 

सलगभेद ि दशसनवणाऱ्या (निग नणि) एका नपढीपासूि द सरी लैं नगक नपढी (एकग नणि) निमाण होणे 
व प िरनप नहच्यापासूि अलैं नगक नपढीिी उत्पत्ती होणे, याप्रकारिे िीवििक्र; काही शवैले, शवेाळी 
व िेिाभ ह्या विस्पिींच्या गटािं ही घटिा स्पिपणे नदसूि येिे, फक्त्त्त रंगसूत्राचं्या सखं्येिा नविार 
केला असिा बह िेक सवस विस्पिींि व प्राण्यािं एकग नणि व निग नणि या अवस्था त्याचं्या िीविाि 
आढळिाि; पहा diploid; haploid. 

 
alternation of parts (in a flower) एकािंिि (पुष्ट्पदलाचें) 

फ लािील एका मंडलािील दलािंी द सऱ्या मंडलािील दलाशंी एकाआड एक माडंणी; 
केसरदलािंी दोि मंडले असल्यास आिील केसरदले बाहेरच्याशी एका आड एक अशी माडंणी 
कधी कधी आढळिे. 

 
alternative pair of characters वैकस्ल्पक (पयायी) गुियुगुल. 

पहा allelomorphic pair of characters. 
 
alternative inheritance वैकस्ल्पक (पयायी) अनुहिि 

संििीमध्ये काही व्यक्त्त्ती आईबापाचं्या दोि (वैकन्ल्पकप्रभावी व अप्रभावी) ग णापंैकी एकि ग ण 
दशसनविाि िर काही द सरा (पयायी) ग ण दशसनविाि असा प्रकार. 

 
alveolar णववियुक्त्ि 

 
alveolus णववि 

(१) वस्िूच्या पृष्ठभागावरील नरकामी खोलगट िागा (पोकळी) उदा. मधमाशािें पोळे, 
सूयसफ लाच्या प ष्ट्पासिावरील खाि; (२) अिेक नछदे्र असलेल्या कवकाच्या शरीरावरील कप्पा; 
(३) कोनशकेिील िीवद्रव्याच्या फेसासारख्या अवस्थेिील नरिी िागा. 

 
Amarantaceae अपामागप (आघाडा) कुल; ॲमिटेँसी 

अपामागस (आघाडा), क रडू, माठ, पोकळा, रािनगरा, िादं ळिा इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे 
(फ लझाडािें) क ल, हनिन्सि यािंी या क लािा अंिभाव िक्रविस गणाि (िीिोपोनडएनलझ) केला 
असूि बसेींच्या पद्धिीि कायोफायलेलीझ या गणाि केला आहे व त्याि िक्रविस क ल समानवि 
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आहे. प्रम ख लक्षणे : बह िेक ओषधीय विस्पिी; एकसलगी सकवा निसलगी; छदे व छदके असलेली 
नबिपाकळ्यािी फ ले; संदलासमोर बह धा पाि केसरदले; ऊध्वसस्थ सकिप ट आनण ि फ टणारे 
सकवा करंड्यासारखे दोि शकलािंी फ टणारे फळ; नबया एक सकवा अिेक व सप ष्ट्क. 

 
Amaryllidaceae मुसळी कुल; ॲमाणिणलडेसी 

म सळी, घायपाि, िार्मससस, क मूर, िागदवणा इत्यादी एकदनलनकि विस्पिींिे क ल. या क लािा 
अंिभाव केसर गणाि (इनरडेलीझ) बेसींच्या पद्धिीि केला असूि हनिन्सि यािंी म सळी गणाि 
(ॲमानरनलडेलीझ) केला आहे. या क लािी प्रम ख लक्षणे : कंद, दृढकंद प्रकारिे खोड; मूलि 
पािे; फ लोऱ्यास प्रथम महाछदािे आवरण, पनरदले सहा, खाली िळीसारखी व वर स टी; सहा 
केसरदले, अधःस्थ, िीि कप्प्यािंा व अिेक बीिकािंा सकिप ट; मृद फळ सकवा बोंड इ. 

 
Amentiferae निकणिश गि; ॲमेंणटफेिी 

ििकनणश फ लोरा असलेल्या विस्पिींिा गट; यामध्ये भिूस क ल, ओक क ल, वाल ंि क ल, अक्षोट 
क ल इत्यादींिा समावशे केला िाि असे. 

 
amentum (catkin) निकणिश 

फ लोऱ्यािा एक प्रकार, यावर नबिदेठािी लहाि, एकसलगी, सच्छद व नबिपाकळ्यािी फ ले असूि 
फ लोरा बह धा लोंबिा कनणश प्रकारिा असिो. उदा. भिूस, नमरवले, विूं (ओक), िागवले, 
हॅझेल, पॉप्लर इ. पहा spike, inflorescence. 

 
amitosis (direct division, fragmentation) असम णवभाजन 

एका कोनशकेिी दोि सकवा अनधक भागाि होणारी प्रत्यक्ष नवभागणी; नवभागणीिंिर िे नवभाग 
पूणसपणे सारखे होिािि असे िाही, यामध्ये कोनशकेिील प्रकलादी भागािंी साधीि नवभागणी होिे; 
िसेि त्यािंिर कोनशकावरण लागलीि बििे असे िाही; केव्हा िर याम ळे बह प्रकली कोनशका 
बििे. उदा. निकाळ कोनशका; पहा mitosis; laticiferous cell. 

 
amoeboid आणदजीवसदृश 

अत्यंि सूक्ष्म व प्रारंनभक प्राण्याप्रमाणे (ॲमीबाप्रमाणे); उदा. श्लेष्ट्मकवकािील गंि के. 
 
amoeboid movement आणदजीवसदृश हालचाल 

आनदिीवाप्रमाणे छद्मपादािंी सरकण्यािी प्रनक्रया; कोनशकावरण िसलेल्या सिीव (प्राकल) 
घटकािें स्थलािंर या पद्धिीिे होिे; उदा. श्लेष्ट्मकवक. 

 
amphibious जलस्र्लवासी; जलस्र्लीय 

पाण्याि व िनमिीवर िगणारे (िीव); उदा. दलदलीि वाढणारी विस्पिी; कमळ, पाणकणीस; 
प्राण्याचं्या बाबिीि ‘उभयिर’ ही संज्ञा वापरिाि. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

amphicribral मध्यप्रकाष्ठक 

प्रकाष्ठाभोविी पनरकाष्ठ अशी माडंणी असलेले (एकमध्य वाहक वृदं); उदा. काही िेिे 
(ग्लीकेनिया, ऑस्म ंडा). पहा xylem, phloem, stele. 

 
amphigenesis सललग प्रजोत्पादन (जनन) 

सलगभेदय क्त्त्त अवयवाचं्या साहाय्यािे झालेली प िरुत्पनत्त. 
 
amphimixis गंिुकमीलन; युग्मकसंयोग 

िर व स्त्री गंि कािंा संयोग (एकरूप होणे); पहा. gamete. 
 
amphiphloic णिपणिकाष्ठी 

प्रकाष्ठाच्या आि व बाहेर पनरकाष्ठ असलेले (रंभ); उदा. िेिा (ॲनडअँटम). 
 
amphiploid (amphidiploid) उभयणिगुणिि 

दोि िािींच्या संकरािे प्राप्ि झालेल्या प्रत्येकी द प्पट रंगसूत्राम ळे एकूण िौपट रंगसूते्र असलेली 
संकरि विस्पिी; उदा. िंबाखूच्या व धोत्र्याच्या काही िािी. 

 
amphisarca घनकवची मृदुफळ 

कठीण कविाच्या आि मऊ मगि असलेले साधे फळ; उदा. कवठ, बेलफळ, गोरखसिि इ. पहा 
berry. 

 
amphithecium बाह्यकोश 

नवकासावस्थेिील अनिशय कोवळ्या (अपक्व) बीि काशयािे बाहेरील आवरण; उदा. शवेाळी; पहा 
endothecium. 

 
amphitropous णियपङ  मुख; उभयविी 

बीिबंधाशी काटकोि केलेले (बीिक); यािे बीिकरंध्र व बीिकिल नवरुद्ध टोकास असूि िानभ 
या दोन्हीपासूि सारख्या अिंरावर असिे; रंध्र, िल व िानभ यािंा नत्रकोि बििो. उदा. लेग्िा 
(डकवीड). पहा Lemnaceae. 

 
amphivasal मध्यपणिकाष्ठक 

पनरकाष्ठाभोविी प्रकाष्ठ असलेले (एकमध्य वाहक वृदं; रंभ); उदा. दशसिा (Dracaena Sp.). 
 
amplexicaul संवेष्टी 

खोडाभोविी वढूेि राहणारा पािाच्या देठािा पसरट िळ; उदा. कोसथबीर, निरे, इ. 
 
ampulla (bladder) आशय 

पहा bladder. 
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amylaceous िौकीिमय; णपठूळ 

 
amyloplast िौकीिकिु 

नपष्ठ (नपठूळ पदाथस) कण बिनवणारा कोनशकेिील प्राकण  (सिीव कण); पहा plastid; starch. 
 
anabolism उपचय 

नपष्ठ, प्रनथि, मेद इत्यादी पदाथस सकवा प्राकल (कोनशकेिील सिीव पदाथस) काष्ठ, िूलीर 
(कौनशकावरण) इत्यादी बिनवण्यािी नवधायक प्रनक्रया. पहा katabolism. 

 
Anacardiaceae आम्रकुल; ॲनाकार्धडएसी 

आंबा, कािू, िारोळी, मोई इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; यािा अंिभाव अनरि (नरठा) 
गणाि (ससॅपडेलीझ) केला िािो. या क लािी प्रम ख लक्षणे : राळय क्त्त्त िीक; लहाि, एकसलगी 
सकवा निसलगी, नियनमि फ ले: संदले ३–७ ि ळलेली; पाकळ्या ३–७ स ट्या; पेल्यासारखे नबम्ब; 
केसरदले ३–७ सकवा द प्पट; ऊध्वसस्थ सकिप ट व बह धा आठळीय क्त्त्त फळ. 

 
anaerobe (anaerobic) अनणनल, अवायुजीवी 

हवनेशवाय िगणारे; उदा. िायरटे क्षारािंा िाश करणारे िनमिीिील सूक्ष्मिंिू. 
 
anaerobic respiration अनणनल ्सन 

प्राणवायू बाहेरूि आि घेिल्यानशवाय िालणारी काही सिीवािंील ऊिा निमाण करणारी प्रनक्रया; 
उदा. काही सूक्ष्मिंिू; नकण्व (यीस्ट); या प्रकारािं नवनशि पदाथाच्या नवघटिािूि ऊिा प्राप्ि 
केली िािे. 

 
analogous समरूप; सदृश 

दोि सकवा अनधक अवयवामंध्ये समाि कायाम ळे आलेला सारखेपणा दशसनवणारे; उदा. द्राक्षवलेीिे 
(खोड) िाणे व वाटाण्यािे (दल) िाणे; निवड ंगािे व बाभळीिे काटे नभन्न अवयवािंी रूपािंरे 
आहेि; पहा homologous. 

 
analogy समरूपिा; सादृश्य 

समाि कायाम ळे आलेला (नभन्न अवयवािील) स्वरूपािील सारखेपणा; पहा homology. 
 
anandrous केसिहान 

केसरदले िसलेले (फूल); उदा. पोपईिी स्त्री-प ष्ट्पे; सूयसफ लािी नकरणप ष्ट्पके. 
 
anaphase पश्चावस्र्ा 

कोनशकेच्या समनवभाििािील िारीपकैी उपातं्य अवस्था; यामध्ये प्रकलािील रंगसूत्रािंी 
नवभागणी सपूंि त्यािंा एकेक संि कोनशकेच्या दोि टोकाक़डे न्स्थर होिो; पहा mitosis. 
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anastomose णसिामीलन; णसिासंणध 

अिेक नशरा परस्परािंा िोडल्या िाणे. 
 
anastomosing (netted) जाळीदाि 

अिेक नशरा परस्पराशंी ि ळूि बिलेली िाळीसारखी संरििा. 
 
anastomosis णसिाजाल 

अिेक लहाि मोठ्या नशरािंी िाळीदार माडंणी उदा. अिेक पािे 
 
anatomist शािीिणवज्ञ 

शरीराच्या अंिरसििेसंबधंी नवशषे ज्ञािी व्यक्त्त्ती. 
 
anatomy शािीि 

शरीरािील संरििात्मक मानहिी. 
 
minute anatomy (histology) सूक्ष्म शािीि; ऊिकणवज्ञान 

सूक्ष्मदशसकाच्या साहाय्यािे नमळणारी शरीराच्या नभन्न अवयवािंी िपशीलवार संरििात्मक मानहिी; 
यामध्ये कोनशका व त्यािें समूह (ऊिके) या संबधंीिी मानहिी असल्यािे येथे ऊिकनवज्ञाि अशीही 
संज्ञा वापरिाि. 

 
anatropous अधोमुख; अधोविी 

खाली वळलेले बीिकरंध्र असलेले (बीिक); उदा. सूयसफूल; येथे बीिबधं बीिकाच्या 
आवरणाशी निकटलेला असूि बीिकरंध्र व िानभ िवळ िवळ असिाि; पहा ovule; raphe. 

 
ancestral पैिृक 

आि वनंशकिेम ळे पूवसिाकंडूि नमळालेले; उदा. पािा–ंफ ला–ं फळािें वैनशष्ट्ट्य, संरििा इ. 
 
anchored िललग्न 

िळाशी निकटलेले. 
 
androcyte िेिुकजनक 

प्रिोत्पादक िर (प -ं) कोनशका बिनवणारी मूळिी कोनशका. 
 
androecium केसिमंडल; पंु-केसिमंडल 

फ लािील परागकण बिनवणाऱ्या एक सकवा अिेक अवयवािंा (केसरदलािंा) सिं; पहा stamen; 
pollen. 
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androgenic haploid पंुजणनि एकगुणिि 

रंगसूत्रािंा एकि संि असलेल्या (एकग नणि) िरकोनशकेपासूि बिलेले (अपत्य). पहा 
parthenogenesis; haploid. 

 
androgynophore केसिलकजधि 

फ लािील पाकळ्यामंधूि वर वाढलेला व प्रथम केसरमंडल आनण िंिर सकिमंडल धारण करणारा 
अक्ष (दड); उदा. पाढंरी निळवण. 

 
androphore (gonophore) केसिधि 

पाकळ्या व केसरदले यामंधील देठासारखा भाग (अक्ष); उदा. कृष्ट्णकमळ 
 
androsporangium पंु-बीजुककोश 

प -ंबीि क (लघ बीि क) बिनवणारी कोनशका; नहिेि रूपािंर (पक्व झाल्यावर) कोशाि होिे. 
 
androspore पंु-बीजुक 

रुिल्यावर एक ख िा (ऱ्हस्व) प -ंिंिू उपन्न करणारे व हालिाल करणारे (िर) बीि क; उदा. 
इडोगोनियम शवैल; पहा nanandrium. 

 
anemometer पवनमापक; वािमापक; पवनमापी 

वाऱ्याच्या वगेािी िोंद करणारे उपकरण; स्थलनवज्ञािाि उपय क्त्त्त. 
 
anemophile वािणप्रय 

वाऱ्याि िागंल्या प्रकारे वाढणारी (विस्पिी). 
 
anemophilous वायुपिाणगि 

वाऱ्याच्या साहाय्यािे परागािें वहि (ससिि) करणारी (विस्पिी); उदा. गविे; सायकस, इ. 
 
anemophily वायुपिागि 

वाऱ्याकडूि परागण घडनवण्यािी पद्धि. 
 
anemopobe (anemophobous) वािवज्यपक; वाििेष्टी 

वारा वज्यस करणारी (विस्पिी). 
 
anfractuose (sinuous; spirally twisted) सर्धपल; ििंणगि 

िागमोडीसारखे; नपळीव; उदा. पाढंरी सावर. (Eriodendron anfractuosum DC.) 
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Angiospermae आवृिबीज वनस्पणि उपणवभाग; अणँजओस्पमी 
बीिाला फलावरणािे संरक्षण असणाऱ्या विस्पिींिा गट; सामान्य भाषेि, फ लझाडे. विस्पनि– 
कोटीिील बीिी विस्पिींच्या नवभागािील दोन्हीपकैी एक उपनवभाग; द सरा उपनवभाग, 
प्रकटबीि विस्पिी. पहा Gymnospermae; flower. 

 
angle of divergence पिामुखिा कोन 

एकाआड एक पािाचं्या माडंणीि, नभन्न पािळीिील दोि िवळच्या (क्रमागि) पािािंील 
स्थािािंर; हे कोिाच्या अंशाि दशसनवले िािे; उदा. गविाच्या खोडावर प्रत्येक पेऱ्यावर एक पाि 
असूि एकूण पािे दोि रागंािं असिाि, म्हणूि पराम खिा कोि १८०° मािला िािो. पहा 
phyllotaxy (phyllotaxis). 

 
angular कोनयुक्त्ि; कोनीय 

कोि असलेले; आडव्या छेदाि अवयवािा परीघ वाटोळा िसूि िौकोिी, नत्रकोिी सकवा षट् कोिी 
असलेले (उदा. खोड, फळ, बी, इ.) उदा. काडंवले, मोथा, निवड ंग, ि ळस, इत्यादींिे खोड; 
भेंडीिे फळ. 

 
animate सजीव; चेिन 

हालिाल, श्वसि, वधसि, पोषण व प्रिोत्पादि इत्यादी सिीवािंी लक्षणे दशसनवणारे; निविं; 
अथात् प्राणी, विस्पिी, नवषाणू, सूक्ष्मिंिू, इ. 

 
anisogametes असमगंिुके 

सारखे िसलेले (िर व स्त्री असा भेद दशसनवणारे) प्रिोत्पादक घटक (कोनशका); पहा 
isogametes. 

 
anisogamy णविमयुणि; असमयुणि 

सारख्या िसलेल्या दोि प्रिोत्पादक कोनशकािंा (गंि कािंा) सयंोग; पहा heterogamy. 
 
anisomerous असमभागी 

प्रत्येक मंडलािील प ष्ट्पदलािंी संख्या सारखी िसलेले (फूल); उदा. वाटाण्यािे फूल (संदले 
पाि, प्रदले पाि, केसरदले दहा, सकिदले दोि) पहा isomerous. 

 
anisophyllous णभन्नपिी 

एकाि विस्पिीवर दोि प्रकारिी पािे असणारी; िी एकाि माध्यमाि (हविे सकवा पाण्याि) 
असिाि; उदा. नसलानििेला माटेन्सी. 

 
anisophylly णभन्नपित्व 

वर वर्मणल्याप्रमाणे दोि प्रकारच्या पािािें अन्स्ित्व. 
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anisostaminous(anisostemonous) असमकेसि 

सवस केसरदले सारखी िसणारी (विस्पिी); उदा.मोहरीच्या फ लाि काही केसरदले आखूड िर 
काही लाबं असिाि. 

 
Anonaceae सीिाफल कुल; ॲनोनेसी 

सीिाफळ, रामफळ, मारुनिफळ, नहरवा िाफा, नहरवा अशोक इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे 
क ल. यािा अंिभाव मोरवले गणाि (रॅिेलीझ) मध्ये केला िािो; हनिन्सि यािंी सीिाफळ गणाि 
(ॲिोिेलीझमध्ये) केला आहे. या क लािी सामान्य लक्षणे : वृक्ष अथवा झ ड पे; साधी एकाआड एक 
पािे; फ लाि िीि संदले; िीि सकवा सहा स ट्या पाकळ्या; अिेक केसरदलािंी सर्मपल माडंणी व 
अिेक ऊध्वसस्थ व स टी सकिदले; घोसफळ व सप ष्ट्क रेषाभेनदि नबया. 

 
annual विायु 

वार्मषक; एकि वषस सकवा ऋिू आय ष्ट्य असणारे. उदा. मका, नमरिी. (Capsicum annuum L.) 
सूयसफूल (Helianthus annuus L.) 

 
annual ring वार्धिक वलय 

खोडामध्ये दरवषीं एक याप्रमाणे बिि असलेले प्रकाष्ठिे वि सळ. बह वषायू वृक्षाचं्या खोडािंील वि सळे 
मोिूि त्याचं्या वयोमािािा अंदाि करिाि; उदा. निदनलनकि फ लझाडे आनण प्रकटबीि 
विस्पिी. 

 
annular वलयाकृणि; कंकिाकृणि 

बागंडीसारख्या आकारािे (कंगोरे असलेली वानहका सकवा वानहिी). 
 
annulus वलय, स्फोटक वलय 

(१) भछूत्र [कवक] विस्पिीच्या दाडं्यावर असलेले काकणासारखे कडे. (२) िेिे विस्पिींच्या 
बीि ककोशावर असलेला िाड आवरणाच्या कोनशकािंा थर; याम ळे कोशाच्या स्फोटास िालिा 
नमळिे. (३) शवेाळी विस्पिींच्या बीि काशयावर स्फोट घडविू आणणारा िाड कोनशकािंा थर. 

 
anomalous structure असंगि संिचना 

सवससाधारणिः नित्य ि आढळणारी खोड सकवा म ळे यािंी अंिरसििा; बह धा नििीयक वाढीि 
ऊिककराच्या अनित्य नक्रयेम ळे अशी अंिरसििा निमाण होिे व नक्रत्येकदा नििे नवनशि कायस 
असिे. उदा. सायकस व मोठ्या वलेींिी खोडे; म ळा, गािर, बीट यासारखी मासंल म ळे. 

 
antagonism णविोध 

(१) विस्पिींच्या पोषणामध्ये खनिि लवणाचं्या वैयन्क्त्त्तक नवषारी पनरणामािें परस्पराकडूि 
निराकरण होण्यािा प्रकार. (२) एका िीवाच्या वाढीवर द सऱ्यािा अवरोध. 
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antagonistic symbiosis णविोधी सहजीवन 

दोि सिीव एकत्र िीवि कंठि असिािा एकािा द सऱ्यावर हानिकारक पनरणाम होण्यािा प्रकार. 
उदा. आश्रय देणारी एक विस्पिी व निच्यावर िगणारी द सरी विस्पिी (आकाशवले; िाबंेरा, 
काणी, अगसट यासारखे रोग); पहा symbiosis. 

 
anterior पुिश्च; अग्र; अग्रीय 

सिीवाचं्या शरीरािा सकवा अवयवािा प ढिा (डोक्त्याकडील, टोकाकडील) भाग; खोडावरील 
बािूच्या फ लाचं्या बाबिीि खोडािवळिी बािू पि व त्यानवरुद्ध असलेली बािू िी प रि. 

 
antero-posterior अग्रपश्च 

प ढिा व मागिा भाग यािूि िाणारी सकवा परस्परानवरुद्ध टोकािूि िाणारी (रेषा सकवा नदशा). 
 
Antero-posterior plane अग्रपश्च प्रिल 

वर वणसि केल्या प्रकारिी उभी पािळी. 
 
anthella णनम्नाग्र पुष्ट्पबंध 

ग लच्छ िावाच्या फ लोऱ्याि वरच्या पािळीि खोलगटपणा असणारा प्रकार; उदा. प्रिड 
(Juncus); पहा corymb. 

 
anther (pollen sac) पिागकोश 

फ लािील केसरदलाच्या िंिूच्या टोकास असणारी व परागकणाचं्या भ कटीिे भरलेली नपशवी; 
यािे बह धा दोि खंड असूि प्रत्येकाि प्रथम दोि कप्पे असिाि; प ढे त्यािा एक कप्पा (कोटर) 
बििो. 

 
antheridial chamber िेिुकाशय कोटि 

रेि काशये अंिभूसि करणारी पोकळी; उदा. अँथोनसरॉस शवेाळी (शृगंकावगस). 
 
antheridiophore िेिुकाशयदंड 

रेि काशयािंा आधार देणारा दाडंा; उदा. शवेाळी. 
 
antheridium िेिुकाशय 

प -ंगंि के (प्रिोत्पादक िरकोनशका) निमाण करणारा बह कोनशक अवयव; शवेाळी, िेिे व िेिाभ 
विस्पिींि आढळिो; काही शवैलािं एककोनशक अवयव याि िावािे ओळखिाि. 

 
antheriferous पिागकोशधािी 

अिेक परागकोश धारण करणारा (दाडंा सकवा िनलका); उदा. िास्वदं. 
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antherizoid (spermatozoid) िेिुक 

प्राणी व विस्पिी यामध्ये आढळणारी, हालिाल करणारी; केसलय क्त्त्त प्रिोत्पादक प ं-कोनशका 
(प -ंगंि क); पहा gamete. 

 
anthesis पुष्ट्पणवकसन; पुष्ट्पकाल 

फ लणे; विस्पिीला फ ले येणे; कळ्या उमलणे; काही विस्पिी वषािूि एकदाि फ लिाि (उदा. 
ग लमोहोर), िर काही कमीिास्ि प्रमाणाि वषसभर फ लिाि (उदा. कण्हेर, ग लाब, इ ); काहींच्या 
िीविाि एकदाि फ ले येिाि (उदा. बाबं)ू. 

 
Anthocerotae शंृगकावगप; अरँ्ोणसिोटी 

शवेाळी विस्पिींच्या नवभागािील एक वगस. काहींच्या मिे यकृिका वगािील िीि गणापंकैी एक; 
अँथोनसरोटेलीझ, मािांनशएलीझ व य ंगरमनॅिएलीझ हे िीि गण होि; हल्ली बह िेक शास्त्रज्ञ 
हेपॅनटसी (यकृिका), अँथोनसरोटी (शृगंका) व म स्सी (हनरिा) असे शवेाळींिे िीि वगस माििाि. 
येथे बीि कधारी नपढी गंि कधारीवर अंशिः अवलंबूि असूि पद व बीि काशय याि नवभागलेली 
असिे. गिं कधारी शरीर सपाट व फार साधे असि. या प्रकारच्या पूवसिापंासूि अत्यंि साधी वाहक 
ऊिके असलेली बीि कधारी स्विंत्र नपढी व त्यापासूि प ढे िेिाभ विस्पिी अविरल्या असाव्या 
असे काही शास्त्रज्ञ माििाि. पहा. Muscinae = Bryophyta (शवेाळी नवभाग). 

 
anthocyanin विपद्रव्य; नील-िक्त्ि-द्रव्य 

फ ले, फळे पािे इत्यादींमध्ये आढळणारे निळे, सकवा लाल (गडद सकवा नफकट) रंगद्रव्य; हे 
कोनशकारसाि नवरघळलेले असिे; नवनशि ऋिूि सकवा कोवळेपणी नकत्येक पािािं आढळिे. 
याम ळे िे अवयव रंगीि नदसिाि; िायरोििच्या कमिरिेम ळेही हे लक्षण आढळिे. 

 
anthophore प्रदलदंड; प्रदलधि 

संदले व प्रदले यामंधील अक्षािा भाग; बह धा हा सनंक्षप्िि असिो. 
 
anthophyll सविप पुष्ट्पदल 

रंगीि संदल सकवा प्रदल; कधी कधी केसरदले व सकिदले ही रंगीि असिाि (उदा. कदसळ). 
 
anthracnose किपा; कवडी 

(१) द्राक्षवलेीिा एक रोग (Phoma); (२) कापसावरिा एक रोग (Colletrichum); यामध्ये 
फळावंर सकवा पािावंर सपगट नठपके येऊि नपकािी हािी होिे; काकडी, टरबूि, भाि 
इत्यादींवरही करपा रोग येिो. 

 
antiauxine प्रणिवृणिणनयामक 

वृद्धींिे नियमि करू ि देणारा. 
 
antibody प्रणिद्रव्य 

शरीराि बाहेरूि आलेल्या हानिकारक द्रव्याला नवरोध करणारे द्रव्य. 
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anticlinal पृष्ठजात्य 

पृष्ठभागाशी काटकोि करणारे (उदा. कोनशकावरण)  
 
anticlockwise(sinistrorse) अपसव्य; वामाविप; डावी 

घड्याळ्याच्या काट्याचं्या नवरुद्ध नदशिेे वळण घेणारी (वले); (उदा. घेवडा, अमरवले); पहा 
clockse; dextrorse; twiner. 

 
antienzysue प्रणिणविंचक 

नविंिकाच्या आंबनवण्याच्या नक्रयेस नवरोध करणारे द्रव्य. 
 
antipetalous प्रदलसंमुख 

पाकळ्याचं्या समोर असणारे (उदा. केसरदले). 
 
antipodal िलस्र् 

फ लझाडाचं्या बीिकािील गभसकोशाच्या िळािवळ असणारी; उदा. कोनशका; सामान्यपणे या 
िीि असिाि. 
 

antisepalous संदलसंमुख 

संदलाच्या समोर असलेला (संदलाशी एकाआड एक िसणारा); उदा. पाकळी सकवा 
केसरदलासारखा अवयव. 

 
antiseptic पूणििोधक 

िंि िाशक; क िणे, िासणे, आंबणे इत्यादी प्रनक्रयेशी नवरोध करणारे व त्याम ळे त्या प्रनक्रयेला 
िबाबदार असणाऱ्या िंिूस मारक द्रव्य. 

 
antitoxin प्रणिणवि 

शरीरािील नवषाला मारक (पदाथस). 
 
Apetalae (Incompletae) अप्रदल (प्रदलहीन) उपवगप; एपेटॅली 

पाकळ्या िसलेली फ ले असणाऱ्या निदनलनकि विस्पिींिा बेंथमॅ आनण हूकर याचं्या 
वगीकरणािील उपवगस; या विस्पिी मलूिः प्रारंनभक समिूि त्यािंा वगेळा गट केला गेला; 
िथानप त्यापंैकी नकत्येक ऱ्हासाम ळे प्रदलहीि असूि म क्त्त्तप्रदल (स ट्या पाकळ्या असलेल्या) 
विस्पिींशी त्यािें आप्िभाव असल्यािे आढळल्यािे एगं्लर व प्रँटल याचं्या वगीकरणपद्धिीि 
अप्रदल व म क्त्त्तप्रदल विस्पिींिा समावशे एकाि उपवगाि (आर्मकक्त्लॅनमडी = आद्यपनरदल) 
करणे िैसर्मगक वगीकरणपद्धिीच्या ित्त्वास स संगि माििाि. य क्त्त्तप्रदल विस्पिींशी ि लिा 
करिा अप्रदल व म क्त्त्तप्रदल विस्पिी सापेक्षिः खालच्या दिाि समानवि होिाि. 
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apetalous अप्रदल; प्रदलहीन 

पाकळ्या (प ष्ट्पम क ट) िसलेले (फूल); उदा. ग लब श; एरंड. ग लब शाच्या फ लािील रंगीि 
पाकळ्यासारखा भाग पनरदलमंडल असूि संविासारखा िळािील भाग छदमंडल असिे. 

 
apex अग्र 

शेंडा; टोक; खोडाच्या पािाच्या नकवा म ळाच्या टोकािा भाग. 
 
apheliotropism (negative heliotropism) ऋि प्रकाशानुविपन 

प्रकाशाच्या िेििेम ळे विस्पिींच्या अवयवािें प्रकाशाच्या नवरुद्ध नदशकेडे वाढणे अथवा वळणे 
(वाढण्यािी प्रवृनत्त); पहा heliotropism. 

 
aphyllous (leafless) पिपहीन; अपिप 

पािािंा अभाव असणारे (खोड); उदा. शिावरी, अमरवले, सोमलिा इ. 
 
aphylly पिाभाव; पिपहीनत्व; अपिपत्व  

पािे िसण्यािा प्रकार; उदा. िेपिी (Capparisaphylla Roth.) 

 
Apiaceae एपीएसी 

पहा Umbelliferae 
 
apical अग्रस्र्; शीिपस्र् 

शेंड्यावर (टोकावर ) असलेले (उदा. फूल सकवा कळी). 
 
apiculate िीक्ष्िाग्र 

आखूड, िीक्ष्ण पण लवनिक टोक असलेले (पाि); उदा. नत्रधारी निवड ंग. 
 
aplanogamete अचि गंिुक 

गनिशनू्य प्रिोत्पादक कोनशका; उदा. स्पायरोगायरा शवैल; ब रशी. 
 
aplanospore अचि बीजुक 

हालिाल ि करणारे बीि क; उदा. अिेक कवक विस्पिी; अिेक उच्च दिाच्या विस्पिी. 
 
apocarpous मुक्त्िलकज; पृर्क अडंपी 

स टी (अलग) सकिदले असलेले; उदा. मोरवले, नपवळा िाफा, क डा, इत्यादींिी फ ले. 
 
apocarpy मुक्त्िलकजत्व 

म क्त्त्तसकि असण्यािा प्रकार.  
 
 



 अनुक्रमणिका 

Apocynaceae किवीि कुल; ॲपोसायनेसी 
कण्हेर (करवीर), क टि (क डा), िगारी, पाढंरा िाफा, करवदं, सािवीण इत्यादी फ लझाडािें 
(निदनलनकि) क ल. या क लािा अंिभाव बेसींच्या पद्धिीि नकराइि गणाि (िेन्न्शएिेलीझ) केला 
असूि हनिन्सि यािंी करवीर गणाि (ॲपोसायिेलीझ) केला आहे; या क लािी प्रम ख लक्षणे : 
द धासारखा िीक, साधी पािे बह धा समोरासमोर सकवा मंडनलि; पूणस. नियनमि, निसलगी फ ले; 
ि ळलेल्या िार िे पाि पाकळ्या व त्यास निकटलेली, स टी, िार िे पाि केसरदले; ऊध्वसस्थ 
स ट्या सकवा ि ळलेल्या दोि सकिदलािें सकिमंडल; फळे नवनवध; पंखय क्त्त्त सकवा केशय क्त्त्त 
(कधी साध्या) नबया. 

 
apogamy अफणलि जनन; अणनिेक जनन 

लैं नगक प्रनक्रयेच्या (फलिाच्या) अभावीही प्रिोत्पादि घडूि येणे; उदा. काही िेिे. 
 

reduced apogamy (meiotic euapogamy) न्यणूनि अणनिेक जनन 
गंि कधारीच्या कोनशकापंासूि िवीि बीि कधारीिी निर्ममिी; हा बीि कधारी एकग नणि असिो. 
 
vegetative apogamy शाकीय अफणलि (अगंिुक) जनन 
लैं नगक नपढीपासूि परंि  लैं नगक प्रनक्रयेनशवाय िवीि बीि कधारी विस्पिीिी निर्ममिी; उदा. िेिे. 
पहा parthenogenesis. 

 
apomict असंगजणनि 

फलिानशवाय बिलेली (विस्पिी). 
 

apomixis असंगजनन 

प्रिोत्पादिामध्ये गंि कािंा संयोग सकवा प्रकलािे न्यिूीकरण (नवभािि) ि होिा िवीि नपढीिी 
निर्ममिी; यामध्ये अफनलि ििि, अबीि क ििि व अनिषेक ििि यािंा समावशे होिो. 

 
apophysis (१) आशयिल (२) शल्कपीणटका 

(१) शवेाळीिील बीि काशयािा िळिा भाग. (२) काही शकं मंि विस्पिीिील बीिकाच्या 
खवल्यावर असलेला उंिवटा; उदा. िीड (पाइि) 

 
aposepalous मुक्त्िसंदल 

पहा. polysepalous. 
 
apospory अबीजुकजनन 

बीि कनिर्ममिी ि होिा बीि कधारी (निग नणि) नपढीच्या इिर भागापंासूि िवीि लैं नगक अवयव 
धारण करणाऱ्या (गंि कधारी) नपढीिी निर्ममिी; उदा. काही िेिे; ही गंि कधारी नपढी अनित्य 
(निग नणि) असिे; पहा haploid; diploid; gametophyte; sporophyte. 
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apostrophe णवन्मुखावस्र्ा 
िीव्र प्रकाशाच्या िेििेम ळे हनरिकणय क्त्त्त कोनशकेच्या उभ्या सभिीिवळ िे कण एकाखाली एक 
अशी ओळ करूि राहण्यािा प्रकार (अथवा त्याकनरिा केलेली हालिाल). 

 
apothecium मुक्त्ि धानीफल 

शवैाक (धोंडफूल) व काही धािीकवकाि आढळणारा उघडा, पेल्यासारखा सकवा वाटीसारखा, 
बीि के निमाण करणारा अवयव; पहा perihecium; ascus. 
 

apparent आभासी 
प्रत्यक्षाि िसलेले; वरवर आढळणारे सकवा नदसणारे. 

 
appendage उपागं 

शरीरावर सकवा अवयवावर वाढलेला गौण सकवा कमी प्रिीिा लहाि अवयव; उदा. केस, खवला, 
काटा इ. 

 
appendicular उपागंीय; उपागंासंबंधी 
 
appendicular theory उपागंीय णसिािं 

ऊध्वसस्थ सकिप टापासूि अधःस्थ सकिप टािा क्रमनवकास झाला असूि त्यामध्ये इिर प ष्ट्पदलाचं्या 
िळभागापंासूि बिलेल्या आवरणािे िो सकिप ट प्रथमपासूि क्रमािे वढूेि िो बदल झाला असावा 
अशी एक उपपत्ती; ही द सऱ्या उपपत्तीपेक्षा अनधकग्राह्य मािली गेली आहे; पहा. receptacular 
theory. 

 
appendiculate सोपागं 

उपागें असलेला (भाग). 
 
apposite सणन्नध 

दोि सारखे अवयव परस्परािवळ असणे. 
 
apposition theory स्ििाधान णसिािं 

कोनशकावरणाच्या प्राथनमक थरावर आिील बीिूस िवीि थर बसूि वाढ होिे; अशी उपपत्ती. 
 
appressed आलग्न 

पहा adpressed. 
 
appresorium आबंधक 

आश्रय विस्पिीस बाहेरूि निकटूि राहण्यास उपय क्त्त्त असा अवयव; उदा. िीवोपिीवी कवक 
विस्पिी. 
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aqua culture (water culture; hydroponics) मृद् हीन कृणि; जलकृणि 

पोषक द्रावणाच्या साहाय्यािे विस्पिीिी कृनत्रम पद्धिीिे वाढ (संवधसि) करण्यािी पद्धिी 
(प्रकार); यालाि soiless culture असे म्हणिाि, कारण या पद्धिीि नित्याप्रमाणे िनमिीिील 
खनिि पोषणावर विस्पिी अवलंबूि िसिाि. 

 
aquarium जलजीवपाि; जलजीवालय 

सदैव पाण्याि असणाऱ्या विस्पिी व प्राणी यािंा िैसर्मगक पनरन्स्थिी प्राप्ि करूि देणारी व त्यािंी 
वाढ व प्रिोत्पादि यास मदि करणारी कृनत्रम पेटी (पात्र); अशा अिेक पेट्यािूंि मोठ्या 
प्रमाणावर विस्पिी व प्राणी ठेविू त्यािंा अभ्यास व प्रदशसि करण्यािी सोय असलेली संस्था 
(िलिीवालय). 

 
aquatic जलवासी; जलीय; जलचि 

सदैव पाण्याि असणारे; उदा. शवैले, मासे, इ . उदा. िावळी (Ipomoea aquatic Forsk.). 
 
aquatic life जलजीवन 

पाण्यािील िीविक्रम; िलिीव (पाण्याि राहणारे सिीव). 
 
aqueous (watery) आप्य; जलीय 

पाणी असलेले; पाण्याि केलेले (नवद्रव, द्रावण). 
 
aqueous tissue आप्योिक 

पाण्यािा संिय करणाऱ्या कोनशकािंा समूह; ह्या कोनशकामधूि नरत्या िागा (मोकळ्या) कमी 
असूि हनरिकणूिंी सखं्याही कमी असिे; उदा. मासंल पािे, खोड इत्यादी मरुविस्पिींिे अवयव. 
 

Araceae (Aroideae) सुिि कुल; ॲिेसी 
वखंेड, स रण, अळू, गोंडाळ इत्यादी एकदनलनकि विस्पिींिे क ल बेंथमॅ आनण हूकर याचं्या 
वगीकरण पद्धिीि न्यूनडफ्लारी (िग्िप ष्ट्प) श्रेणीि परंि  हनिन्सि याच्या पद्धिीि स रण गणाि 
(ॲरेलीझ) या क लािा समावशे आहे; प्रम ख लक्षणे : महाछदािे संरनक्षि असा स्थूलकनणश 
फ लोरा; निसलगी नकवा एकसलगी फ ले; पनरदले क्वनिि आनण खवल्यासारखी; सहा केसरदले 
(कधी कमी व ि ळलेली); सकिदल एक सकवा आनधक; मृद फळ. 

 
Araliaceae िापमािी, कुल; ॲिेणलएसी 

िापमारी (ॲरेनलया), फॅट् नसया, पॅिॅक्त्स, हेडेरा इत्यादी उद्यािविस्पिींिे लहाि क ल; यािा 
समावशे िामर गणाि केला िािो. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष, झ डपे, वलेी; राळिनलकाय क्त्त्त; पािे साधी 
सकवा संय क्त्त्त; फ लोरे िामरकल्प सकवा स्िबक; फ ले निसलगी, अनपसकि, पिंभागी; पाि 
ि ळलेल्या सकिदलािंा अधःस्थ सकिप ट (क्वनिि ऊध्वसस्थ); कप्पे पाि व प्रत्येकाि एक बीिक; 
बह धा अश्मगभी फळ : सप ष्ट्क बीिे. 
पहा. Umbelliflorae (Umbellales). 
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arbor वृक्ष 

काष्ठय क्त्त्त बह वषायू झाड; पहा tree. उदा. क ं भा (Oareya arborea Roxb.); नििी कंदील 
(Malvaviscus arboreus Cav.) 

 
arboraceous वृक्षसदृश 

वृक्षाप्रमाणे मोठे व काष्ठय क्त्त्त. 
 
arboreous (arboreal) वृक्षस्र्; वृक्षवासी 

वृक्षावर राहणारे. 
 
arborescent वृक्षसम; वृक्षसदृश 

वृक्षासारखे. 
 
arboret लहान वृक्ष 

 
arboretum (१) वृक्षसवंधपनस्र्ान; वृक्षालय; वृक्षोद्यान; (२) वृक्षणवज्ञान 

(१) वृक्षासबंंधीच्या संशोधिाथस बिनवलेली बाग; (२) वृक्षासंंबधंीच्या मानहिीिे प स्िक 
(वृक्षनवज्ञाि). 

 
arboriculture वृक्षसवंधपन 

लहाि मोठ्या वृक्षािंी पद्धिशीर लागवड अथवा त्यासबंधंी मानहिी. 
 
arc-indicator चाप-णनदशपक 

विस्पिीिी उंिीिील वाढ मोिण्यािे कमािी पट्टीिे उपकरण. 
 

archegoniophore अदुंककलशधि 

एक अथवा अिेक अंद ककलशािंा आधारभिू दाडंा; उदा. मािांनशया, सफनब्रॲनरया, इ शवेाळी. 
 
archegonium अदुंककलश 

शवेाळी, िेिे व ित्सम (िेिाभ) विस्पिींि आढळणारा स रईच्या आकारािा बह कोनशक व स्त्री-
गंि क (अंद क) असलेला अवयव. 

 
archesporium बीजुकपूवपज 

बीि के निमाण करणारी आद्य कोनशका; नहच्यापासूि प्रथम अिेक ििक कोनशका बिूि िंिर 
शवेटी बीि के निमाण होिाि; पहा sporocyte; spore. 

 
archicarp पूवपफल 

काही कवकाि आढळणारा; लैं नगक प्रनक्रयेिंिर बिणारा व प ढे बीि ककोश निर्ममणारा अवयव. 
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Archichlamydeae आद्यपणिदली श्रेिी अर्वा उपवगप 
पहा Choripetalae. 

 
arcute वक्र 

वाकलेला; बाकदार. 
 
aril (arillus) अध्याविि; बीजोपागं 

बीिकाच्या िळापासूि उगम पाविू बीिकाभोविी अंशिः सकवा पूणसपणे वाढणारे बीिावरण; उदा. 
नलिी, कमळ, नवलायिी सिि इ. पहा. Caruncle. 

 
arillate बीजोपागंयुक्त्ि; अध्याविियुक्त्ि 

बीिोपागं (निसरे आवरण) असलेले (बीि). 
 
arillode (false aril) छद्मी अध्याविि 

बीिकरंध्रापासूि वाढूि बीिकावर पसरलेले बीिावरण; “िायपत्री” हे िायफळाच्या बीिावरील 
छद्मी आवरण बीिकाच्या दोन्ही टोकापासूि (बीिकरंध्र व बीिकबंध यापंासूि) वाढिे. 

 
aristate प्रशूकी 

पहा awn. 
 
Aristolochiaceae ई्िी कुल; ॲणिस्टोलोणकएसी 

पोपटवले (क क्क टवले), सापसंद (ईश्वरी) इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; यािा अिंभाव 
मोरवले गणाि (रॅिेलीझ) केला िािो; यािी प्रम ख लक्षणे : बह धा एकाआड एक पािाचं्या ओषधी, 
क्ष पे सकवा वलेी; फ ले मोठी, एकसमात्र व निसलगी; पनरदले ि ळलेली; केसरदले व सकिदले 
ि ळूि सकिकेसराक्ष बििो; अधःस्थ सकिप ट; नबया अिेक; मृद फळ सकवा बोंड. हनिन्सि यािंी हे 
क ल ईश्वरी गणाि घािले आहे. 

 
Aroideae सुिि कुल; ॲिॉइडी 

पहा. Araceae. 
 
aromaticus सुगंणध 

खमंग वास सकवा रुनि असलेले; उदा. पािािा ओवा. (Coleus aromaticus Lour.) 
 
armature शस्त्रसंभाि 

विस्िींच्या शरीरावर सकवा शरीराि आढळणाऱ्या स्वसंरक्षक योििा; उदा. काटे, दाहक (दंशक, 
कंडूत्पादक) केस, द गंध, िीक, नवषारी द्रव्ये, इत्यादी. 

 
armed शस्त्रसज्ज 

संरक्षक उपागें असलेले. 
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arrangement माडंिी; णवन्यास 

खोडावरील पािािंी, फ लािील दलािंी, सकिप टािील बीिकािंी, इत्यादींिी नवनशि व्यवस्था. 
 
Articulatae संणधपादप वगप 

पहा. Equisetinae. 
 

articulated (jointed) संणधयुक्त्ि; साधेंदाि 

साधें असलेले; साधंलेले; उदा. एनक्वसीटमिे खोड; सलब ूसकवा पपिसाच्या पािािे पािे. 
 
artificial selection कृणिम णनवड 

एका िािीिील अिेक विस्पिींिूि (सकवा प्राण्यािूंि) मि ष्ट्याच्या आवडीप्रमाणे (गरिेप्रमाणे) 
नवनशि ग णय क्त्त्त व्यक्त्त्तींिी (प्रकारािंी) पैदाशीकनरिा (सकवा संकर घडविू आणण्याकनरिा) 
केलेली निवड; नकत्येक खाद्य विस्पिी सकवा पाळीव प्राणी मि ष्ट्यािे शकेडो वष े केलेल्या 
निवडीिूि उगम पावले आहेि. 

 
arvensis के्षिज 

लागवडीच्या िनमिीिील (विस्पिी); उदा प दीिा. (Mentha arvensis L.) 
 
ascending आिोही; चढिािा 

ग रुत्वाकषसणानवरुद्ध वर वाढि िाणारा (अवयव). 
 
ascent आिोह; उद्गम 

िढण, अवयव (खोड) अथवा विस्पिी सकवा त्यािील द्रव पदाथस वर िढनवला िाण्यािी प्रनक्रया 
(रसारोह). 

 
Asclepiadaceae रुई (अकप ) कुल, ॲस्क्त्लेपीएडेसी 

रुई, मादंार, हरणदोडी, अंिमूळ, माकडी, सोमलिा, उिरणी, कावळी, उपळसरी इत्यादी 
निदनलनकि विस्पिींिे क ल; यािा समावशे नकराईि गणाि (िेन्न्शएिेलीझ मध्ये) केला िािो; 
हनिन्सि याचं्या पद्धिीि करवीर गणाि (ॲपोसायिेलीझमध्ये) केला आहे. प्रम ख लक्षणे : 
ओषधी, क्ष पे व वलेी; बह धा द धी िीक आढळिो; पािे साधी व समोरासमोर; निसलगी, पंिभागी, 
पूणस व नियनमि लहाि फ ले; पाकळ्या ि ळलेल्या व त्यावर केसरदलाशंी सबंंनधि िोरण 
(पनरवलय); िसेि केसरदले व सकिदले यािंा सकिकेसराक्ष; बह धा परागािें प िं असूि दोि 
सकिप टापासूि दोि स्विंत्र पेनटकाफळे व त्याि नशखालू (केसाळ झ बका असलेली) बीिे 
असिाि. 

 
ascidium चणिका; कलश 

पेला सकवा क ं भ यासारखा लहाि अवयव. 
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ascocarp धानीफल 

धािीकवक विस्पिीि लैं नगक प्रनक्रयेिंिर आढळणारा व धािीबीि कािंी निर्ममिी करणारा अवयव; 
पहा apothecium; perithecium. 

 
ascogenous filament धानीजनक िंिू 

धािी व त्यािील बीि के निमाण करणारा िंिूसारखा अवयव. 
 
ascogonium धानीयोनी 

धािीकवकाि आढळणारा प्रिोत्पादक स्त्रीसलगी अवयव. 
 
Ascolichens धानी शैवाक 

पहा Lichens. 
 
Ascomycetes धानीकवक वगप; ॲस्कोमायसेटीज 

कवक विस्पिींपैकी नवनशि प्रकारिी बीि के (धािी बीि के) निमाण करणारा (सत्यकवक 
नवभागािील) एक गट; उदा. बािरीवरील अगसट रोग. पहा Eumycophyta; ergot. 

 
ascospore धानीबीजुक 

धािीकवकािील प्रानिनिनधक व नवनवध आकारािा एककोनशक प्रिोत्पादक घटक; हे धािी 
िावाच्या कोनशकेि प्रकलाच्या न्यूिीकरण नवभागणीिंिर बििाि; संख्येिे ही बीि के िार सकवा 
आठ असिाि व िी निर्ममणाऱ्या कोनशकेस धािी म्हणिाि. 

 
ascus धानी 

धािीकवकाि बह धा िेहमी आढळणारा बीि ककोश; यािील बीि के रुिूि िवीि कवक 
विस्पिींिी निर्ममिी होिे. उदा. नकण्व (यीस्ट) या कवकािील धािीि िारि धािीबीि के बििाि. 

 
asexual अललग; णनणलिंग; अललगी; अलैं णगक 

सलगभेदय क्त्त्त प्रिोत्पादिािा संबधं िसलेली व बीि काचं्या साहाय्यािे घडूि येणारी िवीि 
विस्पिीिी निमाण पद्धिी. 

 
asexual organ अलैं णगक अवयव 

सलगभेदय क्त्त्त लक्षणािा अभाव दशसनवणारा अवयव; उदा. बीि ककोश 
 
asexual reproduction अललग जनन 

सलगभेद ि दशसनवणाऱ्या अवयवापासूि होणारे प्रिोत्पादि. 
 
asexual stage अललगावस्र्ा 

सलगभेद य क्त्त्त अवयव िसलेली शारीनरक न्स्थिी (नपढी). 
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asiphonogamous अणननालयुणिक 

नििालय नि िसलेली (विस्पिी); पहा siphonogamous. 
 
asper खबपि 

केस सकवा बारीक प टक ळ्या याम ळे आलेला खडबडीिपणा. उदा. पराया (Streblus asper 
Lour.) 

 
assimilation सात्मीकिि; समावेशन 

बाहेरूि घेिलेले अन्नघटक शरीराि सामाविू घेणे अथवा शरीराशी एकरूप बिनवण्यािी प्रनक्रया; 
यामध्ये अन्नघटकािंी रूपािंरे अनभपे्रि आहेि. 

 
assimilability सात्मीकििक्षमिा 

शरीराि वर वणसि केल्याप्रमाणे सामाविू घेण्यािे सामर्थयस. 
 
association संगणि; साहचयप 

पादपीय समािशास्त्रािील िैसर्मगक मूलभिू एकक; नवनशि पादपीय संघटिा, स्थलनवषयक 
घटकािील ऐक्त्य व स्वरूपदृष्ट्ट्या असलेली एकिा इ. वैनशष्ट्टे्य असलेला विस्पिींिा िैसर्मगक 
सम दाय. अिेक विस्पिींच्या सम दायािील दोि सकवा अनधक प्रधाि िािी सिि एकत्र वाढल्यािे 
त्या सम दायास नवनशि स्वरूप प्राप्ि होिे. उदा पळस, पागंारा व लाल सावर हे निन्ही वृक्ष ज्या 
पादपसम दायाि (पािझडी िंगलाि) एकत्र आढळिाि त्याला पळस-पागंारा-सावर संगनि 
म्हणिाि; पहा. community; consociation; formation. 

 
association index संगणि-णनदेशाकं 

संगिीिील विस्पिींिे पनरन्स्थनििन्य प्रमाण दशसनवणारे ग णोत्तर; एखाद्या मोठ्या सम दायािील 
अिेक (स . ४०) िम न्यापंैकी काहींि (स . ३०) अ व ब िािी एकत्र आढळिाि, परंि  अ सवस 
िम न्यािं आढळल्यास ³⁰/₄₀ = ·७५ हा संगनि-निदेशाकं होिो. 

 
assortment व्यवस्र्ापन 

एकत्र असलेल्या नभन्न वस्िू (सकवा ग ण) नभन्न गटामध्ये नवभागिू ठेवण्यािी प्रनक्रया; उदा. 
आि वनंशकीमध्ये एका  व्यक्त्त्तीि आईबापाकडूि आलेले पयायी (वैकन्ल्पक ) ग ण (घटक) स्विंत्र 
राहूि प्रिोत्पादिािंिर प ढच्या नपढीि (संििीि) नभन्न अपत्यािं स्विंत्रपणे उिरिाि; पहा 
allelomorphs; heredity, genetics; segregation. 

 
assortment of characters (factors), free गुिाचें (घटकाचें) स्विंि व्यवस्र्ापन 

संकरिाि प्रथम एकत्र असलेल्या ग णािें प ढे स्विंत्रपणे िवीि संििीि होणारे नवभक्त्त्त 
व्यवस्थापि. 
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aster stage िािकावस्र्ा 
कोनशकेिील प्रकलाचं्या नवभाििाि स्विंत्र झालेली रंगसूते्र कोनशकेच्या मध्यावर वि सळाकार 
माडंली गेल्यािे िाऱ्याप्रमाणे भासणारे दृश्य; पहा. mitosis. 

 
Asteraceae सूयपफूल कुल; ॲस्टिेसी; कंपॉणझटी 

पहा. compositae. 
 
asymmetrical असमाि; असमणमि 

शरीराच्या सकवा नवनशि अवयवाचं्या बाबिीि प्रमाणबद्धिेिा अभाव; त्याम ळे कोणत्याही पािळीिे 
त्या शरीरािे सकवा अवयवािे दोि सारखे भाग करिा येि िाहीि, उदा. निवड ंगािे फूल. 

 
atmometer बाष्ट्पीभवनमापक 

वाफेच्या रूपािे हविे िाि असलेल्या पाण्यािे मापि करणारे उपकरण; एक सन्च्छद्र मनृत्तकापात्र. 
पहा. potometer. 

 
atom अिु 

रासायनिक मूलद्रव्यािा सवाि लहाि घटक. 
 
ATP (adenosine triphosphate) एटीपी (ॲणडनोसीन रायफॉस्फेट) 

विस्पिी, प्राणी व सूक्ष्मिीव याचं्या सिीव द्रव्याि सदैव आढळणारा व ऊिासंिय करणारा आद्य 
रासायनिक पदाथस (संय ग); ही ऊिा ऑन्क्त्सडीकर नवनक्रयािं (काबोहायरटे, प्रनथिे व मेदी संय गे 
याचं्या ऑन्क्त्सडीकरणाि) निमाण होिे व नििा नवनियोग सवस िैव प्रनक्रयाि होिो. एटीपी सयं ग हे 
एडीपी (ॲनडिोसीि डायफॉस्फेट) पासूि ऊिासंपन्न अकाबसिी फॉस्फेट संय गाच्या साहाय्यािे 
बििे व िे एक सहनविंिक आहे. एटीपीिे एडीपीि रूपािंर होिेवळेी ऊिाम क्त्त्त होिे व नििा 
वापर अिेक िैव-प्रनक्रयाि होिो. 

 
atrophy अपक्षय; पुणष्टिोध 

शरीरावयवाचं्या अगर नवनशि ऊिकाचं्या सकवा कोनशकाचं्या आकारमािाि घट होणे; पोषणािींल 
दोष सकवा रोग ही कारणे त्यास िबाबदार असिाि; केव्हा िर अवयव अधसवट बििो अगर पूणसपणे 
लोप पाविो. 

 
atropous (orthotropus) ऊध्वपमुख 

सकिप टाि बीिकरंध्र वर असलेले (सरळ बीि क); उदा. सायकस. 
 
attached अणभलग्न 

निकटलेली (विस्पिी); एक अवयव सकवा काय द सऱ्यास निकटूि असलेला. उदा. दगडफूल; 
शवैल. 
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attachment अणभलाग 
(१) निकटूि असण्यािी वृत्ती सकवा घटिा. उदा. परागकोश केशरिंिूस निकटूि असण्यािा 
प्रकार. (२) रंगसूत्रािील िकस य िािे स्थाि; पहा centromere. 

 
attenuate णनमुळिे 

क्रमािे अरंुद होि गेलेले; उदा. कादं्यािी पाि; काही काटे. 
 
auricle कर्धिका 

मि ष्ट्याच्या बाह्य कािाच्या खालच्या भागाप्रमाणे नदसणारा भाग (पािािा िळभाग). उदा. 
िेफ्रोलेनपस िेिा; िरवडीिी (Cassia auriculate L.) उपपणे. 

 
auricled सकर्धिक; पाणलवत्; कर्धिकाभ 

कर्मणकाप्रमाणे पात्यािा िळ असलेले (पाि); उदा. सालीट, मका, िादंवले. 
 
autecology स्वस्र्लणवज्ञान; स्वपाणिस्स्र्णिकी 

एखादी विस्पिी िेथे निसगसिः उगविे, वाढिे, फ लिे व िेथील पनरन्स्थिीशी एकरूप होिे 
त्यासंबधंीिी (िे स्थल व िी विस्पिी यािें परस्परसबंंधदशसक) मानहिी; पहा. synecology. 

 
authority प्राणधकािी; किा 

एखाद्या क लािे, वशंािे, सकवा िािींिे िाव ज्या शास्त्रज्ञािे प्रथम प्रनसद्ध केले िी व्यक्त्त्ती; उदा. 
Liliaceae Adanson या िावाि अंिभूसि केलेली व्यक्त्त्ती (Adanson). 

 
autoecious एकस्र् 

एकाि आश्रय विस्पिीवर संपूणस िीवि काढणारी (विस्पिी); उदा. कवकापैकी काही िािी 
(काणी िाबंेरा, मूळकूि इ.) 

 
autoecism एकस्स्र्ित्व; एकस्र्त्व 

एकाि आश्रयावर वाढण्यािी क्षमिा. 
 
autogamy आत्मयुणि 

केवळ स्विःच्याि (शरीरािील; फ लािील) प –ंव स्त्री–गंि कािंा सयंोग. 
 
autogenesis (spontaneous generation) स्वयजंनन 

पूवी सिीव रूपाि िसलेल्या कोणत्याही वस्िूपासूि होणारी सिीवािी निर्ममिी; हा समि अिेक 
वष ेप्रिनलि होिा; पहा. abiogenesis. 

 
autogenic स्वयजंाि; स्वजाि; स्वयजंणनि 

स्विःपासूि निमाण झालेले. 
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autogenous स्वयभंव; स्वजाि 

एकाि िािीिील अिेक विस्पिींि (अथवा प्राण्यािं) नदसणारा, पण स्वसंपानदि िसलेला (भेद, 
ग ण, लक्षण). 

 
autonomous (spontaneous) स्वयपें्रणिि; स्वायि 

शरीराबाहेरील िेिकानशवाय घडूि येणारे; उदा. कोनशकेिील प्राकलािी भ्रमिंी; खोडाच्या 
टोकािी िागमोडीसारखे वाढ (प्रच्यवि); पहा cyclosis, nutation. 
 

autonomy (of characters or factors) गुिघटकाचें स्वािंत्र्य (स्वायििा) 

आि वनंशक ग णािें, लक्षणािें सकवा लक्षणाबंद्दल िबाबदार असलेल्या घटकािें एका नपढीिूि 
द सऱ्या नपढीि उिरिािा परस्परावंर अवलंबिू िसणे. 

 
autopolyploidy समगट-गुिन 

व्यक्त्त्तीच्या शरीराच्या कोनशकेिील रंगसूत्रािंी संख्या निप्पट, िौपट इ. अशी असूि िे सवस संि 
एकाि िािीच्या विस्पिीिूि ग णिाम ळे आलेले असण्यािा प्रकार; पहा allopolyploidy. 

 
autosome अललग िंगसूि 

सलगभेदाशंी संबधं िसलेले रंगसूत्र; पहा chromosome. 
 
autotroph (autotrophic) स्वोपजीवी; स्वयजंीवी; स्वयपंोिी 

निवाहाकनरिा द सऱ्या सिीवावर सकवा मृि शरीरावर अवलंबूि िसणारा स्विंत्र (सिीव); उदा. 
सवस नहरव्या विस्पिी. 

 
autozygous स्वययुंग्मनजी; स्विंदुकी 

स्विःि निर्ममलेली स्त्री– व िर–गंि के एकत्र होऊि बिलेल्या रंद कािे प्रिोत्पादि करणारी. 
 
autumn-wood शिद्काष्ठ 

नहवाळ्याि ियार होणारा लाकडािा (प्रकाष्ठािा) भाग; वसंिऋिूि ियार होणाऱ्या लाकडापासूि 
हा ओळखिा येिो; दोन्हीिे नमळूि एक वार्मषक वलय बसिे; पहा. annual ring. 

 
auxiliary साहाय्यक 

नवशषेप्रकारे मदि देणारी (कोनशका) उदा. लाल शवैाले. 
 
auxin (hormone) वृणिसंपे्रिक; ऑस्क्त्सन 

विस्पिींि वाढीसंबधंी महत्त्वािे कायस घडविू आणणारा रासायनिक पदाथस (दूि); प्राण्यामंध्ये 
अिेक िनलकाहीि प्रसपडािूि असा अंिःस्त्राव रक्त्त्तािारे शरीराि पसरनवला िािो. प्रकाशाच्या 
नदशकेडे खोड वळिे यािे कारण प्रकाशािा पनरणाम ह्या संपे्ररकावर होिो. 
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auxonometer वृणिमापक 

विस्पिीिील वाढ (लंबि) मोिण्यािे उपकरण. 
 
available उपलब्ध; प्राप्य 

प्राप्ि करूि घेिा येण्यासारखे. 
 
awl-shaped (subulate) आिाकृणि 

िळापासूि टोकाकडे निम ळिे होि गेलेले (िाभंाराच्या आरीसारखे) निरंुद व टोकदार; उदा. 
एनरओकॉलॉि व आयसॉएनटस यािंी पािे. 

 
awn (arista) प्रशूक 

गविे व शूकधान्ये याचं्या पनरि षावर सकवा इिरत्र वाढलेले राठ केसासारखे उपागं, उदा. 
Berberis aristata DC. दारुहळद. 

 
axial अक्षीय 

अक्षावरिे; अक्षासंबधंी; पहा axis. 
 
axil कक्ष; कक्षा 

बगल; खोडास पाि निकटलेले असिे िेथील बगलेसारखा (कोिासारखा ) भाग. 
 
axile अक्षलग्न 

अक्षाला (आसाला) निकटूि वाढलेले. 
 
axile placentation अक्षलग्न बीजकणवन्यास 

सकिप टािील फक्त्त्त आसालाि निकटूि असणारी बीिकािंी माडंणी; उदा. िागदवणा. 
 
axillary कक्षस्र्; कक्षास्र्, कक्षीय 

पािाच्या सकवा छदाच्या बगलेि असलेला (अवयव); उदा. कळी, फूल, शाखा, काटा, इ. उदा. 
काळा माका (Caesulia axillaris Roxb.). 

 
axis आस; अक्ष 

प्रम ख आधारभिू कण्यासारखा अवयव; उदा. खोड, फ लोऱ्यािा दाडंा, इ. 
 

daughter axis जन्याक्ष, उपाक्ष 

म ख्य दाडं्यावर असलेला द य्यम प्रिीिा अक्ष, 
 
embryonic axis गभाक्ष 

गभावस्थेिील विस्पिीिा अक्ष. 
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median axis अग्रपश्च अक्ष 

अग्रस्थ व उलट बािूिा (िलस्थ) भाग यािंा िोडणारा भाग (अक्षविी). 
 
mother axis प्रधानाक्ष; जनकाक्ष 

ज्यापासूि इिर अक्ष निघिाि असा म ख्य अक्ष. 
 
azure णनळा 

आकाशाप्रमाणे रंग असलेला. 
 
azygospore (parthenospore) अगंिुबीजुक 

दोि सारख्या प्रिोत्पादक कोनशकापंैकी फक्त्त्त एकापासूिि संयोगानशवाय बिलेली प्रिोत्पादक 
कोनशका; उदा. म्यकूर ब रशी, स्पायरोगायरा शवैल, इ. 

 
azygous (unpaired) अजोड 

नपसासारख्या संय क्त्त्त पािाच्या मध्यनशरेवरच्या एकाद्या दलास उलट बािूस दलािा अभाव 
असण्यािा प्रकार. 
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B 
 
bacca (baccate fruit; berry) मृदुफळ 

आठळी (बाठा) िसलेले मगिय क्त्त्त सकवा रसाळ साधे फळ; उदा केळ, संत्र, पेरू; बह धा यािील 
कठीण नबया मगिाि नवख रलेल्या असिाि. उदा नबमी (Taxus baccata L.). 

 
Bacillariophyceae किंडक वगप 

पहा. Diatomaceae. 
 
bacillus दंडािु 

साधारणपणे अत्यंि साधी, अनिसूक्ष्म, एककोनशक, लाबंट, हनरिद्रव्यहीि, परोपिीवी विस्पिी; 
कधी कधी ही संज्ञा बीि किाशक दंडाणूंच्या वशंालाि फक्त्त्त वापरिाि; उदा. नवषमज्वर व 
धि वाि इत्यादींिे रोगकारक सूक्ष्मिंिू; पहा. bacterium. 

 
back-cross पूवपसंकि 

संकरिाच्या आईबापापकैी एकाशी केलेला (झालेला) त्यािा सकंर; या प्रयोगाम ळे आि वनंशक 
लक्षणािें अि हरण कसे होिे यावर प्रकाश पडिो. 

 
bacteriocidal जंिुनाशक 

सूक्ष्मिंिूिा िाश घडविू आणणारे (द्रव्य). 
 
bacterioid णवकृिजंिू 

शारीनरक नबघाड झालेला िंिू; सशबी (शेंगा येणाऱ्या) विस्पिींच्या म ळावरील गाठीि हे िंिू 
आढळिाि. 

 
Bacteriology सूक्ष्मजंिुशास्त्र 

सूक्ष्मिंिूसबंंधी सवस िपशीलवार मानहिीिी नवज्ञािशाखा. 
 
Bacteriophage सूक्ष्मजंिुभक्षी 

सूक्ष्मिंिंूिा िाश करणारे. 
 
bacteriosis सूक्ष्मजंिुणवकृणि 

सूक्ष्मिंिूपासूि उद भवलेला रोग. 
 
bacteriostatic सूक्ष्मजंिुिोधक 

सूक्ष्मिंिंूिी वाढ थाबंनवणारे. 
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Bacterium (pl. Bacteria) शाकािु; जीवािु; सूक्ष्मजंिु 

साधी, अनिसूक्ष्म, एककोनशक, नभन्न आकार दशसनवणारी, हनरिद्रव्यहीि, परोपिीवी विस्पिी; 
काही हालिाल करिाि; काही स्वोपिीवी (स्वावलंबी) व काही मृिोपिीवी व िीवोपिीवी 
असिाि; क िणे, आंबणे, िासणे, इत्यादी प्रनक्रया घडनवण्यािे व प्रकाश, रंग, रोग, उपन्न 
करण्यािे सामर्थयस या िंिूि असूि “लहाि मूिी पण थोर कीिी” अशा सदराि िे येिाि; 
आकाराप्रमाणे नभन्न िाव ेनदलेली आढळिाि; पहा. Schizomycophyta. 

 
bacteroid सूक्ष्मजंिुसम 

सूक्ष्मिंिूसारखे. 
 
balausta दाणडमक; दाणडमसम 

डासळबासारखे फळ; बीिाभोविी रसाळ आवरण असणारे व अधःस्थ सकिप टापासूि बिलेले 
मृद फळ; पहा. bacca. 

 
Balsaminaceae (balsamaceae) िेिडा-िेििा-कुल; बाल्सणमनेसी 

नरठा (अनरि) गणािील फ लाझाडािें एक लहाि क ल; यािा समावशे हनिन्सि यांिी हल्ली 
निरॅनिएलीझमध्ये (भाडं गणाि) केला आहे. बेंथमॅ व हूकर यािंी यािील विस्पिींिा समावशे 
निरॅनिएसी क लाि (भाडं क लाि) केला आहे; िेरडा क लाि दोि वशं व स मारे ४३० िािी अंिभूसि 
असूि त्या उष्ट्ण कनटबधंीय आनशया व आनफ्रका येथे आढळिाि. प्रम ख लक्षणे : ओषधी; पािे साधी 
व एकाआड एक; फ ले निसलगी व एकसमात्र; पाि सदंलापंकैी (स ट्या) एक श नंडकाय क्त्त्त; पाि 
पाकळ्यापंैकी बािूच्या दोि दोि ि ळलेल्या; केसरदलािें फक्त्त्त परागकोश ि ळूि सकिप टावर 
त्यािें टोपीसारखे झाकण बिलले; पाि ि ळलेल्या सकिदलाचं्या उध्वसस्थ सकिप टाि पाि कप्पे व 
अिेक बीिके; बोंड िडकूि अप ष्ट्क बीिे फेकली िािाि; िेरडा ही सामान्य विस्पिी िंगलाि व 
बागेि आढळिे. 

 
barbate (bearded) लंबकेशी 

मऊ लाबंट केसािे प ंिके असलेले. 
 
bark वल्क; साल 

ि न्या काष्ठमय खोडािी सकवा म ळािी, बाहेरूि संरक्षण करणारी बव्हंशी मृि कोनशकांिी बिलेली 
साल; वल्क या संजे्ञि सिीव त्वक्षाकरासह त्यावरील सवस मृिकोनशकािें थर समानवि करिाि; 
पहा cork–cambium; cork; ring-bark; scale bark. 

 
barren (१) ऊििा; (२) वंध्य; वाझं 

(१) िीविास आवश्यक त्या पनरन्स्थिीच्या अभावी िापीक रानहलेली िमीि; उदा. वाळवटं; 
खडकाळ सकवा नहमाच्छनदि प्रदेश. (२) फळ सकवा कायसक्षम बीि ि बिवणारे (फूल); उदा. 
लागवडीिील केळ, अळू, ग लाब, इ. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

barren bract वंध्यछद 

बगलेि फूल िसलेले छद; उदा. अििस. 
 

barren flower वंध्यपुष्ट्प 

वाझं फूल; उदा. बागेिील िास्वदं, ग लाब यामंध्ये बह धा फळे सकवा बीिे बिि िाहीि. 
 
basal (basilar) िलोद्भव; िलीय, िल 

सकिप टाि िळापासूि उगम पावलेले; उदा. सूयसफ लािे बीिक. 
 
base (basis) िळ; िल 

विस्पिींच्या अवयवािंा िळिा भाग. 
 
basal cell िलीय कोणशका; आधाि कोणशका 
 
Basellaceae मयाळ (उपोदकी) कुल; बॅसेलेसी 

पहा Chenopodiaceae. 
 
basidiocarp गदाफल 

गदाकवक वगाि बह िेक आढळणारा व गदाकोनशका आनण त्यावरिी गदाबीि के निमाण करणारा 
प्रिोत्पादक अवयव. 

 
Basidiolichens गदा शैवाक 

पहा Lichens. 
 
Basidiomycetes (Basidiomycetae) गदाकवक वगप; बेणसणडओमायसेटीज 

सत्यकवकापंैकी काहींमध्ये नवनशि प्रकारिी गदेसारख्या बीि ककोशावर निमाण होणारी 
गदाबीि के निमाण करणारा एक गट; उदा. भछूते्र, िाबंेरा, काणी इ. पहा Eumycetae, 
Eubasidii, Hemibasidii. 

 
basidiospore गदाबीजुक 

गदाकवकामध्ये आढळणारे व गदेसारख्या कोनशकेबाहेर निमाण होणारे एककोनशक व एकग नणि 
बीि क (प्रिोत्पादक असलग कोनशका). 

 
basidium गदाकोणशका 

गदाकवकाि आढळणारी नवनशि, काहीशी गदेसारखी व प्रिोत्पादक, अखंड सकवा नवभागणारी 
कोनशका; नहच्या टोकावर दोि सकवा िार बीि के बिूि िी स टूि िािाि व रुिल्यावर िवीि 
एकग नणि कवकिंिंूिे िाळे बििे. गदाबीि के बिण्यापूवी गदाकोनशकेि निग नणि प्रकल असिो; 
बीि के बिवण्यापूवी न्यूिीकरण नवभाििािे एकग नणि प्रकल बििाि व प्रत्येक बीि काि एक 
याप्रमाणे प्रवशे करिाि. 
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basifixed (innate) िलबि 

केसरिंिूच्या टोकावर िळाशी निकटलेला (परागकोश); उदा. टाकळा, िरवड, इ. 
 
basilar िलोद्भव 

पहा. basal. 
 
basipetal िलवधी 

टोकापासूि िळाकडे क्रमािे होणारी (फ लोऱ्यािी) वाढ; याम ळे सवाि िूि भाग (उदा. फ ले) 
टोकािवळ व सवाि कोवळा (अपक्व फ ले, कळ्या) िळािवळ असा प्रकार; उदा. िाई, िमेली, 
रािटी ग लाब यािें फ लोरे. पहा acropetal; centripetal. 

 
bast (phloem) पणिकाष्ठ 

विस्पिींच्या शरीराि अन्नरसािी िे-आण करणाऱ्या निविं, लाबंट कोनशका (सनछद्र िनलका) व 
त्यासमविे आढळणाऱ्या इिर कोनशका, सूते्र इत्यादींिा संि (ऊिक). 

 
bast (phloem)– fibre पणिकाष्ठ सूि 

पनरकाष्ठािील दृढ आवरणाच्या लाबं व मिबूि कोनशका. 
 

hard bast (phloem) उपकाष्ठ 

पनरकाष्ठालगििा कनठण कोनशकािंा संि. 
 
soft bast (phloem) मृदु पणिकाष्ठ 

कनठण सूत्रानशवाय पनरकाष्ठािा शषेभाग. 
 
beaded (monoliform) मणिमालाकृणि 

अिेक गाठींिे बिलेले व मण्याचं्या माळेप्रमाणे नदसणारे; उदा. काही म ळे, काही लाल शवैलािे 
िंिू; काही केसरदलावरिे केस. 

 
beak चंचू 

अवयवािा सकवा त्यावरील लाबंट टोकदार (िोिीसारखा) भाग. 
 
beard प्रशूक 

पहा awn. 
 
Begoniaceae शोभापिप कुल; णबगोणनएसी 

नबगोनिया, नबगोनिएला, इत्यादी िार लॅनटि िावाच्या वशंािील निदनलनकि फ लझाडािें क ल. 
बेसींिी यािंा अिंभाव लोझेलीझ गणाि व हनिन्सि यािंी ककस टी गणाि (क कर्मबटेनलझ) केला 
आहे; ित्पूवी बेंथमॅ व हूकर यािंी कृष्ट्णकमळ गणाि केला होिा प्रम ख लक्षणे : बह वषायू, 
भनूमन्स्थि खोडाच्या ओषधीय विस्पिी; काही म ळाचं्या साहाय्यािे वर िढणाऱ्या वलेी; मूलि 
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सोपपणस, सकवा एकाआड एक, असमात्र, साधी पािे; बगलेिील लहाि गं्रनथल अवयव सकवा 
पािािे ि कडे यापंासूि िवीि विस्पिी बििाि. फ ले एकसलगी; पनरदले स टी; िरफ लाि दोि 
सकवा िार पनरदले व स्त्री–फ लाि दोि िे पाि; केसरदले अिेक; ि ळलेल्या दोि िे िीि अधःस्थ 
सकिदलापासूि बिलेल्या सकिप टाि दोि िे िीि कप्पे व त्याि अिेक अधोम खी बीिके; 
पंखय क्त्त्त बोंड व अप ष्ट्क नबया; शोभादायक पािामं ळे “शोभाषणस क ल” असे या क लाला म्हटलेले 
आढळिे. 

 
bell–jar घंटापाि; हंडी 

घंटेच्या आकारािे प्रयोगाकनरिा वापराि असलेले खाली अनधक रंुद व वरच्या बािूस थोडे निरंुद 
व फ गीर असे कािपात्र. 
 

bell-shaped (campanulate) घंटाकृणि 

फ लािील घंटेच्या आकारािा संविस सकवा प ष्ट्पम क ट; उदा. लाल भोपळा, नपवळी कण्हेर, इ. 
 
Bennettitales बेनेटायटेलीझ 

मध्यिीव महाकल्पािील नवल प्ि प्रकटबीि विस्पिीिा गण; बाह्यरूप, खोड व पाि यािंी संरििा 
सायकॅडेलीझ प्रमाणे. दोन्ही प्रकारिी बीि कपणे एकाि शकूंि असिाि; पहा. Cycadales; 
Gymnospermae. 

 
benthos जलिलस्र् जीवसमूह 

खाऱ्या सकवा गोड्या पाण्याि िळाशी राहूि िगणारा प्राणी वा विस्पिी यािंा समूह. 
पहा. plankton; nekton; pelagic. 

 
berry (beccate fruit) मृदुफळ 

पहा. bacca. 
 
Betulaceae भूजपकुल; बेट युलेसी 

भिूस, हॅझेल, क निस, इत्यादी निदनलनकि प्रारंनभक (सकवा ऱ्हनसि ) विस्पिींिे क ल. यािा 
अंिभाव मोरवले गणाि (रॅिेलीझ) सवससाधारणपणे केला िािो; ित्पूवी ििकनणश गणाि 
(ॲमेंनटफेरी) सकवा ओक गणाि (क्वर्मसफ्लोरीि) केला िाि असे. प्रम ख लक्षणे वृक्ष सकवा क्ष पे; 
एकसलगी फ ले एकाि झाडावर असूि प ं–प ष्ट्पे छदय क्त्त्त; पनरदले लहाि रंगहीि व प ं–फ लोरा 
लोंबि कनणश; स्त्री–फ लोरा उभा; स्त्री–प ष्ट्पाि अधःस्थ निप टक सकिप ट; सकिले दोि; प्रत्येक 
कप्प्याि एकि लोंबिे बीिक; वाय परागण; एकबीिी कपाली फळ, पहा Amentiferae. 

 
bicarpellary (bicarpellate) णिलकज 

दोि सकिदलापासूि बिलेला (सकिप ट; सकिमंडल) उदा. रुई, सदाफ ली, इ. 
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biciliate णिकेसली 
दोि केसले असलेली (कोनशका); उदा. काही शवैले (क्त्लॅनमडोमोिॅस) अथवा त्यािंी गंि के 
(क्त्लॅडोफोरा, उल्व्हा इ.) पहा. cilium; gamete. 
 

bicollateral णिसंलग्न 

दोि बािूिी वढेलेला; प्रकाष्ठाच्या दोन्ही बािूस ऊिककर व पनरकाष्ठ असलेला (वाहकवृदं); 
उदा. काकडीिे खोड; पहा vascular bundle. 

 
bicolor (two-coloured) णिविी; दुिंगी 

पािािे वरिे व खालिे पृष्ठ नभन्न रंगािे असलेले; उदा. नबगोनिया; िाराफळ; कमळ; 
रॉडेस्कॅन्न्शया, उदीनिराइि (Exacum bicolor Roxb.). 

 
bicrenate णिस्रू्लदंिुि 

पािाच्या कडेवरिे बोथट दािे प न्हा प्रत्येक दाि िसाि बोथट दात्यािंी भरलेला असणे; पहा. 
crenate. 

 
bicuspidate णिकंटकाग्र 

दोि िीक्ष्ण काटे असलेल्या टोकािे (पाि). 
 
bidentate णिप्रदंिुि 

बाहेर वळलेले पािाच्या कडेवरिे दािे, प न्हा िसेि दािेरी असण्यािा प्रकार; पहा. dentate. 
 
biennial णिविायु 

बी रुिल्यापासूि िे प न्हा बीिािी निर्ममिी व त्यािंिर मृत्य  या सवस घटिा दोि वषाि संपनवणारी 
(विस्पिी); कोबी, म ळा, गािर, इ. 

 
bifacial (dorsiventral ) णिपा्प 

वरिा व खालिा असे दोि नभन्न पृष्ठभाग असलेले (पाि अथवा खोड); उदा. िनमिीवर 
सरपटणाऱ्या वलेीिे (रिाळे) सकवा िनमिीि आडव ेवाढि असणाऱ्या विस्पिींिे (आले, कदसळ) 
खोड; खोडाशी काटकोि करूि वाढणारे पाि (िास्वदं, रुई, पेरू, इ.). 

 
bifid णिणभन्न 

एकािे दोि भाग झालेले, उदा पाि, पाकळी, इ. 
 
biflagellate णिप्रकेसली 

दोि प्रकेसले असलेली (कोनशका); पहा. flagellum. 
 
biflorus णिपुष्ट्पी 

दोि दोि फ ले येणारे; उदा. क ळीथ (Dolichos biflorous L.) 
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bifoliar (spur) णिपिी (प्रिोह) 

फक्त्त्त दोिि पािे असणारा (प्ररोह); उदा. िीड ( पाइि); पहा dwarf shoot. 
 
bifoliate (binate; bifoliolate ) णिदली 

दोि दले असलेले संय क्त्त्त पाि; उदा. अंिि (Hardwickia binata Roxb), सहगण, इ. 
 
bifurcate णिणवध; णिभक्त्ि 

निधा झालेले; द भगंलेले; उदा. सकिल्क, सकिल, अक्ष. 
 
biglandular णिप्रलपडी 

दोि प्रसपड (स्त्रवणाऱ्या गं्रनथ) असलेले; उदा. िेंडूफळ (Parkia biglandulosa W & A). 
 
Bignoniaceae टेटू कुल; णबग्नोणनएसी 

आकाशसिब, टेटू, पाटल, वाघिखी, मेढसशगी, कारंिवृक्ष, खडसशगी, निळा ग लमोहोर 
(िॅकरंदा), इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; यािा समावशे हनिन्सि यािी पसोिेलीझ व 
बेसींिी िीलब्राह्मी गणाि (स्क्रोफ्यूलानरएलीझमध्ये) केला आहे. यािी प्रम ख लक्षणे : वृक्ष व मोठ्या 
वलेी; संय क्त्त्त, नपसासारखी व समोरासमोर पािे; निसलगी, अनियनमि आकषसक फ ले; संदले 
ि ळलेली; प ष्ट्पम क ट द्व्योष्ठक व ि ळलेल्या पाकळ्यािंा; िार केसरदलापंैकी दोि लाबं; दोि 
सकिदलाचं्या ऊध्वसस्थ सकिप टाि दोि कप्पे; बोंडािं सपक्ष नबया. 

 
bilabiate द्व्योष्ठक 

दोि ओठापं्रमाणे (संविस सकवा प ष्ट्पम क ट), उदा. ि ळस, अड ळसा, इ. 
 
bilabiate personate ियोष्ठक संवृि 

पाकळ्याचं्या खालच्या ओठावरील उंिवट्याम ळे िोंडािे भोक फार लहाि असणारे : उदा. 
हरणख री. 

 
bilabiate ringent द्व्योष्ठक णववृि 

पाकळ्यािें दोन्ही ओठ उघडलेल्या िोंडाप्रमाणे (िाभंई देिेवळेी होिे िसे) असणारे; उदा. ि ळस, 
अड ळसा; सलॅ् न्व्हया. 
 

bilateral णिपा प् 
दोि बािू (डावी व उिवी; वरिी व खालिी) असलेले; दोन्ही बािूवर असलेली (उदा– पािे.) 

 
bilateral symmetry णिपा्प समाििा 

परस्पराशंी काटकोि करणाऱ्या दोि पािळ्यािंी सकवा एकाि पािळीिे नवभागल्यावर दोि सारखे 
अधस होणारी (संरििा). 
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bilaterally symmetrical णिपा्प समाि 

दोि सकवा एका पािळीिे नवभागल्यावर दोि सारखे अधस होिाि असा (अवयव; बह धा फूल). 
 
bilobed (bilobate) णिखंडी; णिपाली; णिखंणडि 

दोि भाग पडलेले; उदा. कािंि, मयादवले यािंी पािे; काही परागकोश (गारवले, सनॅ्ल्व्हया). 
सगको(Gingko biloba); मयादवले (Ipomoea biloba Forsk); ही शास्त्रीय िाव ेनिखंडी पािािंी 
सूिक आहेि. 

 
bilocular (two-celled) णिपुटक 

(१) दोि कप्पे असलेला (सकिप ट); उदा. मोहरी, कोसथबीर. (२) दोि कप्प्यािें (परागकोश); 
पहा. anther. 

 
bimerous (dimerous) णिभागी 

प्रत्येक मंडलाि दोिि भाग असलेले (फूल); उदा. मोहरीक ल. 
 
binary िैिी 

दोि भागािंा; दोि मूलित्त्वािंा; िोड्यािंा संबधं येि असलेला. 
 
binary fission णिभाजन; िैिी णवभाजन 

प्रत्यक्षपणे एका कोनशकेच्या दोि बिणे; उदा. काही सूक्ष्म विस्पिी व प्राणी. 
 
binomial nomenclature णिपद नामकिि 

विस्पिी व प्राणी यािंा दोि भाग असलेल्या संज्ञािंी व्यक्त्त्त केली िाणारी शास्त्रीय िाव े देण्यािी 
पद्धिी; यापैकी पनहला भाग वशंिाम व द सरा त्या विस्पिीिे (सकवा प्राण्यािे) िानि 
वैनशष्ट्ट्यदशसक असिो; एकाि वशंिामाच्या अिेक िािी असिाि त्यावळेी नभन्न िािींिील 
आप्िभाव या पद्धिीिे सहि कळूि येिाि. उदा. वड, सपपळ, अंिीर व उंबर याचं्या शास्त्रीय 
िावािंील वशंिाम (Ficus) यावरूि त्या एकाि वशंािील िािी आहेि हे कळूि येिे. िसेि 
िानिवािक िामावरूि प्रत्येकािे वैनशष्ट्ट्य कळूि येिे. (Ficus benghalensis; F. religiosa; F. 
carica; F. glomerata इ.); हल्ली या लॅनटि िावाप ढे मूळ िाव देणाऱ्या शास्त्रज्ञािें संनक्षप्ि िाव 
देण्यािी पद्धि आहे. (उदा. F. carica L; F. glomerata Roxb.). 

 
binomial system णिपदनाम-पिणि 

दोि भाग असलेली िाव े(सजं्ञा) वापरण्यािी पद्धि; उदा. प्राणी व विस्पिी यािंी शास्त्रीय िाव.े 
 
binucleate णिप्रकल 

दोि प्रकले असलेली (कोनशका); पहा. nucleus. 
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biochemistry जीविसायनशास्त्र 

सिीव प्राणी व विस्पिी याचं्या शरीराि िालू असलेल्या सकवा त्याचं्या मध्यस्थीिे शरीराबाहेर 
िाललेल्या रासायनिक प्रनक्रयेसंबधंीच्या मानहिीिे शास्त्र उदा. शरीरािील पिि, नवघटि, 
संघटि, ऊिानिर्ममिी; शरीराबाहेरील क िणे, आंबणे, इत्यादी सूक्ष्मिंि िारे होणाऱ्या घटिा; 
नविंिि. 

 
biogenesis जीवजनन 

नवद्यमाि व पूवी असलेल्या सिीवापंासूि िवीि िीव उत्पन्न होण्यािी िैसर्मगक व सिािि परंपरा; 
पहा. abiogenesis 

 
biological जीवशास्त्रीय; जैव; जीवणवज्ञानीय 

िीवशास्त्रासंबधंी; िीवशास्त्राच्या मानहिीिा उपयोग करूि; िीवासबंंधी. 
 
biological clock जैव घड्याळ; जैव कालगिक 

विस्पिी व प्राणी याचं्या शरीरनक्रयेि आढळणारी नियनमि दैनिक लयबद्धिा; प्रकाश व अधंार 
यािंा शरीरनक्रयेवर होणारा पनरणाम अटळ असिो व शरीरनक्रयेिील लयबद्धिा घड्याळाच्या 
नियनमिपणाशी ि ल्य असिे, परंि  घड्याळािे दशसनवलेल्या कालगणिेशी संबनंधि िसिे. 

 
biological control जीवशास्त्रीय-जीवणवज्ञानीय णनयिंि; जैव णनयिंि 

काही हानिकारक प्राणी व विस्पिी यािंा उपयोग करूि इिरािंा संहार (िाश) करणे. उदा. 
डासािंा संहार भक्षक माशाकडूि करनवणे, निवड ंगाच्या काही िािींिा िाश काही कीटकाकंडूि 
केला गेला आहे. 

 
biologist जीवशास्त्रज्ञ; जीववैज्ञाणनक 

सवस सिीवािंा पद्धिशीर संपूणस अभ्यास केलेला िज्ञ. 
 
biology जीवशास्त्र; जीवणवज्ञान 

सवस सिीवािंा संपूणस अभ्यास व त्याम ळे उपलब्ध झालेले ज्ञाि. 
 
bioluminescence जीवदीप्िी 

काही िीवाचं्या नवनशि रासायनिक शारीनरक प्रनक्रयेम ळे उत्पन्न होणारा िैसर्मगक प्रकाश; यामध्ये 
नविंििािा सबंंध असावा; उदा. कािव्यािंा प्रकाश; काही सूक्ष्मिंि  व कवक (भछूते्र) या घटिेस 
िबाबदार असिाि . वास्िनवक ही “रासायनिक दीप्िी” आहे कारण रासायनिक नवनक्रयेिूि ही 
घटिा होिे. काही क िट लाकडािूि असा प्रकाश येिो; िसेि अिेक सम द्रािील प्राणीही या 
प्रकाशाम ळे ओळखू येिाि. 
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biometry जीवसासं्ख्यकी 
सिीवाचं्या अभ्यासाि गनणि व सानं्ख्यकी यािंा वापर करूि बिनवलेले शास्त्र व संपादि केलेले 
ज्ञाि. पैिृक अि हरण (Law of ancestral heredity) आनण नपिृपरागनि (Law of filial 
regression) यािें नसद्धािं अशा अभ्यासािेि काढले आहेि. 

 
biophysics जीवभौणिकी 

भौनिक (वास्िव) शास्त्राच्या दृनिकोिािूि केलेला सिीवािंा अभ्यास; िपमाि आद्रसिा, 
वािावरणािा दाब; सम द्रसपाटीपासूि उंिी इत्यादी घटकािंा सिीवावर होणारा पनरणाम अथवा 
त्याचं्या प्रनिनक्रया; भौनिक नियमाप्रमाणे घडूि येणाऱ्या काही शारीनरक प्रनक्रया. 

 
biosphere जैवगोल; जीवाविि 

िेथे िीवि शक्त्य होिे असा पृर्थवीभोविालिा भाग; यामध्ये िमीि पाणी व वािावरणािा काही भाग 
समानवि होिो. 

 
biotic जैव 

सिीवासबंंधीिे (विस्पिी व प्राणी यासंबधंी). 
 
biovulate णिबीजकी 

दोि बीिके असलेला (सकिप ट) सकवा खवला; उदा. सगको, थ िा. 
 
biparous णिपद 

अक्षाच्या टोकापासूि दोन्ही बािूस वाढलेला. 
 
biparous cyme णिपद वल्लिी 

म ख्य अक्षावर शेंड्याला फूल येऊि वाढ ख ंटिे व िंिर दोन्ही बािूस दोि फ ले येिाि, िी साधी 
बल्लरी; उदा. िाई, मोगरा, इ. अनधक िनटल प्रकाराि त्याऐविी बािूस दोि उपाक्ष येऊि त्यािंा 
प्रत्येकी वरीलप्रमाणे वल्लरी येिाि. उदा. पागंारा, मोगली एरंड, इ. 

 
biparous cymose branching णिपद कंुणठि शाखाबंध 

म ख्य अक्षािी, वाढ थाबंूि बािूच्या दोि उपाक्षािी वाढ िालू रानहल्यािे व असा प्रकार प िः प िः 
घडूि होणारा शाखानवस्िार; उदा. करवदं, ग लब श, खैरिाफा. 

 
bipinnate णिगुि णपच्छाकृणि 

नपसासारखी दलािंी माडंणी असलेल्या संय क्त्त्त पािाच्या मधल्या दाडं्याच्या (पणाक्ष) दोन्ही 
बािूस असलेली दले प िि िशीि नवभागलेली असण्यािा प्रकार; उदा. ग लमोहोर; बाभळू; 
संकेश्वर; कॉसमॉस. (Cosmos bipinnatus Cav.) इ. 
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bipolar णिरुवी 
दोि टोके असलेले; कोनशकेिील प्रकलािी अप्रत्यक्ष नवभागणी स रू असिा प्राकलािे अिेक धागे 
िकूस सारख्या (धोट्यासारख्या) आकृिीि बाधंले गेल्याम ळे दोि टोके असलेली व मध्ये फ गीर 
असलेली माडंणी. 

 
bipolar spindle णिरुवी लंुठ (िकूप ) 

वर वणसि केलेली िकूस सारखी आकृिी. 
 
biseriate (१) णिश्रेणिबि (२) णिमंडणलि 

(१) दोि रागंािं असलेले; (२) दोि वि सळे असलेले; उदा. संविस व प ष्ट्पम क ट. 
 
biserrate णिगुिदंिुि 

पािाच्या दािेरी कडेवरील दािे प िि दािेरी असण्यािा प्रकार; पहा. serrate. 
 
bisexual (hermaphrodite) णिललगी; आंिििाष्ट्रीय णचन्ह  

िर– व स्त्री–प्रिोत्पादक अवयव निमाण करणारे (दोन्ही अवयव एकाि व्यक्त्त्तीवर असणारे); 
उदा. फूल; विस्पिीिी नपढी. बह िेक प्राण्यािं दोि स्विंत्र व्यक्त्त्तीवर हे अवयव असिाि; काही 
विस्पिींि दोि प्रकारिी फ ले (िर व मादी) एकाि झाडावर (एरंड) िर काहीि स्विंत्र झाडावर 
(पपई) असिाि. 

 
bispinose णिकंटणकि 

दोि काटे सकवा ित्सम उपागें असलेले; उदा. सशगाड्यािे (Trapa bispinosa Roxb.) फळ. 
 
bisporangiate णिबीजुककोणशक 

दोि प्रकारिे बीि ककोश असलेले अवयव (शकूं, फूल) अथवा विस्पिी. 
 
bisporic (bisporous) णिबीजुकी 

लघ  व ग रु अशी दोि प्रकारिी बीि के असलेली (विस्पिी); उदा. नसलानििेला, मार्मसनलया, 
सायकस इ. bisporangiate या संजे्ञला हाि मराठी पयाय वापरिा येईल, कारण दोि प्रकारच्या 
बीि ककोशाि िी बीि के बििाि; पहा. sporsngium, spore. 

 
bistipular (bistipulate) ियोपिी 

दोि उपपणे असणारी; उदा. कापूस, िास्वदं, ग लाब इत्यादींिी पािे. 
 
biternate णिगुि णिदली 

िीि दले असलेल्या संय क्त्त्त पािािे प्रत्येक दल प िरनप निन्हीि नवभागूि िीि दलके असलेले; 
पहा. ternate. 
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Bixaceae केसिी कुल; णबक्त्सेसी 
केसरी (कड कवीठ), नबक्त्सा व इिर दोि वशंािंील िािींिे फार लहाि निदनलनकि विस्पिींिे 
क ल. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष व झ ड पे; सोपपणस, अखंड, एकाआड एक पािे; निसलगी पंिभागी फ ले; 
केसरदले अिेक; ऊध्वसस्थ सकिप टाि एक कप्पा व त्याि अिेक बीिके; बोंडाि अिेक सप ष्ट्क 
नबया असिाि. केसरी (Bixa orellana L.). 

 
bivalent chromosomes णियुजी िंगसूिे 

कोनशकेच्या न्यिूीकरण नवभागणीि एकत्र येऊि िोडी िमनवणारी समरनिि रंगसूते्र; यापकैी एक 
िर-गंि कािूि व द सरे स्त्री-गंि कािूि आलेले असूि त्यावरील िि के वैकन्ल्पक सकवा अनवभाज्य 
ग णाबद्दल िबाबदार असिाि; पहा. gene, allelomorph, gamete. 

 
bladder गेळा; फुगा; आशय 

हविेे भरलेला व त्याम ळे हविे सकवा पाण्याि िरंगण्यास उपय क्त्त्त असा अवयव; उदा. शवैले 
(सरगासम, फ्यकूस); िीडिे परागकण. 

 
bladdery फुगीि; आशणयि 

फ गे असलेला; फ गलेला. 
 
blade (lamina, epipodium) पािे 

पािािा पसरट व बह धा नहरवा भाग; काही िनमिीवरील खोडािंी खवल्यासारखी पािे नहरवी 
िसूि पािी अरंुद असिाि; पाकळ्यािंा पसरट भाग; पहा. phyllode. 

 
blastogenic (germinal, congenital) उपजि; जन्मजाि 

िन्मापासूि असलेले व बाह्यपनरन्स्थिीम ळे प्राप्ि ि झालेले; उदा. शारीनरक फरक; भेद. 
 
bleeding िसस्त्राव 

विस्पिींच्या बाबिीि िखमेिूि रस सकवा िीक वाहण्यािी प्रनक्रया; िीरा, माडी, िाडी, हे रसि 
होि; पहा. exudation. 

 
blending (blended) inheritance संणमश्र अनुहिि 

आईबापापासूि संििीि उिरिािा पूवी असलेल्या पयायी लक्षणािें होणारे नमश्रण; येथे एका 
लक्षणािा द सऱ्यावर अंशमात्र प्रभाव नदसिो; ग ण-दोष य क्त्त्त लक्षणे अिेक िि कामं ळे प्राप्ि होिाि 
त्यावळेी संििीि त्यािंा आनवष्ट्कार पूणसपणे आढळणे शक्त्य िसिे; पहा. particulate. 

 
bloom (on surface) (१) िाग; (२) बहि; पुष्ट्पपंुज 

(१) पृष्ठभागावर येणारा पािळ थर; उदा. शवैलािा थर पाण्यावर नवनशि ऋिूि येिो; मेणािा थर 
पािावर येिो. (२) फ ले येणे (बहार) सकवा फ लािंा झ बका येणे. 
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Blue green algae (Cyanophyceae; Myxophyceae) नील-हणिि शैवले; णनळी-णहिवी शवैले (वगप); 
सायनोफायसी 

निळसर, काळसर, क्वनिि गदस नहरव्या रंगाच्या शवैल विस्पिी; इिर शवैलाशंी ि लिा करिा, ह्या 
अनधक साध्या व प रािि आनण काही बाबिींि सूक्ष्मिंिूशी ि ल्य असिाि. प्रम ख लक्षणे: 
एककोनशक सकवा अिेककोनशक, िंि मय; प्राकणूंिा अभाव; प्रारंनभक प्रकल (प्रकलकािा व 
प्रकलावरणािा अभाव); प्रिोत्पादक कोनशकािंा केसले िसूि गंि कािें मीलि होि िाही; 
हनरिद्रव्यानशवाय इिर (निळे सकवा लाल) रंगद्रव्ये असिाि. Cyanophyta ह्या िील-हनरि शवैल 
नवभागाि हा एकि वगस आहे. 

 
body-cell कायकोणशका; िनुकोणशका 

प्रिोत्पादक अवयवाखेंरीि शरीराच्या इिर कोणत्याही भागािील कोनशका; काही शकं धारी 
विस्पिींि ज्यापासूि िर-कोनशका बििाि निला हीि सजं्ञा वापरिाि. 

 
bog रुिि; दलदल 

ओली व अत्यंि भ सभ शीि (स नवरल) िमीि; याि नवनशि विस्पिीि वाढू शकिाि; उदा. 
स्फॅग्िेसी क लािील शवेाळी; ओक, के्रिबेरी इत्यादींच्या काही िािी. 

 
bole सोट; स्िंभ 

वृक्षाच्या खोडािा कठीण, सरळ व शाखाहीि भाग. 
 
Bombacaceae शाल्मली कुल; बॉम्बॅकेसी 

लाल सावर, सफेद सावर, गोरख सिि, बाल्सा इत्यादी निदनलनकि फ लझाडािें स्विंत्र क ल; 
पहा, Malvaceae (िास्वदं क ल). 

 
Boraginaceae भोकि कुल; बोिॅणजनेसी 

भोकर, छोटा कल्प, धंत्रग (दतं्रग, अिािवृक्ष) नत्रपक्षी, गोंदणी, नलिरडी इत्यादी निदनलनकि 
विस्पिींिे क ल. यािा अंिभाव बेसींच्या पद्धिीि भोकर गणाि (पोलेमोनिएलीझ) केला असूि 
हनिन्सिच्या पद्धिीि भोकर गण (बोरॅनििेलीझ) वरच्याहूि अलग केला आहे. या क लािी प्रम ख 
लक्षणे : फ लोरा–वृनिकाभ वल्लरी; फ ले निसलगी, बह धा नियनमि, पंिभागी; पाकळ्या ि ळलेल्या; 
िनलकाकार, नवनवधाकृनि प ष्ट्पम क ट; केसरदले पाि व पाकळ्यास िळाशी निकटलेली; दोि 
सकिदलािंा ऊध्वसस्थ सकिप ट; फळ अश्मगभी सकवा िार कपानलकािें; वृतं्ताक क ल (सोलॅिेसी) 
व हनरणपदी क ल यािें या क लाशी आप्िभाव असूि त्यािंाही अंिभाव याि गणाि 
(पोलेमोनिएलीझमध्ये) केला िािो. 

 
Boraginales भोकिगि; बोिॅणजनेलीझ 

पहा Boraginaceae. 
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bordered pit अनुणलप्ि खाि (खाच); वलयी गिप 
सभोवार वलय असणारी खाि; नवशषेेकरूि प्रकाष्ठाच्या कोनशकावरणावर (प्रकटबीि 
विस्पिीिील) आढळिे; दोि िवळच्या कोनशकावरणािी िाडी वाढि असिा काही भाग पािळ 
राहूि, काही भाग पूवीच्या आवरणापासूि अलग राहिो िो खािेभोविी वलयाप्रमाणे नदसिो. 

 
bostryx (uniparous, helicoid cyme) एकपद शंुडी (वल्लिी) 

शेंड्याला फूल आल्यािे म ख्य अक्षािी वाढ ख ंटिे व िंिर एका बािूस बगलेिील कळीपासूि 
उपाक्ष वाढिो व त्यािीही िीि गि होिे; प ढे हाि प्रकार एकाि बािूस िवीि उपाक्ष क्रमािे वाढूि 
शवेटी एक वाकडा सोंडेसारखा फ लोरा बििो; उदा. गेळफळ, हॅमेनलया, इ. 

 
botanical garden शास्त्रीय उद्यान 

विस्पनिशास्त्राच्या दृिीिे विस्पिींिी माडंणी केली असूि त्यानशवाय प्रायोनगक कायाच्या व 
संशोधिाच्या सोयी उपलब्ध असलेली बाग. 

 
botanist वनस्पणिशास्त्रज्ञ; वनस्पणिणवज्ञ 

विस्पनिशास्त्रािा संपूणस अभ्यास करूि िसेि त्यामधील काही शाखामंध्ये सशंोधि करूि 
एकंदरीि पारंगि असलेली व्यक्त्त्ती. 

 
botanize वनसंचाि 

आपले िैसर्मगक िीवि िेथे अिेक विस्पिी िालू ठेविाि अशा विे, उद्यािे, उपविे इत्यादी 
नठकाणी िाऊि त्याचं्यानवषयीिी मानहिी नमळनवणे. 

 
Botany वनस्पणिणवज्ञान; वनस्पणिशास्त्र 

(१) सवस प्रकारच्या विस्पिींिी िानत्त्वक व व्यावहानरक मानहिी नमळविू त्याचं्यासबंधींिे निनिि 
ज्ञाि संकलि करणारी ज्ञािशाखा. यालाि कोणी ‘उद नभज्जशास्त्र’, ‘वािसशास्त्र’ अशीही िाव ेनदली 
आहेि. (२) विस्पनिनवज्ञािाबद्दलिे पाठ्यप स्िक; स्थानिक विस्पिींच्या सबंंधीिे प स्िक. 

 
Medicinal Botany वैद्यकीय (भेिजीय) वनस्पणिशास्त्र 

विस्पिींच्या औषधी ग णधमािी मानहिी संकनलि करणारी ज्ञािशाखा. 
 
bough बृहिि शाखा; महाशाखा 

सवाि मोठी फादंी. 
 
bract (hypsophyll) छद 

फ ले अथवा फ लोरा व त्याच्या फादं्या याचं्या िळाशी असलेला लहाि खवल्यासारखा संरक्षक 
अवयव; केळीच्या फ लोऱ्यावर िाड िाबंसू व निवट मोठी छदे (महाछदे) येिाि िर केवड्याच्या 
फ लोऱ्यावर मोठी पण स वानसक छदे येिाि; पहा. spathe. 
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bract-scale छदशल्क 

शकं धारी विस्पिींिील स्त्री-शकूंवर बीिधारी खवल्याखाली असणारा लहाि खवल्यासारखा 
संरक्षक अवयव. 

 
bracteate सच्छद 

छदािा आधार असलेले (फूल सकवा फ लोरा); उदा. ब गिवलेीया, पाििेटी, इ. 
 
bracteole (bractlet): छदक 

फ लोऱ्याच्या िळास असणारे अवयव िे छद मािूि फ लाच्या िळास असलेल्यास छदक म्हणिाि. 
उदा. गोकणस, घेवडा, इ. 

 
bracteolate सच्छदक 

छदक असलेले (फूल); उदा. खडशरेणी; 
 
branch शाखा 

फाटा; फादंी; म ख्य खोडापासूि (अक्षापासूि) वाढलेला व सवससाधारणपणे िशीि संरििा, 
आकार व कायस असलेला द य्यम अथवा निय्यम दिािा अक्ष. 

 
branched शाणखि; सशाख; शाखायुक्त्ि 

फादं्या (शाखा) असलेले (खोड). 
 
Branch-gap शाखा णववि 

खोडावरील ज्या स्थािापासूि शाखा निघिे िेथील वाहक ऊिकाचं्या नििीि (स्िंभाि) पडलेली 
फट (सखड). 

 
branching शाखाबंध; शाखाणवन्यास 

प्रम ख अक्षापासूि निघालेल्या िवीि शाखािंा उगम, नवस्िार व माडंणी (अथवा त्या संबधंीिी 
मानहिी). 

 
branchless शाखाहीन; शाखा नसलेले 

 
branchlet लघुिि शाखा; लघुशाखा 

लहाि फादंी. 
 
branch trace शाखालेश 

शाखेिील वाहक वृदंाशी खोडािील वाहक भागाला (रंभाला) िोडणारा वाहक भाग. 
 
breathing pore ्सनिंर; वाििंर 

हवा आि–बाहेर िाण्याकनरिा असलेले नछद्र. पहा. air–pore, stoma, lenticel. 
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breathing root ्सनमूळ 

वाय नवनिमय करण्याकनरिा नवशषेत्व पावलेले मूळ अथवा म ळािा भाग. खाऱ्या दलदलीिील 
िनमिीिील म ळापासूि िनमिीवर आलेल्या सरळ उभ्या शाखा; त्यावरील वल्करंध्रािूि हविेी ये-
िा घडूि येिे, कारण अशा िनमिीि हविेे द र्मभक्ष असिे; उदा. कादंळ, निप्पी, निवर, इ. 

 
breed (१) प्रजा; संिणि; (२) प्रजनन 

(१) नवनशि ग णय क्त्त्त प्रकार, वशं सकवा अवलाद. (२) पदैास करणे, प्रििि करणे. विस्पिींिील 
सकवा प्राण्यािंील िािी व नवनशि प्रकारािंी निर्ममिी करणे. 

 
inbreed अिंःप्रजनन 

अगदी िवळच्या आप्िसंबधंाि प्रिोत्पादि घडविू आणणे; हा प्रकार स प्रिािििाच्या दृिीिे 
स योग्य िाही असा अि भव आहे. 
 
outbreed बणहःप्रजनन 

दूरच्या आप्िामध्ये प्रिोत्पादि घडविू आणणे. 
 
bridle प्राकलिंिु 

कोनशकेिील मध्यविी प्राकलखंडापासूि निघूि कोनशकावरणाच्या िवळ असलेल्या 
प्राकलस्िराशी िोडणारा िंिूसारखा भाग (धागा); उदा. स्पायरोगायरा शवैलाच्या िंिूिील 
कोनशका. 

 
bristle िोम; शूक 

िाठर केस. 
 
bristly िोमश 

िाठर िाड केस असलेला (अवयव) उदा. भेंडीिी पािे सकवा भोपळ्यािी पािे अथवा खोड. 
 
broad-leaved रंुदपानी; णवस्िृिपिी 

रंुदट सकवा पसरट पािे असलेले झाड; उदा. पळस, साग, इ. 
 
Bromeliaceae अननस (आपनस) कुल; ब्रोमेणलएसी 

अििस, नटलँड नसया इत्यादी एकदनलनकि विस्पिींिे क ल. बसेींच्या पद्धिीि या क लािा 
अंिभाव केसर गणाि (इनरडेलीझ) केला असूि हनिन्सि यािंी अििस गण या स्विंत्र गणाि 
केला आहे. प्रम ख लक्षणे : काही ग च्छाकृिी ओषधीय विस्पिी व अनपविस्पिी; फ लोरा सच्छद; 
निसलगी सकवा एकसलगी, नत्रभागी फ ले; पनरदल मंडले दोि; केसरदले सहा व कधी िळाशी 
निकटलेली; सकिप टाि अक्षलग्ि बीिके व िीिि कप्पे; बीिे सप ष्ट्क, सपक्ष व केसाळ. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

Brown algae (Phaeophyceae) लपगल शैवले; फीओफायसी (वगप) 

हनरिद्रव्याव्यनिनरक्त्त्त एक सपगट द्रव्य प्राकणूि असणाऱ्या व बह धा खाऱ्या पाण्याि आढळणाऱ्या 
शवैलािंा गट; विस्पिी अिेककोनशक व मोठ्या; प्रिोत्पादक कोनशका (बीि के, गंि के) 
िलिशील व बािूस दोि असम केसले असलेल्या; ससलग व निनलंग प्रिोत्पािि आनण नपढ्ािें 
एकािंरण आढळिे. 

 
Bryology शेवाळी णवज्ञान 

शवेाळी (ब्रायोफायटा) संबधंीिी मानहिी. 
 
bryologist शेवाळीवेिा (णवज्ञ) 

शवेाळीसबंंधी अनधकिर ज्ञाि संपानदि केलेला (शास्त्रज्ञ). 
 
Bryophyta शेवाळी णवभाग; ब्रायोफायटा 

शवैलापेंक्षा अनधक प्रगि िथानप वाहक ऊिकािंा पूणस अभाव असलेल्या आनण िेिाभ 
(टेनरडोफायटा) विस्पिींशी प्रिोत्पादक अवयव (रेि काशय व अंद ककलश) व नपढ्ािें 
एकािंरण या बाबिीि साम्य असलेल्या हनरिद्रव्यय क्त्त्त विस्पिींिा गट. सवससाधारणपणे या 
विस्पिी स्थलवासी असूिही त्यािें प्रिोत्पादि बाहेरील पाण्यावाििू घडूि येि िाही म्हणूि त्या 
संदभाि यािंा िलस्थलवासी म्हणणे योग्य; ह्या विस्पिींमध्ये ठळकपणे ओळखली िाणारी 
(एकग नणि) नपढी प्रिोत्पादक िर–व स्त्री–कोनशका (गिं के) बह कोनशक अवयवािं निमाण करिे 
व त्याचं्या संयोगािे बिलेली संय क्त्त्त कोनशका (रंद क) त्याि ििक विस्पिीवर पोसली िािे व 
निच्यापासूि द सरी असलगी प्रिोत्पादक कोनशका (बीि के) बिनवणारी नपढी (निग नणि सकवा 
बीि कधारी) वाढिे; या बीि कापंासूि प िरनप पनहली (गंि कधारी) सारखी प्रम ख विस्पिी 
निर्ममली िािे. याप्रमाणे या दोि नपढ्ािं (एकग नणि व निग नणि) एकांिरण असिे; ह्यापैकी 
अत्यंि प्रगि विस्पिींिा िाि क पािे, खोड व केसासारखी म ळे असिाि व त्यािंी संरििा फारि 
साधी असिे. यकृिका, शृगंका व हनरिका असे यामध्ये िीि वगस माििाि. 

 
bud मुकुल; कुड मल; कणलका; कळी; कोिक 

खोडावरील सवस अवयव अनवकनसि अवस्थेि एकत्र सामाविू ठेवणारी संरििा; नवकास पूणस 
होिािा नििे रूपािंर साध्या शाकीय अवयवाि सकवा फ लाि होिे; अनवकनसि प्ररोह; कायक 
विस्पिींि ही संज्ञा शरीराच्या प्रिोत्पादक, साध्या व स्विंत्र होणाऱ्या घटकास वापरिाि. 

 
bud, stem- (vegetative bud) कोिक 

शाकीय अवयवािंा अंिभाव करणारी कळी. 
 
bud, flower- (reproductive bud) कणलका 

फ लािी कळी. 
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budding मुकुलन 

(१) कळ्या येणे; (२) एका कोनशकेवर द सरी व प ढे निसरी सकवा िौथीही येणे; उदा. नकण्व. (३) 
डोळा बाधंणे; कळीिे कलम बाधंणे. पहा gemmation; grafting. 

 
bud-scale कोिक शल्क 

कळीच्या संरक्षणाथस निच्यावर प्रथम असणारे व िंिर गळूि पडणारे खवल्यासारखे उपागं; उदा. 
नपवळा िाफा, वड, फणस, इत्यादींिे खवले उपपणे होि व िी प ढे गळूि पडिाि. आले, कदसळ 
याचं्या िनमिीिील खोडावर खवले असिाि. 

 
bulb कंद 

रसाळ खवल्यािंी वढेलेले, सबबाि रूपािंर पावलेले व िनमिीच्या पृष्ठभागाखाली वाढणारे संनक्षप्ि 
खोड; यापासूि खाली आगिं क म ळे असूि खवल्याचं्या बगलेिूि वाढणाऱ्या कळ्यापासूि िवीि 
कंद बििाि व शाकीय उत्पनत्त होिे; कंदािे काही प्रकार हविे खोडावर येिाि. पहा. disc. 
 
scaly bulb शल्क कंद 

नहरवी पािे व खवले अलग असूि त्याभोविी आवरण िसिे व खवले परस्पराभोविी िसिाि; 
उदा. आबं टी. 
 
tunicated bulb आवृिकंद 

आवरण असलेला कंद; याि रसाळ खवले एकमध्य माडंलेले असूि त्या सवांभोविी पािळ 
खवल्यािें विेि असिे. उदा. कादंा, लसूण, लसणािील क ड्या अन्न साठनवलेल्या कळ्या 
असिाि व कादं्याचं्या बाबिीि रसाळ खवले नहरव्या पािािें िळभाग असिाि. 
 

bulbel लघुकंद 

कंदापासूि आलेला लहाि अपत्यकंद. 
 
bulbiferous कंदधि 

कंदधारी; कंद असणारी विस्पिी; कंदािे काही प्रकार पािांच्या बगलेि सकवा फ लोऱ्यािही 
येिाि. उदा. घायपाि; कारंदा (Dioscorea bulbifera Var. sativa Prain.); पहा. bulbil. 

 
bulbil कंणदका 

लहाि कंद; पािाचं्या बगलेि सकवा कडेवर वाढलेली लहाि गाठीसारखी सकवा फक्त्त्त सूक्ष्म 
मासंल पािाचं्या झ बक्त्यासारखी प्ररोहरूप संरििा; ही मूळच्या विस्पिीपासूि योग्य काली ि टूि 
पडिे व िवीि विस्पिी निमाण करिे; उदा. कारंदा, घायमारी, घायपाि, इ. सायकसच्या 
खोडास िळािवळ येणारी कळी (लहाि प्ररोह) व अििसाच्या फळाखाली खोडापासूि येणारी 
लहाि कळी कंनदकाि माििाि; त्या अलग करूि िवीि विस्पिी बिनविा येिाि. 

 
bulblet कंदक 

पािाच्या सकवा फ लोऱ्याच्या बगलेि अथवा अनित्य नठकाणी येणारा कंद. 
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bulbose (bulbous ) कंदधि; कंदकल्प 

कंद धारण करणारी सकवा कंदासारखी संरििा असणारी (विस्पिी); उदा. भ ईिाफा; 
िागदवणा, निनशगंध. 

 
bulbous hair कंदकेश 

फ गीर िळािा केस; उदा. आग्या, खािोटी यािें दाहक केस. 
 
bullate णपणटकायुक्त्ि; पुळीदाि 

फोड सकवा प टक ळ्या आलेले; उदा. कोबीिी सवॅ्हॉय िािीिी पािे. 
 
bulliform cell (motor cell) चणलि कोणशका; पे्रिक कोणशका (पेशी) 

पूणसपणे भरल्यावर फ गणाऱ्या व पाणी कमी झाल्यावर आक ं िि पावणाऱ्या अनपत्विेिील मोठ्या 
कोनशका; याचं्या प्रसरण व आंक िि याम ळे पािाचं्या कडा िवळ येऊि स रळी बिणे सकवा िी 
प न्हा उलगडूि पाि पसरणे घडूि येिे. अशा यतं्रणेम ळे बाष्ट्पोच्छ् वास कमी िास्ि होिो; उदा. 
मका; काही गविे. 

 
bundle वृंद 

ि डगा; अिेक नवनशि कोनशकािंा सकवा ऊिकािंा संि. कोनशकारूप िंिंूिा सकवा सूत्रािंाही संि 
बििो. वाहक कोनशका व वानहन्या यािेंही संि आढळिाि, त्यास वाहक संि म्हणिाि. पहा. 
Vascular bundle (वाहकवृदं). 

 
bundle cap वृन्दिाि 

वृन्दािील पनरकाष्ठाबाहेरिा अधसिदं्राकृनि घिकोनशकािंा संि. 
 
bundle sheath वृन्दाविि; वृन्दवषे्टन 

वाहक वृन्दाभोविी असलेले मृदूिकािे सकवा सूत्रल आवरण. 
 
buoyancy िििक्षमिा; प्लावकिा 

हविे सकवा पाण्याि िरंगण्यािे सामर्थयस . 
 
Burseraceae गुग्गुळ कुल; बसेिेसी 

काकड, धूप, ग ग्ग ळ, बोळ, सालई इत्यादी निदनलनकि व उष्ट्णकनटबधंािील विस्पिींिे लहाि 
क ल; यािा अिंभाव भाडं गणाि (निरॅनिएनलझमध्ये ) केला िािो. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष व झ डपे; 
बह धा संय क्त्त्त, एकाआड एक पािे; बाल्सम व राळ यािंी भरलेल्या िनलका असिाि. फ ले लहाि, 
बह धा एकसलगी, सबबय क्त्त्त, िार-पाि भागी; दोि केसरमंडले असल्यास बाहेरिे पाकळ्यासमोर व 
आिील एकाआड एक; ि ळलेली सकिदले ३–५ व ऊध्वसस्थ सकिप टाि अिेक कप्पे व प्रत्येकाि २ 
बीिके; फळ अश्मगभी वा बोंड; नबया अप ष्ट्क; काकड (Garuga pinnata Roxb,) 
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bush कु्षपक 

लहाि झ ड प; ओषधीपेक्षा मोठे व क्ष पापेक्षा लहाि; कठीण खोड व लहाि फादं्या असलेली व अिेक 
वष ेिगणारी विस्पिी;उदा. मोगरा, ग लाब, इ. 
पहा. shrub. 

 
buttress root (plank root) आधािमूळ 

मोठ्या वृक्षािंा िनमिीिवळ खोडाला आधार देण्याकनरिा ब ंध्यापासूि निघालेले व िनमिीि 
गेलेले फळीसारखे मूळ; उदा. ग लमोहोर, गोरखसिि, सावर, रबर इ. 
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C 
 
C सी; C 

प ष्ट्पसूत्राि प ष्ट्पम क टाबद्दल वापरलेले आद्याक्षर; पहा floral formula; corolla. 
 
Cactaceae नागफिा कुल; कॅक्त्टेसी 

िागफणा व काही निवड ंगाच्या िािी ह्या फ लझाडािें (निदनलनकि) क ल. बेंथमॅ आनण हूकर यािंी 
यािा अिंभाव फायकॉइडेलीझ या िावाच्या गणाि व एगं्लर आनण प्रँटल यािंी िागफणा गणाि 
(ऑपन्न्शएलीझ) केला आहे. प्रम ख लक्षणे : बह िेक सवस काटेरी, पणसहीि व मासंल लहािमोठ्या 
मरुविस्पिी; अधसिक्रीय, अग्रपि सकवा अरसमात्र, निसलगी फ लाि संविस व प ष्ट्पम क ट यािील 
दले अिेक, सर्मपल व संक्रमक; िसेि केसरदले व सकिदले अिेक; सकिप ट अधःस्थ, एकप टक 
व त्याि अिेक िटविी बीिकाधािी; मृद फळ; सवसत्र काट्यािें झ बके; बागेला क ं पणाकनरिा व 
काही िािी शोभेकनरिा लाविाि. 

 
caducous शीघ्रपािी 

लवकर गळूि पडणारी (पािे, प ष्ट्पदले इ.); उदा. वड व सपपळ यािंी उपपणे; संदले (अफू); 
प्रदले (नपवळा धोत्रा); पािे (शेंड); इ. 

 
Caesalpiniaceae (caesalpinioideae) संके्ि (शंके्ि) कुल; सीससॅ्ल्पणनएसी 

संकेश्वर, सागरगोटा, नदनव-नदवी, पिंग, टाकळा, िरवड, सिि, बाहवा, कािंि, लाल अशोक 
इत्यादी कमीिास्ि पनरनिि व निदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा समावशे इिर दोि (नशरीष 
क ल व पलाश क ल) क लासंह सशबी गणाि (लेग्य नमिोिी) केला िािो; ग लाबक लासह सशबी 
क लािा व इिर काहींिा अिंभाव अद्यापही (रोिेलीझ) ग लाब गणाि केलेला आढळिो व सशबी 
क लाि वर वणसि केलेल्यािंा उपक ले समििाि. संकेश्वर क लािी प्रम ख लक्षणे : वृक्ष व क्ष पे; 
क्वनिि साधी पण बह धा नपच्छाकृिी नवभागलेली पािे; फ ले बह धा आकषसक व काहीशी एकसमात्र, 
पंिभागी, संदले व प्रदले स टी; केसरदले दहा; सकिदल एक, ऊध्वसस्थ व एक कप्प्यािा सकिप ट; 
नबया अिेक ‘लिाकरंि (सागरगोटा) क ल’ असेही िाव या क लाला नदलेले आढळिे. 

 
caespitose (tufted) झुबकेदाि; पंुजकल्प 

झ बक्त्याप्रमाणे िनमिीिूि वर वाढलेले; उदा. काही गविे; िागदवणा; गविी िहा, क मूर 
(Pancratium triflorum Roxb.). 

 
caffeine कॅफीन 

कॉफी पूड ज्या विस्पिीच्या (Coffea arabica L.) फळापासूि बिनविाि, त्या फळािील नवनशि 
क्षाराभ द्रव्य. 

 
calcar शंुणडका 

फ लािील पनरदलाचं्या कोणत्याही भागापासूि खाली वाढलेले िळीसारखे (व मधािे भरलेले) 
सकवा सोंडेप्रमाणे उपागं; िेरडा, काही आमरे (ऑर्मकड). 
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calcarate शंुणडकायुक्त्ि 

श नंडका असलेले; उदा. आमर (Hacbebaria longicalcarata Rich.) 
 
calcification चूिीभवन 

खटमय (िणूीय) होणे; कोनशकावरणाि, कोनशकाद्रव्याि सकवा केसाि िूणीय (खट) द्रव्यािा 
अंिभाव होणे; उदा. वडाच्या पािाच्या अनपत्विेिाल काही कोनशका; कारा या शवैलाच्या 
कोनशका. पहा cystolith. 
 

calciphilous खटणप्रय 

ि िखडीच्या िनमिीवर नवशषेत्वािे वाढणाऱ्या (विस्पिी). 
 
calciphobous खटिेष्टी; खटिेिी 

ि िखडीिी िमीि ि मािवणाऱ्या (विस्पिी). 
 
callose णकिमय; कॅलोज 

एक काबोहायड्रेट : १% दाहक क्षाराि नवद्राव्य. 
 
callus णकिक 

(१) पनरकाष्ठाच्या नछद्रय क्त्त्त िनलकेिील आडव्या पडद्यावर (िाळणीवर) नहवाळ्याि बसणारा 
कॅलोि पदाथािा थर. (२) िखमेभोविी असलेल्या निकोप व निविं कोनशकापंासूि िखमेवर 
बसणारा रसाळ िरम कोनशकािंा थर (नकणोिक = callus tissue); यापासूि प ढे त्वक्षाकोनशका 
ियार होऊि िखमेिे संरक्षण होिे. पहा cork. 

 
Calyciflorae संविपपुष्ट्पी (श्रिेी) 

पहा Thalamiflorae. 
 
calyciflorous संविपपुष्ट्पी 

पाकळ्या व केसरदले यािंा निकटूि असलेल्या संविस धारण करणारी (विस्पिी). 
 
calyptra णपधानी; झाकिी 

(१) शवेाळी विस्पिींिील अंद ककलशािा वरिा अधा भाग; ह्याम ळे बीि काशयािे संरक्षण होिे. 
(२) म ळाच्या टोकावरील टोपीसारखा भाग. (३) फ लािे अथवा फळािे टोपणासारखे आवरण; 
उदा. निलनगरी; लवगं. 

 
calyptrogens मूलिािकि; णपधानीजनक 

म ळाच्या टोकावरील टोपीच्या आकारािे विेि िसिसे िीणस होईल िसिसे आिूि िवीि 
बिनवणारे ऊिक. 
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calyx संदलमंडल; संविप 
फ लािील अवयवाचं्या मंडलापंैकी सवाि बाहेरिे, बह धा नहरव ेव संरक्षक मंडल; यािील प्रत्येक 
भागाला ‘संदल’ म्हणिाि; यालाि ‘प ष्ट्पकोश’ असेही म्हटल्यािे आढळिे. 

 
calyxtooth संविपदंि 

सूक्ष्म दािासारखे संदल. 
 
calyxtube संविपनणलका 

ि ळलेल्या संदलाम ळे बिलेली िनलका (िळी). 
 
cambiform cell दीघपकोणशका 

पनरकाष्ठािील लाबंट व पािळ सभिीिी टोकदार कोनशका. 
 
cambium ऊिककि 

खोड, फादं्या व म ळे यािील वाहक घटकाचं्या सानन्नध्याि असूि सिि िवीि वाहक घटक 
बिनवणारा कोनशकािंा समूह; िसेि इिरत्रही इिर प्रकारच्या कोनशका बिनवण्यास (उदा. त्वक्षा 
= cork) असा केनशकासमूह आढळिो; पहा cork-cambium. 

 
cambium cell (meristematic cell) णवभाजी कोणशका; वर्धधष्ट्िु पेशी 

सिि नवभागणी िालू ठेवणारी व िवीि कोनशका निर्ममणारी कोनशका. 
 
cambium ring ऊिककि वलय 

बीिी विस्पिीपैंकी निदनलनकि व नकत्येक प्रकटबीि विस्पिी यामंध्ये खोडाि व म ळाि िवीि 
वाहक ऊिके (प्रकाष्ठ व पनरकाष्ठ) सकवा िवीि साल (वल्क) बिनवणाऱ्या ऊिकािें वि सळ. पहा 
xylem, phloem, bark. 

 
Campanulaceae घंटापुष्ट्प कुल, कँपॅन्युलेसी 

बेंथमॅ व हूकर यािंी कँपेिेलीझ आनण एंग्लर व प्रटँल यािंी कँपॅन्य लेटी गणाि या क लािा समावशे 
केला आहे; बेसी व हनिन्सि यािंी ॲस्टरेलीझ गणाि हे क ल घािले आहे. या क लािी प्रम ख 
लक्षणे : द धी निकाच्या ओषधी व झ ड पे; एकाआड एक साधी पािे; घंटाकृिी, निसलगी, अरसमात्र, 
य क्त्त्तप्रदल फ ले; केसरदलािें परागकोश ि ळलेले; पाि सकवा िीि कप्प्यािंा अधःस्थ सकिप ट; 
बीिके अिेक; मृद फळाि सकवा बोंडाि सप ष्ट्क नबया. 

 
Campanulales (Campanulatae)घंटापुष्ट्प गि; कँपेन्युलेसी 

या गणाि सहा क ले असूि फक्त्त्त घंटाप ष्ट्प क ल ि सूयसफूल क ल यािंा अंिभाव एगं्लरच्या पद्धिीि 
आहे. या गणािील विस्पिी क्वनिि काष्ठय क्त्त्त पण बव्हंशी ओषधीय; पंिभागी फ लाि केसरदलािें 
एकि मंडल व परागकोश बह धा ि ळलेले; सकिप ट अधःस्थ सकवा ऊध्वसस्थ. 
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campanulate (bell-shaped) घंटाकृणि 

िळाशी फ गीर व वर पसरट असा घंटेसारखा (संविस सकवा प ष्ट्पम क ट); उदा. भोपळा; कारंिवृक्ष 
(Spathodea companulata Beauv.). 

 
campester (campestris) के्षिवासी 

शिेाि आढळणारे; उदा. एक भछूत्र (Mushroom; Agaricus campestris L.). 
 
camphor कपूपि (कापूि) 

काही विस्पिींिूि काढलेला पण बाष्ट्परूपािे उडूि िाणारा घि पदाथस; Dryobalanops 
camphora Colebr; Cinnamomum camphora (L) T. Nees & Eburn. 

 
campylotropous वक्रमुख; वक्र 

बीिबंधाशी काटकोिाि वाढिािा टोकास वाकडे झालेले व बीिकरंध्र, िानभ, बीिकिल 
िवळिवळ असलेले बीिक; उदा. कदसळ. 

 
canada balsam कॅनडा बाल्सम 

एका विस्पिीपासूि (Abies balsamea) काढलेले नवनशि पारदशसक निकट द्रव्य. सूक्ष्मदशसका-
खाली निरीक्षण करण्याकनरिा एखादा िम िा एका कािपट्टीवर द सऱ्या पािळ कािेखाली 
निकटविू कायमपणे ठेवण्याकनरिा हे निकट द्रव्य उपयोगाि आणिाि. 

 
canal खोबि; सीिा; नाली 

लहाि, उथळ िीर (फट); िळीसारखी पोकळी सकवा पोकळ मागस. 
 
canal-cell मागप-कोणशका; नाली-कोणशका 

अंद ककलशाच्या िळीसारख्या भागािील कोनशका. 
 
canaliculate सीिायुक्त्ि; खोबिीदाि 

 
candidus शुभ्र 

पाढंरे व िकाकीि; Cystopus (Albugo) candidus हे एका रोगकारक कवकािे शास्त्रीय िाव 
पोकळ्यासारख्या आश्रय विस्पिीवर पडणाऱ्या पाढंऱ्या नठपक्त्याम ळे पडले आहे. 

 
Cannabinaceae गंजा (गाजंा) कुल; कॅनाणबनेसी 

गािंा, िरस, भागं ज्या विस्पिीपासूि काढिाि (Cannabis sativa L) नििा व हॉप या 
निदनलनकि विस्पिीिा अिंभाव केलेले क ल; या निदनलनकि क लािा समावशे आिा हनिन्सन् 
यािंी वावल गणाि (अर्मटकेलीझ) केला आहे. या क लािी सामान्य लक्षणे : पहा. Urticaceae; 
Urticales. 
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Cannaceae कदपळ कुल; कॅनेसी 
केवळ कदसळीच्या वशंािा (कॅिा) अंिभाव करणारे एकदनलनकि फ लझाडािें लहाि क ल; यािा 
समावशे कदली गणाि (नसटॅनमिी) केला िािो परंि  हनिन्सि यािंी सझनिबरेलीझ अथवा श ण्ठी 
गणाि घािले आहे. प्रम ख लक्षणे : मूलक्षोडय क्त्त्त ओषधी; पािे साधी, मोठी; सच्छद, फ लोरा; 
निसलगी मोठी आकषसक फ ले; पनरदले सहा; पाकळ्या िळाशी केसरदलाशी ि ळलेल्या; केसरदले 
सहा; त्यापैकी पाि वधं्य व पाकळ्यासारखी; एकावर अधा कायसक्षम परागकोश; सकिदले िीि; 
अधःस्थ व नत्रप टक सकिप टाि अिेक अधोम ख बीिके; बोंडाि सप ष्ट्क नबया; पहा Scitaminae. 
 

caoutchouc कूटशूक; काऊट छूक 

काही विस्पिींच्या द धी निकािील रबरासारखा पदाथस; (उदा. Hevea; Kickxia elastica) 
हेनवया; नकन्क्त्सया. 

 
cap (१) छि; (२) णपधानी; (३) टोपी 

(१) भछूत्र िावाच्या कवकािा छत्रीसारखा वरिा भाग (pileus). (२) पहा calyptra; नपधािी (३) 
ईडोगोनियम या हनरि शवैलाच्या िंिूमध्ये कोनशकावंरिा टोपीसारखा भाग; अिेक टोप्या 
वलयाकार नदसिाि. 

 
capillary केणशका 

केसासारखी (अनिशय अरंुद). 
 
capillary space केणशका मागप 

केसासारखी सूक्ष्म पोकळी. 
 
capillary vein केशवाणहनी 

केसासारखी शीर. 
 
capitate सशीिप; शीिाभ 

(१) टािणीसारखे डोके असलेले; उदा. सकिल्क; केस; (२) ग च्छासारखी (स्िबकासारखी) 
माडंणी असलेली; उदा. सूयसफ लािी प ष्ट्पके असलेल्या फ लोऱ्याप्रमाणे; रािभेंडी (Malachra 
capitata L.) 

 
capitulum स्िबक 

अिेक नबिदेठािी लहाि फ ले एकत्र असलेला अक ं नठि फ लोरा; उदा. झेंडू, शवेिंी, सूयसफूल. 
 

Capparidaceae (Capparaceae) वरुि कुल; कॅपॅणिडेसी (कॅपॅिेसी) 

वरुण (वायवणा) िेपिी (करीर), िरटी, वाघाटी, काबरा, गोसवदफळ ह्या निदनलनकि 
विस्पिींच्या वशंािे शास्त्रीय िाव (कॅपनॅरस) या क लाला देण्याि वापरले असूि यािा अंिभाव 
पॅपॅव्हरेलीझ अथवा अनहफेि गणाि बसेींिी व वरुण गणाि (कॅपनॅरडेलीझ) हनिन्सि यािंी केला 
आहे. या क लाि प्रम ख लक्षणे : निसलगी फ ले; संदले ४-८; प्रदले ४ क्वनिि कमीिास्ि, स टी; 
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केसरदले अिेक सकवा थोडी व अक्षावर (केसरधर); सकिदले दोि सकवा अनधक, ि ळलेली व 
ऊध्वसस्थ आनण बह धा अक्षावर (सकिधर); बीिकनवन्यास िटलग्ि. नपवळी निळवण व पाढंरी 
निळवण याि क लाि येिाि. 

 
capsule (१) बोंड; (२) आशय 

(१) श ष्ट्क, िडकणारे, अिेकबीिी आनण ऊध्वसस्थ, य क्त्त्तसकि, अिेक कप्प्याचं्या सकिप टापासूि 
बिलेले फळ उदा. भेंडी, कापूस, धोत्रा, अफू, ज्योि (िूट=Corchorus capsularis L.). (२) 
शवेाळी विस्पिींिील बीि के बिनवणारा नपशवीसारखा अवयव (आशय); लहाि नपशवीसारखा 
अवयव. 

 
carbohydrate काबोहायडे्रट 

काबसि, हायड्रोिि व ऑन्क्त्सिि याचं्या रासायनिक संयोगािे बिलेला व नवनशि रासायनिक 
संघटिा असलेला पदाथस; हायड्रोिि व ऑन्क्त्सिि यािें प्रमाण २ : १ असिे. उदा. सामान्य भाषेि 
िौकीर (िवकीर), ग्लायकोिेि, सेल्य लोि (िूलीर), पीठ, साखर इ. पदाथस. 

 
carbon-assimilation (photosynthesis) काबपन सात्मीकिि 

पािािील निविं व हनरिद्रव्यय क्त्त्त कोनशकामंध्ये काबसि डायॉक्त्साइड वायू, पाणी व सूयसप्रकाश 
याचं्या साहाय्यािे काबोहायडे्रट बिनवण्यािी िैसर्मगक रासायनिक प्रनक्रया; यामंध्ये हा काबसिय क्त्त्त 
पदाथस विस्पिींच्या शरीराि समानवि होिो व प ढे त्यािी अिेक रूपािंरे होिाि; यामध्ये 
सूयसप्रकाशािील ऊिेिा वापर करूि नशवाय ही ऊिा अन्नकणाि साठनवली िािे. 

 
carcerule (carcerulus) मुणद्रका 

ऊध्वसस्थ व संय क्त्त्त सकिप टापासूि बिलेले, श ष्ट्क, ि फ टणारे, एकबीिी फलाशं अलग करणारे 
फळ; उदा. िक्रभेंडी, पेटारी, म द्रा, ग लखेरा इ. पहा mericarp; schizocarp. 

 
Caricaceae पपई कुल; कॅणिकेसी 

ि न्या वगीकरणाच्या पद्धिीि या निदनलनकि क लािा अंिभाव पॅनसफ्लोरेलीझमध्ये (कृष्ट्णकमळ 
गणाि) केला िाि असे; सकवा कृष्ट्णकमळ क लाि पपईिा समावशे असे; हल्ली कॅनरकेसी क लाि 
पपईिा समावशे करिाि; द धी िीक; य क्त्त्तप्रदल, एकसलगी, नियनमि पंिभागी फ ले; ऊध्वसस्थ 
सकिप टाि एक सकवा अिेक कप्पे व अिेक बीिके इत्यादी लक्षणे आढळिाि; पहा 
Passifloraceae. 

 
carina (keel) नौकािल; प्रदलाजंली; किा (आढे) 

(१) वाटाणा, गोकणस, अगस्त्य याचं्या फ लािील पिंगरूप प ष्ट्पम क टाच्या पाकळ्याचं्या माडंणीि 
सवाि आि असलेल्या (प रि) दोि पाकळ्यािंी बिलेला िावसेारखा (ओंिळीसारखा) भाग; पहा 
papilionaceous. (२) गविाच्या फ लािील ि षासंबधंी; काही ि षे िावसेारखी असूि त्यािंी 
मध्यशीर उठावदार कण्याप्रमाणे (आढ्ाप्रमाणे) असिे; पहा glume. 
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carinal (keeled) नौकािलीय 

फ लािील िावसेारखा व आि षंनगक अवयव असलेला भाग. 
 
carinal canal कटक नाली 

खोडावरील धारेसमोर सकवा नशरेसमोर पण प्रकाष्ठाच्या आिील बािूस असलेला िळीसारखा 
मागस; उदा. एनक्वसीटम. 

 
carinate कटकयुक्त्ि 

उठावदार, उभी व िाड मध्यशीर सकवा मध्ये कटकय क्त्त्त रेषा असलेला (भाग); उदा. संदल, ि ष, 
छद इ. 

 
carnivorous मासंाहािी 

कीटकािंा आकषूसि व मारूि त्याचं्यावर उपिीनवका करणाऱ्या (विस्पिी); उदा. घटपणी, 
कलशपणी (Pitcher-plant); मच्छीमारी (Fly-trap); गेळ्यािी विस्पिी (Bladderwort); इ. 

 
carnose (carnosus; fleshy) मासंल; मगजयुक्त्ि 

 
carotin (carotinoid ) पिपपीिक; कॅिाटीन (C₄₀ H₅₆) 

बह िेक विस्पिींच्या निरनिराळ्या भागाि (प्राकणूि) आढळणारे िसेि हनरिद्रव्याि नमसळूि 
असणारे िासरगी सकवा लाल द्रव्य; उदा. गािराच्या म ळािंा त्याम ळे शेंदरी रंग प्राप्ि होिो; नकत्येक 
विस्पिींच्या पािावर ह्या रंगािे नठपके असिाि. पहा xanthophyll. 

 
carpel लकजदल; स्त्रीकेसि 

फ लािील नभन्न अवयवापंकैी सवाि आिील (कें द्रविी) व स्त्री-गंि के निमाण करणारे प ष्ट्पदल; 
िळाशी सकिप ट, मध्ये सकिल व टोकास सकिल्क असे यािे िीि क्रमवार भाग असूि सकिप टाि 
बीिके असिाि. पहा Megasporophyll; pistil. 

 
carpellate लकजदलयुक्त्ि 

 
carpophore फलधि 

सकिदलामंधूि वाढलेला फ लािील अक्षािा (प ष्ट्पस्थलीिा) भाग; काही फ लािं प ढे फळािें भाग 
(फलाशं) याला निकटूि राहिाि; उदा. निरेनियम, निरे, धणे, गािरािी फळे इ. 

 
caruncle (strophiole) नाणभजाि 

बीिरंध्रािवळ (उदा, एरंड) सकवा िाभीिवळ (उदा. पॅन्सी) बीिावर वाढलेला फोडासारखा 
भाग. पहा aril. 
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Caryophyllaceae पाटलपुष्ट्प कुल; अरुिपुष्ट्प कुल; कॅणिओफायलेसी 
डायाथंस (सपक; अरुणप ष्ट्प), सायलीि, स्टेलॅनरया इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा 
अंिभाव बसेींिी पाटलप ष्ट्प गणाि (कॅनरओफायलेलीझ) आनण हनिन्सि यािंी त्याि गणाि पण 
फार संक निि अथािे केला आहे. ॲन्ल्सिॉइडी व सायनलिॉइडी ही या क लािील उपक ले आहेि. 
प्रम ख लक्षणे : खोडावरिी पेरी फ गीर; साधी पािे समोरासमोर; क ं नठि फ लोरा; स ट्या िखरी 
पाकळ्यािंी व अवसकि, पंिभागी, निसलगी नियनमि फ ले; केसरदले पाकळ्याचं्या द प्पट; २–५ 
ि ळलेली सकिदले; एक कप्प्याच्या सकिप टाि मध्यविी स टा बीिकनवन्यास आनण बोंड (फळ). 

 
caryophyllaceous लवगंरूप 

पसरट पािी व लाबंट वृिंक (देठ) असलेल्या (िखरी) सवस स ट्या पाकळ्यािंा प ष्ट्पम क ट; 
सामान्यपणे लवगेंसारखा (Eugenia caryophyllata Thunl.) नदसणारा; उदा. डायाथंस (सपक). 

 
Caryopsis सस्यफल; धान 

ऊध्वसस्थ सकिप टापासूि बिलेले, श ष्ट्क, एकबीिी, फलावरण व बीिावरण निकटूि असलेले 
कृत्स्िफल; उदा. भाि, मका, गहू,िोंधळा; पहा achenial. 

 
casein दधीन; दुग्धप्रणर्न; केसीन 

द धाि व दह्याि असणारे एक प्रनथि; पहा protein. 
 
casparian dot (strip) अिीय लबदू; कॅस्पिी लबदू (पट टा) 

अंिस्त्विेच्या कोनशकाचं्या अरीय सभिीवरील सभगाच्या आकारािा नठपका; कॅस्परी िावाच्या 
शास्त्रज्ञाच्या िाव ेअसलेली ही सूबरीि (ब िासारख्या) द्रव्यािी पट् टी अरीय कोनशकावरणाभोविी 
असिे. पहा. endodermis; radial dot. 

 
cast (१) प्रणिमा; छाप; ठसा; (२) गळिे 

(१) प्रािीि विस्पिी अथवा प्राणी याचं्या शरीरावंरील नवनशि खाणाख णािें दशसि घडनवणारे 
पूवसकालीि दगड (प्रशषे–उत्खाि); पहा. fossil. (२) शरीरावयव निसगसिः गळूि पडणे; उदा. 
पािे, फ ले, फळे, इ. 

 
casual नैणमणिक 

काही नवनशि निनमत्तािे बाहेरूि आलेली परंि  स्थानयक ि झालेली (विस्पिी; िण); पहा alien. 
 
Casuarinaceae खडशेि कुल; कॅजुणिनेसी 

खडशरेणीिा अंिभाव करणारे निदनलनकि लहाि क ल; पूवी यािा अंिभाव ॲमेंनटफेरीमध्ये 
(ििकनणश गणाि) करीि. कारण त्यािील विस्पिी प्रारंनभक मािल्या असाव्या. हल्ली या 
गणािील विस्पिी म क्त्त्तप्रदल विस्पिीपासूि ऱ्हास पावल्या असूि प्रारंनभक िाहीि असे माििाि. 
प्रम ख लक्षणे; मरुविस्पिी; शाखा नहरव्या व खोबणीदार; पािे खवल्यासारखी मंडनलि; फ लोरे 
एकसलगी; प ंप ष्ट्पे कनणशावर; स्त्री-प ष्ट्पे ग च्छावर; प -ंप ष्ट्पे सच्छद व सच्छदक; एक सकवा दोि 
पनरदले; एक केसरदल व निखंडी परागकोश; स्त्री-प ष्ट्पे सच्छद व सच्छदक, पनरदलहीि; एका 
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कप्प्यािा व निसकिदलािंा ऊध्वसस्थ सकिप ट; बीिके दोि व िटलग्ि; फळ पक्षघारी, कपाली व 
एकबीिी; सवस फ लोऱ्यािे एक शकूंसारखे संय क्त्त्त श ष्ट्क व कठीण; फळ, िलय िी, अिेक 
गभसकोनशका, वाय परागण ही वैनशष्ट्टे्यही आढळिाि व िी लक्षणे प्रािीित्व दशसनविाि; 
Casuarina equisetifolia Forst. (Beef-wood tree) खडशरेणी. 

 
catabolism (katabolism) अपचय 

पहा metabolism. 
 
catalysis उत्पे्रिि; णनदेशन 

नविंिक सकवा त्यासारख्या पदाथाच्या साहाय्यािे द सऱ्या पदाथाि रासायनिक बदल होण्यािी 
प्रनक्रया; उदा. डायास्टेििे िवनकरािी साखर बिणे; यामध्ये निदशक (उत्पे्ररक) स्विः बदलि 
िाही. 

 
catalyst उत्पे्रिक; णनदेशक 

निदेशि घडविू आणणारा पदाथस. 
 
cataphyll शल्कपिप 

विस्पिींिे खवल्यासारखे पाि; हे श ष्ट्क सकवा मासंल आनण लहाि सकवा मोठे असिे. बीिािील 
दनलकािंाही येथे समावशे होिो. उदा. कादं्यािील मासंल खवले; कळ्यावरिे खवले. 

 
catechu (cutch) काि 

खनदराच्या (Acacia catechu Willd.) झाडाच्या मध्यकाष्ठापासूि काढलेला टॅनििय क्त्त्त स्िंभक 
पदाथस. 

 
catkin (ament) निकणिश 

पहा amentum. 
 
caudate (caudatus) पुच्छयुक्त्ि; पुच्छाभ 

लाबंट निम ळिे; शपेटीप्रमाणे; शपेटी असलेले; उदा. Adiantum caudatum L. ह्या िेिाच्या 
पािािे टोक लाबंट निम ळिे असिे; Amaranthus caudatus L. 

 
caudex (१) अक्ष; (२) शाखाहीन खोड 

खोड व मूळ यािंा समावशे केलेला विस्पिीिा अक्ष; (२) फादं्या िसलेले खोड; उदा. सायकस; 
वृक्षी िेिा; िारळ. 

 
caudicle पंुजवृंिक 

परागप ंिािा बारीक देठ; उदा. रुई; आमरे. 
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caulescent सस्कंध 

िनमिीवर नदसणारे सरळ खोड असणारी (विस्पिी); उदा. ग लाब; ग लमोहोर; पहा 
acaulescent. 

 
cauliflorous स्कंधपुष्ट्पी 

खोडाच्या िूि पृष्ठभागापासूि (प्रत्यक्षपणे) फ ले येणारे (झाड); उदा. फणस; िोफगोळा वृक्ष. 
प ष्ट्पधारक अक्षाच्या अनिप िीबरोबरि दोषय क्त्त्त फ लाचं्या निर्ममिीम ळे बिलेला फ लोरा, 
‘कॉलीफ्लावर (फ लवर)’ म्हणूि प्रनसद्ध आहे. 

 
cauline स्कंधोद् भव; स्कंधेय 

िनमिीवरील खोडािे सकवा खोडापासूि उगवलेले (पाि); फक्त्त्त खोडािि सरळ वाढि राहणारा 
(वाहक वृदं). 

 
Caulis स्कंध 

फक्त्त्त िनमिीवरि वाढि असलेला विस्पिीिा अक्ष (खोड). 
 
cavity कोटि; कोष्ठ, गुणहका 

विस्पिीिील सकवा निच्या लहाि मोठ्या अवयवािंील पोकळी. 
 
ceae कुलवाचक संज्ञाना लावलेला प्रत्यय; उदा. Acanthaceae (वासक कुल). 

 
cecidium णपटक 

बारीक फोड सकवा उंिवटा; कवक सकवा कीटक याचं्या संसगािे झालेली अनित्य व गाठीसारखी 
वाढ; उदा. उंबराच्या पािावरील गाठी. 

 
cecidiology णपटकणवज्ञान 

नपटकासंबधंीच्या सवस मानहिीिी शाखा. 
 
Celastraceae (Celastrineae ) ज्योणिष्ट्मिी (कंगुिी) कुल; सेलॅस्रेसी 

कंग णी (कागंोणी) व ित्सम इिर निदनलनकि विस्पिींिे लहाि क ल. या क लािा अिंभाव 
ज्योनिष्ट्मिी गणाि (सेलॅस्रेलीझ) केला िािो; याि गणाि द्राक्षा क ल व बोर क ल यािंाही 
समावशे असूि अनरि गणाशी त्यािे आप्िभाव आहेि; िसेि या गणािा उगम ग लाब गणापासूि 
असावा असे माििाि. प्रम ख लक्षणे : साध्या व निवट पािािें वृक्ष व झ डपे; लहाि, नियनमि, बह धा 
निसलगी व सबबय क्त्त्त फ ले; संविस व प ष्ट्पम क ट ४-५ भागी; ि ळलेल्या पाकळ्या; केसरदले ४–५; 
सकिदले २–५ व ि ळूि बिलेला ऊध्वसस्थ सकिप ट; बीिके ४–१०; नवनवध प्रकारिे फळ व 
बीिास बीिोपागं असिे. 
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cell (१) कोणशका; पेशी; (२) कोटि; (३) पुटक 

(१) विस्पिी व प्राणी याचं्या शरीरािंील सवाि लहाि घटक; िीविािे एकक; कारण काही प्राणी 
व विस्पिी फक्त्त्त एकाि कोनशकेिे (पेशीिे) बिलेले असिाि; सिवि कोनशकेि प्राकल िावािा 
सिीव व कायसक्षम पदाथस असिोि व कोनशकिील सवस िीविव्यापार (वृद्धी, ियापिय, 
प्रिोत्पादि, इ.) प्राकलाम ळेि घडूि येिाि; प्राकलािील प्रम ख सबदूसारखा नियंत्रक ‘प्रकल’ 
असूि काही अपवादात्मक कोनशकािं िो स्पि िसिो सकवा दोि वा अनधक प्रकले असिाि. 
प्राकलाभोविी कोनशकावरण बह धा असिे; आकार अनिसूक्ष्म व संरििा नवनवध असिे. प्राण्यािंील 
कोनशका व विस्पिींिील कोनशका याि नकरकोळ फरक आढळिाि. पहा; protoplasm, 
protoplast, mitosis, nucleus.(२) परागकोशािील कप्पा (कोटर); (३) सकिप टािील कप्पा 
(प टक); पहा loculus. 

 
cell cavity कोणशका-कोष्ठ 

कोनशकावरणािे मयानदि केलेली कोनशकेिील पोकळी; 
 
cell-contents (inclusions) कोणशका-द्रव्य; पेशी-पदार्प 

कोनशकेिील सिीव व नििीव पदाथस (नवद्राव्य, अनवद्राव्य, उपय क्त्त्त, टाकाऊ, संनिि इ.). 
 
cell-divison कोणशका-णवभाजन; पेशी-णवभाजन 

एका कोनशकेपासूि दोि सकवा अनधक कोनशका नवभागणीिे निमाण होणे. निभािि, समनवभािि, 
असमनवभािि या सवांिा येथे समावशे होिो; पहा mitosis; meiosis; fission. 

 
cell-formation कोणशका-संभवन; कोणशका-णनर्धमिी 

अिेक प्रकारे िवीि कोनशकािंी निर्ममिी होणे. 
 
cell-fusion कोणशकासंयोग 

िवळ िवळ असलेल्या कोनशकािंील आवरण िाहीसे होऊि सलग िळी सकवा शानखि िळी सकवा 
िसे मागस बिणे; उदा. वानहन्या, निकाळ िनलका, हवामागस, राळिनलका, िैलिनलका, इ. 

 
cell-mass कोणशकासमूह 

अिेक कोनशकािंा सिं. 
 
cell-membrane प्राकल-पटल 

प्राकलाच्या सीमेवरील पाप द्रा. 
 
cell-octant कोणशकाष्टम 

कोनशका–नवभागणीि आठ भाग होिाि, त्यािील एक अिमाशं (आठवा) भाग. 
 
cell-organelle कोणशकागंक 

कोनशकेिील अनिसूक्ष्म व कायसक्षम सिीव भाग; उदा. प्रकल, प्राकण , कषसकें द्र इ. 
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cell-permeability कोणशका-पायपिा 
कोनशकेिील पदाथस बाहेर िाणे अथवा बाहेरूि आि येणे यासंबधंीिी क्षमिा; ही वास्िनवक 
बह िाशंी प्राकलािीि क्षमिा असिे. 

 
cell-plate कोणशका-अिंिाय 

कोनशकेच्या नवभागणीि अंत्यावस्थेि पनरकलािे िंिू कोनशकेच्या मध्याशी समािंर पािळीि िाड 
होऊि हळ हळू बिणारा एक पािळ प्राकलािा पडदा. 

 
cell-sap कोणशका-िस; पेशी-िस 

कोनशकेच्या पोकळीिील पािळ द्रवपदाथस; पहा vacuole. 
 
cell-theory कोणशका-णसिािं 

सवस सिीव कोनशकामय असूि त्यािंी वाढ व उत्पत्ती कोनशका–नवभाििाम ळेि शक्त्य होिाि हा 
श्लायडि व श्वाि या दोि शास्त्रज्ञािंा मौनलक नसद्धािं (इ.स. १८३८–३९ ). 

 
cell-wall कोणशकाविि; कोणशकािट; कोणशकापेशी-णभणिका; पेशी-णभिी 

विस्पिींच्या शरीराच्या घटक-कोनशकाचं्या बाहेरील पािळ, पारदशसक व पायस आच्छादि; हे बह धा 
िूलीर (सेल्य लोि) िामक पदाथािे असिे, परंि  त्याि अन्य पदाथस समानवि होऊि त्यािे रूपािंर 
नलन्ग्िि, क्त्यूनटि, स्यूबनरि ह्या पदाथांि होऊ शकिे व त्यािंिर त्यािे ग णधमस बदलिाि. 

 
cellulose िूलीि; सेल्युलोज 

विस्पिींच्या कोनशकावरणािील म ख्य काबसिी पदाथस; काबोहायड्रेट (C₆H₁₀ O₅)n. 
 

fungus cellulose कवक-िूलीि 

प्राण्यािंील कायनटि िावाच्या पदाथासारखा कवकाचं्या कोनशकावरणाि असलेला पदाथस. 
 
hemi cellulose अधपिूलीि 

नवशषेिः काष्ठय क्त्त्त कोनशकावरणाि असलेला िूलीर; काही बीिािील अन्नसाठ्यािही हा 
आढळिो; उदा. खिूर. 

 
censer mechanism धूपपाि यिंिा 

धूप िाळण्याकनरिा वापराि असलेल्या पात्राप्रमाणे टोकास िडकलेल्या बोंडािूि (फळािूि) बीिे 
आिूबािूस फेकली िाण्यािी योििा उदा. अफू व नपवळा धोत्रा. 

 
central कें द्रीय; मध्यविी; कें द्रस्र् 

कें द्राशी सबंंध असलेला. 
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Central-cylinder कें द्रीय णचिी 
मध्यविी भाग; मूळ व खोड याचं्या संरििेि अिंस्त्विेच्या आिील सवस भाग; नवशषेिः वाहक 
ऊिकािंा उदे्दशिू वापरलेली संज्ञा. 

 
centric leaf शलाकाकृणि पिप 

वृिंहीि (देठ िसलेले), अंिरसििेि अरसमात्र, उभे, निम ळिे, नििीय नहरव ेपाि; उदा. कादं्यािी 
पाि. 
 

centrifugal अपमध्य; कें द्रोत्सािी 
कें द्राकडूि बाहेर अशा क्रमािे; उदा. क ं नठि फ लोऱ्यािील फ लांिा उमलण्यािा क्रम; िाई, ि ई, 
मोगरा, इ. 

 
centriole (centrosome) किपकें द्रकि 

कोनशकेच्या कषसकें द्रािील सूक्ष्म कण. 
 
centripetal अणभमध्य; कें द्रगामी 

पनरघाकडूि कें द्राकडे अशा क्रमािे; उदा. अक ं नठि फ लोऱ्यािील फ लािंा उमलण्यािा क्रम; िूि 
फ ले बाहेरच्या बािूस (अक्षावर सवाि खाली) आनण कोवळी फ ले क्रमािे कें द्रािवळ (अक्षावर 
सवाि टोकाकडे); उदा. सकेंश्वर. 

 
centromere िकुप युज 

रंगसूत्राचं्या काही हालिाली निनिि करणारा व स्वनिर्ममिी करण्यास समथस असलेला 
रंगसूत्रािील एक सूक्ष्म कण. 

 
centrospheres किपकें द्र 

कोनशकेिील प्रकलािवळ असलेले प्रथम एक िंिर दोि, वणसहीि व प्राकलाि ब डलेले, केव्हा 
िारकाप्रमाणे नदसणारे सबदू; प्रकल-नवभाििाि रंगसूत्रािंा कोनशकेच्या दोि टोकाकडे ओढणे हे 
त्यािे कायस असूि त्या प्रत्येकािील सूक्ष्म कणास कषसकें द्रकण म्हणिाि. पहा nucleus. 
 

cephalodium अपवधप 
१) धोंडफ लाच्या (शवैाक) शरीरािूि आलेले शाखाय क्त्त्त सकवा बनहवसक्र उपागं. २) स्िबक 
फ लोरा; पहा lichen; head. 

 
cereal िृिधान्य, शूकधान्य 

ज्यािंी फळे वा बीिे खाद्य आहेि अशी लागवडीिील गविे; उदा. भाि, िोंधळा, गहू , मका, 
बािरी इ. 

 
ceriferous णसक्त्र्कयुक्त्ि 

मेण बिनवणारे (धारण करणारे), उदा. भ रा कोहळा (Benincasa cerifera Savi.). 
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chaeta (seta) दण्ड 

शवेाळी विस्पिींच्या बीि कधरािा उभा काडीसारखा आधार; पहा Sporogonium. 
 
chalaza बीजकिल 

बीिकािील प्रदेह (मगि) व आवरणे यािंा सनंधप्रदेश (बीिकािा िळप्रदेश); पहा nucellus. 
 
chalazogamy िलयुणि 

बीिकाच्या िळािूि परागिनलकेिा प्रवशे व िंिरिे फलि; हा अनित्य व प्रारंनभक प्रकार काही 
प्रािीि विस्पिींि आढळिो; उदा. खडशरेणी; भिूसक ल, अक्रोड क ल, एरंड क ल, वावल क ल, 
कारगेळ क ल, गंिा क ल, इत्यादींिील काही िािी; पहा porogamy. 

 
Chalk-gland खट-प्रलपड 

िूणीय द्राव स्रवणारी गं्रथी; उदा. पाषाणभेद (सनॅ्क्त्सफॅ्रगा); िेफ्रोलेनपस िेिा. 
 
chamber संपुट; पुटक; कोटि; कोष्ठ 

लहाि बंनदस्ि पोकळी. 
 

pollen chamber पिाग-संपुट 

परागणािंिर त्यािंा काही अल्पकाळ स रनक्षि ठेवण्यािी प्रदेहावरिी पोकळी; उदा. सायकस. 
 
sperm chamber (archegonial) िेिुक– (अदुंककलश–) संपुट 

अंद ककलशाि स लभ प्रवशे होण्यास त्याच्या टोकास असलेली प्रदेहािील पण गभसकोशाच्या 
वरच्या भागािील पोकळी; उदा. सायकस. 

 
chambered pith कोणष्ठि मज्जा; कोटियुक्त्ि मज्जा 

अिेक आडव्या पडद्यािंी नवभागल्यािे अिेक कप्पे असणारे भेंड. 
 
changeability (mutability) पणिवत्यपिा 

बदल होण्यािी क्षमिा; सिीवाि न्स्थरिा असूि बदल होि िाहीि, अशा गैरसमि िीनवरुद्ध 
असलेली व सवसमान्य नविारसरणी. 

 
channel पन्हळ; प्रिाल; नाली 

पाट; िर; खोबणी; लाबंट खोलगट मागस, 
 
channelled प्रिालयुक्त्ि; नालीयुक्त्ि 

खोबण सकवा पन्हळ असलेले (उदा. खोड; शीर, देठ इ.). 
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character लक्षि; गुि 

नभन्न वशंािील अगर िािीिील व्यक्त्िींिा एकमेकापासूि ओळखूि काढण्यास उपय क्त्त्त भेद. उदा. 
ग लब श सकवा घाणेरी याचं्या नभन्न प्रकारािील फ लािें नवनवध रंग; बीिय क्त्त्त व बीिहीि द्राके्ष, पेरू, 
पपई, इ. 

 
Characeae (Charophyceae) काडंशिीणिका (शैवल) वगप; कािेसी 

हनरिशवैल नवभागािील (क्त्लोरोफायटा) एक प्रगि गट (वगस). प्रम ख लक्षणे : सिि गोड्या 
(क्वनिि गोड्या व खाऱ्या पाण्याच्या नमश्रण असलेल्या) पाण्याि राहणाऱ्या अिेक कोनशक शवैल 
विस्पिी; टोकाकडे एका कोनशकािारे वाढ; एककोनशक लैं नगक अवयव, परंि  नवनशि वधं्य 
कोनशकािंी वढेलेले; अक्षावरिी व फादं्यावरिी पेरी व काडंी स्पि असूि िनमिीशी िंिूसारख्या 
म ळािंी संपकस  असिो. काही िािीि काडं्या भोविी कोनशकाचं्या रागंािें विेि असिे. पहा 
globule; nucule; Chlorophyta. 

 
chemonastic िसायनानुकंुचनी 

रसायिाच्या िेििेम ळे घडूि येणारे (अवयवािें वलि-सकवा वळणे); त्या िेििेम ळे हालिाल 
करणारा अवयव; अवयवािी न्स्थिी व आकार याि बदल. 

 
chemonasty िसायनानुकंुचन 

रसायनिक िेििेम ळे वळण्यािा प्रकार; येथे िेिकाच्या नदशिेा व वळणाच्या नदशिेा सबंंध िसिो. 
 
chemotactic िसायनानुचलनी 

रासायनिक िेिकाम ळे घडूि येणारे (िलि); उदा. अन्स्थर विस्पिींिे (सूक्ष्मिंिू, शवैले, इ ) 
अथवा त्याचं्या स ट्या भागािें (उदा. बीि के, गिं के, इ.) स्थलािंर (िेिकाकडे सकवा 
िेिकापासूि दूर). 

 
chemotaxis िसायनानुचलन 

रसायिाच्या िेििम ळे हालिाल (स्थलािंर) घडूि येण्यािा प्रकार. उदा. पाण्यािील सूक्ष्म व 
स्विंत्र शवैले अथवा रेि के नवनशि रसायिाकडे सकवा त्यानवरुद्ध पोहि िाण्यािी प्रनक्रया; िेिािंी 
रेि के अंद ककलशािील रासायनिक द्रव्याकडे िािाि; सूक्ष्मिंिू अन्नकणाकडे पण नवषारी 
पदाथांपासूि दूर िािाि. 

 
chemotropic िसायनानुविपनी 

रसायिाच्या िेििेम ळे त्याकडे सकवा त्यानवरुद्ध होणारी (वाढ व त्याम ळे वळणे); उदा. 
परागिनलकेिी सकिलािील वाढ. 

 
chemotropism िसायनानुविपन 

रसायिाकडे सकवा त्यानवरुद्ध भागाकडे वाढण्यािा प्रकार, उदा. ब रशीिे काही िंिू अन्नपदाथाि 
वाढिाि िर काही वर हविे वाढिाि. 
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chemosynthesis िसायन-संश्लेिि; िासायणनक संश्लेिि 

रासायनिक नवनक्रयेिूि उद भवणाऱ्या ऊिेिा वापर करूि केलेली अन्ननिर्ममिी, उदा. काही 
स्वोपिीवी सूक्ष्मिंिू. 

 
Chenopodiaceae चक्रविप (चाकवि) कुल; णचनोपोणडएसी 

िक्रविस (िाकवि), िंदिबटवा, बीट, पालक, मायाळ, (मयाळ, वलेबोंडी) इत्यादी निदनलनकि 
विस्पिींिे क ल. यािा अिंभाव एंग्लर व प्रँटल यािंी सेंरोस्पमी गणाि, बेसीिी पाटलप ष्ट्प 
(कॅनरओफायलेलीझ) गणाि आनण हनिन्सििी िक्रविस गणाि (नििोपोनडएलीझ) केला आहे. 
प्रम ख लक्षणे : अिेक लवणवासी विस्पिी; बह िेक ओषधी, मासंल, क्वनिि पणसहीि, लहाि, 
नियनमि, एकावरणी, अवसकि, बह धा निसलगी, पंिभागी फ ले; पनरदलसंम ख केसरदले; एक 
कप्प्यािा, दोि सकवा िीि ि ळलेल्या सकिदलािंा ऊध्वसस्थ सकिप ट; एकबीिी, कपाली फळ, 
निरस्थायी पनरदलािंी वढेलेले असिे. अनलकडे मयाळािा समावशे मयाळ (उपोदकी) क लाि 
(बॅसेलेसी ) केला िािो; पहा Basellaceae. 

 
chersophyte शुष्ट्कभूवनस्पणि 

कोरड्या व ओसाड िनमिीवर वाढणारी विस्पिी. उदा. एकदाडंी; नपवळा धोत्रा; काही 
निवड ंगाच्या िािी. 

 
chiasma (pl. chiasmata) व्यत्यास 

कोनशकेिील प्रकलाच्या न्यिूीकरण नवभाििाि दोि समिाि रंगसूत्रािंी परस्पराशी फ लीिील 
(क्रॉस) दोि रेषाप्रमाणे होणारी य नि; या अवस्थेि त्या दोन्हीिील ग णघटकािंा नवनिमय होऊ 
शकिो. 

 
chilling अणिशीिन 

अनि थंड करण्यािी प्रनक्रया. 
 
chimaera णवणचिोिकी 

एकापेक्षा अनधक व ििनिकदृष्ट्ट्या नभन्न ऊिके असलेली विस्पिी. यािा उगम उत्पनरविसिाि 
सकवा नवकासावस्थेच्या आरंभी एखाद्या कोनशकेिील अनित्य रंगसूत्राच्या वाटणीि असिो. 

 
chiropterophilous जिुकापिाणगि 

पाकोळ्या सकवा वाघळे याचं्या मदिीिे परागण घडविू आणणारी (विस्पिी सकवा फ ले); उदा. 
कदंब, डासळब. 

 
chitin कायणटन 

शृगंद्रव्यासारखा पदाथस; हा प्राण्याचं्या नवशषेिः कीटकाचं्या शरीराच्या आच्छादिाि असणारा, 
मिबूि व रसायिाच्या प्रनक्रयेला सहसा दाद ि देणारा असूि कवकाच्या कोनशकावरणािील 
द्रव्यासारखा असिो; िो िायरोििय क्त्त्त बह शकस र असिो. 
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chlamydospore आवृिबीजुक 

नवशषे िाड आच्छादि असलेले कवकािे बीि क; उदा. ब रशी. 
 
chlorenchyma हणिमोिक 

हनरिकणूिंी भरलेल्या कोनशकािंा समूह, 
 
Chlorophyceae (Green algae) हणिि शैवल वगप 

फक्त्त्त हनरिद्रव्य असलेला व कायक विस्पिींपैकी एक शवैल गट; आध निक 
वगीकरणपद्धिीप्रमाणे हनरि शवैल नवभागािे (क्त्लोरोफायटा) हनरिशवैल व काडंशरीनरका 
(कारेसी; कॅरोफायसी) असे दोि वगस माििाि. प्रम ख लक्षणे : एककोनशक सकवा अिेककोनशक; 
अिेक कोनशकािील वाढ अग्रस्थ कोनशकािारे िसिे; प्रिोत्पादक अवयव एककोनशक व म क्त्त्तपणे 
नवख रलेली; फलिािंिर वधं्य कोनशकािें आच्छादि अपवादात्मक; शरीर कोनशकासमूहािे, 
िंि मय, पसरट, पोकळ सकवा भरीव िळीप्रमाणे (कायकाभ); असलग प्रिोत्पादि बीि कािारे 
आनण ससलग प्रिोत्पादि सम सकवा असम गंि कािारे होिे. पहा. Chlorophyta; Characeae. 

 
chlorophyll हणििद्रव्य 

विस्पिींच्या सवस नहरव्या भागािील कोनशकाि प्राकणिू असणारे नहरव ेद्रव्य; या द्रव्याि अ आनण ब 
असे नहरव ेद्रव्य, कॅरोनटि िामक िासरगी व झँथोनफल हे नपवळे अशी द्रव्ये, यािें नमश्रण असिे. 
काबसि आत्मसाि करूि अन्ननिर्ममिी करण्यास सौर उिा शोषिू घेणे व नििा प ढे अन्नकणाि संिय 
करणे ह्या िीवरासायनिक प्रनक्रयेि हनरिद्रव्यािा उपयोग कोनशकेिील सिीव पदाथस करिो. 
सूक्ष्मिंिू , कवक, अशा काही विस्पिींि हनरिद्रव्य िसिे िर िीलहनरि शवैलािील कोनशकामंध्ये 
प्राकणूंच्या अभावी हनरिद्रव्य नवख रलेले आढळिे. हनरिद्रव्य–अ (C₅₅H₇₂O₃N₄Mg) व 
हनरिद्रव्य–ब (C₅₅ H₇₀ O₆ N₄ Mg); पहा carotine; xanthophyll. 

 
Chlorophyta हणििशैवल णवभाग 

अबीिी विस्पिींपैकी अत्यिं साध्या शरीराच्या (कायक) नहरव्या, प्रारंनभक, स्विंत्र विस्पिींिा 
गट. प्रम ख लक्षणे : वर वणसि केलेले हनरिद्रव्य प्राकणिू असूि बह िेक सवस गोड्या पाण्याि पण 
लहाि असूि काही सम द्रवासी आनण काहीशा मोठ्या; संनिि पदाथस स्टािस; शरीर एककोनशक 
सकवा अिेककोनशक; प्रिोत्पादक कोनशका, िलिशील असूि दोि सकवा िार प्रकेसले टोकास 
(क्वनिि बािूस) व सारख्या लाबंीिी; एककोनशक लैं नगक अवयवाि गंि के बिूि त्यािें मीलि दोि 
सारख्या आकारािी सकवा नभन्न आकारािी एकत्र येऊि होिे; हनरिशवैले व काडं शरीनरका असे 
दोि वगस याि समानवि केले आहेि; पहा. Chlorophyceae; Charophyceae; Algae; 
Thallophyta. 

 
chloroplast हणििकिु; हणिि लवक 

हनरिद्रव्य धारण करणारे विस्पिींच्या कोनशकेिील एक कोनशकागंक (प्राकण ); पहा. plastid. 
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chlorosis हणििाभाव 

अन्नाि लोहाभाव होऊि नहरव ेद्रव्य ि बिल्यािे मूळच्या नहरव्या विस्पिीस आलेला नफकटपणा; 
पहा etiolated. 
 

chondriosome कलकिु 

सूक्ष्मिंिू व निळी शवैले याखेरीि इिर विस्पिींि आढळणारा आनण नवशषेत्व पावलेला 
कोनशकेिील प्राकलािील सूक्ष्म कण; हा प्रनथि व मेद (िरबी) यांिा बिलेला असूि नविंिके अशी 
कणापंासूि निमाण होिाि. 

 
Choripetalae पृर्क दली श्रेिी; कोिीपेटॅली 

ि न्या वगीकरणपद्धिीप्रमाणे, फ लाि दोि पनरदलमडंले (संविस व प ष्ट्पम क ट) असूि स ट्या 
पाकळ्या असलेल्या, पनरदलािे एक मंडल असलेल्या व पनरदलािंा अभाव असलेल्या या सवस 
निदनलनकि फ लझाडािंी एक श्रेणी; बेसींिी या श्रेणीला म क्त्त्त प्रदली म्हटले आहे; इिरािंी (उदा. 
एंग्लर, हनिन्सि इ.) आद्यपनरदली उपवगस; पहा. Dialypetalae; Monochlamydae; 
Sympetalae; Archichlamydeae. 

 
chromatid िंगसूिाधप 

प्रकल-नवभाििाि प्रत्येक रंगसूत्राच्या उभ्या(अन्वायाम) नवभागणीिे होणाऱ्या दोि भागापंकैी एक; 
मध्यावस्थेि िे एकमेकापंासूि स टे होऊि अंत्यावस्थेि कोनशकेच्या दोि टोकाकंडे िािाि; पहा 
mitosis; meiosis; chromosome. 

 
chromatin िंगसूिद्रव्य; िंज्यद्रव्य 

कृनत्रमरीत्या रंगवले असिा िे अनधक शोषिू घेणारा प्रकलािील नवनशि पदाथस; पहा nucleo-
protein. 

 
chromatin granule िंगसूिकिु 

रंगद्रव्य शोषिू घेणारे रंगसूत्रािंील म ख्य पदाथािे सूक्ष्मकण. 
 
chromomere िंगसूिकि 

प्रकल–नवभाििाि पूवावस्थेि रंगसूत्राच्या संरििेि नदसूि येणारे त्याच्या अक्षावरील अिेक 
सूक्ष्मकण. 

 
chromonema (pl. chromonemata) िंगसूि िंिु 

रंगसूत्राच्या संरििेि सर्मपल धाग्याचं्या वटेोळ्याच्या रुपाि असणारे त्यािें सवस रंज्यद्रव्य. 
 
chromoplast विपकिु; िंगीि लवक 

विस्पिींच्या कोनशकेिील हनरिद्रव्याखेरीि इिर (िासरगी, शेंदरी, लालसर, नपवळे) रंगद्रव्ये 
धारण करणारा सिीव सूक्ष्मकण (प्राकण ); पहा plastid; chloroplast. 
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chromosome िंगसूि; गुिसूि 

काही अपवाद वगळल्यास, सवस प्राण्यािं व विस्पिीि, त्याचं्या शरीरािील लहािाि लहाि 
घटकाि (कोनशकेि, पेशीि), नवभागणीच्या वळेी त्यािील म ख्य (रंगद्रव्यशोषक) सबदूपासूि 
(प्रकलापासूि) स टा होणारा, वैनशष्ट्ट्यपूणस, व आि वनंशक ग णधारक, िंिूसारखा लहाि उपघटक 
(कोनशकागंक). यािंी संख्या, आकार व आकारमाि प्रत्येक िािीि निनिि असूि त्या प्रत्येकावर 
अिेक सूक्ष्म कण (िि क, िीि) असिाि; त्या कणािंारे व्यक्त्त्तीिी नवनशि लक्षणे प्रिोत्पादक 
कोनशकािारे एका नपढीिूि द सऱ्या नपढीि उिरिाि. रंगसूत्राि प्रनथि व डीएिए (डी 
ऑन्क्त्सनरबोि न्यूक्त्लीइक अम्ल) आनण फार कमी प्रमाणाि आरएिए (नरबोन्यूक्त्लीइक अम्ल) हे 
रासायनिक पदाथस असिाि; आरएिए फार अनधक प्रमाणाि कोनशकेिील पनरकलाि 
(िीवद्रव्यािील प्रकलानशवाय इिर द्रव पदाथाि) असिे. डीएिए िारे आि वनंशक लक्षणािंी 
मानहिी वशंपरंपरा उिरिे. आरएिए प्रनथि संश्लेषणािे कायस करिे; ॲडेिीि, ग्वािीि, थायामीि 
व सायटोसीि ही िनटल रासायनिक संय गे डीएिए मध्ये असूि आरएिए मध्ये थायामीि नशवाय 
इिर संय गे व य रेसील हे क्षारक असिाि. रंगसूत्रािंा ग णधारण करणारी म्हणूि ग णसूते्र असे 
कोणी म्हणिाि; वास्िनवक ग णाबंद्दल िबाबदार अशी िनटल संरििेिी िि के रंगसूत्रािं असूि िी 
नवनशि रंगद्रव्ये अनधक प्रमाणाि शोषिू घेिाि म्हणूि त्यािंा मूळ ग्रीक संजे्ञवरूि घेिलेली रंगसूते्र 
ही पानरभानषक सजं्ञा अनधक साथस नदसिे. पहा ribosome; mitosis, meiosis, DNA; RNA. 

 
daughter chromosome जन्य िंगसूि 

मूळच्या एका रंगसूत्रापासूि नवभागणीम ळे बिलेल्या दोन्हींपैकी प्रत्येक रंगसूत्र; पहा. chromatid. 
 
sex chromosome ललगसूि 

कोनशकेिील रंगसूत्राचं्या संिािील िी धारण करणाऱ्या व्यक्त्त्तीच्या सलगभेदाबद्दल िबाबदार 
असलेले रंगसूत्र; पहा X–chromosome; Y–chromosome 

 
chromosome mapping िंगसूि णचिि 

रंगसूत्र व रंगसूत्रािील नभन्न िि काचं्या सापेक्ष स्थािािें नदग्दशसि करणारा आकृनिबधं. 
 
chromosomal aberration िंगसूिी णवपर्न 

कोनशकेिी नवभागणी िालू असिािा रंगसूत्राचं्या नभन्न प्रकारे होणाऱ्या सपंकाम ळे त्याचं्यािील 
िि काचं्या मूळच्या सापेक्ष सघंटिेि घडूि येणारा बदल. 

 
chrysanthine पीिपुष्ट्पी 

नपवळी फ ले असलेली; उदा. शेंविी (Chrysanthemum indicum L.) 
 
cilia केसले 

पहा cilium. 
 
ciliary केसली 

केसलाम ळे घडूि येणारी (हालिाल; उदा. काही शवैले, बीि के, गंि के, सूक्षिंिू ) पहा cilium. 
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ciliary movement केसली चलन–वलन 

एक सकवा अिेक केसलामं ळे होणारी हालिाल. 
 
ciliaris केसलाभ 

पापणीच्या केसाप्रमाणे सकवा आख ड केसाप्रमाणे. 
 
ciliated सकेसल 

केसल असलेले. 
 
ciliated cell सकेसल कोणशका 

प्राकलािे सूक्ष्म धागे केसाप्रमाणे कोनशकेबाहेर असलेली कोनशका; उदा. काही सूक्ष्मिंिू, काही 
शवैले, बीि के, गंि के, कवक, इ. 

 
cilium केसल; पक्ष्माणभका 

कोनशकाबाहेर आलेला प्राकलािा फार लहाि धागा (कोनशकागंक); पहा. flagellum. 
 
cincinus (helicoid cyme) वृणश्चकाभ वल्लिी 

फ लोऱ्याच्या म ख्य अक्षािी वाढ फूल येऊि थाबंल्यावर प ढे क्रमािे पण दोन्ही बािूस (एकािंनरि) 
िवीि उपाक्ष येऊि त्यािंी िीि गि होिे; याम ळे वास्िनवक िागमोडीसारखा (सपसगिी) पण 
प्रत्यक्षिः सविवाच्या िागंीप्रमाणे वाकडा नदसणारा फ लोरा; उदा. हेनलओरोनपयम वशंाच्या िािी 
(भ रंुडी); पहा Scorpioidcyme, cyme. 

 
circinate अवसंवणलि 

टोकाकडूि िळाकडे याप्रमाणे कळीमध्ये ग ंडाळलेली पािािी अवस्था; उदा, िेफ्रोलेनपस िेिा; 
सायकसिी दले. पहा. ptyxis. 

 
circulation अणभसिि 

कोनशकेिील प्राकलाच्या सूक्ष्म प्रवाहािे अनियनमि िलि (वाहणे); उदा. रडेॅस्कॅन्न्शयाच्या 
फ लािील केसरदलावरिे केस. 

 
circumnutation (revolving nutation) प्रच्यवन; पणिवधपन 

खोड, मूळ व िणावा याचं्या टोकाशंी एकावळेी सवस बािंूिी सारखी वाढ ि होिा िी क्रमािे 
टोकाच्या सवस बािूस होण्यािा प्रकार; याम ळे िे टोक सरळ ि वाढिा िवळच्या आधाराभोविी 
ग ंडाळिे; वलेी व िणाव े यािंा हे सोनयस्कर असिे; आधार ि नमळाल्यास िे अवयव हविेि 
काहीवळे वि सळाकार वाढिाि. 

 
circumscessile (transverse) dehiscence वृिीय स्फुटन 

गोलसर फळाच्या भोविाली िाणाऱ्या मध्यरेषेबरह कूम िडकण्यािी प्रनक्रया; उदा. घोळ; क रडू; 
निलनगरी इ. 
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cirrhose apex सूिाग्र; प्रिानाग्र 

िणाव्यासारखे (लाबंट स िाप्रमाणे ) टोक; उदा. केळीच्या पािािी स रळी; कळलावीिे पाि. 
 
citation उले्लख; अवििि 

क ल, वशं, िािी इ, च्या िावाप ढे ज्यािे प्रथम प्रनसद्धी नदली त्यािा सनंक्षप्ि िामनिदेश , उदा. 
Pinus longifolia Roxb. (िीड) 

 
citreus पीि 

सलबासारखे नपवळे. 
 
citric acid सायणरक अम्ल 

सलबाच्या फळािं नवशषेेकरूि आढळणारे अम्ल 
 
Citrus (citron) ललबू वंश 

कागदी सलब,ू पपिस, संत्रा, म स ंब, महाळ ंग, ईडसलबू इत्यादी विस्पिींिा गट (वशं). 
 
cladode (cladophyll) पिपक्षोड 

एकाि काडंािी, नहरव्या पािासारखी नदसणारी, छदाच्या सकवा लवकर पडूि िाणाऱ्या पािाच्या 
बगलेि वाढणारी आनण पािािे कायस करणारी फादंी. उदा. शिावरी, रस्कस, इ. 

 
class वगप 

श्रेणी, गण, क ले, वशं व िािी ह्या वगीकरणािील नभन्न दिांच्या एककािंा समावशे होिो अशी 
नवनशि अथािे वापरलेली गटवािक संज्ञा; नवभाग व उपनवभाग या वरच्या दिाच्या गटाि एक 
सकवा अिेक वगांिा समावशे करिाि. 

 
classification (Taxonomy) वगीकिि 

सवस सिीवािंील वरवरिे आनण नवशषेिः खोलवर आढळलेले साम्य व त्यावरूि निनिि केलेले 
आप्िभाव लक्षाि घेऊि, नवनशि िानत्त्वक बैठकीवर आधारलेले त्यािें नभन्न दिािे लहािमोठे 
िैसर्मगक गट करूि योििापूवसक सवांिा समावशे होईल अशी व्यवस्था असलेली पद्धिी (सािा), 
अथवा यासंबधंीच्या मानहिीिी शाखा (वगीकरणनवज्ञाि). वरवर सहि नदसणाऱ्या एकदोि 
लक्षणावंरूि वगीकरण करण्याच्या कृनत्रम पद्धिीही आहेि; उदा. औषधी विस्पिी; इमारिी 
लाकडाच्या विस्पिी; रंगद्रव्य प रवणाऱ्या विस्पिी इ. पहा. Taxonomy. 

 
natural system of classification नैसर्धगक वगीकिि पिणि 

सवस विस्पिी (अथवा प्राणी) एकमेकािें कमीिास्ि िवळिे अथवा दूरिे आप्िसंबंधी आहेि व त्या 
सवांिा समाि पूवसिािंी परंपरा आहे असे मािूि केलेले त्यािें वगीकरण; यािील कोणत्याही एका 
गटािंील व्यक्त्िींि द सऱ्या गटािील व्यक्त्त्तीपेक्षा अनधक साम्ये असूि त्या दोि गटािंील व्यक्त्िींि 
कमी साम्ये (अथवा अनधक फरक) असिाि. बेंथमॅ–हूकर, एंग्लर–प्रँटल, बेसी, हनिन्सि इ. 
याचं्या अशा पद्धिी हल्ली वापरिाि. 
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clavate (club-shaped) गदाकृणि 

गदेप्रमाणे (खाली निम ळिे व टोकाकडे रंुदावि गेलेले) असलेले; उदा.गदाकवक विस्पिीिींल 
बीि ककोश; शवेाळींपैकी काहींच्या रेि काशयाप्रमाणे; उदा. मािांनशया. 

 
claw नखि; वृंिक 

संदलाच्या सकवा पाकळीच्या खालिा देठासारखा बारीक व रंुद भाग; वरच्या रंुद भागास पािे 
म्हणिाि. उदा. डायाथंस (सपक); काही विस्पिींच्या दलािें (िणाव्यािें) आकड्यासारख्या 
(िखासारख्या) अवयवाि झालेले रूपािंर; उदा. वाघिखी वले. (Bignonia ungui-cati L.) 

 
cleavage (segmentation) पाटन; भंजन 

रंद काच्या प िः प िः होणाऱ्या नवभागणीि प्रकल नवभाििािंिर होणारी प्राकलािी नवभागणी. 
 
cleft खंणडि 

साधारण मध्यापयंि नवभागलेले; उदा. पाि. 
 
cleistogamous flower मुग्धपुष्ट्प 

बंदफूल; बंद राहूिही स्वपरागकण व स्वफलि होणारे लहाि फूल. उदा. पॅन्सी; िेरडा; कंिट 
क लािील काही िािी; काही आमरे; इ. 

 
cleistogamy मुग्धयुणि 

वर वणसि केलेल्या प्रकारिे प्रिोत्पादि. 
 
cleistothecium युक्त्ि धानीफल 

धािीकवकाि आढळणारा व धािीबीि कनिर्ममिी करणारा आनण क िूि फ टेपयंि बंद राहणारा 
प्रिोत्पादक अवयव. 

 
climate जलवायुमान 

थंडी, उष्ट्णिामाि, ओलावा, पाऊस इत्यादी वािावरणसबंंधी पनरन्स्थिी. 
 
climax stage चिमावस्र्ा 

बदलत्या िैसर्मगक विश्रीिी अंनिम अवस्था; ही पनरन्स्थनिसापेक्ष असिे. 
 
climber आिोणहिी 

आपल्या िािूक खोडाम ळे स्विंत्रपणे सरळ ि वाढिा िणावे, आकडे, म ळे इत्यादी अवयवाचं्या 
आधारे वर िढि िाणारी वले; उदा काकडी, मोरवले, कृष्ट्णकमळ इ. 

 
climbing root आिोही मूळ 

वर िढि िाण्यास उपय क्त्त्त असे वायवी मूळ; उदा. िागवले; अंििवले; इ. 
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clinostat नणिणनयिंक; क्त्लीनोस्टॅट 

विस्पिींच्या अवयवाचं्या वाढीवर ग रुत्वाकषसणािा होणारा पनरणाम िाहीसा करूि त्यािी वाढ 
दशसनवणारे उपकरण. 

 
clockwise (dextral, right-handed) सव्य; दणक्षिाविप 

उिवी; घड्याळाच्या काट्याचं्या नित्य नदशिेे होणाऱ्या हालिाली प्रमाणे; उदा. काही वलेींिे 
आधाराभोविी वढेणे; नििा शेंडा उिवीकडूि डावीकडे वि सळे घेिो; उदा. ग ळवले, गारवले, 
पोपटवले, इ . पहा sinistral, anti-clockwise. 

 
clone कृिक 

एकाि विस्पिीपासूि शाकीय पद्धिीिे अथवा असगं िििािे निमाण झालेल्या सिंिीिा 
परंपरागि समूह; उदा. केळ, कदसळ, अळू, आले, हळक ं ड इत्यादींिे विस्पनिसमूह. पहा 
apomixis. 

 
closed bundle अवधी वृंद 

वाढीस िबाबदार असलेल्या (ऊिककर) कोनशकाचं्या अभावाम ळे िवीि वाढ ि होणारा वाहक 
घटकािंा (वानहकािंा व वानहन्यािंा) संि; पहा vascular bundle; open bundle; cambium. 

 
Club-fungus गदाकवक 

गदेप्रमाणे बीि ककोश असलेले कवक. पहा Basidiomycetes. 
 
Club-mosses मुद्गल-शेवाळी 

पहा Lycopodinae. 
 
coagulate क्त्लर्न; साखळिे. 

घि व नवरल (द्रव) भाग निराळे होणे. 
 
coalescence संमीलन 

प्रथमपासूि एकमेकास ि ळूि वाढण्यािी प्रनक्रया .उदा. फ लािील नभन्न दले; पहा. cohesion. 
 
coastal समुद्रिटीय 

सम द्र नकिाऱ्यावरिे; सम द्रकाठी असलेले. 
 

coat (१) आविि; आच्छादन; (२) लेपन 

(१) विस्पिींच्या अवयवािें (फळ, बीि, पराग, बीि क, इ.) आवरण. (२) क्त्यूनटि मेण 
यासारख्या पदाथांच्या आवरणाला लेपि ही संज्ञा अनधक अथसपूणस आहे. 

 
coated (tunicated) आवृि 

आवरण असलेले; उदा. कंद; बीि. पहा tunicated bulb. 
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cob स्रू्लाक्ष 

गोलाकार, दंडाकृनि (नििीय) व फ गीर अक्ष; उदा. मक्त्याच्या कणसािील कनणशकाचं्या अिेक 
रागंा असलेला िाडिूड भाग. पहा spikelet. 

 
coccineus शेंदिी; लसदूिविी 

उदा. पेंडगूळ (Ixora coccinea L.) 
 
coccus (१) गोलािु; (२) कुडी 

(१) सूक्ष्मिंिूपकैी वाटोळ्या आकारािे िंिू; उदा. प्रमेह िंिू. (२) नवनशि पानलभेदी (फ टूि ि कडे 
होणाऱ्या) फळािा एकबीिी भाग (फलाशं); उदा. एरंड; पहा schizocarpic fruit. 

 
co-dominance सहप्रभाणविा 

एखाद्या विस्पनि–संगिीि दोि सकवा अनधक प्रभावी विस्पिीपैकी एकािा नवशषे प्रभाव 
(प्रभावीपणा). 

 
co-dominant सहप्रभावी 

वर वर्मणलेल्याप्रमाणे संगीिीिील एक व्यक्त्त्ती. 
 
coenanthium स्र्ालीकल्प 

थाळीसारख्या (िकिीसारख्या) िाड प ष्ट्पासिाच्या पृष्ठभागाि अंशिः रुिलेल्या फ लािंा समूह; 
अंक नठि प ष्ट्पबधंािा (फ लोऱ्यािा) एक प्रकार; उदा. डॉस्टेनिया. 

 
coenocyte बहुप्रकल कोणशका 

प्राकलाि अिेक प्रकले नवख रलेली कोनशका; उदा. व्हाउिेनरया शवैल; म्यूकर ब रशी; निकाळ 
कोनशका. 

 
coenogamete बहुप्रकल गंिुक 

अिेक प्रकले असलेली प्रिोत्पादक कोनशका; उदा. म्यूकर ब रशी. 
 
co-enzyme सहणविंचक 

आंबणे, फसफसणे यासारख्या नविंििाच्या (रासायनिक बदलाच्या) प्रनक्रया िालू राहण्यास म ख्य 
नविंिकानशवाय (काबसिी निदेशकानशवाय) िरूर िे द सरे द्रव्य (निदेशक); हे अलग करूि 
प्रनक्रया थाबंनविा येिे व प न्हा नमसळूि िी स रू करिा येिे. उदा. यीस्ट (नकण्व) मधील 
नविंिकािी नक्रया फॉस्फेटवर अवलंबूि असिे; प्राण्याचं्या यकृिािील लायपेि या नविंिकािी 
नक्रया नपत्तािील लवणानशवाय बंद राहिे; पहा enzyme; lipase. 

 
cohesion संसंग 

पहा coalescence. 
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Coherent संसक्त्ि 

पूणस संपकस  असलेले, पण ि ळूि एकरूप िसलेले (सारखे अवयव); पहा connate. 
 
cohort गोि 

अिेक निकटविी गणािंा गट; श्रेणीपेक्षा लहाि असे वगीकरणािील एकक. 
 
colchicine कॉस्ल्चसाइन 

एक विस्पनििन्य (Colchicum autumnale) क्षाराभ द्रव्य; रंगसूत्रािंी संख्या वाढनवण्याकनरिा 
यािा उपयोग केला िािो; पहा ploidy. 

 
colcoptile आणदकोिकवषे्ट 

बह िेक सवस गविािें बी रुििािंा प्रथम फ टणारे अंक रािे (आनदकोरकािे) संरक्षक आवरण; पहा 
plumule. 

 
coleorhiza आणदमूलवेष्ट 

बह िेक गविािें बीि रुिूि मोड (पनहले मूळ) येि असिा प्रथम फ टणारे संरक्षक आवरण; हा 
गभािा एक भाग असिो. 

 
collateral संलग्न 

एखाद्या संरििेिील भाग परस्परास निकटूि सकवा परस्परािवळ असण्यािा प्रकार. 
 
collateral vascular bundle संलग्न वाहक वृंद 

प्रकाष्ठ व पनरकाष्ठ परस्परालगि (एका नत्रज्येवर) असलेला वाहक कायस करणारा ऊिक संि. 
 
collecting cells संग्राहक कोणशका 

पािािील वरच्या पृष्ठभागाखाली असणाऱ्या (व स्कंभोिकाखाली) हनरिद्रव्यहीि, भरपूर 
प्राकलय क्त्त्त व फ गीर िळाच्या कोनशका; शकस राय क्त्त्त अन्न वरच्या कोनशकािूंि घेऊि िे 
वाहकवृदंामाफस ि देठ व खोडाकडे पाठनवण्यािे कायस या कोनशका करिाि; पहा palisade tissue. 

 
collective fruit (composite fruit) संयुक्त्िफळ 

अिेक फ ले असलेल्या फ लोऱ्यापासूि बिलेले एकि फळ; ि िू, फणस, अििस, अंिीर इ. 
 
collenchyma स्रू्लकोनोिक; स्रू्लकोनोणि 

नवशषेेकरूि कोिामंध्ये अनधक िाड व कनठण िूलीरमय आवरण असलेल्या बह धा लाबं 
कोनशकािंा समूह (ऊिक); हा विस्पिींच्या वाढि असलेल्या भागािंि (म ळानशवाय इिर) 
आढळिो व त्यािे कायस संरक्षणािे असिे. 

 
colletor श्लेष्ट्मप्रलपड 

काही फ लझाडाचं्या कळ्यावंरील, निकट पदाथस स्त्रवणारा केस. 
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colloid कणलल; श्लेष्ट्माभ 

सडक–गोंदासारखा निकट पदाथस; हा पूणसपणे पाण्याि ि नवरघळणारा असूि यािे सूक्ष्म कण 
पाण्याि नमसळूि िरंगि (निलंनबि) राहणारे असिाि; सवस सिीवािंील िीविरस (प्राकल) याि 
स्वरूपाि असिो. 

 
colloidal कणललवृणि; कणललाभ 

 
colonisation वसन 

अिेकािंी एकत्र कायम निकटूि वाढणे सकवा राहणे. 
 
colony (coenobium) समूह; वस्स्ि; णनवह 

अिेक शरीरघटक, स्विंत्र कोनशका, व्यक्त्त्ती इत्यादींिा संि; उदा. िैसर्मगकरीत्या सहि एकत्र 
वाढलेल्या विस्पिींिा सकवा प्राण्यािंा संि; व्हॉल्व्हॉक्त्स, पँडोरीिा, या विस्पिी म्हणिे अिेक 
सारख्या एककोनशक घटकािंा संि. एककोनशक सिीवािंी क्रमनवकासाि बह कोनशकावस्थेि 
येण्यास घेिलेला पनहला टप्पा. श्लेष्ट्मल आवरणाि नकत्येक एककोनशक विस्पिी ग रफटूि 
राहिाि (काही िीलरनहि शवैले व काही सूक्ष्मिंिू). 

 
columella कील 

(१) शवेाळींच्या बीि काशयािील मध्यविी गाभा. (२) काही कवकाचं्या बीि ककोशािील मधला 
वधं्य भाग; उदा. म्यकूर. (३) सकिदलािंा आधारभिू असा फ लािील अक्ष; उदा. िामर क ल; 
भाडं क ल. (४) काही िेिामंध्ये आढळणारा बीि ककोशधारी दाडंा; उदा. रायकोमनॅिस िेिा. 

 
column स्िंभ 

फक्त्त्त केसरदले एकत्र ि ळूि बिलेली सकवा केसरदले, सकिल व सकिल्क ि ळूि एकरूप 
बिलेली संरििा. 

 
columnar स्िंभी; स्िंभाकाि 

स्िंभ असलेले; स्िंभासारखे. 
 
Coma गुच्छ 

(१) काही नबयाचं्या टोकास असलेला केसािंा ि रा सकवा झ बका; उदा. रुई, क डा इ. (२) 
अििसाच्या फळाच्या टोकावरील छदािंा झ बका; िाल वृक्षाचं्या खोडाच्या टोकावरील पािािंा 
झ बका. 

 
comate गुच्छल 

ि रेवाला; झ बकेदार (अवयव). 
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Combretaceae अजुपनकुल; कॉम्बे्रटेसी 
अि सिसादडा, नहरडा, बेहडा, ऐि, सकिळ, धावडा, लाल िमेली, धायटी इत्यादी निदनलनकि 
विस्पिींिे क ल; यािा अंिभाव िंब ल गणाि (नमटेलीझमध्ये) करण्याबद्दल एकमि आढळिे. 
प्रम ख लक्षणे (काहीशी नमटेसी अथवा िंब ल क लाप्रमाणे) : वृक्ष, क्ष पे व वलेी; साधी पािे; फ ले 
क्वनिि एकसलगी, बह धा निसलगी, पंिभागी, नियनमि पण क्वनिि अपूणस; अधःस्थ सकिप टाि, एक 
कप्पा व दोि सकवा अनधक बीिके. फळ अश्मगभी सकवा श ष्ट्क व सपक्ष. 

 
Commelinaceae कंचट कुल; कॉमेणलनेसी 

कंिट (कोशप ष्ट्प), केिा, कािवला इत्यादी एकदनलनकि लहाि ओषधीय विस्पिींिे क ल; यािा 
समावशे एंग्लर व प्रँटल यािंी फॅनरिोिीमध्ये (गणाि) व बेंथमॅ व हूकर यािंी कॉरोिॅरी या श्रेणीि 
केला असूि हनिन्सि यािंी कॉमेनलिेलीझमध्ये (कंिट गणाि) केला आहे. प्रम ख लक्षणे: 
संनधय क्त्त्त खोड व एकाआड एक पािाचं्या लहाि विस्पिी; पािािंा िळ खोडास वढेणारा; फ ले 
बह धा नियनमि व निसलगी; फ लोरा वृनिकाभ; संदले व क्वनिि ि ळलेली प्रदले प्रत्येकी पाि; 
केसरदलािंी प्रत्येकी पािािंी दोि मंडले; कधी वधं्य केसरदले व कधी काहींिा अभाव; ऊध्वसस्थ 
सकिप टािं २–३ कप्पे व अक्षविी, २–३ सरळ बीिके; बोंडाि सप ष्ट्क नबया व त्या कधी 
अध्यावरणय क्त्त्त; पहा Liliales, Liliaceae. 

 
Commensal सहभोजी 

परस्पराचं्या अन्नासबंंधीच्या फायद्याकनरिा एकत्र िीवि कंठणारे दोि सिीव; उदा. दगडफूल; 
पहा Lichen. 

 
Commensalism सहभोणजिा 

अन्ननवषयक फायद्याकनरिा दोि सिीव एकत्र राहण्यािा प्रकार; उदा. शवैाक; पहा Lichen. 
 
Common सामान्य; सामाणयक; समान 

सहि नित्य आढळणारे; दोन्हींिा सकवा अिेकािंा उपय क्त्त्त. 
 
Common bundle समाइक वृंद; समानवृंद 

खोड व पाि या दोन्हींि उपय क्त्त्त असा वाहक सिं. 
 
Common petiole समाईक (सामाणयक) वृंि; समान वृंि 

संय क्त्त्त पािािा प्राथनमक व प्रम ख देठ; त्यावरील सवस दलािंा हा सारखाि उपय क्त्त्त ठरिो. 
 
Communis संहिजीवी 

िमाव (समूह) करूि राहणारी (विस्पिी); उदा. एरंड (Riccinus communis L) 
 
community समुदाय 

कमीिास्ि प्रमाणाि सारख्याि पनरन्स्थिीि एकत्र वाढि असलेल्या अिेक विस्पिींिा समूह. 
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comose णशखालु 

पहा comate; केसािंा झ बका असलेले. 
 
compact व्यढू; घट्ट; संहि 

एकत्र बळकट केलेले (असलेले); उदा. कोनशकासमूह. 
 
companion cell सहचिी कोणशका 

नवनशि कोनशकेशी आरंभापासूि सिि संबधं असणारी कोनशका. पनरकाष्ठािील िाळणी असलेल्या 
िनलकेबरोबर िेहमी (बह धा) आढळणारी साधी कोनशका. पहा phloem. 

 
competition स्पधा; चुिस 

साम दानयक िीविाि, समाि पनरन्स्थिीि असलेल्या सिीवािं, िीविकलहाम ळे आलेला संबधं व 
त्यािूि एकमेकावंर नविय नमळनवण्याकनरिा झालेली प्रनक्रया (केलेली धडपड). 

 
complementary (compliment) पूिक 

अभाव भरूि काढणारा; उदा. घटक, रंगद्रव्य इ. 
 
complementary cells पूिक कोणशका 

त्वक्षाकरापासूि बाहेरच्या बािूस ियार होणाऱ्या ऊिकामंध्ये वल्करंध्रािे नठकाणी असलेल्या 
मोकळ्या, पािळ आवरणाच्या व भरपूर हवा खेळनवणाऱ्या कोनशका. 

 
complementary factor पूिक घटक (कािक) 

संििीिील काही लक्षणाबंद्दल (उदा. रंग) संय क्त्त्तपणे िबाबदार असलेले (व आईबापापासूि 
आलेले) दोि घटक; याचं्या अन्योन्य नवनक्रयेम ळे िवीि ग ण (भेद) आलेले नदसिाि. 

 
complete flower पूिपपुष्ट्प 

परंपरेिे निनिि केल्याप्रमाणे िार प ष्ट्पदलािंी मंडले असलेले फूल; उदा. धोत्रा, वागें, टाकळा इ. 
 
complex जणटल; संणमश्र; व्यहू 

ग ंिाग ंि असलेली (संरििा, नवनक्रया, प्रनक्रया इ.). 
 

Compositae (Asteraceae) सूयपफूल कुल; कंपॉणझटी; ॲस्टिेसी 
माका, सूयसफूल, झेंडू, शवेिंी, एकदाडंी, सहदेवी, क स ंबा (करडई), कारळा (कोरटे), डेझी, 
नझनिया, डेनलया इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे मोठे क ल. या क लािा अंिभाव बेंथमॅ व हूकर 
यािंी ॲस्टरेलीझ या गणाि, एंग्लर व प्रँटल यािंी घंटाप ष्ट्प गणाि (कँपनॅ्यलेूटीमध्ये) हनिन्सि व 
बेसींिी ॲस्टर गणाि (ॲस्टरेलीझ) केलेला आढळिो. आध निक वगीकरणान्वये या क लाला 
“ॲस्टरेसी” म्हणिाि. नमकॅल्मस डेझी (ॲस्टर ॲमेलस) यावरूि क ल व गण यािंा वरील िाव े
पडली आहेि. या क लािी प्रम ख लक्षणे : बह िेक ओषधी व झ ड पे; एकािंनरि, क्वनिि संम ख, 
साधी पािे; स्िबक फ लोरा व त्याखाली छदमंडल; फ ले पिंभागी, अरसमात्र सकवा एकसमात्र; 
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संविस रूपािंनरि सकवा ऱ्हास पावलेला; पाि ि ळलेल्या पाकळ्यािंा प ष्ट्पम क ट (निन्व्हकाकृिी 
सकवा िनलकाकृिी ); केसरदले स टी परंि  परागकोश ि ळलेले; दोि सकिदलाचं्या अधःस्थ 
सकिप टाि एक कप्पा व एक बीिक; श ष्ट्क संकृत्स्ि फळ. या क लाि अिेक उपक ले समानवि 
आहेि. स्िबकािील काही फ ले वधं्य व इिर िििक्षम व पूणस असूि कधी सवसि पूणस असली िरी 
काहीि स्त्री–प ष्ट्पके व प –ंप ष्ट्पके नभन्न असिाि. 

 
composite (compound) fruit संयुक्त्ि फळ 

पहा collective fruit, multiple fruit. 
 
compost णमश्रखि 

अिेक मृि, काबसिी व क िकट पदाथांिे बिनवलेले नमश्रण. 
 
compound संयुक्त्ि 

अिेक साध्या व सारख्या भागािंा बिलेला (अवयव). 
 
compound leaf संयुक्त्ि पिप 

अिेक लहाि दले एका प्रम ख देठावर सकवा मध्यनशरेवर असलेले पाि; कधी ही दलेही प न्हा 
नवभागलेली असिाि. उदा. सिब, संकेश्वर, शवेगा इ. 

 
compound pistil संयुक्त्ि लकजमंडल (लकज). 

अिेक सकिदलाचं्या संयोगािे बिलेले सकिमंडल; 
 
compound raceme संयुक्त्ि मंणजिी 

एका प्रम ख (फ लोऱ्याच्या) अक्षावर अिेक लहाि मंनिऱ्या (मंनिऱ्यािें उपाक्ष) असण्यािा प्रकार; 
उदा. कड सिब; पहा raceme. 

 
compound spadix संयुक्त्ि स्रू्लकणिश 

अिेक िाडिूड अक्षािी कनणश े(फ लोरे) असलेला फ लोरा; उदा. िारळ; पहा spadix. 
 
compound spike संयुक्त्ि कणिश 

अिेक लहाि कनणश े(फ लोरे) असलेला अक्ष; उदा. गविे, माठ, रािनगरा, इ. 
 

compound stem संयुक्त्ि क्षोड 

अिेक शाखा असलेले खोड. 
 
compound umbel संयुक्त्ि चामिकल्प फुलोिा 

एका प्रम ख अक्षावर एकाि स्थािावरुि अिेक िवरीसारखे फ लोरे निघण्यािा प्रकार; उदा. 
गािर. 
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compressed संपीणडि; संदम्न 

एकत्र दाबलेला; दाबाम ळे सपाट झालेला (अवयव). 
 
concave अिंवपक्र 

खोलगट; मध्ये खोल असलेला; बशीसारखा; उदा. ग लाबफ लाच्या पाकळ्या. 
 
concentrated संहि 

एखाद्या पदाथािी िास्िीि िास्ि प्रमाणाि एकत्र असण्यािी न्स्थिी. 
 
concentric एकमध्य; समकें द्री 

एकाि कें द्राभोविी असलेली (काष्ठवलये, वाहक वृदंािील प्रकाष्ठ व पनरकाष्ठ, शल्कपणे; 
िौकीरकण, इ.). 

 
conceptacle कुहि 

प्रिोत्पादक अवयवािंी भरलेली व बाहेरच्या बािूस भोक असलेली. पृष्ठभागािवळिी 
नपशवीसारखी पोकळी; उदा. फ्यूकस व पेल्वनेशया (शवैले). 

 
concinnus नेटका; सुिेख 

उदा. नशकेकाई (Acacia concina DC.) 
 
conducting (vascular) bundle वाहक वृंद 

विस्पिीिील द्रव पदाथािी िे–आण करणाऱ्या ऊिकािंा संि; पहा xylem; phloem. 
 
conducting tissue वाहक ऊिक 

वर वणसि केल्याप्रमाणे कायस करणाऱ्या कोनशका सकवा ित्सम घटकािंा समूह. 
 
conduction संवहन; वहन 

शोषण होिे िेथूि इिरत्र अथवा पदाथस बििो िेथूि अन्यत्र स्थलािंरािी प्रनक्रया; संनिि स्थािािूंि 
(मूळ, बीि, खोड, इ.) वापरले िािे िेथे अन्न वा पाणी िेण्यािी नक्रया. 

 
conduplication (conduplicate) संमीणलि 

मध्यनशरेवर उभी घडी पडूि द मडलेले; (उदा. पाि); पणसवलिािा एक प्रकार; पहा ptyxis. 
 

cone (strobilus) शंकु 

खाली रंुद व टोकाकडे निम ळिे होि गेलेला, खवल्यासारखी पािे व त्यावंर सकवा त्याखाली 
प्रिोत्पादक अवयव, बह धा एकाआड एक धारण करणारा अवयव; उदा. नसलानििेला, 
लायकोपोनडयम, सायकस, पाइि (िीड), इ. 
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bisporangiate cone उभयबीजुककोणशक शंकु 

लघ –व ग रु–बीि ककोश असलेला शकूं; उदा. नसलानििेला. 
 
female cone स्त्री-शंकु 

फक्त्त्त ग रुबीि कपणे असलेला शकूं; उदा. पाइि. 
 
male cone पंु-शंकु 

फक्त्त्त लघ बीि कपणे असलेला शकूं; उदा. पाइि, सायकस, इ. 
 
monosporangiate cone एकबीजुककोणशक शंकु 

एकाि प्रकारिे बीि ककोश असलेला शकूं; उदा. लायकोपोनडयम. 
 
pistillate cone स्त्री-शंकु; लकज-शंकु 

 
staminate cone पंु-शंकु; केसि-शंकु 

 
conical शंक्वाकृणि; शंकूसािखे 

 
congener समवाणंशक 

त्याि वशंािील द सरी (विस्पिी सकवा प्राणी). 
 
congeneric समवंश 

त्याि (एकाि) वशंािील (िािी); उदा. वड, सपपळ, उंबर, अंिीर, इ.; सकवा िास्वदं, भेंडी, 
अंबाडी, रािभेंडी, बेलपटा, विकपास, इ. 

 
congenital उपजि; जन्मजाि 

िन्मापासूि आढळलेले (लक्षण; भेद); िंिर संपादि ि केलेले; उदा. फ लािंा स वास, रंग; 
फळािंा रंग, संरििा; पािािंा आकार, इ. 

 
conidiophore णवबीजुकदंड 

नवशषे प्रकारिी बीि के निमाण करूि टाकणारा लहाि दाडं्यासारखा भाग. 
 
conidiosporangium णवबीजुककोश 

वर सानंगिलेल्या पद्धिीिे प्रथम बिलेला बनहभसव बीि ककोश; हा रुिूि त्यािूि बीि के (उदा. 
नपनथयम; द्राक्षावरिी िंि भ री; आल्ब गो िावंािा पोकळ्यावरिा पाढंरा नठपका; इ.) बाहेर पडूि िी 
िवीि कवक िंिू बिनविाि. 
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conidium णवबीजुक 

कवकिंिूच्या टोकाशी आडव्या पडद्यािंी स टी होऊि िंिर पडणारी (बनहभसव, बनहिाि) 
प्रिोत्पादक कोनशका; एकामागूि एक अशा अिेक कोनशका निमाण होिाि िेव्हा त्यािंी एक 
साखळी सकवा रागं नदसिे; उदा. पेनिनसनलयम, अरगट, ॲस्पर्मिलस इत्यादी ब रशीिे प्रकार; 
काही गदाकवक (उन्स्टलॅगो); मक्त्यावरिी काणी. 

 
conifer शंकुमंि; शंकुधािी 

शकूंसारखा फ लोरा असलेली विस्पिी; उदा. िीड; स रू, ि निपर, नििार, फर. यािंा ‘सूनिपणस 
वृक्ष’ असेही म्हणिाि; पहा cone. 

 
coniferae शंकुमंि वगप; कॉणनफेिी 

प्रकटबीि विस्पिींपकैी शकं धारी विस्पिींिा वगस; काहींिी हा उपवगस मािला िर काहींिी गण 
(कॉनिफेरेलीझ) मािला आहे. या गटािील काही नवल प्ि (निवशं) व प्रािीि िर काही नवद्यमाि 
विस्पिींिी क ले असूि एकंदरीिे त्यािंी लक्षणे प्रारंनभक आहेि; काहींच्या मिे त्याचं्यापैकीि काही 
प्रािीि पूवसिापंासूि फ लझाडे (आवृिबीि विस्पिी) अविरली असावी. वर उल्लेख केलेल्या 
शकं धारी विस्पिीनशवाय यू (नबमी), लािस, देवदार, थ िा, स्प्रूस इत्यादींिा याि समावशे होिो. हे 
बह िेक सवस उंि, सदापणी व मोठे वृक्ष असूि समशीिोष्ट्ण व थंड हविे त्यािंी िंगले आहेि. 
नकत्येकािंी पािे स ईसारखी, खवल्यासारखीअथवा रेषाकृिी व काहीशी रंुद असिाि. बह धा दोि 
प्रकारिे (लघ बीि कपणें व ग रुबीि कपणे असणारे; यािािं कोणी अि क्रमे केसर–प -ंशकूं आनण 
सकि-स्त्री-शकूं म्हणिाि). शकूं एकाि झाडावर, क्वनिि नभन्न झाडावंर येिाि. शकूं हा काहींच्या 
मिे फ लोरा व काहींच्या मिे फूल याशी ि ल्य आहे; त्याम ळे व फ लािील केसरदले व सकिदले 
यािें कायस करणारे अवयव त्याि असल्यािे सलगवािक नवशषेणे वापरिाि. फ लािील 
सकिदलाप्रमाणे या शकूंपासूि खरी फळे बिि िाहीि; मात्र बीिे सकिदलासारख्या खवल्यावर 
येिाि. यािंी काही लक्षणे िेिाभ पादपाप्रमाणे असिाि; िरगंि कािंा अभाव पण कधी 
अंद ककलशािें अन्स्ित्व आढळिे. िसेि बीि कधारी नपढी प्रम ख पण अत्यंि ऱ्हनसि गंि कधारी 
नपढी आढळिे. पायिेसी, टॅक्त्सोनडएसी, क्त्य पे्रसेसी, ॲरॉकॅनरएसी, पोडोकापेसी व टॅक्त्सेसी अशी 
सहा क ले या गणाि घािली िािाि; काहींिी टॅक्त्सेसीिा समावशे टॅक्त्सेलीझ या स्विंत्र गणाि 
केला आहे; पहा Gymnospermae. 

 
conjoint संयुक्त्ि 

ि ळलेली सकवा ि ळूि बिलेले. 
 
conjoint (vascular) bundle संयुक्त्ि वाहक वृंद 

प्रकाष्ठ व पनरकाष्ठ या दोन्हींिा नमळूि बिलेला वाहक ऊिकािंा गट (ि डगा). 
 

conjugate संयोग होिे 

दोि प्रिोत्पादक कोनशका एकरूप होणे; उदा. शवैलािील गंि के. 
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conjugation संयोग; संयुग्मन 

दोि प्रिोत्पादक सिीव घटकािें (क्वनिि एककोनशक विस्पिींिे) एकत्रीकरण होऊि िवीि 
स प्िशन्क्त्त्तय क्त्त्त कोनशका बिणे (गिं बीि क, रंद क). 
 

conjugation tube संयोग नणलका; संयुग्मन नणलका 
दोि सारख्या प्रिोत्पादक कोनशकािंील प्राकल एकत्र येण्यास दोि नभन्न (क्वनिि एका िंिूमधील 
दोि कोनशका) िंिंूिा िोडणारी िळी; उदा. स्पायरोगायरा, झायन्ग्िमा. इ. हनरिशवैले. 

 
lateral conjugation पा्प संयोग 

एकाि िंिूच्या एका कोनशकेिूि बािूच्या द सऱ्या कोनशकेि होणारे प्राकल (गिं क) –नमश्रण; 
उदा. काही हनरिशवैले. 

 
conjugation scalariform श्रेणिरूप संयोग 

दोि शवैलिंिंूच्या समोरासमोरच्या कोनशकामंध्ये िनलकेिारे घडूि येणारा संयोग व त्याम ळे 
नशडीप्रमाणे नदसणारा प्रकार; उदा. स्पायरोगायरा. 

 
conjunctive संयोजी 

िोडण्यास उपय क्त्त्त; िोडणारे; िोडूि असणारे. 
 
conjunctive symbiosis संयोजी सहजीवन 

परस्पराशंी कायमपणे िोडूि राहूि िालनवलेले एकत्र िीवि; उदा. अमरवले व मेंदी (ड राटंा, 
कडवी, इ.) यािें िीवि; मि ष्ट्य व त्याच्या पोटािील कृमी; अनपविस्पिी; इ. 

 
conjunctive tissue संयोजी ऊिक 

खोडािे मध्यभागी वाहक वृदंािें आि बािूस असलेले सामान्य साधे ऊिक (िल्पोिक); पहा 
ground-tissue. 

 
connaraceae संुदि कुल; कोनॅिेसी 

स ंदर, रौनरया, िेन्स्टस इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे लहाि क ल; यािा समावशे ग लाब गणाि 
(रोिेलीझमध्ये) करिाि. प्रम ख लक्षणािं सशबाविं गणाशी (लेग्य नमिोिीशी) या क लािे साम्य 
आढळिे. 

 
connate संजाि 

एकत्र वाढलेले; स रवािीस सकवा वाढ होि असिािा पूणस ि ळलेले सारखे भाग; उदा. 
लोनिसेराच्या दोि संम ख पािािें िळ. 

 
connecting cell (heterocyst) असमकोष्ठ 

िंिूच्या दोि भागािंा िोडणारी मध्य कोनशका; उदा. िीलहनरि शवैलापैकी िॉस्टॉक. 
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connecting link जोडिािा दुवा 
दोि लहािमोठ्या गटािंा संबंध दशसनवणारा एक स्विंत्र गट अथवा व्यक्त्त्ती. उदा. काहींच्या मिे 
कोंबळ क ल (िीटेसी) फ लझाडे व प्रकटबीि विस्पिी या दोि गटािंा िोडणारा (त्यािंा 
पारंपनरक संबधं दशसनवणारा) लहाि गट असावा. 

 
connective (of anther) संधानी 

दोि परागकोशािंा िोडणारा व िंिूपासूि नभन्न असा भाग. 
 
connective tissue संयोगी ऊिक(ऊणि) 

दोि भाग िोडणारा कोनशकािंा समूह. 
 
consanguineous सहोद् भवी 

एकाि रक्त्त्तािे; एकाि आईबापापासूि िन्मलेले; सामान्य (समाि) पूवसिापंासूि अविरलेले. 
 
consociation संघाि 

अिेक प्रधाि विस्पिींिी नवनशि संगिी (साहियस) दशसनवणाऱ्या विस्पिींच्या सम दायाि कधी कधी 
प्रत्येक प्रधाि व्यक्त्त्तीिे (इिर गौण व्यक्त्त्तीबरोबर) बिनवलेले लहाि उपसमूह (सम दाय); उदा. 
पळस-पागंारा-सावर याचं्या संगिीि, पळस-संघाि, पागंारा-संघाि, सावर-संघाि असे 
उपसम दाय दृिीस पडिाि; संघाि हा संगिीिा भाग माििाि. पहा association; community, 
society. 

 
constricted संकुणचि 

आकसलेले (खोड सकवा मूळ); उदा. घायपािाच्या काही िािींच्या पािािंा िळभाग. 
 
constitutive enzyme घटक णविंचक 

अि कली नविंिकानवरुद्ध प्रकारिे काबसिी निदेशक; हे सदैव उपन्स्थि असिाि. 
 
continuity of life जीवसाित्य 

पूवसि िीवापंासूि िवीि िीवािंी निर्ममिी, अशी सिािि परंपरा. 
 
continuous अखंणडि; सिि 

खंड ि पडलेले; सलग. 
 
continuous variation अखंणडि भेद; अनविि भेद 

एकाि िािीिील अिेक व्यक्त्त्तींि एखादे सलगपणे कमी सकवा िास्ि प्रमाणाि नदसूि येणारे 
लक्षण अथवा लक्षणासंबधंीिा भेद; उदा. नबयाचं्या वििािील फरक कमीि कमी िे िास्िीि 
िास्ि यामधील सवस टप्पे सलगपणे आढळल्यास िो अखंनडि भेद ठरिो. पहा discontinuous 
variation. 
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contorted (twisted) पणिवणलि; णपळीव 

कनलकावस्थेिील प ष्ट्पदलसबंंधािा एक प्रकार; यामध्ये प्रत्येक पाकळीिी एक कडा द सरीिे आि 
व द सरी कडा बाहेर अशी माडंणी असल्यािे िी कळी नपळीव (नपळवटल्याप्रमाणे) नदसिे; उदा. 
िास्वदं, लाल कण्हेर; क सळी गविािे नपळीव प्रशूक (Andropogon contortus L.). 

 
contractile vacuole संकोचशील णिस्क्त्िका; संकुची णिस्क्त्िका 

आक ं िि व प्रसरण पावणारी प्राकलािील सूक्ष्म पोकळी; उदा. काही शवैले व काही सूक्ष्म प्राणी. 
 
contractile root संकुची मूळ 

वयोमािाबरोबर आडव्या रेषा (वलये) पडलेले मासंळ मूळ; यामध्ये त्यािे आक ं िि होऊि 
विस्पिीस िे खोलवर िनमिीि ओढूि धरिे. 

 
control (check) experiment णनयणंिि प्रयोग 

कृनत्रम व ज्ञाि अशी व्यवस्था केलेला सहप्रयोग; मूळच्या निरीक्षणाशी िाडूि पाहण्याकनरिा 
केलेला प्रयोग. 

 
convergent अणभमुख; समाणभरूपी 

प्रथम अलग असूि शवेटी एकत्र नमळणाऱ्या; उदा.पािाच्या पात्यािील नशरा (दालनििी, कारंदा, 
बोर). पहा divergent 

 
convergent evolution समाणभरूपी क्रमणवकास 

नभन्न वशंािील, क लािील सकवा वगािील विस्पिींिा आकार, स्वरूप व संरििा मूलिः (ित्विः) 
नभन्न असूिही क्रमनवकासाि शवेटी त्यािंा साधारणिः पनरन्स्थनिसापेक्ष सारखेि स्वरूप प्राप्ि 
होण्यािी घटिा; उदा. मरुविस्पिी; िलविस्पिी; इ. 

 
convolute संवणलि 

पणसवलिािा एक प्रकार; पािाच्या एका कडेपासूि द सऱ्या कडेपयंि स रळीप्रमाणे ग ंडाळण्यािा 
प्रकार; उदा. केळ. 

 
convolvulaceac हणििपदी (गंधवेल) कुल; कॉन व्हॉल्व्ह युलेसी 

अमरवले, गारवले, रिाळे, गणेशप ष्ट्प, मयादवले, नवष्ट्ण क्रािंा, हनरणपदी (Convolvulus 
arvensis L.), इत्यादी अिेक निदनलनकि विस्पिींिे क ल. बेसींिी या क लािा अंिभाव 
पोलेभोनिएलीझ या गणाि िर हनिन्सििी धोिरा गणाि (सोलॅिेलीझ) केला आहे. या क लािी 
लक्षणे : वलेी; काही वर िढणाऱ्या िर काही िनमिीवर पसरणाऱ्या; एकाआडएक साधी पािे; 
क ं नठि फ लोरा; अरसमात्र, नियनमि, पूणस, निसलगी अवसकि, मोठी, पंिभागी, आकषसक, 
घंटाकृनि सकवा िाळक्त्यासारखी, ि ळलेल्या प ष्ट्पम क टािी फ ले; दोि ि ळलेल्या सकिदलाचं्या 
ऊध्वसस्थ सकिप टाि २-४ कप्पे आनण प्रत्येकाि २-४ बीिके; मृद फळ सकवा बोंड. 
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coralloid णवदु्रमरूप; प्रवालसम 

पोवळ्याप्रमाणे; पोवळी बिनवणाऱ्या नवनशि शानखि प्राण्याचं्या शरीराप्रमाणे नदसणारे; उदा. 
िनमिीलगििी सायकसिी म ळे. 

 
Cordaitales कॉडाइटेलीझ 

प रािीव महाकल्पािील एक निवशं प्रकटबीिधारी विस्पिींिा गण. प्रम ख लक्षणे : उंि वृक्ष; 
खोडाच्या टोकास शाखािंा झ बका व त्यावर साधी लाबंट अिेक पािे; बीि कपणे आकारािे लहाि; 
व स्विंत्र शकूंवर; ग रु बीिकपणांच्या टोकावर बीिक असिे; पहा Gymnospermae. 

 
cordate (heart-shaped) हृदयाकृणि 

पत्त्याच्या डावािील बदामाच्या आकारािे, एका टोकास खाि व द सऱ्या टोकास निम ळिे असलेले; 
उदा. िक्रभेंडी अथवा ग ळवलेीिे पाि; ग ळवले = Tinospora cordifolia (Willd.) Miers. 

 
coriaceous चर्धमल; णचवट 

िामड्यासारखे निवट; उदा. वड, रबर, आंबा, इ. िी पािे. 
 
cork त्वक्षा 

िूि खोडे, फादं्या व म ळे यावर अनपत्विेच्या ऐविी िवीि बिलेल्या ब िासारख्या पदाथाच्या 
(स्यबूनरि) कोनशकािंा थर; हा मृि कोनशकािंा थर संरक्षक असूि काही विस्पिींच्या (कॉकस  
ओक) खोडावरिा िाड थर प्रत्यक्ष ब िे बिनवण्यास वारंवार काढूि घेिला िािो. 

 
Cork-cells त्वक्षा-कोणशका 

वर वणसि केल्याप्रमाणे िाड स्यूबनरिय क्त्त्त कोनशका. 
 
cork-cambium (phellogen) त्वक्षाकि 

त्वक्षा–कोनशका बिनवणारा अनपत्विेच्या आिील (क्वनिि पनररंभ-अंिस्त्विेखालिा थर) निविं 
कोनशकािंा सिि नवभागणी िालू असलेला थर (ऊिककर); यापासूि बाहेरच्या बािूस 
त्वक्षाकोनशका व आिील बािूस उपत्वक्षा (नििीयक मध्यत्विा) बििे; पहा phelloderm; 
cambium. 

 
cork formation त्वक्षासंभवन; त्वक्षाणनर्धमिी 

त्वक्षाकराच्या कायाम ळे त्वक्षािे थर बिण्यािी प्रनक्रया; बह वषाय,ू निदनलनकि, प्रकटबीि व काही 
एकदनलनकि विस्पिीं यामंध्ये ही घटिा आढळिे; ज्या विस्पिींि नििीयक वाढ असिे िेथे 
त्वक्षानिर्ममिी बह धा आवश्यक ठरिे. 

 
corm घनकंद 

िनमिीि वाढणारे, मासंल, संघनटि, फ गीर, अन्नाच्या साठ्याम ळे घट्टपणा आलेले, 
खवल्यासारख्या पािािंी वढेलेले, खाली आगंि क म ळे व वरच्या बािूस कळ्या असूि िवीि कंद, 
पािे व फ लोरा बिनवणारे रूपािंनरि खोड; उदा. केशर, अळू, स रण इ. 
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cormel लघुघनकंद; घनकंणदका 
मूळच्या घिकंदापासूि बिलेला लहाि घिकंद. 

 
cormophyte स्कंधवनस्पणि; स्कंधपादप 

पािे, म ळे, खोड आनण वाहक ऊिके असलेली विस्पिी; काही अपवाद वगळल्यास (पािे व म ळे 
िसलेले) सवस िेिाभ पादप व बीिी विस्पिी यामंध्ये वर सानंगिलेले अवयव आढळिाि. परंि  
कायक विस्पिीि िसिाि; पहा Thallophyta; Pteridophyta; cormus. 

 
cormus स्कंध 

सवससाधारणिः वाहक ऊिके, म ळे, व पािे असलेला अक्ष; पहा thallus. 
 
corolla प्रदलमंडल; पुष्ट्पमुकुट 

फ लािील पाकळ्यािंा समूह (मंडळ, वि सळ); केसरमंडल व सकिमंडल यािें संरक्षण व गंध आनण 
स्वरूप याचं्या साहाय्यािे प्राण्यािंा आकर्मषि करूि प्रिोत्पादिास मदि करणे ही प ष्ट्पम क टािी 
काये होि. 

 
corolliform पुष्ट्पमुकुटाभ 

प ष्ट्पम क टासारखे (पनरदलमडंल); उदा. ग लब श. 
 
corona (crown) मुकुट; िोिि 

पाकळ्यापंासूि सकवा ित्सम प ष्ट्पदलापंासूि उगम पावलेले दले, केस, खवले यासारख्या स ट्या 
अथवा ि ळलेल्या उपागंािंा समूह (वि सळ); उदा. कृष्ट्णकमळ, लाल कण्हेर, क मूर, सपक, इ. 
क्वनिि केसरदलािंा हे िोरण निकटूि असिे (उदा. रुई क ल). 

 
coronans अग्रस्र् 

म क टाप्रमाणे शोभणारे. 
 
corpusculum (pollen-carrier) पंुजकणिका 

दोि परागप ंिािंा िोडणारा गाठीसारखा भाग; उदा. रुईिे फ ल; पहा pollinium. 
 
correlation सहसंबंध 

दोि इंनद्रयािंा एकमेकावंर असलेला अंमल अथवा नियंत्रण; उदा. खोडािा शेंडा ख डल्यास 
बगलेिील कळ्यािंी िोमािे वाढ होणे, खालिी पािे मोठी व िाड होणे सकवा िव्या कळ्या फ टणे, 
इत्यादी. एखाद्या इंनद्रयािी हािी द सऱ्यािे भरूि काढण्यािा प्रकार. पहा reparation, 
regeneration, restitution. 

 
corrugated (corrugate) वलीवन्ि; पन्हाळी 

एखाद्या सपाट अवयवावर खोबणी (पन्हळी) अथवा खोलगट रेषा असण्यािा प्रकार; उदा. काही 
िालवृक्षािंी पािे. 
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cortex (rind) मध्यत्वचा 
निदनलनकि विस्पिींच्या कोवळ्या खोडाच्या अथवा म ळाच्या अंिरसििेि अनपत्विेच्या आिील 
अंित्विेपयंििा भाग; सामान्य भाषेि ‘साल.’ 

 
corticate मध्यत्वचायुक्त्ि 

मध्यत्विा अगर ित्सम भाग असलेले. 
 
corymb गुलुच्छ 

फ लोऱ्यािा (प ष्ट्पबधंािा) एक प्रकार; यामध्ये कें द्रािवळिी फ ले सवांि लहाि व पनरघािवळिी 
अनधकानधक िूि असा पनरघाकडूि कें द्राकडे (अनभमध्य) उमलण्यािा क्रम असिो; फ लाचं्या 
देठािंी लाबंी साहनिकि कें द्रािवळ (अक्षाच्या टोकास) कमी व पनरघाकडे (अक्षाच्या िळाकडे 
क्रमािे) अनधक होि िािे व सवससाधारणपणे सवस फ ले एकाि पािळीि येऊि सवस दृश्य आकषसक 
होिे; उदा. मोहरी, व्हर्मबिा, कँनडटफ्ट, इ. 

 
costa (rib, vein) णसिा; शीि 

पािामंध्ये व ित्सम अवयवािं (प ष्ट्पदले, छदे) पाणी व अन्नरसािी िे–आण करणाऱ्या ऊिकािंा 
संि (वाहक वृदं); पहा unicostate; multicostate; costate. 

 
costate णसिाल 

एक अथवा अिेक नशरा असलेले (पाि). 
 
cotyledon (१) दणलका; बीजपि; डालळबी (२) कॉणटलेडॉन 

(१) बीिािील गभावस्थेि असलेल्या विस्पिीिे पाि; सामान्य भाषेि ‘दळ’. यािंी संख्या एक 
सकवा दोि असूि क्वनिि अनधक असिे. अन्नसिंय, अन्नशोषण, कधी अन्ननिर्ममिी (बी रुिल्यावर 
िनमिीवर येऊि) ही काये िी दनलका करिे. (२) एका विस्पिीिे िाव. 

 
counter clockwise (anti-clockwise) अपसव्य; वामाविप 

घड्याळाच्या काट्याचं्या नित्याच्या नदशनेवरुद्ध (हालिाल). 
 
cover छादन; आच्छादन; आविि 

 
cover-cell छादन कोणशका 

शवेाळी विस्पिीिील अंद ककलशाच्या ग्रीवामागाच्या िोंडाशी असलेली कोनशका. 
 
cover-slip छादनी; झाकिी; आच्छादक काच 

सूक्ष्मदशसकािूि निरीक्षण करण्याकनरिा वस्िूवर बसवलेली कािेिी पािळ िकिी (गोल, िौकोिी 
सकवा आयि िौकोिी). 
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Crassulaceae घायमािी कुल; कॅ्रसुलेसी 
घायमारी, पािफ टी (पणसबीि), कलािंो इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे लहाि क ल; यािा 
अंिभाव ग लाब गणाि (रोिेलीझमध्ये) केला िािो. प्रम ख लक्षणे : मरुविस्पिी; मासंल अवयव 
असलेल्या ओषधी व क्ष पे. फ लोरा क ं नठि; नियनमि, निसलगी, समभागी फ ले; ऊध्वसस्थ सकिप ट; 
सकिदले स टी सकवा ि ळलेली; फळ श ष्ट्क पेनटकेसारखे; कॉनटलेडॉि, कॅ्रसूला, सेडम; 
सेंपरव्हायव्हम इत्यादी वशंािंा यािि समावशे आहे. 

 
creation णनर्धमिी 

निमाण केलेले; बिनवलेले; निमाण करण्यािी प्रनक्रया. 
 
creeper प्रसपी 

िनमिीवर सरपटि िाणारी व आगंि क म ळािंी निकटूि राहणारी वले; उदा. रिाळे, ब्राह्मी, 
आंब शी. 

 
cremocarp आंदोणलपाणल 

श ष्ट्क, दोि कप्प्यािें, अधःस्थ, पानलभेदी फळ; पक्व झाल्यावर यािे दोि एकबीिी भाग (फलाशं) 
फळ धारण करणाऱ्या दाडं्यापासूि (फलधर) अलग होिाि पण बारीक िंिूच्या आधारे लोंबि 
राहिाि; उदा. ओवा, धणे, गािर, निरे इत्यादी िामर क लािील विस्पिी. पहा schizocarp; 
carpophore; mericarp. 

 
crenate स्रू्लदंिुि; गोलदंिी 

बोथट गोलसर दािे असलेले; उदा. ब्राह्मी, पािओवा अथवा पािफ टीं यािंी पािे, अथवा त्यािंी 
कडा. 

 
crenulate (crenulated) सूक्ष्मदंिुि; सूक्ष्मदंिी 

बोथट, गोलसर पण फार बारीक दािे असलेले; (पाि अथवा त्यािी नकिार) 
 
crescent-shaped (lunate) अधपचंद्राकृणि 

अध्या िंद्राच्या आकाराप्रमाणे; उदा. कृष्ट्णकमळ (passiflora lunata Juss.); एक िेिा 
(Adiantum lunulatum Burm.) रािकोंबडा. 
 

crest (१) मार्ा; णशखि; णशखा; शीिप (२) कटक; कंगोिा 
शेंडा; उदा. झाडािे टोक; फळािे टोक. पहा ridge, crown. 

 
crested णशखी; कटणकि 

नवनशि प्रकारिा शेंडा सकवा अनियनमि कंगोरा असलेले. 
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creta (chalk) खडू; खट 

 
cretaceous (१) खटी; (२) खटविी; (३) के्रटेणशयस काल 

(१) खडू असलेले (२) खडूसारखे पाढंरे; श भ्र, सफेि; (३) स मारे १४ िे ९ कोटी वषापूवीिा 
काळ. 

 
crevice फट; भेग; चीि 

खोडावर, खडकावर सकवा िनमिीवर असलेली कमी िास्ि खोलीिी पण अरंुद िीर. 
 
crisp (crispd, curled) वणलि 

अनियनमिपणे खाली सकवा वर सकवा दोन्हीकडे वळलेली (वाकलेली) उदा. कडा, नकिार; 
िगारीच्या पाकळीच्या कडा (Tabernemontana crispa L.) 

 
crista (१) णशखा; िुिा; गुच्छ; (२) प्रकटक 

(२) नवशषे प्रकारिा कंगोरा; उदा. काही सूक्ष्म िंिूवरिा कंगोऱ्यासारखा पाप द्रा; प्राकणूिील 
अिेक पोकळ्याभोविी वढूेि राहणारा द हेरी पाप द्रा. 

 
cristate िुिेबाज; िुिेदाि; गुच्छल 

ि रा असलेले; उदा. मयूरनशखा (Celosia cristata L.) या विस्पिीच्या शेंड्यावर (टोकास) 
असलेल्या ि ऱ्यासारखा फ लोऱ्याम ळे हे िावं पडले. 

 
crooked वाकडाणिकडा 

अिेक नठकाणी वाकडे वाढलेले; उदा. खोड. 
 
crop पीक 

नवशषे प्रकारे वाढनवलेल्या विस्पिींिा समूह; उदा. धान्ये; फळझाडे; फ लझाडे. 
 
cross (१) स्वस्स्िक णचन्ह; (२) संकि प्रजा; संकिज 

(१) बेरिेकनरिा वापरलेले अनधक निन्ह; ग नणले निन्ह; फ ली; स्वन्स्िक निन्ह; (२) दोि नभन्न 
िािी सकवा प्रकार यािेंपासूि निर्ममलेली प्रिा (संिनि); पहा hybrid, cruciform. 

 
cross breed (१) संकि; (२) संकिज 

(१) दोि िािींच्या सकवा प्रकाराचं्या व्यक्त्त्तीि (सिीव) प्रिोत्पादि घडविू आणणे; (२) घडविू 
आणलेली सिंिी. 

 
cross fertilization पिफलन 

एकाि िािीच्या पण दोि नभन्न व्यक्त्त्तींच्या सकवा प्रकाराचं्या प्रिोत्पादक कोनशकािंा संगम. 
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cross over (crossing over) पािगणि 

कोनशकेच्या न्यिूीकरण नवभागणीि दोि समिाि रंगसूते्र काही वळे सपंकस  साधूि परस्पराचं्या 
काही भागािंी अदलाबदल (नवनिमय) करिाि त्यावळेी पूवीच्या त्यावरील घटकाचं्या नवनशि 
संिािील माडंणी बदलूि िवीि होणाऱ्या फेरवाटणीिी (िवीि माडंणीिी) प्रनक्रया; पहा 
chiasma; linkage. 

 
cross pollination पिपिागि 

फ लझाडाच्या एका िािीच्या फ लािील परागकण त्याि िािीच्या द सऱ्या विस्पिीच्या फ लािील 
स्त्री–केसराच्या टोकावर (सकिल्कावर) पडण्यािी (टाकण्यािी) प्रनक्रया. 

 
cross section (transverse section) अवच्छेद 

आडवा छेद; अवयवाच्या लाबंीशी काटकोिाि घेिलेला काप. 
 
crown (१) मुकुट; (२) मार्ा; डेिा 

(१) कारा या शवैलाच्या प्रिोत्पादक अवयवािे, (अंद काशयािे) टोकावरील कोनशकािंा समूह. 
(२) वृक्षाच्या खोडावरील सवस शाखा व पािािंा समहू; हा अधसगोलाकार, गोलाकार सकवा 
स्िूपासारखा असिो. 

 
crown graft खंुटी कलम 

िनमिीि असलेल्या एका झाडाच्या ख ंटाि द सऱ्या झाडािी ख ंटीसारखी लहाि पािर बसविू 
केलेले कलम. 

 
cruciate (cruciform; cross-shaped) कू्रसाकाि; स्वस्स्िकाकृणि 

स्वन्स्िक सकवा गनणिािील अनधक (बेरिेच्या) निन्हाप्रमाणे आकार असलेला; उदा. मोहरीच्या 
फ लािा प ष्ट्पम क ट. 

 
Cruciferae (Brassicaceae) मोहिी (सिपप) कुल; कु्रणसफेिी (ब्रणॅसकेसी) 

मोहरी (सषसप), कोबी, िवलकोल, म ळा इत्यादी निदनलनकि फ लझाडािें क ल. यािा अंिभाव 
बेसींिी अनहफेि गणाि (पॅपवॅ्हरेलीझ), बेंथमॅ व हूकर यािंी पराएटेलीझ गणाि व हनिन्सि यािंी 
क्र नसफेरेलीझ सकवा मोहरी (सषसप) गणामध्ये केला आहे. प्रम ख लक्षणे : ओषधीय विस्पिी; साधी 
एकाआड एक पािे; िि भागी, स्वन्स्िकाकृनि, नियनमि, अवसकि, निसलगी फ ले; केसरदले 
सहापकैी िार लाबं; दोि ि ळलेल्या सकिदलाचं्या ऊध्वसस्थ सकिप टाि िटविी बीिकनवन्यास व 
छद्मपटलाम ळे दोि कप्पे; फळ श ष्ट्क (साषसप) व दोन्ही नशवणीवर िडकणारे, अिेक बीिी. पहा 
siliqua; parietal; replum. 

 
crumpled वणलवंि 

कळीमध्ये स रक िलेले (वडे्या वाकड्या घड्या पडलेले); पणसवलिािा एक प्रकार; उदा. कोबीिी 
पािे. 
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crust (rind, shell) कवच; पुट 

खपलीसारखा कठीण पाप द्रा. 
 
crustaceous (crustose) कवची 

िाठर व नठसूळ (पािे); दगडास सकवा झाडाच्या सालीस निकटूि सपाट कविासारखे वाढलेले; 
उदा. काही धोंडफूल विस्पिी. 

 
Cryptogamia (Cryptogamae) अबीजी वनस्पणि णवभाग 

कायक विस्पिी, शवेाळी, िेिाभ पादप इत्यादी विस्पिींिा अंिभाव असलेला (ि न्या 
वगीकरणाप्रमाणे) गट; यािील प्रिोत्पादक इनंद्रयािं केसरदले, सकिदले, फळ व बीि यािंा 
संपूणस अभाव असिो; िथानप काही िेिाभ पादपािील लघ बीि कपणे व ग रुबीि कपणे यािंी ि लिा 
केसरदले व सकिदले यािेंशी करिा येिे. यािील विस्पिींिी सपूंणस मानहिी उपलब्ध िव्हिी 
त्यावळेी ससलग प्रिोत्पत्ती गढू मािूि या सवांिा ‘गूढय निक’ या अथािे शास्त्रीय िाव नदले गेले. 

 
crystal स्फणटक 

खनिि अथवा काबसिी पदाथांिे घिावस्थेिील पैलूदार स्वरूप (संरििा); उदा. कॅन्ल्शयम 
काबोिेट; कॅ. ऑक्त्झेलेट; खडीसाखर; मोरिूद, इ. 

 
crystalloid स्फणटकाभ 

रवाळ स्वरूप; स्फनटकासारखे; यानवरुद्ध कनलल स्वरूप असिे. उदा. बदाम, एरंड, मका याचं्या 
बीिािील अन्नसाठ्यािील प्रनथिकण; पहा colloid. 

 
cucullate स्फणटकाकृणि; स्फटायुक्त्ि 

िागाच्या फणाप्रमाणे; फणा (फडी) असलेला; उदा. एका िलिेिाच्या पािाप्रमाणे (Salvinia 
cucullata Roxb). 

 
Cucurbitaceae ककप टी (काकडी) कुल; कुकर्धबटेसी 

लालभोपळा, काकडी, कसलगड, टरबूि, इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल यािा समावशे 
बेंथमॅ व हूकर यािंी कृष्ट्णकमळ गोत्राि (पॅनसफ्लोरेलीझ), एंग्लर व प्रॅँटल यािंी ककस टी गणाि 
(क कर्मबटेलीझ), बेसींिी लोझेलीझ गणाि व हनिन्सििी ककस टी गणाि केलेला आढळिो. प्रम ख 
लक्षणे : बह िेक सवस प्रिािय क्त्त्त ओषधीय वलेी; साधी, एकाआड एक, हस्िाकृिी नशरा असलेली 
पािे; अरसमात्र, अनपसकि बह धा आकषसक, नपवळी सकवा पाढंरी, एकसलगी, एकाि झाडावर 
असणारी फ ले; बह धा संविस व प ष्ट्पम क ट पंिभागी, ि ळलेले, घंटाकृिी; केसरदले ३ सकवा ५; 
परागकोश बह धा ि ळलेले; िीि ि ळलेल्या सकिदलाच्या अधःस्थ सकिप टाि एक कप्पा व 
िटविी अिेक बीिके; मृद फळ; पहा pepo. 

 

culm संणधक्षोड; साधेंदाि खोड 

बह धा पोकळ सकवा भरीव, शाखा िसलेले व पेरी घि व स्पि असलेले खोड; उदा. ऊस, बाबं,ू 
मका इ. 
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cultivable कृणियोग्य 

लागवडीस योग्य (सोयीिे; फायद्यािे). 
 
culture संवधपन 

नवशषे प्रकारे कृनत्रम वाढ करण्यािी प्रनक्रया. 
 
cuneate (cuneiform) शंक्वाकृणि; कीलाकाि 

पािरीसारखे सकवा लाबंट नत्रकोणासारखे असूि िळाशी टोकदार; उदा. गोंडाळािी पािे. 
 
cup-shaped चिकाकृणि 

वाटी सकवा पेला यासारख्या आकारािे; उदा. ग लाबािे प ष्ट्पासि; काही कवक. 
 
cupule चणिका; वाणटका 

लहाि वाटीसारखा अवयव; उदा. ओक (बंि)च्या फळाच्या (विूंफळ) िळाशी असलेले 
छदावरण; काही िालवृक्षाचं्या फळाचं्या िळाशी पनरदलािें आवरण; उदा. िारळ. 

 
Cupuliferae चणिका कुल; क्त्युप्युणलफेिी 

ि न्या वगीकरणाप्रमाणे (बेंथमॅ व हूकर) ओक (बंि), िेस्टिट, बीि इत्यानद निदनलनकि 
विस्पिींिे क ल. यािा अंिभाव बिं (ओक) गणाि सकवा क्वर्मसफ्लोरीि केला िाि असे. एंग्लर व 
प्रँटल यािंी या क लाला गणािा (फॅगेलीझ) दिा नदला आहे व भिूस क ल (बेट्य लेसी) आनण ओक 
क ल सकवा बिं क ल (फॅगेसी) अशी दोि क ले त्याि समानवि केली आहेि. अनलकडे फॅगेसी 
म्हणिेि िनषका क ल (क्त्य प्य नलफेरी) असे माििाि. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष व क्ष पे; साधी उपपणे 
असलेली एकाआड एक पािे; ििकनणश फ लोरा; एकसलगी, पण एकाि झाडावर, एक 
पनरदलमंडल सकवा िेही िसलेली फ ले; दोि सकवा िीि अधःस्थ सकिदलाचं्या सयं क्त्त्त 
सकिप टाि प्रथम दोि सकवा िीि कप्पे व प्रत्येकाि एक सकवा दोि बीिके; कपाली फळाि एकि 
अप ष्ट्क बीि. सपक्ष फळ (बीि); बीि, ॲल्डर, हॅझेल, हॉिसबीम, ओक या सवांिा येथे समावशे 
आहे. पहा Amentiferae, Fagaceae. 

 
curcumine हणिद्राद्रव्य 

िनमिीिील हळदीच्या खोडािीलप्रम ख नपवळे द्रव्य; (Curcuma longa L. = हळद). 
 
curvature वक्रिा; वलन 

वाकडेपणा; वळण; बाक. 
 

movement of curvature वक्रिाजन्य हालचाल 

वळल्याम ळे घडूि आलेली हालिाल; उदा. खोडािे सकवा म ळािे टोक िेिकाम ळे वळूि खाली, 
वर सकवा बािूस वाढिे; कळी उमलणे; फूल नमटणे सकवा उघडणे. 
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curved (bent) वक्र 

वाकलेले, वाकडे; उदा. काही झाडावरील (उदा. विे, बोर) काटे. 
 
cushion पुलवृंि 

पािाच्या देठािा िळास असलेला फ गीरभाग; यािील कोनशकाचं्या आक ं िि वा प्रसरणाम ळे 
पािािे पािे वरखाली होिे; उदा. िरवड, लािाळू इ. 

 
cushion plant उपधान वनस्पणि 

िनमिीिवळच्या अिेक फादं्या एकत्र येऊि वाढल्यािे उशीसारखा (अधसगोल) आकार प्राप्ि 
झालेली विस्पिी; उदा. सायलीि एकॉलस; काही शवेाळी. 

 
cusp कंटक; काटा 
 

cuspidate कंटकाग्र 

शेंड्यास सकवा टोकास िीक्ष्ण काटा असलेले; उदा. घायपाि, य का यािंी पािे. 
 
cuticle उपत्वचा; क्त्यणूटकल 

क्त्यूनटि द्रव्यािा लेप. 
 
cutin क्त्यणूटन 

मेदनवनशि द्रव्य; यािा पािळ लेप पािावर असूि एक िकानकि, पािाला अपायस पण प्रकाशाला 
पायस असे संरक्षक आच्छादि बििे; उदा. आंबा. 

 
cutinisation (cuticularisation) क्त्यणूटनीभवन; उपत्वचाभवन 

क्त्यूनटििा लेप बसण्यािी प्रनक्रया; मूळ कोनशकावरणाि क्त्यूनटि द्रव्य नमसळूि त्यािा थर 
बिण्यािी प्रनक्रया. 

 
cutting णछन्नकाडं; छाटकलम 

निविं खोड अथवा फादंी यािंा कापूि काढलेला ि कडा; मूळच्या विस्पिीपासूि िशीि िवीि 
विस्पिी बिनवण्याकनरिा हा ि कडा (कलम) उपय क्त्त्त असिो; उदा. ग लाब, िास्वदं, कण्हेर, इ. 

 

 
Cynophycae (Blue-green algae) नीलहणिि शैवल वगप; सायनोफायसी 
Cynophyta नीलहणिि शैवल णवभाग; सायनोफायटा 
पहा Blue-green algae. 

 
cyathium चिकरूप 

फ लोऱ्यािा (प ष्ट्पबंधािा) एक प्रकार; पेल्यासारख्या छदमंडलाि बह धा केसरदलािे पाि गट व 
मध्यभागी एक लहाि दाडं्यावर िीि सकिदलािा िीि कप्पी सकिप ट असिो; प्रत्येक केसरदल 
एक सच्छद प -ंप ष्ट्प व सकिप ट एक स्त्री-प ष्ट्प माििाि; छंदमंडलावर अिेक मध प्रसपड कधी कधी 
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असिाि; उदा. पाििेटी, शरे, शेंड, इ. एरंड क लािील नकत्येक विस्पिींि (य फोर्मबया वशं) हा 
फ लोरा (क्वनिि रूपािंनरि) आढळिो. 

 
Cycadales सायकस गि 

पहा cycadaceae 
 
Cycadaceae (Cycads) सायकॅडेसी; सायकस कुल 

प्रकटबीि विस्पिींपकैी सायकस, झानमया, नदऊि इत्यादींिे क ल; अनलकडे िवीि 
वगीकरणपद्धिीि यािंा अिंभाव एका नवभागाि (सायकॅडोफायटा) केला िािो; िर काहींिी 
सायकॅडेलीझ असा गण मािला आहे; त्याि नवल प्ि व नवद्यमाि विस्पिी समानवि केल्या आहेि. 
प्रम ख लक्षणे : फार प्रारंनभक बीिधारी विस्पिी; काही िीवाश्मरूपाि िर काही निविं विश्रीि 
आढळिाि; बह वषाय,ू अशानखि, गं्रनथल सकवा स्िंभासारखे खोड व त्यावर िेिासारखा पण 
मोठ्या नपसासारख्या पािािंा झ बका; िर व मादी वृक्ष नभन्न; िर वृक्षावर लघ बीि कपणे शकं्वाकृिी 
फ लोऱ्याि परंि  ग रुबीि कपणे स टी, पािासारखी अथवा रूपािंनरि आनण शकूंवर एकत्र; 
ग रुबीिके उघडी; रेि के िलिशील; पराग (लघ बीि के) वाय प्रसानरि; परागण बीिकरंध्रावर 
होिे. बीिावर कठीण सकवा मासंल आवरण आनण बीिाि एक सकवा अिेक गभस. 

 
Cycadofilicales बीजी नेचे गि; सायकॅडोणफणलकेणलझ 

पहा Pteridospermae 
 
Cycle (whorl) मंडल; चक्र 

अिेक अवयवािें वि सळ; काही फ लाि प ष्ट्पदलािंी बह दा िार मंडले असिाि; काही खोडावर 
पािािंी (उदा. खडशरेणी; सािवीण) िर काहीवर फादं्यािंी (उदा. कारा व एनक्वसीटम) मंडले 
असिाि. पहा spiral. 

 
cyclic (whorled) चक्रीय; मंडणलि 

वि सळाकार, िक्राकार सकवा मंडलाकार (माडंणी). 
 
cyclosis (streaming) भ्रमि 

कोनशकावरणाच्या आिील बािूस िालू असलेली निविं द्रव्यािी (प्राकलािी) प्रवाहरूपी 
हालिाल. नियनमि प्रकारे प्रदनक्षणा करणे, पनरगमि (rotation) अथवा अनियनमिपणे इिस्ििः 
सकवा प्रकलाभोविी नफरणे, अनभसरण(circulation). 

 
cylinder णचिी; दंडगोल 

गोलसर दंडाप्रमाणे आकारािा (अवयव); उदा. बह िेक खोडे, देठ; फ लािें व फ लोऱ्यािे दाडें 
(अक्ष). 

 
cylindric णचिीय; दंडगोलाकृणि 

गोलसर दाडं्याप्रमाणे; उदा. ऊस, वळूे इत्यादींिे खोड. 
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cymba पोय; पोि 

िावसेारखा, कठीण, दीघसकाल राहणारा महाछद; उदा. काही िालवृक्ष; पहा spathe. 
 
cyme वल्लिी 

फ लोऱ्यािा एक प्रकार; अक्षाच्या शेंड्यावर फूल आल्यािे प ढे वाढ ख ंटिे; केव्हा त्याच्या बािूस 
दोि िवीि अक्ष येऊि त्यािंीही फूल आल्यािे वाढ ख ंटिे व िीि फ लािंी साधी वल्लरी बििे; उदा. 
मोगरा; कधी बािूच्या दोि अक्षावर फूल येऊि प िरनप त्याचं्या दोन्ही बािूस फ ले येऊि प न्हा िोि 
प्रकार काही वळे िालिो. उदा. पानरिािक; वल्लऱ्या अिेक प्रकारच्या असिाि. पहा uniparous, 
biparous helicoid; scorpioid. 
 

cymule लघुवल्लिी 
लहाि वल्लरी. 

 
Cyperaceae (Sedges) मुस्िक (मुस्िा; मोर्ा) कुल; सेजीस; सायपेिेसी 

लव्हाळा, मोथा, क ं दा, किेरा इत्यादी गविासारख्या नदसणाऱ्या एकदनलनकि विस्पिींिे क ल; 
यािा समावशे िृण क लाबरोबर िृण गणाि (गॅ्रनमिेलीझ) केला िािो. हनिन्सि यािंी मात्र म स्िक 
गण (सायपेरेलीझ) स्विंत्र करूि त्याि म स्िक क ल समानवि केले आहे. िृणक लाशी यािे 
आप्िभाव असूि अिेक लक्षणािं दोन्ही क लािं साम्य आहे. प्रम ख लक्षणे : म स्िक क लाि खोड 
भरीव व नत्रधारी; पािे िीि रागंािं; निन्व्हकाहीि पािािें िळ खोडाशी पूणसपणे वढेिाि; पनरदले 
केसाप्रमाणे व फ ले दोन्ही क लाि ि सािंी संरनक्षि असिाि; िसेि िी अवसकि व एकसलगी; 
केसरदले िीि; सकिदले दोि सकवा िीि पण सकिप टाि एकि कप्पा व बीिक; श ष्ट्क व एकबीिी 
फळाि बीिावरण फलावरणापासूि अलग; पहा Gramineae. 

 
cyphella णनगर्धिका 

दगडफ लाच्या पृष्ठभागाि खोलवर असलेला व शवैल कोनशकािंी निर्ममिी करणारा पेल्यासारखा 
अवयव; पहा Lichens. 

 
cypsela संकृत्स्न 

श ष्ट्क, एकबीिी, ि िडकणारे, पािळ फलावरण व बीिावरण एकमेकापंासूि अलग असलेले, 
अधःस्थ व दोि सकिदलापंासूि बिलेले फळ; उदा. सूयसफूल, सहदेवी, एकदाडंी, ओसाडी, 
करडई इ. 

 
cyrrhus (tendril) प्रिान; िािा 

िणावा; बारीक दोऱ्याप्रमाणे, आधाराला ग ंडाळूि धरण्यास उपय क्त्त्त, असा संवदेी अवयव सकवा 
िशा अवयवाि रूपािंर झालेला द सरा प्रम ख अवयव (खोड, पाि, उपपणस, फ लोऱ्यािा अक्ष, इ.); 
उदा. द्राक्षवले, मोरवले, वाटाणा, कळलावी, अँनटगोिॉि, भोपळा इ. 

 
cyst कोष्ठ 

बंनदस्ि पोकळी; लहाि बंद नपशवीसारखा अवयव. 
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cystolith खणटकापंुज 

ि िखडीच्या कणािंा झ बका; उदा. वडाच्या पािाच्या अनपत्विेिील कोनशका. 
 
cytase सायटेज 

िूलीरावर (सेल्य लोिवर) नक्रया करणारे नविंिक सकवा काबसिी निदेशक; अिेक नबया रुििािा 
हे नक्रयाशील असिे. 

 
Cytochemistry कोणशकािसायनशास्त्र 

कोनशकेच्या सवस भागासंबधंीिे रासायनिक ज्ञाि. 
 
cytogamy कोणशकायुणि; कोणशकासंगम 

दोि कोनशकािंा सपूंणस सयंोग. 
 
cytogenesis कोणशकाजनन 

कोनशकािंा उगम व नवकास. 
 
Cytogenetics कोणशकाजननणवज्ञान, कोणशकाआनुवंणशकी 

कोनशकानवज्ञाि व कोनशकाििि या दोन्हींच्या सबंंधी उपलब्ध ज्ञािािे कोनशकेिील भागािें व 
ग णधमािे नपढ्ाि नपढ्ा अि हरण कसे होिे हे ज्ञाि देणारी शाखा. 

 
cytokinesis पणिकल-णवभाजन 

कोनशकेिील पनरकलािी (प्रकलादीनशवाय इिर सिीव द्रव्यािी) नवभागणी. 
 
Cytology कोणशकाणवज्ञान 

कोनशकेिा आकार, संरििा, नवभागणी इत्यादी सवस मानहिीिी ज्ञािशाखा. 
 
cytoplasm पणिकल; कोणशका (पेशी) द्रव्य 

कोनशकेिील प्रकल, प्राकलकण  सकवा अशी नवनशि कोनशकागंके सोडूि इिर सिीव व अधसघि 
कनलल द्रव्य. 

 
cytoplasmic fibres पणिकल-िंिू 

कोनशका-नवभागणीि सहि नदसूि येणारे पनरकलािे सूक्ष्म धागे. 
 
cytoplasmic inheritance पणिकलानुहिि 

प्रकलािारे कोनशकेिे (सकवा व्यक्त्त्तीिे) बह िेक ग ण प ढील नपढीि उिरिाि, िथानप काही 
पनरकलािारेही उिरि असाव े असा प रावा नमळाल्यािे िी उपपत्ती स्वीकृि झाली आहे व येथे 
अनभपे्रि आहे. 
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D 
 
daily period of growth दैणनक वधपनभेद 

दर िोवीस िासाि होणारा वाढीिील िढ-उिार. 
 
Darwinism डार्धवनवाद; डार्धवनची उपपणि 

िैसर्मगक निवडीच्या िंत्राि सार िवीि िािींिी निर्ममिी; स्पिीकरण : सवस सिीवािंी संख्या 
भनूमनिश्रेणीिे वाढिे, परंि  िीविावश्यक वस्िू मयानदि असल्यािे त्या प्राप्ि करूि घेण्यास 
सिीवामंध्ये स्पधा होिे (िीविाथस कलह); सिीवामंध्ये सबल व द बसल असे भेद निसगसिःि 
असिाि; साहनिकि स्पधेमध्ये सबल यशस्वी होऊि द बसल िाश पाविाि, म्हणिेि िगण्यास 
लायक अशा सबलािंी सृिीकडूि निवड केली िािे. ज्या भेदामं ळे सबल यशस्वी होिाि िे भेद 
आि वानंशकिेम ळे िवीि नपढीि उिरिाि, िीव्रिर होि िािाि व काही िवीि फायदेशीर भेदही 
नदसूि येिाि; यािेंही अि हरण होऊि व असा प्रकार शकेडो नपढ्ाि िालू राहूि िवीि 
ग णधमसय क्त्त्त सिीव निमाण होि िािाि; हानिकारक भेद पण असिाि व िवीि येिाि, परंि  िे 
धारण करणाऱ्या व्यक्त्त्ती द बसल ठरूि िवीि संििीिी परंपरा फार काल िालू ठेवीि िाहीि. या 
प्रकारे सवस सिीव साध्या समाि पूवसिापंासूि उत्क्रािं झाले असूि िे पनरविसिीय आहेि व सध्या 
आहेि िसे पूवी एकेवळेी एकदम निर्ममलेले िाहीि. 

 
Daughter-axis जन्याक्ष 

एका अक्षापासूि उद्भवलेला िवीि उपाक्ष. 
 
Daughter-cell जन्य-कोणशका; जन्य-पेशी 

मूळच्या एका कोनशकेपासूि िन्मलेली िवीि कोनशका; मूळिी कोनशका ‘मािृकोनशका’ ठरिे. 
 
daughter chromosome जन्य िंगसूि 

मूळच्या रंगसूत्रापासूि बिलेले िवीि रंगसूत्र. 
 
day length णदनावणध 

नदवसािील प्रकाशपूणस काल. 
 
day-position णदनस्स्र्णि 

नदवसा उिेडी असलेली न्स्थिी; उदा. सिि, बाहवा इत्यादी झाडािंी पािे नदवसाच्या प्रकाशाि 
सपाट राहिाि; परंि  रात्री त्यािंी दले नमटूि लोंबिी राहिाि त्याला रानत्र-न्स्थिी म्हणिाि. 

 
decapitation णवमंुडकन 

नवशषे प्रकारिी छाटणी. 
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deciduous पणिष्ट्िु 

नवनशि ऋिूि सकवा वळेी आपोआप गळूि पडणारी; उदा. पागंारा, पळस, वड इत्यादींिी पािे; 
वडािी उपपणे, ग लाबाच्या पाकळ्या, इ. 

 
deciduous tree कदापिी वृक्ष, पानझडी वृक्ष 

पािे झडूि िाणारा वृक्ष; उदा. शाल्मली; ओक, पागंारा, साग, भिूस, खैरिाफा, इ. 
 
declinate आभनि 

प ढे सकवा खाली वाकलेले; उदा. काही फ ले, केसरदले, सकवा सकिले इ. 
 
decoloratus (discoloured) विपहीन; णवविप; िंगहीन 

 
decolouration विपनाश; णविंजन 

रंगद्रव्यािा िाश होणे अथवा करणे. 
 
decompound बहुदणलि; बहुदली 

िीिपेक्षा अनधकवळेा पूणसपणे, पािािे पािे नवभागूि बिलेले संय क्त्त्त पाि; उदा. गािर, शवेगा. 
 
decorticated वल्कहीन 

साल काढलेले; मध्यत्विेपासूि बाहेरिा भाग सोलूि काढलेले (उदा. खोड); पहा girdling. 
 
decumbent पा्ािोही 

िनमिीवर सरपट वाढूि टोकास वर वळलेले (खोड); उदा. प ििसवा. 
 
decurrent (running down) अधोगामी 

खोडास निकटूि पणसिलाच्या खाली काही अिंरावर वाढि गेलेले (पािे); उदा. गोरखम ंडी. 
 
decussate opposite जात्यसम संमुख 

समोरासमोर असलेल्या पािाचं्या िोड्या एकाआड एक (खोडाच्या) पेऱ्यावर, एकमेकाशंी 
काटकोिाि असण्यािा प्रकार; उदा. रुई, रेरु, नझनिया, कडू (Swertia decussate Nimmo. Ex 
Grah.) इ. 

 
dedoublement (doubling, chorisis) णिखंडन 

पािे सकवा प ष्ट्पदले याचं्या द भगंण्याम ळे त्यािंी संख्या द प्पट सकवा अनधकपट होणे; उदा. 
मोहरीच्या फ लािील केसरदले. 

 
deficiency न्यनूिा; िुणट; अभाव 

आवश्यक रासायनिक घटकािा अभाव; रंगसूत्राच्या टोकािा भाग िाहीसा होणे (लोप होणे); त्या 
भागाि िक स य ि िसिो; पहा centromere. 
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definite कंुणठि; मयाणदि 

अक्षािी मयानदि वाढ होण्यािा प्रकार; प ष्ट्पबंधाच्या (फ लोऱ्याच्या) अक्षािी वाढ फूल टोकास 
आल्यावर थाबंणे. 

 
definite inflorescence कंुणठि पुष्ट्पबंध 

पहा cymose. 
 
definitive nucleus अणंिम प्रकल 

फ लझाडाचं्या बीिकािील गभसकोशाि त्याच्या दोन्ही टोकाकंडूि आलेल्या एकेक एकग नणि 
प्रकलाच्या संयोगािे बिलेला एक निग नणि प्रकल; पहा diploid; haploid 

 
definitive host अतं्याश्रय 

िीवोपिीवी विस्पिींच्या अिेक आश्रय देणाऱ्या विस्पिींपैकी शवेटिा (निनिि). 
 
deflexed (reflexed) बणहनपि 

बाहेरच्या बािूस वाकलेले; उदा. संकेश्वरािी केसरदले. 
 
defoliation पिपत्यजन; पिपत्याग; पानगळ 

निसगसिः पािािंा त्याग करण्यािी (पािे गळण्यािी) प्रनक्रया. 
 
deformation णवरूपि; णवकृणि 

क रूपिा येण्यािी प्रनक्रया; रोग, िखम इत्यादी कारणामं ळे अवयवािंा अनित्य आकार येणे; उदा. 
पािे सकवा फळे वाकडीनिकडी होणे. 

 
deformity णवकृणि; णवदू्रपिा 

अनित्य आकार; नित्यस्वरूपाि बदल. 
 
degeneration अवनणि; ऱ्हसन; अपकिप 

निकृिपणा येण्यािी प्रनक्रया; नवनशि अवयवािंील कायसक्षमिा व त्यािें मलूस्वरूप याि कमीपणा 
येणे; एखादी नपढी व िािी क्रमािे निकृि होि िाणे; उदा. पािाऐंविी खवले येणे; 
िलविस्पिीिील संरििेि काही भागािंा (उदा. वाहक संि, कानठण्य, इ.) अंशिः लोप 
होण्यािी घटिा. 

 
degradation पिागणि; प्रणिगमन 

पहा retrogression. 
 

dehiscence स्फुटन; स्फोट 

बीि काशय, बीि ककोश, परागकोश सकवा श ष्ट्क फळे यािंी आपोआप िडकण्यािी प्रनक्रया; उदा. 
शवेाळी; िेिे; बोंड, शेंगा इत्यादी फळे. 
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lateral dehiscence पार्ध्क स्फुटन 

बािूच्या निरीिूि सकवा भोकािूि फ टूि बी सकवा बीि के बाहेर पडण्यािा प्रकार; उदा. 
एनक्वसीटमिा बीि ककोश; काही िेिािें बीि ककोश; बह िेक परागकोश (िास्वदं; धोत्रा); 
मोहरीिी फळे व वाटाण्याच्या शेंगा; भेंडी सापसंद यािंी फळे. 

 
dehiscent स्फुटशील; फुटीि 

आपोआप िडकणारे (अवयव); उदा. फळ, बीि ककोश, इ. 
 
dehydration णनजपलीकिि 

पदाथािील पाणी काढूि टाकण्यािी प्रनक्रया. 
 
deletion लोप; उच्छेद; वगळिे 

रंगसूत्राच्या मधल्या भागािा िाश होण्यािी प्रनक्रया; याि िक स य ि िसिो. 
 
delimitation पणिच्छेदन 

निनिि मयादा घालूि काही भाग वगेळा करणे; उदा. एखाद्या कोनशकेिील प्राकलािा काही भाग 
नवनशि कायाकनरिा मध्ये पडदा घालूि वगेळा करणे. 

 
delimited पणिणछन्न 

वर वणसि केल्याप्रमाणे वगेळा केलेला (भाग); उदा. शवैले, कवक. 
 
deliquescent (१) बहुशाणखि; (२) णचघळिािा 

(१) िनमिीवर वाढणाऱ्या प्रम ख अक्षावर [खोडावर] काही उंिीवर अिेक फादं्या असलेली 
विस्पिी; उदा. वड 
(२) हविेील ओलावा शोषिू काहीसा अधसवट नवरघळि िाणारा अवयव; उदा. काही कवक; 
काहींच्या फ लािील पनरदले; उदा. केिा; इकॉर्मिया इ. पहा Phallaceae. 

 
dendroid शाणखि; वृक्षाभ 

वृक्षासारखा; अिेक शाखा असलेला. 
 
dendrology वृक्षणवज्ञान 

वृक्षासंबंंधीच्या मानहिीिी ज्ञािशाखा. 
 
denitrification णवनायरीकिि 

िायरोििय क्त्त्त पदाथािील अपघटिाम ळे िायरोिि वगेळा होऊि िाणे. 
 

de novo नवीन; नूिन 

पूवी असलेल्यापासूि िसूि, पूणसपणे िवी उत्पत्ती. 
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dentate प्रदंिुि; दंिुि; सिलदंिी 
बाहेरच्या बािूस टोके असलेले दािे असणारी (कडा सकवा नकिार); उदा. सशगाडा. 

 
denticulate लघुदंिुि 

बाहेर टोके असलेले पण लहाि दािे असणारी (नकिार). 
 
depressed अवनि 

झ कलेला सकवा खाली दबलेला (भाग). 
 
dermatogen (protoderm) त्वचाजनक 

खोड अथवा मूळ याचं्या टोकास असलेल्या व सिि वाढ िालू असलेल्या भागािील सवाि बाहेरिा 
कोनशकािंा थर; यापासूि अनपत्विा बििे. पहा protoderm. 

 
dermis त्वचा 

कोनशकािंा थर; पहा epidermis, hypodermis, endodermis, इ. 
 
descending axis अविोही अक्ष 

खाली वाढि िाणारा विस्पिीिा आस. 
 
descending ovule अविोही बीजक 

सकिप टाच्या बािूच्या सभिीि उगम पाविू खाली वाढि गेलेले बीिक. 
 
descent (१) अविोह; (२) अवििि 

(१) भमूीि सकवा भमूीकडे खाली वाढण्यािी (वाहण्यािी) प्रनक्रया. (२) एका नपढीिूि द सरी नपढी 
याप्रमाणे िालू राहणारा क्रम. 

 
doctrine of common descent सामान्य अवििि णसिािं 

सवस सिीव सारख्याि व प्रािीि (प्रारंनभक) पूवसिापंासूि क्रमाक्रमािे बदल होि िाऊि 
सद्यन्स्थनिप्रि आले आहेि अशी सिीवाचं्या उत्पत्तीिी (क्रमनवकासािी) उपपत्ती; पहा evolution. 

 
descent of sap िसाविोह 

विस्पिींच्या शरीरािील रस वरूि खाली उिरण्यािा प्रकार; पािाि निमाण झालेले अन्न ह्या 
प्रवाहाम ळे खोडाि व म ळाि येिे व त्यािा संिय होिो सकवा त्यािंी वाढ होिे. 

 
desert मरुभूमी; मरुस्र्ल 

रुक्ष प्रदेश; पाण्यािी कमिरिा, भयंकर उष्ट्णिा, कडाक्त्यािी थंडी, रेिाड सकवा खडकाळ िमीि 
इत्यादीम ळे विस्पिींच्या वढीस प्रनिकूल असा प्रदेश; उदा. गोबी, सहारा, कलहारी, ध्र व प्रदेश, 
कच्छिे रण इ. 
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desert flora मरुपादपजाि 

प्रनिकूल पनरन्स्थिीिही (वर वर्मणल्याप्रमाणे) वाढणाऱ्या विस्पिींिा समूह. 
 
desertion of host (lipoxeny) आश्रयत्याग 

ज्या सिीवावर आपली उपिीनवका िालू असिे निला नवनशि काली सोडूि अलग होण्यािी 
प्रनक्रया; उदा. अगसट. 

 
dessication आद्रपशोिि 

ओलावा काढूि घेण्यािी कृनि (प्रनक्रया). 
 
destarched णनिौकीकृि 

नवनशि अवयवाि असलेले िौकीर (स्टािस) िाहीसे केलेले अथवा त्यािे साखरेि रूपािंर करूि िे 
इिरत्र िेलेले. 

 
destructive metabolism (katabolism) अपचय; णवध्वसंक (भंजक) चयापचय 

संय क्त्त्त अन्नकणािें अथवा ऊिकािें अि क्रमे साध्या पदाथाि अथवा थोड्याफार िाशाि रूपािंर 
करण्यािी रासायनिक प्रनक्रया; उदा. रुिणाऱ्या नबया, बटाटे व ित्सम कंद अथवा म ळे. 

 
determinant णनधािक; गुिघटक (कािक) 

संििीि उिरणाऱ्या ग णािंी (लक्षणािंी) अगाऊ निनििी करणारा प्रिोत्पादक कोनशकेच्या 
(गंि काच्या) रंगसूत्रािंील घटक; यािे स्वरूप िि क प्रकारिे असिे; िि के व त्यािें रासायनिक 
स्वरूप याबद्दलच्या कल्पिा आिा काही अंशी निनिि झाल्यािे, वरील संज्ञा आिा फारशी प्रिाराि 
िाही; पहा gene. 

 
determinate (१) णनणश्चि; णनधाणिि; (२) कंुणठि 

(१) प ढे कोणिी घटिा, ऊिक, गात्र इ. होणार त्यािी अगाऊ निनििी. (२) टोकावरच्या 
फ लाम ळे मयानदि झालेल्या अक्षािा फ लोरा; वल्लरी. 

 
determinate growth णनणश्चि वधपन (वृणि) 

विस्पिींच्या कोणत्याही अवयवािी आधी निनिि झालेली अथवा मयानदि वाढ; याम ळेि प्रत्येक 
विस्पिींिे अवयव िािीधमाप्रमाणे ठरानवक प्रमाणािि वाढिाि. 

 
determination णनणश्चिी; णनधािि; णनिपय 

निनिि करणे; उदा. विस्पिीिे िाव (िी पूवी िोंदली असल्यास) व नििे वगीकरणािील स्थाि 
िक्की करणे. 

 
determination of sex ललगणनणश्चिी; ललगणनिपय 

भावी नपढीिील संििीच्या सलगभेदासंबधंी फलिापूवी अथवा फलिनक्रयेि घडूि येणाऱ्या घटिा; 
कोणत्या प्रनक्रयेम ळे िर सकवा मादी निमाण होईल याच्या अन्वषेणाम ळे नमळालेली मानहिी. 
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Deuteromycetes (Deuteromycetae; Fungi Imperfecti) अपूिप कवक वगप; ड युटेिोमायसेटीज 
(ड युटेिोमायसेटी) 

ज्याचं्या नवषयी पूणस मानहिी उपलव्ध िाही सकवा त्याचं्या प्रिोत्पादक अवयवासबंंधी पूणस कल्पिा 
येि िाही व त्याम ळे ज्यािंा इिर कवकवगाि अंिभाव करिा येि िाही अशा कवकािंा (काहीसा 
िात्प रिा) गट. पहा Eumycophyta. 

 
development णवकास; णवकसन 

प्राप्ि पनरन्स्थिीि सिीवाच्या सकवा त्याच्या एखाद्या अवयवाच्या प्रारंनभक अवस्थेपासूि िे 
पूणावस्थेपयंि होणाऱ्या बदलािी प्रनक्रया; यामध्ये संिरिात्मक प्रभेदि अनभपे्रि असिे. 

 
deviation णवचलन; अपगम 

ठरानवक अवस्थेपासूि सकवा नित्यन्स्थिीपासूि काही कारणाम ळे (उदा. भेदाम ळे) घडूि आलेला 
बदल. उदा. एखाद्या फळाच्या सकवा नबयाच्या वििाि सकवा आकारमािाि आनण नित्याच्या 
सरासरी वििाि सकवा आकारमािाि आढळलेला फरक. 

 
dextral (dextrorse, clockwise, right-handed) सव्य; दणक्षिाविप; उजवा 

पहा clockwise. 
 
dextral twiner सव्य वलणयनी; उजवी वेल 

पहा clockwise twiner. 
 
di- णि- 

दोि सकवा द प्पट या अथािा उपसगस. 
 
diad (dyad) युगुल; जोडी; िय 

उदा. निसयंोिी रंगसूते्र. 
 
diadelphous णिसंघ 

केसरदलािें दोि ि डगे (गट) असलेले; उदा. अगस्िा, वाटाणा याचं्या फ लािील केसरमंडले. 
 
diageotropic णक्षणिजानुवििंनी; भूपृष्ठानुविपनी 

नक्षिीिाशी सकवा भपूृष्ठाशी समािंर (आडवी) वाढि राहणारी सकवा ग रुत्वाकषसणाच्या रेषेशी 
काटकोिाि वाढणारी; उदा. म ळािी अगर खोडािी बािूिी फादंी; काहंी फ लािें देठ, पािे इ. 

 
diageotropism णक्षिीजानुविपन; भूपृष्ठानुविपन 

वर वणसि केल्याप्रमाणे वाढीिी प्रनक्रया सकवा प्रवृत्ती; ग रुत्वाकषसणाच्या िेििेम ळे दशसनवलेली (वाढ 
अनभपे्रि असलेली ) प्रनिनक्रया. 
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diagnosis प्रविपन 

लॅनटि भाषेि विस्पिीिे अनधकृि व आंिरराष्ट्रीय संकेिाि सार केलेले वणसि. 
 
diagonal plane किप-प्रिल 

फ लाच्या प ढच्या (प रि; खोडापासूि दूरच्या) व मागच्या (पि, खोडािवळच्या) बािूिूि िाणारी 
पािळी व ह्या पािळीस काटकोिाि छेदणारी पािळी ह्या ं दोन्हींच्या मधल्या कोिाला सारखी 
नवभागणारी निसरी पािळी. पहा anterior; posterior. 

 
diagrammatic representation िेखाकृणि प्रणिरूपि 

वस्िूिा, व्यक्त्त्तीिा सकवा अवयवािा आकार सकवा रििा रेषािंी दशसनवणारी आकृिी. 
 
diaheliotropic प्रकाशजात्यानुविपनी 

प्रकाशनकरणाशंी काटकोिाि वाढणारे; उदा. सामान्य (निपाश्वस) पािे. 
 
diaheliotropism प्रकाशजात्यानुविपन 

वर वर्मणलेली विस्पिींच्या काही अवयवािंी प्रनिनक्रया; उदा. पािािंी (सामान्यपणे) न्स्थिी. 
 
diakinesis चिुष्टयावस्र्ा 

प्रकलाच्या न्य िीकरण नवभाििािील मध्यावस्थेिील रंगसूत्रािंी अनंिम न्स्थिी; यावळेी समिाि 
रंगसूत्राचं्या िोड्या ियार होऊि त्याचं्या अधांिी आपल्या काही भागािंी अदलाबदल केलेली 
असिे, प्रकलावरण अद्याप नटकूि असिे व एकंदर रंगसूते्र िारीच्या संिाि असिाि. 

 
Dialypetalae (Polypetalae) मुक्त्िप्रदली गोि 

निदनलनकि विस्पिींिील संविस व स ट्या पाकळ्या असलेल्या फ लाचं्या विस्पिींिा एक गट; 
एका गोत्राि अिेक गण व क ले असूि वरील लॅनटि संज्ञा एंडनलकर व ि स्यू या 
विस्पनिशास्त्रज्ञािंी नदली आहे; पहा cohort (गोत्र). 

 
diandrous णिकेसिी 

फक्त्त्त दोि केसरदले असलेले; उदा. िाई, ि ई, इत्यादींिी फ ले. 
 
diaphragm अिंःपटल; मध्यपट 

शरीरािंगसि पािळ पडदा; उदा. कमळािा देठ. 
 
diarch णिसूि; णिसूिी 

खोड व मूळ याचं्या अिंरसििेि दोि नठकाणी आद्यप्रकाष्ठ असलेले (प्रकाष्ठ अगर रंभ). 
 
diarch stele णिसूि िंभ 

उदा. काही िेिे. 
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diastase (amylase) डायास्टेज 

िौनकरािे शकस रेि रूपािंर करणारे काबसिी निदेशक (नविंिक). 
 
disaster stage णििािकावस्र्ा 

समनवभाििाि रंगसूते्र नवभागूि कोनशकेच्या दोि टोकाकडे िाि असिािा (मध्यावस्था) त्याचं्या 
दोि िारकेसारख्या होणाऱ्या आकृिी. 

 
diastole प्रसिि 

िीवद्रव्यािील (प्राकलािील) संकोिशील नरन्क्त्त्तकािें (नरत्या िागािें) प्रसरण पावणे; पहा 
systole. 

 
Diatomaceae (Bacillariophyceae; diatomeae; Diatoms) किंडक कुल; डायाटोमेसी; 
बॅणसलॅणिओफायसी 

शवैल विस्पिींपैकी एककोनशक व एकावर द सरे डबीप्रमाणे (करंड्याप्रमाणे) बसणाऱ्या दोि 
(वाल कामय झाकणािे) सारख्या भागािें शरीर असलेल्या गोड्या सकवा खाऱ्या पाण्यािील सूक्ष्म 
विस्पिी. 

 
diatomaceous earth किंडकीय मृदा 

करंडक विस्पिींच्या मृि शरीरािी अवशषेरूप मािी (रेिी). 
 
dicarpellary णिलकज 

पहा bicarpellary. 
 
dicaryon प्रकलयुग्म 

एका कोनशकेच्या प्राकलाि असलेल्या दोि स्विंत्र प्रकलाचं्या सयंोगािा एक सयं क्त्त्त प्रकल, 
अथवा हे सिि िोडीिे पण अलग राहणारे दोि प्रकल; उदा. काही कवक (िाबंेरा). 

 
dichasial cyme (dichasium) णिशाख वल्लिी 

पहा biparous cyme. 
 
dichlamydeous द्व्यावृि 

संविस व प ष्ट्पम क ट अशी दोि पनरदलमंडले असलेले (फूल); उदा. सिि, बाहवा, ग लाब; पहा 
monochlamydeous, achlamydeous. 

 
dichogamy णभन्नकालपक्विा; असमपक्विा 

केसरदले व सकिदले एकत्र असूिही (एकाि फ लाि) एकाि वळेी पक्व ि होण्यािा प्रकार; याम ळे 
परपरागण अथवा असमय नि सहि साध्य होिे. फ लझाडाखेंरीि इिर विस्पिींच्या बाबिीिही ही 
संज्ञा वापरिाि. 
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dichotomous णिशाखी 
एका अक्षाच्या टोकािी कळी नवभागूि दोि अक्ष वाढिाि व प ढे त्या प्रत्येकािी वाढ िशाि प्रकारे 
होिे; उदा. नडन्क्त्टओटा शवैल; नरन्क्त्सया शवेाळी; केवडा; शखंप ष्ट्पी (Canscora sp.); भोकर 
(Cordia dichotoma Forst.) इ. 

 
dichotomy णिशाखाक्रम; णिपदशाखाक्रम 

प्रम ख खोडाच्या टोकास वाढ थाबंूि, बािूच्या बगलेिूि दोि फादं्या (अक्ष) वाढूि व त्याि पद्धिीिे 
वाढ िालू राहूि शाखानवस्िार होण्यािा प्रकार. 

 
false dichotomy छद् मी (आभासी) णिशाखाक्रम 

अक्षावरिी शेंड्यािी कळी निसगसिः सकवा अपघािािे िाश पावल्यािे बािूच्या दोि शाखा प ढे वाढूि 
व यािीि प िरावृत्ती होऊि झालेली निशाखाय क्त्त्त माडंणी; शेंड्यावर फूल येऊिही वाढ ख ंटिे व 
बािूच्या उपाक्षािंी वाढ होिे; हाि प्रकार प िः प िः होऊि निशाखाबधं होिो; उदा. ग लब श, 
करवदं, खैरिाफा, हाडमोड (viscum album L.). 

 
diclinous णवभक्त्िललगी 

िर व मादी हे दोि प्रकारिे प्रिोत्पादक अवयव एकत्र (एका फ लाि) िसणारे (फूल); उदा. 
मका, एरंड, काकडी इ. पहा unisexnal; imperfect. 

 
dicliny णवभक्त्िललगिा 

वर वणसि केलेला प्रकार अथवा न्स्थिी. 
 
Dicotyledoneae (Dicotyledons) णिदणलणकि वनस्पणि वगप 

बीिामध्ये दोिि दनलका (गभावस्थेिील पािे) असलेल्या विस्पिींिा मोठा गट; यािा अंिभाव 
फ लझाडामंध्ये (आवृिबीि विस्पिींच्या उपनवभागाि) करिाि; सामान्य भाषेि ‘निदल विस्पिी’ 
म्हणिाि. द सरा वगस एकदनलनकिािंा होय. पहा Monocotyledoneae; Angiospermae; 
Gymnospermae; Phanerogamae; cotyledon. 

 
dicotyledonous णिदणलणकि; णिबीजपिी 

दोि दनलका (डासळब्या) असलेले (बीि); उदा. पावटा. मोहरी, आंबा, इत्यादी. अशी बीिे 
असलेल्या सवस विस्पिींिा हेि नवशषेण सामान्यपणे लाविाि. ‘निदळ’अशी संज्ञा सामान्यपणे रूढ 
आहे. ह्या विस्पिींिी इिर प्रम ख लक्षणे : पािामंध्ये नशरािें िाळे; खोडाि सिि वाढणाऱ्या वाहक 
वृदंािे वि सळ; बह वषीय विस्पिीि नििीयक वृद्धी; फ लािील प्रत्येक मंडलाि ४–५ प ष्ट्पदले; फळे 
व बीिे नवनवध प्रकारिी. उदा. सिब, सपपळ, बाभळू, साग. 

 
dicotyledonous embryo णिदणलणकि गभप 

दोि दनलका (डासळब्या) असलेला गभस; पहा cotyledon 
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dictyostele जालिंभ; बहुलाद्यिंभ 

अिेक प्रारंनभक (साधे) रंभ असलेले; उदा. िेफ्रोलेनपस िेिा; पहा protostele. 
 
dicyclic णिचणक्रक; णिमंडणलि 

नवनशि प्रकारच्या प ष्ट्पदलािंी एकाऐविी दोि मंडले असणारे (फूल); उदा. मोहरीच्या फ लािील 
केसरमंडल; निनशगंधा (ग लछडी) च्या फ लािील पनरदले; नहरव्या िाफ्यािे फूल. 

 
didymous णिभक्त्ि 

(१) फलाशंाच्या िोड्या असलेले (फळ); उदा. धणे; निरे; अरसूळ (Canthium didymium 
Gaertn.); (२) दोि भाग असलेले; उदा. काही परागकोशखंड; उदा. सान्ल्व्हया. 

 
didynamous दीघपियी; द्व्योन्नि 

दोि लाबं व दोि आखूड केसरदले असलेले; उदा ि ळशीच्या फ लािील केसरमडंल; पािेरी, 
टोरेनिया. 

 
differentiated णवभेणदि 

आकार व संरििा याि नवशषे रीिीिे फरक (भेद) पडलेले (शरीर सकवा अवयव). 
 
differentiation प्रभेदन; णवभेदन 

शरीरािील नभन्न कायाला उपय क्त्त्त असे नभन्न संरििेिे व आकारमािािे घटक बिण्यािी प्रनक्रया; 
अवयवाचं्या नवकासाि ही प्रनक्रया प्रम खपणे आढळिे; संरििेि भेद वाढि िाणे हे येथे अनभपे्रि 
आहे. 

 
diffuse प्रसृि; णविळशाखी 

पसरूि वाढणारी विस्पिी. उदा. प ििसवा (Boerhaavia diffusa L.). 
 
diffusion णवसृणि; णवसिि 

विस्पिींच्या शरीराबाहेरील वाय,ू पाणी, िनमिीिील नवद्राव (त्यािील आयिे) इत्यादींिा भौनिक 
नियमािे होणारा शनरराि प्रवशे; नवनशि पनरन्स्थिीि त्यािें आिूि शरीराबाहेर येणे; पहा gland; 
stoma, hydathode, osmosois. 

 
digestive gland पचन प्रलपड; पचन गं्रणर् 

अन्नािे सात्मीकरण होण्यास त्यािे रूपािंर करण्याकनरिा उपय क्त्त्त द्रव पदाथस (उदा. नविंिक) 
स्त्रवणारे उपागं (संरििा, गं्रनथ, कोनशका, इ.); उदा. कीटकभक्षक विस्पिी. 

 
digestive sac पचनकोश 

म ळािूि त्यािी शाखा बाहेर पडि असिािा म ळाच्या सालीिूि बाहेर पडण्यािा मागस मोकळा 
करणारे (काही ऊिकािें पिि करणारे–रुपािंर घडनवणारे) शाखेच्या टोकावरिे आवरण; 
यामध्ये अिंस्त्विा व त्याबाहेरील काही ऊिकािंा समावशे होिो. 
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digitaliform हस्िाकृणि 

हािमोज्याप्रमाणे आकार असलेले; उदा. िीळ, सविवी, निलप ष्ट्पी (Digitalis purpurea) 
इत्यादींच्या फ लािें प ष्ट्पम क ट. 

 
digitate चपेटाकृणि 

बोटासह िळहािाप्रमाणे (पजं्याच्या) आकारािे; उदा. सावर, पूि, गोरखसिि इत्यादींिी सयं क्त्त्त 
पािे; भ ईकोहाळा (Ipomea digitata L.) 

 
digonous णिकोनी 

आडव ेकापल्यास दोि कोि नदसणारे; उदा. काही निवड ंग–प्रकारािंी खोडे. 
 
dihybrid-cross गुििय-संकि 

दोि वैकन्ल्पक ग णाचं्या िोड्यािंी नभन्न असलेल्या विस्पनिप्रकारािंा केलेला सकंर; याचं्या 
संििीस निसंकरि म्हणिाि; पहा allelomorphic; cross. 

 
dihybrid ratio णिसंकिज गुिोिि 

वर वणसि केलेल्या सकंर-प्रिेच्या प ढील नपढीिील अपत्यािें परस्पराशंी प्रमाण, मेंडेलच्या 
प्रयोगाि ९ : ३ : ३ : १ होिे. 

 
dihybridisation णिसंकिि 

वर सानंगिलेली ग णिय संकरप्रनक्रया (प्रयोग). 
 
dilation णवस्िाि; णवस्फािि 

प्रकाष्ठाच्या पनरसरािील मृदूिकाच्या कोनशकाचं्या नवभागणीम ळे प्रकाष्ठाि मधूि मधूि खंड 
पडल्याम ळे िे सवसि फ गण्यािा प्रकार. 
 

Dilleniaceae किंबळ कुल; डायलेणनएसी 
करंबळ, करमळ इत्यानद निदनलनकि विस्पिींिे क ल; एंग्लरच्या पद्धिीि यािा समावशे 
पराएटेलीझ गणाि व हनिन्सि यािंी यािा अंिभाव करंबळ गणाि (डायलेनिएलीझमध्ये) केला 
आहे. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष, झ ड पे कधी वर िढणारी; िाड एकाआड एक पािे व क ं नठि फ लोऱ्यावर 
निसलगी, अवसकि फ ले; संदले ३–५ सकवा अिेक व सर्मपल आनण फळावर सिि राहिाि; 
पाकळ्या ३–५ व स ट्या; केसरदले अिेक; िसेि सकिदले १ िे अिेक, स टी सकवा ि ळलेली व 
बीिकेही एक सकवा अिेक. मृद फळ सकवा पेनटकाफळ; सप ष्ट्क बीिावर बीिोपागं. 

 
dimerous णिभागी 

प्रत्येक मंडलाि दोिि प ष्ट्पदले असणारे (फूल); उदा. मोहरी. 
 
dimorphic णिरूप 

दोि आकाराि आढळणारे (अवयव; सिीव). उदा. काही िेिािंी पािे. 
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dimorphism णिरूपिा 
वर वणसि केलेला प्रकार; उदा. नबशकोप्रा. पहा heterostyly; trimorphic. 

 
dioecious णवभक्त्िललगी 

नभन्न सलगभेद दशसनवणारे अवयव (उदा. केसरदले सकिदले, अंद ककलश, रेि काशये. इ.) दोि 
नभन्न विस्पिीवर असणारी िािी; उदा. पपई; क ं क मवृक्ष; सायकस; कॉलेपा आनण कोनडयम या 
हनरि शवैलाचं्या काही िािी; एनक्वसीटम अवेन्से; इ. 

 
dioecism णवभक्त्िललगिा 

वर वणसि केलेला प्रकार. 
 
Dioscoriaceae आलुक कुल; डायॉस्कोणिएसी 

कणगर, गोराडू, कारंदा इत्यादी एकदनलनकि विस्पिींिे क ल. बेंथमॅ व हूकर यािंी पलाडं  गणाि 
घािले आहे. प्रम ख लक्षणे : वलेी; भनूमन्स्थि गं्रनथल खोड व म ळे; साधी, एकाआड एक पािे 
(िाळीदार नशरािंी ); नियनमि, एकसलगी, नत्रभागी, लहाि फ ले नभन्न विस्पिीवर असिाि; 
अधःस्थ सकिप टाि १–३ कप्पे व प्रत्येकाि २ बीिके; मृद फळ सकवा बोंड; सप ष्ट्क बी. 

 
diplo– णि 

िोडी या अथािा प्रत्यय. 
 
diplococcus णिगोलािु 

 
िोडीिे असणारे गोलाण  (गोल सूक्ष्मिंिू). 

 
diploidization णिगुिन 

कोनशकेिील रंगसूत्रािंी सखं्या द प्पट होण्यािी प्रनक्रया; एका एकग नणि प्रकलाऐविी दोि िशीि 
प्रकले एकत्र यणे. 

 
diplophase (diploid phase) णिगुणििावस्र्ा 

शरीरािील सूक्ष्म घटकािील (कोनशकािील) रंगसूत्रािंी संख्या द प्पट असलेली (नपढी) अवस्था; 
यालाि diploid generation (sporophyte generation) म्हणिाि. 

 
diplostemonous णिविपकेसिी 

दोि केसरमंडलापैकी बाहेरिी केसरदले पाकळ्याशी एकाआड एक असूि आिील पाकळ्यासमोर 
असिाि, अथवा बाहेरच्याशी एकाआड एक असिाि. पहा obdiplostemonous. 

 
diplo temony णिविप केसिावस्र्ा 

वर वर्मणल्याप्रमाणे संरििेिा प्रकार. 
 



 अनुक्रमणिका 

diplotegia द्व्यावृि बोंड 

अधःस्थ सकिप टापासूि बिलेले व सिि संविािे वढेलेले श ष्ट्क फळ; उदा. वलेिीिे फळ; कदसळ; 
आमर इ. 

 
diplotene णिसूिावस्र्ा; णडप्लोटीन 

न्यूिीकरणाच्या (प्रकलनवभािि) निसऱ्या अवस्थेि िाडी वाढलेल्या रंगसूत्राचं्या िोड्या 
प्रकलाच्या एका कोपऱ्याि िमण्यािी न्स्थिी; पहा leptotene, pachytene. 

 
diploxylic णिवृन्दक 

दोि सकवा अनधक वाहक वृन्द असलेला (अवयव); उदा. निलिी पािे. (Pinus longifolia 
Roxb.). 

 
Dipterocarpaceae शाल कुल; णडपे्टिोकापेसी 

िालि (ग िसि), शाल (साल), बोर्मिओ कापूर इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. बेंथमॅ व 
हूकर यािंी वृदंार (कोकम) गणाि समावशे केला आहे. प्रम ख लक्षणे : साध्या एकाआड एक, 
िाड, सोपपणस पािािंी उंि झाडे (वृक्ष); अक ं नठि फ लोऱ्यावर, निसलगी, नियनमि, पंिभागी, 
अवसकि फ ले; ऊध्वसस्थ सकिप टाि िीि कप्पे व त्या प्रत्येकाि दोि बीिके; सिि संविािे 
वढेलेले कपाली सपक्ष फळ. साल (Shorea robusta Gaertn.). 

 
disc णबम्ब; चकिी 

(१) फ लािील प ष्ट्पदलामंध्ये प ष्ट्पस्थलीिी वि सळाकार िकिीसारखी वाढ. (२) स्िबक 
फ लोऱ्यािील पसरट प ष्ट्पासि. (३) कंदािील खोडािा संनक्षप्ि िकिीसारखा भाग. (४) थाळी, 
िबकडी, इत्यादी अथािे वापरिाि. पहा capitulum; head. 

 
adhesive disc आसंगी णबम्ब 

पहा adhesive disc. 
 
disc-floret णबम्बपुष्ट्पक 

ग च्छासारख्या (स्िबक) फ लोऱ्यािील नबम्बावरील (मध्यभागािील) लहाि फ ले; उदा. सूयसफूल. 
 
Disciflorae णबम्बपुष्ट्पी श्रेिी 

वगीकरणाच्या बेंथमॅ् व हूकर याचं्या पद्धिीि फ लझाडाचं्या निदनलनकि वगािील स ट्या पाकळ्या 
असणाऱ्या उपवगािील नबम्बय क्त्त्त फ ले असलेल्या विस्पिींिी श्रेणी; पहा Thalamiflorae. 

 
disciform णबम्बसद्दश 

सपाट व गोलाकार िकिीसारखे अथवा वि सळासारखे. 
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discoid gland णबम्बाभ प्रलपड 

िकिीसारखे सकवा अधसगोलाकार डोके असलेली, लाबं अथवा आख ड दाडं्यावर आधारलेली 
स्त्रावक गं्रनथ. 

 
discolour णभन्नविी 

दोन्ही पृष्ठभाग निरनिराळ्या रंगािे असलेले; उदा. काळा िाफा (Unona discolour Vahl.); 
कािवला (Rhoeo discolour Hans.); नबगोनिया इ. िी पािे. 

 
discontinuous खंणडि; असंिि 

सलगपणा (क्रनमकपणा) िसलेले (उदा. भेद). 
 
discontinuous variation खंणडि भेद 

अिेक व्यक्त्िींमध्ये (एकाि िािीच्या) आढळणाऱ्या सवाि मोठ्या व सवाि लहाि अशा भेदामंध्ये 
ठरानवक क्रमािा अभाव. उदा. फळािे सरासरी आकारमाि व भेददशसक असे मोठे फळ यामध्ये 
काही सलगपणा िसणे; पहा continuous variation. 

 
disjunction णवयोजन 

प्रिोत्पादक कोनशका (गंि के) निर्ममणाऱ्या ििक कोनशकेच्या न्यूिीकरण नवभाििाि प्रथम एकत्र 
येणाऱ्या समिाि सलगसूत्राचं्या िोडीिील (एक बापाकडील व एक मािेकडील) प्रत्येक िंिर 
नित्याप्रमाणे अलग होण्यािी प्रनक्रया; त्यािंिर त्यापैकी प्रत्येक स्विंत्र गंि काि राहिो; रंद काि िे 
दोन्ही परि एकत्र येिाि. मात्र क्वनिि िे वर सानंगिल्याप्रमाणे अलग ि होिा दोन्ही एकाि 
गंि काि येिाि व द सऱ्या गंि काि त्या रंगसूत्रािा अभाव आढळिो. या प्रकारास ‘अनवयोिि’ 
म्हणिाि (non-disjunction); हाि प्रकार इिर रंगसूत्राचं्या बाबिीिही होणे शक्त्य असिे. ह्याम ळे 
संििीच्या सलगभेदाि व काही लक्षणािं फरक (भेद) पडिाि; िसेि नवनशष्ठ सलगभेदय क्त्त्त 
व्यक्त्िींिे प्रमाणही बदलिे. 

 
disjunctive symbiosis णवयोजी (णवयुक्त्ि) सहजीवन 

परस्परािें कायम निकट सबंंध ि राखिा िालू असलेले सहिीवि (एकत्र िगणे). उदा. पक्षी 
आनण वृक्ष यािंा सहवास फक्त्त्त फळे खाण्याप रिा सकवा रात्री घरट्याि नवश्रािंीकरिाि असिो; िे 
कायमपणे निकटलेले िसिाि; पहा conjunctive symbiosis. 

 
dispersal णवणकिि; प्रसाि 

फळे, बीिे, बीि के इत्यादींिा ििक विस्पिीपासूि अलग करूि इिरत्र िेण्यािी िैसर्मगक 
प्रनक्रया. 

 
displacement णवस्र्ापन; स्र्ानच्युणि 

एखादा अवयव निसगसिः अनित्य िागी येणे. उदा. सूयसफ लाच्या प ष्ट्पासिाखाली, बािूस द सरे 
लहाि स्िबक (फ लोरा) आलेले क्वनिि आढळिे. 
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dissection णवच्छेदन 

नवनशि पद्धिीि सार विस्पिी अथवा प्राणी व त्यािें भाग अभ्यासािे दृिीिे स टे करणे, कापणे 
इत्यादी प्रनक्रया. 

 
dissected (१) खंणडि; (२) णवच्छेणदि 

(१) निसगसिः अिेक भाग पडलेले; उदा. पाण्यािील पािे; (२) वर सानंगिल्याप्रमाणे स टे केलेले 
इ. (अवयव); उदा. फूल सकवा फळ. 

 
dissecting microscope णवच्छेदक सूक्ष्मदशपक 

सूक्ष्म नवच्छेदिाकनरिा सोइस्कर असे उपकरण. 
 
dissemination प्रसाि 

नवशषेिः सूक्ष्म प्रिोत्पादक घटकािें मूळ विस्पिींपासूि अलग करूि दूरवर िेण्यािी प्रनक्रया. 
उदा. ब रशी व भछूते्र यािंी बीि के; पहा dispersal. 

 
dissepiment (partition) पटल 

पािळ पडदा; उदा. सकिप टाि सकिदलाच्या आि वाढलेल्या बािू ि ळूि ियार झालेला पडदा; 
त्याम ळे त्याि कप्पे ियार होिाि. उदा. भेंडी. 

 
spurious (replum) dissepiment छद्मपटल 

सकिप टाच्या बािूकडूि (नशवणीकडूि) िंिर आि वाढि आलेला पडदा; उदा. मोहरी 
 
dissimilar (unlike) असम; णविम; असदृश 

सारखेपणा िसलेला (अवयव); उदा. वाटाण्याच्या फ लािील पाकळ्या; म ळे व खोड यािंी 
संरििा; म ळे, खोड व पािे अिेक दृष्ट्ट्या नवषम असिाि. 

 
dissolved णवलीन 

नवरघळलेले. 
 
distal दूिस्र् 

दूर असलेला; दूरिा; उदा. पािािे टोक देठाशी ि लिा केल्यास खोडापासूि दूर असिे; पहा 
proximal. 

 
distillation ऊध्वपपािन 

एकादा द्रव पदाथस उकळेपयंि िापविू व त्यािी वाफ निवविू िो परि द्रवरूपाि (बह धा पूवीपेक्षा 
अनधक श द्ध स्वरूपाि) आणण्यािी प्रनक्रया. 

 
distichous णिपंस्क्त्िक 

दोि रागंािं असलेली; उदा. गविािी पािे. रायआवळा (Phyllanthus distichous Muell.). 
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distinct मुक्त्ि; अयुक्त्ि 

स टे; ि िोडलेले (ि ि ळलेले); उदा. काही केसरिंिू, परागकोश खंड, सकिदले, इत्यादी 
प ष्ट्पदले. 

 
diurnal (daily) (१) दैणनक; (२) णदनचि 

(१) नदवसा घडणारे; (२) नदवसा संिार करणारे. 
 
diurnal sleep movements दैणनक (णदवा) णनद्रावलन 

नदवसा (सूयसप्रकाशाि) रात्रीप्रमाणे घडूि येणाऱ्या हालिाली; उदा. लािाळू, िरवड, सिि 
इत्यादींिी पािे. 

 
divergence पिामुखिा; अपसािि 

परस्परापंासूि द रावि िाणे; उदा. िाड, एरंड इत्यादींच्या पािािील नशरा; रुईिी दोि 
पेनटकाफळे; क डा, माकडसशगी, इत्यादींिी फळे. 

 
angle of divergence उद् गमन कोन; पिामुखिा कोन 

पहा angle of divergence. 
 
divergent पिामुख; अपसािी 

पराम खिा असलेले; परस्परापासूि दूर होि गेलेल्या; (उदा. नशरा). 
 
divided खंणडि; मुक्त्ि 

स टे; एकमेकापंासूि िळापयंि अलग झालेले (भाग); उदा. संदले, प्रदले, पािािंी दले; प ष्ट्पदले 
इ. 

 
division (१) णवभाग; (२) णवभाजन 

(१) वगीकरणािील मोठा गट [एकक]; कोटीहूि सकवा उपकोटीहूि लहाि. (२) नवभागण्यािी 
प्रनक्रया. उदा. कोनशका, प्रकल. 
 

DNA डीएन ए 

प्राणी व विस्पिी याचं्या शरीरघटकािील एक रासायनिक पदाथस, डी ऑन्क्त्सनरबोि न्यूक्त्लीइक 
ॲनसड; प्रकलािील एक अम्ल. पहा chromosome; nucleotide. 

 
domesticated (१) संवर्धधि; (२) पाळीव 

(१) लागवडीम ळे नटकूि रानहलेली (विस्पिी). (२) पाळलेला प्राणी. 
 
dominance (१) प्रभाव; (२) प्राधान्य 

(१) संकराच्या प्रनक्रयेि दोि वैकन्ल्पक ग णापंैकी एकािी अनधक छाप संकरिाि नदसण्यािा 
प्रकार. (२) विस्पनिसम दायािील काही व्यक्त्िींिा ठळकपणा. (३) पनरन्स्थनिनवज्ञािाि, एखाद्या 
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पादपसम दायािील प्रत्येक िािीच्या व्यक्त्िींिी व्यापलेली के्षत्रमयादा; एखाद्या सम दायाि अिेक 
थर असल्यास प्रत्येक थरािील प्रभाव स्विंत्रपणे मोिला िाणे आवश्यक असिे. 

 
dominant (१) प्रभावी; प्रकट; (२) प्रधान 

(१) संकरिाि प्रत्यक्ष नदसूि येणारे (लक्षण); पहा recessive. (२) संगनि व संघाि यािील 
सवाि प्रभावी विस्पिी; पहा association, consociation. 

 
dominant character प्रभावी लक्षि (गुि) 

संकरिािील प्रकट लक्षण. 
 
dormancy प्रसुप्िावस्र्ा; िंद्रावस्र्ा; प्रसुप्ििा 
पहा dormant 
 
dormant (१) प्रसुप्ि; (२) अप्रकट 

(१) योग्य पनरन्स्थिीच्या अभावी प्रकट ि झालेले; उदा. कळी, बीि अथवा बीि क यािील िीवि. 
(२) दोि वैकन्ल्पक ग णापंकैी सकंरप्रिेि ि नदसणारे पण त्याप ढच्या नपढीिील काही अपत्यािं 
आढळणारे लक्षण; पहा allelomorph. 

 
dormant bud सुप्िकणलका 

िात्प रिी वाढ थाबंलेली कळी; म का डोळा. 
 
dorsal पृष्ठीन; पृष्ठीय; पश्च 

पाठीकडिा; पािाच्या बाबािीि वरिी सकवा प्रकाशाकडे असलेली (बािू); पहा adaxial. 
 
dorsal suture पृष्ठसेवनी 

पाठीकडिी नशवण; सकिदलािी मध्यशीर; उदा. वाटाण्याच्या शेंगेिील बीिके ि निकटलेली 
शीर; पहा ventral suture. 

 
dorsifixed (adnate) पृष्ठालग्न; पृष्ठाबि 

पाठीकडूि निकटलेले; उदा. कमळािे परागकोश. पहा adnate. 
 
dorsiventral णिपा प् 

दोि बािू असणारे. 
 
dorsiventral (bifacial) leaf णिपा्प पिप 

बाह्य स्वरूप व अंिरसििा या बाबिीि दोि बािू स्पि दशसनवणारे पाि. 
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dorsiventral (zygomorphic) flower णिपा्प पुष्ट्प 

एक प रस्थ अधस द सऱ्या (पि) अधाहूि नभन्न असणारे (एकसमात्र) फूल; उदा. िेरडा; पहा 
zygomorphy; anterior, posterior. 

 
dosage (dose) मािा 

योग्य पनरणामकारक व्हाव ेअसे एखाद्या औषधािे प्रमाण. 
 
double णिगुणिि; दुहेिी; दुप्पट; णि– (उपसगप) 

द प्पट भाग असलेले; उदा. पाकळ्या (निनशगंध, िगर, मोगरा, िास्वदं, िेरडा, इ.). 
 
double cross दुहेिी संकि; णिसंकि 

एका संकरिािा द सऱ्या सकंरिाशी घडनवलेला संकर. 
 
double fertilization णिफलन 

फ लझाडाच्या बीिकािील अंद काशी परागिनलकेिील एका प्रकलािा सयंोग व द सऱ्या प्रकलािा 
द य्यम प्रकलाशी संयोग; याम ळे गभस व प ष्ट्क (गभािे अन्न) यािंी निर्ममिी व त्यापासूि बीि यािंा 
नवकास होिो; पहा endosperm; secondary nucleus. 

 
double cross hybrid णिसंकिज 

एका संकरिािा द सऱ्या (नभन्न मािानपत्यापासूि झालेल्या) संकरिाशी झालेल्या संकराम ळे 
निमाण झालेली संििी. 

 
double samara सपक्ष युग्मफल 

पंखािे िोडफळ (उदा. मपॅल; ॲश); हे श ष्ट्क, निप टक, ऊध्वसस्थ, पानलभेदी पखंधारी फळ असूि 
त्यािे दोि स टे पक्षधारी फलाशं फलधराला (दाडं्याला) िंिूिे निकटूि राहिाि; पहा 
schizocarp. 
 

down मृदुलोम 

मऊ लव; उदा. ऐसर (ईश्वर). 
 
downy मृदुलोमश; लवदाि 

मऊ लव असलेले; उदा. रुई; िीळ; पहा pubescent. 
 
downy mildew िंिुभुिी 

िीवोपिीवी कवकापासूि होणारा रोग; याम ळे पािावंर पाढंरट रंगािे मऊ लवीसारखे कवकिंिंूिे 
नठपके येिाि; उदा. द्राक्षाच्या वलेीवर हा रोग होिो. 

 
draining point (drip-tip) णनःसििाग्र; प्रकंुणचिाग्र 

पहा acuminate apex. 
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drepanium वक्रवल्लिी; दािवल्लिी 
कोयत्याच्या आकारािा क ं नठि फ लोरा; पहा helicoid. 

 
drooping लोंबिी; नि 

खाली लोंबणारी; उदा. फ ले (कोरफड; कलािंो); फादं्या, पािे (नहरव्या अशोकािा एक प्रकार). 
 
drought जलदुर्धभक्ष; जलाभाव 

पाण्यािी द र्ममळिा (ि टवडा); रुक्षिा. 
 

physical drought भौणिक (वास्िव) जलदुर्धभक्ष 

वाळवटं सकवा खडकाळ नठकाणी आढळणाऱ्या िनमिीिील पाण्यािी टंिाई. 
 
physiological drought णक्रयावैज्ञानीय जलदुर्धभक्ष 

िनमिीि पाणी असूिही, क्षार, लवणे, अम्लिा, अनिथंडपणा, हविेा अभाव इत्यादींम ळे शोषणास 
अडथळा येऊि िलाभावािा अि भव (भासणारा ि टवडा). 

 
drought resistant रुक्षिाप्रणििोधी 

िलद र्मभक्षिेशी समरस होण्यािी क्षमिा असलेले. 
 
drug औिध 

शरीरािील दोष िाहीसे करूि आरोग्यप्राप्िीिा लाभ देणारा पदाथस. 
 
drupe (stone-fruit) अश्मगभी फळ; अष्ठीला; आठळी फळ; बाठी फळ 

फलावरणािा सवांि आिला भाग कठीण (कविासारखा) असलेले (बाठी असलेले) रसाळ फळ; 
उदा. आबंा, बदाम, अक्रोड. िरदाळू, इ. पहा nut. 

 
fibrous drupe िंिुमय अश्मगभी फळ 

रस सकवा मगि याऐविी धाग्यािंी भरलेले पण करवटंी असलेले फळ; उदा. िारळ. 
 
drupelet उपाष्ठीला 

अिेक आठळ्याचं्या घोसफळािील एक; उदा. रासबेरी. 
 
duct नणलका; वाणहनी 

राळ, श्लेष्ट्मल (निकट) द्रव्य, िीक यासंारखे पदाथस साठनवणे, सकवा बाहेर टाकणे, याकनरिा 
शरीरािील सलग िळीसारखा घटक सकवा कोनशकामंधूि िाणारा मागस; उदा. िीड, निल, अफू, 
सायकस इ. 
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dulcis (sweet) मधुि 

गोड; खारट, ि रट, कडवट इत्यादी िसलेले; उदा. नवलायिी सििेिील (इगंा डन्ल्सस) 
बीिाभोविालिा मगि; (Pithecholobium dulce Benth.). 

 
dune वालुकािाणश 

वाऱ्यािे सकवा मोठ्या लाटािंी नकिाऱ्यावर सकवा वाळवटंाि िमलेल्या वाळूिे लहाि मोठे ढीग 
(उंिवटे). 

 
duplex णिघटक 

नवनशि आि वनंशक ग णािें बाबिीि आई सकवा बाप याचं्याकडूि एकाि लक्षणािे दोि प्रभावी 
ग णघटक सिंिीि उिरण्यािी घटिा; एकि प्रभावी घटक उिरल्यास एकघटक (simplex) 
आनण एकही ि उिरल्यास अघटक (nulliplex) अशा सजं्ञा आहेि; पहा dominant; allelomorph. 

 
duplication णिगुिन 

द प्पट होणे; उदा. फ लािील मंडले सकवा त्यािील अवयव; रंगसूते्र; कोनशका इ. 
 
duplicate णिगुण्य; णिरूप 

द प्पट संख्या असलेले; उदा. आि वानंशक पनरमाणात्मक लक्षणािें संििीि अि हरण होिािा दोि 
प्रभावी घटक िबाबदार असण्यािा प्रकार; उदा. गव्हािा रंग. 

 
duramen (heart-wood) अिंःकाष्ठ 

िूि खोडाच्या मध्यभागी असलेले गडद रंगािे (मिृ) लाकूड; यािे कायस फक्त्त्त मिब िी 
आणण्यािे असिे; पहा alburnum. 

 
duration of life आयुमान; आयुःकाल 

विस्पिीिी सवससाधारण िीनविािी मयादा. 
 
dwarf male ऱ्हस्व पंु-िंिु; लघु नि 

फार लहाि आनण फक्त्त्त प -ंगंि के निमाण करणारा िंिू; उदा. इडोगोनियम शवैल. 
 
dwarf shoot ऱ्हस्व प्रिोह; लघु शाखा 

(१) केवळ दोि सकवा िीि पािे असणाऱ्या लहाि मयानदि शाखा; उदा. िीड, निल, इ. (२) 
अत्यंि मयानदि वाढ असणाऱ्या शाखा; उदा. फणसाच्या खोडावरील फ लोऱ्याच्या शाखा. 

 
dwarfishness (dwarfism) ऱ्हस्विा; लघुत्व 

ख िेपणा; ख रटेपणा; वाढीमध्ये दोष निमाण झाल्याम ळे आलेला अथवा कृनत्रमरीत्या आणलेला; 
साधारणपणे निसगसिः रुक्ष प्रदेशािील विश्री ख रटी असिे. 
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E 
e – हीन 

िकार (अभाव) दशसक उपसगस; मराठीि प्रत्ययाप्रमाणे –‘हीि’वापरिाि; पहा ebracteate. 
 
ear (१) किप; (२) संयुक्त्ि कणिश 

(१) सामान्य अथािे काि अथवा ित्सम भाग. (२) अिेक लहाि कनणशािंा छदय क्त्त्त फ लोरा; 
उदा. मका; पहा spike, spiklet. 

 
earlier पूवपिि 

अनधक आरंभी असलेले. 
 
earliest पूवपिम 

सवाि आरंभी असलेले. 
 
early पूवप 

आरंभी असलेले. 
 
earth मृदा; मृणिका; मािी 
 
Earth पृथ्वी 
 
Ebenaceae टेंबुिी (लिदुक) कुल; एबेनेसी 

टेंबुिी, काकी, निमरू, िेंडू, अबि स इत्यादी निदनलनकि फ लझाडािें क ल. यािा अंिभाव सिद क 
गणाि (एबिेेलीझ) मध्ये करिाि. बक ल क लाशी (सपॅोटेसी) यािे निकट संबधं आहेि. प्रम ख 
लक्षणे : वृक्ष व झ डपे; साधी, अखंड व निवट पािे. नियनमि, बह धा नवभक्त्त्तसलगी, सच्छदक, ३–७ 
भागी फ ले; पनरदले ि ळलेली; संविस सिि राहणारा; प ष्ट्पम क ट संवनलि; केसरदलािंी दोि 
मंडले व िळाशी िी पाकळ्यास निकटलेली; ऊध्वसस्थ सकिप ट; सकिदले २–१६ व ि ळलेली. 
मृद फळ; क्वनिि िडकणारे फळ; सप ष्ट्क नबया. 

 
ebracteate छदहीन 

छद (फ लाच्या िळाशी असलेले उपागं) िसलेले (फूल); उदा. संकेश्वर, मोगरा इ. 
 
ecalcarate शंुणडकाहीन 

श नंडका िसलेले; पहा calcarate. 
 
ecesis वसन प्रणक्रया; स्स्र्िाविे 

िव्या िागी आक्रमक विस्पिींिे बी अथवा बीि क रुिूि िवीि विस्पिी वाढणे, प्रिोत्पादि होणे 
व अशा रीिीिे िी न्स्थर होणे; पहा invasion. 
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echin– कंटणकि; (ग्रीक उपसगप) 
 
echinate (prickly) कंटणकि; काटेिी 

मिबूि, काटे असलेली (विस्पिी; अवयव, इ.) उदा. उटकटारी (Echinops echinatus 
Roxb.). 

 
eciliate केसलहीन; पक्ष्माणभकाहीन 

केसले िसलेला (अवयव, उपागं); पहा cilium. 
 
ecology (oecology) पणिस्स्र्णिणवज्ञान; स्र्लणवज्ञान; पाणिस्स्र्णिकी 

विस्पिींच्या पनरन्स्थनिसापेक्ष अभ्यासािे नमळनवलेल्या ज्ञािािी शाखा. 
 
economic botany आर्धर्क वनस्पणिशास्त्र (वनस्पणिणवज्ञान); 

व्यावहानरक सकवा सापंनत्तक दृिीिे उपय क्त्त्त अशी विस्पिींच्या अभ्यासािी (अन्वषेणािी) 
ज्ञािशाखा. 

 
ecorticate मध्यत्वचाहीन 

मध्यत्विा अगर ित्सम ऊिक िसलेले; उदा. काडंशरीनरका (कारेसी) शवैल वगािील काही 
विस्पिी; पहा Characeae. 

 
ecostate णसिाहीन 

नशरा िसलेले (पाि अथवा ित्सम अवयव); मासंल पािावर नशरा नदसि िाहीि; उदा. पािफ टी, 
घायपाि, इ. पहा unicostate, multicostate. 

 
ecto– बाह्य– 

बाहेरिे या अथी उपसगस. 
 
ectoparasite बाह्योपजीवी 

आश्रयाच्या पृष्ठभागावर राहूि आिील अन्नरस शोषिू घेणारे; उदा. अमरवले; काही कवक. 
 
ectophloic बाह्यपणिकाष्ठी 

केवळ बाहेरच्या बािूस पनरकाष्ठ असलेला (रंभ); उदा. बह िेक सवस खोडाि आिील बािूस 
प्रकाष्ठ व त्या बाहेर पनरकाष्ठ असिे; काही िेिे (ऑस्म ंडा) व ित्सम विस्पिी याचं्या खोडाि आि 
व बाहेर पनरकाष्ठ असिे. पहा siphonostele; stele. 

 
ectoplasm (ectoplast) बाह्यप्राकल 

कोनशकेच्या आवरणाच्या आिील बािूस असलेला प्राकलािा (िीवद्रव्यािा) थर; हा अनधक दाट 
व पारदशसक असिो. 

 



 अनुक्रमणिका 

ectotrophic (ectophytic) mycorrhiza बणहःस्स्र्ि संकवक 

इिर झाडाचं्या म ळाचं्या पृष्ठभागावर आश्रय घेणारे व आपली उपिीनवका िालनवणारे कवक; हे 
म ळाला िनमिीिील अन्नरस उपलब्ध करूि देिे; उदा. िीड. सहिीविािा एक प्रकार; पहा 
symbiosis. 

 
edaphic भौम 

विस्पिींिा आधारभिू अशी म ख्यिः िमीि, पाणी, अन्य विस्पिी, क िणाऱ्या काटक्त्या, प्रानणि 
पदाथस इत्यादींिा या संजे्ञि समावशे होिो. 

 
edaphic factor भौम घटक 

विस्पनििीविावर पनरणाम करणाऱ्या भनूमनवषयक वर सानंगिलेल्या बाबींिा िपशील; उदा. 
िनमिीिे कानठण्य, रंग, रासायनिक घटिा, ओलावा, लवणे, सूक्ष्मिंिू, हवा, प्राणी इ. 

 
edge (margin) धािा; णकनाि 

पािािी सकवा ित्सम अवयवािंी कडा. 
 
efflux बणहवाह; उत्प्रवाह 

बाहेर वाहूि येण्यािी नक्रया सकवा िो पदाथस. 
 
egg (egg-cell) अदुंक; स्त्री-गंिुक; अडंपेशी; अडें 

प्रिोत्पादिािे सामर्थयस (क्षमिा) असलेली स्त्री-सलगधारक कोनशका. 
 
egg apparatus अदुंक पणिवाि 

फ लझाडािंील बीिकाचं्या गभसकोशािंील बीिरंध्राच्या िवळ असलेल्या अंद कािवळच्या दोि 
सहिर कोनशका व अंद क; पहा synergidae. 

 
egg shaped (ovate) अडंाकृणि 

िळाशी गोलसर व टोकाकडे निम ळिे होि गेलेले; उदा. वड, पानरिािक, िास्वदं, इत्यादींिी 
पािे, काही फळे, पाकळ्या, छदे, संदले, उपपणे, इ. 

 
ejection णवके्षपि 

आिूि िोरािे फेकण्यािी प्रनक्रया; उदा. काही बीिे व बीिके. 
 
ejectory mechanism णवके्षपक यिंिा (योजना) 

वर वणसि केल्याप्रकारिी कायसकारी योििा; उदा. िेरडा, संकेश्वर, एरंड; इ. िी फळे; िेफ्रोलेनपस 
िेिा (बीि ककोश); काही शवेाळी व कवक. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

Elaegnaceae आंबगूळ कुल; एलेग्नेसी 
आंबगूळ व इिर काही (एकूण िीि वशं स मारे ४५ िािी) विस्पिींिा अंिभाव असललेले एक 
निदनलनकि फ लझाडािें क ल; यािा समावशे िंब ल गणाि (नमटेलीझ) केला िािो; हनिन्सि 
यािंी बदरी गणाि (ऱ्हॅम्िेलीझ) केला आहे. प्रम ख लक्षणे : शाखाय क्त्त्त व बह धा काटेरी झ ड पे; 
खवल्यासारख्या केसािंी भरलेली साधी निवट पािे; निसलगी सकवा एकसलगी, २–४ भागािंी 
(प ष्ट्पदलािंी) मंडले; प ष्ट्पासि िळीसारखे व बह धा सकिप टाला वढेणारे; पाकळ्या िसिाि. 
पनरदले ४ (क्वनिि २ सकवा ६) केसरदले नििकी सकवा द प्पट; ऊध्वसस्थ, एका सकिदलाच्या 
सकिप टाि एक कप्पा व त्याि बीिक; आठळीफळाि एक अप ष्ट्क बी. 

 
elaioplast िैलकिु; मेदलवक; एणलओप्लास्ट 

िैलसबदू बिनवणरा कोनशकेिील सिीव कण; पहा plastid 
 
elastic limit स्वाग्रही सीमा 

कायम िाणले िाण्यापूवी विस्पनिसूत्रािे (धाग्यािे) पेललेले िास्िीि िास्ि विि. 
 
elater के्षपक 

बीि काचं्या प्रसाराला मदि करणारा िलशोषी व बह धा सपाट िंिू; उदा. एनक्वसीटम, मािोनशया, 
पेनलया, इ. शवेाळी. 

 
elaterophore के्षपकधि 

के्षपकािंा आधार देणारा स्िंभासारखा िंि मय भाग; उदा. पेनलया (शवेाळी). 
 
electrotactic णवदु्यिनुचलनी 

नविेच्या िेििेम ळे होण्याऱ्या हालिालीिी प्रनिनक्रया. 
 
electrotropic णवदु्यिनुविपनी 

नविेच्या िेििेम ळे होणाऱ्या वाढीम ळे वळण्यािी प्रनिनक्रया. 
 
eligulate णजस्व्हकाहीन 

निभेसारखे लहाि उपागं (पािाच्या बगलेि) िसलेली (विस्पिी); उदा. लायकोपोनडएलीझ. 
 
elliptic (elliptical, ellipsoidal) दीघपवृिाकृणि 

लंबगोलासारखे; उभट वि सळासारखे; उदा. सदाफ ली, बक ळी इत्यादींिी पािे. 
 
elongate लंणबि; लाबंलेले 

 
elongation लंबन; दीघीकिि 

लाबंीि वाढ होण्यािी प्रनक्रया. 
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elongation phase लंबनावस्र्ा 
िवीि कोनशकािंी निर्ममिी झाल्यावर त्यािंी लाबंीि वाढ होण्यािी अवस्था; त्यािंिरि आकारास 
कायमपणा येिो; हा प्रकार नवशषेिः टोकास असलेल्या (अग्रस्थ नवभज्या) कोनशकाि आढळिो. 

 
emarginate णनम्नमध्य; णनम्नाग्र 

टोकास नत्रकोिी खाि असलेले; उदा. उंडी, अंब शी यािंी पािे. 
 
embryo गभप; भू्रि 

अंद ककलशािील सकवा बीिािील विस्पिीिी अनवकनसि अवस्था; फलिािंिर रंद कापासूि िी 
विस्पिी स्वावलंबी होईपयंििी अवस्था. प्राण्याचं्या बाबिीि फनलि अंड्यापासूि 
(य ग्मििापासूि) िे िो प्राणी िानिनवनशि लक्षणािंी पनरपूणस अशा अवस्थेि येईपयंििी अवस्था. 

 
embryo sac गभपकोश; भ्रूिकोश 

गभसधारणा व गभसनवकास (रंद कािी वाढ) घडूि येण्यास सोनयस्कर व संरक्षक अशी बीिकािील 
नपशवी. 

 
embryogeny (embryonic development) गभपणवकास 

रंद कापासूि गभािी वाढ होण्यािी प्रनक्रया सकवा ित्संबधंी मानहिीिी शाखा. 
 
embryology गभपणवज्ञान 

गभासंबधंी संपूणस मानहिी. 
 
embryonic axis गभाक्ष 

गभाच्या दोि टोकास िोडणारा आस (कणा). 
 
embryonic rudiment गभांकुि 

गभािी अत्यंि प्रारंनभक अवस्था. 
 
embryony गभपत्व, भू्रित्व 

गभस असण्यािा प्रकार. 
 
embryophyta गभपपादप णवभाग, एम णब्रयोफायटा 

एंग्लर याचं्या पद्धिीप्रमाणे विस्पनि–कोटीिे िेरा नवभाग केले असूि पनहल्या अकरािंा एक गट 
कायक विस्पिी (थलॅोफायटा) म्हणूि ओळखला िािो; द सरा गट शवेाळी व िेिाभ 
(ब्रायोफायटा व टेनरडोफायटा) यािंा व निसऱ्या गटाि (स्पर् मटॅोफायटा) बीिी विस्पिींिा 
समावशे केला िािो; द सऱ्या व निसऱ्या गटािंा एकनत्रि गट ‘गभसपादप’ (काही काळ गभावस्थेि 
राहणाऱ्या विस्पिी) हा असूि त्यासं अि क्रमे एसायफोिोगमॅा (अनििालय निक) व सायफोिोगमॅा 
(नििालय निक) अशी िावं,े त्यािें उपनवभाग समिूि, नदली आहेि; पहा siphonogamous; 
asiphonogamous; Bryophyta; Pteridophyta; Spermatophyta. 
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emergence त्वगुस्त्र्ि 

त्विेवर वाढलेले व त्विेखाली असलेल्या थरािाही संबधं असणारे उपागं; उदा. काही केस, काटे, 
इ. 

 
emission उत्सजपन 

बाहेर टाकण्यािी नक्रया. 
 
emulsion पायस 

एका कनलल द्रवािे द सऱ्या कनलल द्रवाि नमसळूि निलंनबि (िरंगि) राहण्यािी न्स्थिी. उदा. 
द धाि मेदािे कण व प्रनथिािे कण पाण्याि एकनत्रि िरंगि असिाि. 

 
encysted कोणष्ठि 

बह धा िाड आवरणाि, नपशवीि बंद केल्यासारखे रानहलेले; उदा. काही सूक्ष्मिंिू सकवा इिर 
सूक्ष्म विस्पिी काही काल स प्िावस्थेि अशा प्रकारे काढिाि, त्याला कोष्ठावस्था (encystment) 
म्हणिाि; पहा aplanospore. 

 
endarch अिंवपधी 

काष्ठनिर्ममिीि प्रथमिः पनरघािवळ स रवाि होऊि, िेथे आद्यप्रकाष्ठ व िंिर पनरघापासूि 
कें द्राकडे (अनधमध्य) उत्तर प्रकाष्ठ बिण्यािी प्रनक्रया; उदा. बह िेक सवस खोडे. 

 
endemic प्रदेशणनष्ठ 

नवनशि नठकाणीि आढळणारी (विस्पिी); आंबा (Mangifera indica L.) व लाल अशोक 
(Saraca indica L.) या भारिािील विस्पिींच्या शास्त्रीय िावाि िानिवािक शब्द त्या अथािे 
वापरलेला आढळिो. 

 
endemism प्रदेशणनष्ठा 

वर वणसि केलेली प्रवृनत्त (प्रकार); उदा. कारवी; िेरडा. 
 
endergonic reaction ऊजाग्राहक णवणक्रया 

ऊिेिा प रवठा करावा लागणारा रासायनिक बदल घडविू आणणारी घटिा. 
 
endo– अिंः 

आिील या अथी उपसगस. 
 
endocarp अिंःकवच 

फळाच्या िीि आच्छादिापंकैी सवाि आिील भाग; अष्ठीलाि हा कविासारखा परंि  मृद फळािं 
पािळ असिो; पहा drupe; berry. 
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endodermis अिंस्त्वचा 
िल्पोिकािा सवाि आिील थर; उदा. खोड व मूळ याि कें द्रविी रंभाशी हा थर बाहेरूि निकटूि 
(पनररंभाभोविी) असिो; पहा stele, pericycle. 

 
endogenous अिंजाि; अिंभपव 

आिील कोनशकाथरािूि उद भवलेले; उदा. म ळाच्या शाखा; बीि ककोशाि बिलेली बीि के. पहा 
exogenous. 

 
endoparasite अिंजीवोपजीवी 

आश्रयाच्या शरीराि राहूि उपिीनवका करणारी (विस्पिी अथवा प्राणी); उदा. िाबंेरा, काणी; 
नकत्येक रोगकारक सूक्ष्मिंिू; िंिासारखे सकवा िारूसारखे प्राणी. 

 
endophyte अिंवपनस्पिी 

एका विस्पिीच्या शरीराि असलेली (पण िीवोपिीवी असेलि अशी िव्हे) द सरी विस्पिी; 
उदा.सायकसच्या म ळािील िीलहनरि शवैल (िॉस्टॉक); अँथोनसरॉस (शवेाळी) मधील िॉस्टॉक; 
ॲझोलािील (िलिेिा) ॲिाबीिा शवैल. 

 
endoplasm अिंःप्राकल 

कोनशकेिील बाह्यप्राकलािे वढेलेला आिील िीवद्रव्यािा भाग; हा अनधक कणीदार व पािळ 
असिो. पहा ectoplasm. 

 
endoplasmic reticulum (ER) अिंःप्राकल जालक 

निविं कोनशकेिील प्राकलाि आढळणारे अनिसूक्ष्म धाग्यािें िाळे; संनक्षप्ि रूपाि ‘अंिा’ ही संज्ञा 
इंग्रिी ER ऐविी वापरण्यास हरकि नदसि िाही. 

 
endoscopic अिंिग्र 

अंद ककलशाच्या िळाकडे, नवकासावस्थेि स्विःिा अग्रभाग (वरिे टोक अथवा ऊध्वसध्र व) 
असलेला (गभस); उदा. बीिी विस्पिीिल्याप्रमाणे; पहा exoscopic. 

 
endosmosis अिंस्ििपि 

बाहेरील पािळ नवद्रवािा आिील अनधक दाट नवद्रवाकडे पायस पडद्यािूि (पाप द्र्यािूि) होणारा 
प्रवशे (नवसरण); उदा. िनमिीिील लवणािा पािळ नवद्रव या नियमािे मूलकोशाि ओढला 
िाण्यािा प्रकार; पहा osmosis. 

 
endosperm पुष्ट्क; गभपपोि; भ्रूिपोि 

बीिािील दनलकाबाहेरील अन्नसाठा करणारे ऊिक; उदा. एरंड; मका. 
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endosperm nucleus पुष्ट्कप्रकल; भू्रिपोि कें द्रक 

फ लझाडाचं्या बीिकाचं्या गभसकोशािील प ष्ट्क ियार होण्याच्या आरंभी असलेले निग नणि (द य्यम) 
प्रकल; पहा double fertilisation. 
 
ruminated endosperm िेिाभेणदि पुष्ट्क 

रेषाय क्त्त्त प ष्ट्क; उदा. नहरवा अशोक, स पारी, िायफळ. 
 
endospermic (endospermous albuminous) सपुष्ट्क; गभपपोियुक्त्ि 

गभसपोषक अन्न असलेले; उदा. गहू, िायफळ, खारीक, िारळ, इत्यादींिी बीिे. 
 

non- (exalbuminous) endospermic अपुष्ट्क; गभपपोिहीन 

प ष्ट्क िसलेले; उदा. सिि, हरभरा, वाटाणा यािंी बीिे. 
 
endospore अिंबीजुक 

बीि ककोशाि बिलेले बीि क; उदा. म्यूकर ब रशी; नकत्येक शवैले; धािीकवक. पहा. exospore. 
 
endosporium बीजुकािंःपटल 

बीि कािे आिील आवरण; पहा exosporium. 
 
endothecium अिंःकोश 

बीि काशयाच्या नवकासािील प्राथनमक अवस्थेि आढळणारे ऊिक; उदा. शवेाळी; पहा 
amphithecium. 

 
endotrophic mycorrhiza अिंःस्स्र्ि संकवक 

उच्च विस्पिींच्या म ळाि नशरकाव करूि व िेथेि आपले िंिू वाढविू त्यािें पोषण करणारी कवक 
विस्पिी; यापासूि आश्रय विस्पिीस काबसिी द्रव्य नमळिे, याम ळे सहिीविािा हा एक प्रकार 
आहे. उदा. िीओनशया आमर; पहा conjunctive symbiosis. 

 
energesis ऊजाणनर्धमिी; ऊजामुस्क्त्ि 

नवश्लेषणात्मक सकवा नवध्वसंक प्रनक्रयेिे पदाथािील ऊिा अलग करण्यािा प्रकार. उदा. श्वसि; 
नविंिि; ज्वलि इ. 

 
energy ऊजा 

एखादी नक्रया घडविू आणण्यास आवश्यक असलेली शक्त्त्ती (उत्साह). 
 

chemical energy िासायणनक ऊजा 
रासायनिक नवनक्रयेिूि उद्भवणारी शक्त्त्ती. 
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kinetic energy गणिज ऊजा 
गनिमाि शक्त्त्ती (उत्साह); उपलब्ध (म क्त्त्त) झालेली शक्त्त्ती; उदा. मेणािील ऊिा ही मेणबत्ती 
िळि असिा उष्ट्णिा व प्रकाश ह्या रूपािे म क्त्त्त होिे. 
 
potential energy स्स्र्णिज ऊजा 
साठनवलेली (संनिि; स प्ि) सकवा नवनशि न्स्थिीम ळे प्राप्ि झालेली परंि  उपयोगाि प्रत्यक्ष 
िसलेली शक्त्त्ती; उदा. िळि िसलेल्या मेणबत्तीिील संनिि ऊिा; अन्नपदाथािील शक्त्त्तीिा 
साठा. 

 
energy transformation ऊजांििि 

ऊिेच्या रूपािील (प्रकारािील) बदल; उदा. प्रकाश संश्लेषणाि प्रकाशरूप ऊिेिे रूपािंर 
होऊि अन्नघटकाि िी न्स्थनिि ऊिेि साठनवली िािे; या अन्नािा उपयोग होिेवळेी नििे गनिि 
ऊिेि रूपािंर होिे; लाकूड िळिािा नििे उष्ट्णिेि रूपािंर होिे. 

 
ensiform खड गाकृणि 

िरवारीच्या पात्यासारखे; उदा. केशर, बाळवखंेड, बेलमकँदा यािंी पािे; आबईिी शेंग; आबई 
(Canavalia ensiformis DC.). 

 
entire अखंड 

ि फाटलेली सकवा दािे िसलेली (नकिार); उदा. पेरू, सदाफ ली, कण्हेर इत्यादींिी पािे. 
 
entomophilous कीटकपिाणगि 

कीटकािंारे परागण (परागािंा प्रसार) घडविू आणणारे; उदा. आंबा, मेंदी, संकेश्वर, सूयसफूल 
यािंी फ ले. 

 
entomophily कीटकपिागि (पिि) 

वर वणसि केल्याप्रमाणे परागण करनवण्यािा प्रकार. 
 
enucleate प्रकलहीन 

प्रकल िसलेली कोनशका; सूक्ष्मिंिूमध्ये प्रकलािे कण नवख रलेले असिाि. िसाि काहीसा 
प्रकार िील-हनरि शवैलाि आढळिो. 

 
environment पणिस्स्र्णि; आसमंि; पयाविि 

विस्पिी अथवा प्राणी ज्या िैसर्मगक पनरसराि िगिाि, वाढिाि व प्रिोत्पादि करिाि िेथील 
हवा, िमीि, पाणी, इिर सिीव, पिसन्यमाि, उंिी, िपमाि, इत्यादी सवांिा समावशे येथे (या 
संजे्ञि) होिो; पहा ecology. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

enzyme णविंचक 

िेहमीच्या िपमािाि द सऱ्या काबसिी द्रवपदाथाि रासायनिक प्रनक्रया घडविू आणणारा काबसिी 
पे्ररक (निदेशक); उदा. डायास्टेि; नकण्वािील (यीस्ट) सकिक (झायमेि) इ. पहा catalyst; 
carnivorous plants. 

 
enzyme inhibitor णविंचक िोधक 

कायसद्रव्य (मूळ पदाथस) व त्याि रासायनिक बदल घडनवण्यास साहाय्य करणारे (निदेशक) 
नविंिक याचं्या आड येणारा पदाथस. 

 
ephemeral अल्पजीवी; अल्पायुिी 

फार थोडे नदवस निविं राहूि सवस िीविावस्थािूंि िाणारी (विस्पिी); काही आमरे; ध्र व 
प्रदेशािंील सकवा अत्यिं उंिीवर वाढणाऱ्या काही विस्पिी; काही शवेाळी, शवैले, शवैाक इ. 

 
epi– बाह्य; अणप– 

बाहेरिा सकवा वरिा (वर असलेले) या अथी उपसगस; प्रत्ययाप्रमाणेही उपय क्त्त्त. 
 
epibasal अणपिल 

गभसपूवावस्थेिील रंद कािा वरिा अधस; इिर काही अवयवाचं्या टोकाकडील अधा भाग. पहा 
hypobasal; zygote (oospore). 

 
epibasal cell अणपिल कोणशका 

शवेाळी व िेिाभ विस्पिी यािील रंद काच्या पनहल्या नवभागणीिंिरिी (रंद कािील) वरिी 
कोनशका. 

 
epibasal octant अणपिल अष्टम 

रंद काच्या नवभागणीि त्याच्या आठ सारख्या भागापंकैी वरच्या िार भागािील एक भाग (एक 
अिमाशं). 

 
epi–blema मूलत्वचा 

कोवळ्या म ळाच्या पृष्ठभागावरील कोनशकािंा थर; याि मलूत्राणािा अिंभाव िसूि केवल मूलकेश 
असिाि; िसेि उपत्वािा व रंधे्र यािंा अभाव असिो. पहा epidermis. 

 
epicalyx अणपसंविप 

संविाखाली असलेले छदािें वि सळ; उदा. कापूस; िास्वदं; भेंडी; इ. येथे संविस या मंडलावर 
असिो. 

 
epicarp बाह्यकवच 

फळािे सवाि बाहेरिे आच्छादि; कवठ, बेल व गोरखसिि इत्यादींिे हे आवरण कठीण असिे. 
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epicotyl अप्याक्ष 

निदनलनकि बी रुिूि त्यािूि िवीि रोप बििे, त्याच्या दनलकाचं्या वरच्या बािूकडील प्रारंनभक 
अक्षािा भाग; पहा hypocotyl. 

 
epidermal tissue system अणपत्वचा िंि 

अनपत्विा व त्याशी सलंग्ि असलेली उपागें, नछदे्र, केस इ. 
 

epidermis अणपत्वचा 
िेिाभ पादप व बीिी विस्पिी (सवस वानहिीविं) ह्याचं्या शरीराचं्या सवस अवयवावंर (अपवाद: 
िनमिीिील म ळे) असलेला सवाि बाहेरिा प्राथनमक कोनशका– थर; यावर उपत्विेिा लेप, केस, 
रंधे्र इत्यादी पनरन्स्थनिि सार सकवा गरिेप्रमाणे कधी कधी आढळिाि. 

 
epigeal अणपभौम 

बी रुिण्यािा एक प्रकार; बी रुिल्यावर दनलका िनमिीवर येऊि बह धा नहरव्या बििाि व काही 
वळे अन्ननिर्ममिी करिाि; पहा hypogeal. 

 
epigynous अणपलकज 

नकिमंडल खालच्या पािळीवर (अधःस्थ) राहूि बाकीिी प ष्ट्पदले वरच्या पािळीवर येिाि, िो 
प्रकार; येथे प ष्ट्पस्थली सकिप टाला पूणसपणे वढूेि राहिे. उदा. पेरु, काकडी, निनशगंध यािंी फ ले; 
पाहा hypogynous, perigynous. 

 
epinasty अणपवधपन 

एखाद्या अवयवािा वरिा पषृ्ठभाग (प्रकाशाकडे असलेली बािू) अनधक वगेािे वाढूि िो अवयव 
वळण्यािा प्रकार; उदा.फ लािी कळी उमलिािा संदले व प्रदले या प्रकारे वळिाि; याउलट 
प्रकार कळीिी वाढ होिे त्यावळेी असिो; पहा hyponasty; nastic movement. 

 
epiptalous अणपप्रदललग्न; प्रदललग्न 

पाकळीला कमीिास्ि प्रमाणाि निकटलेले (केसरदल); उदा. धोत्रा. 
 
epiphyllous (१)अणपदललग्न; पणिदललग्न (२) पिोपणिक 

पनरदलाला वरप्रमाणे निकटलेले (केसरदल); उदा. केशर, िागदमिी, भ ईिाफा; (२) पािािंा 
फक्त्त्त आधार घेऊि त्यावर वाढणारी (विस्पिी); उदा. काही शवैले. 

 
epiphyte अणपवनस्पणि; अणपपादप 

द सऱ्या विस्पिीवर फक्त्त्त संपूणस आधार घेणारी विस्पिी; उदा. आमरे, शवेाळी, दगडफ ले, िेिे, 
गविे, शखंप ष्ट्पी ह्यापंैकी काही िािी. 

 
epiphytic habit अणपवनस्पणि वृणि; अणपवृणि 

सिि द सऱ्या विस्पिीवर पूणस आधार घेण्यािी रीि; अिेक दगडफ ले (शवैाक); पहा Lichen. 
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epiplasm अणपप्राकल 

बीि ककोशाि बीि के ियार होऊि नशल्लक रानहलेले (मध िि य क्त्त्त) िीवद्रव्य (प्राकल); उदा. 
काही कवक. 

 
epipodium (blade) पािे; पि 

पूणस नवकनसि पािाच्या अक्षािा पसरट भाग. 
 

episepalous अणपसंदललग्न; संदललग्न 

संदलाला कमीिास्ि प्रमाणाि निकटूि वाढलेले (केसरदल); उदा. रंगूििा वले; लाल अशोक, 
इ. 

 
episperm (perisperm) पणिपुष्ट्क 

प ष्ट्काभोविी असलेल्या ऊिकापासूि (प्रदेह) बीिामध्ये बिलेला व कायम रानहलेला अन्नसाठा; 
उदा. कदसळ, कमळ, इ. 

 
epispore अणपबीजुक 

बीि क सकवा रंद क याभोविी पनरप्राकलापासूि बिलेला आच्छादक थर; उदा. काही कवक व 
काही बीि के. 

 
epistasis संणनयिंि 

एकाि वैकन्ल्पक ग णय ग लाि िसलेल्या परंि  विस्पिीच्या एकाि लक्षणाशी संबनंधि अशा दोि 
नभन्न घटकापंैकी एकािा द सऱ्यावर प्रभाव पडण्यािी घटिा. मेंडेलच्या नसद्धािंाप्रमाणे असाि 
प्रभाव एकाि वैकन्ल्पक ग णय ग लािील दोि घटकापंैकी एकािा द सऱ्यावर पडिो. प्रथम 
सानंगिलेल्या घटिेिील अप्रकट घटक द सऱ्या िशाि अप्रभावीशी संबधं आल्यास प्रभावी ठरिो; 
म्हणिेि पनहल्या घटिेि दोि नभन्न वैकन्ल्पक िोडीिील प्रभावीपैकी एक अनधक प्रभावी ठरिो; िो 
संनियंत्रक (epistatic) असूि ज्याच्यावर प्रभाव पडिो त्याला संनियनंत्रि (hypostatic) 
म्हणिाि. 

 
epistrophe संमुखावस्र्ा 

अंध क प्रकाशाच्या िेििेम ळे कोनशकेिील हनरिकणूिंी प्रकाशासमोरच्या कोनशकानभत्तीिवळ 
उपन्स्थिी; प्रकाशाकडे िाणे (िलि) असाही अथस अनभपे्रि आहे (संम ख िलि); पहा 
apostrophe. 

 
epithelium अणपस्िि 

शरीरािील पोकळीभोविी असलेला अिेक कोनशकाचं्या िाडीिा थर. 
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epithem जलस्त्रावक 

पािािील पाणी बाहेर टाकण्याि वैनशष्ट्ट्य पावलेल्या हनरत्कण हीि कोनशकािंा समहू (ऊिक); 
पाणी बाहेर िाण्याकनरिा नवनशि नछद्र (िलरंध्र) असूि ही सवस संरििा वाहक वृदंाच्या टोकास 
असिे; उदा. अंििवले; पहा hydathode. 
 

epithet गुिनाम 

विस्पिींिा लॅनटि भाषेि अनधकृि िाव देण्याि ज्या वशंािील िी विस्पिी असेल त्या वशंािे िाव 
प्रथम ठेविू त्याप ढे त्या विस्पिीिा नवशषे (इिरापंासूि िी विस्पिी ओळखली िाईल असा) 
ग णवािक शब्द नलनहिाि; असे ग णवािक िाम त्या वशंािील द सऱ्या कोणत्याही विस्पिीस नदले 
िाि िाही; हा ग णवािक शब्द (अंनिम निदेशक) कधी एखाद्या थोर व्यक्त्त्तीच्या सकवा देशाच्या 
िावाशी निगनडि असिो; ग णवािक शब्द हा मि ष्ट्याचं्या व्यन्क्त्िगि िावाप्रमाणे व वशंवािक शब्द 
आडिावाप्रमाणे उपयोगाि असिो. उदा. Polyalthia longifolia (नहरवा अशोक) यािील द सरा 
शब्द ग णिाम असूि P. longifolia var. pendula या िावािील निसरा शब्द प्रकारदशसक ग णिाम 
माििाि. 

 
equatorial division समणवभाजन 

पहा mitosis. 
 
Equisetinae (Horsetails) बंधकिृि वगप; हयवाल वगप; एणक्वणसटीनी 

िेिाभ पादपापैकी (वानहिीविं अबीिी विस्पिीपैकी) काही प्रािीि व काही नवद्यमाि विस्पिींिा 
गट; याला आर्मटक्त्य लेटी असेही इंग्रिी िाव आहे. याि विस्पिींिी प्रम ख नपढी बीि कधारी; म ळे; 
खोबणीदार नहरव े खोड व बह धा फार लहाि मंडलाकृिी पािािें झ बके; फाद्या असल्यास 
मंडलाकार; पािे वधं्य व िििक्षम; नवनशि प्रकारच्या उपागंावंर (बीि क कोशधरावंर) बीि ककोश 
आधारलेले असूि वाहक स्िंभाि (रंभाि) पणसनववरे िसिाि. नवद्यमाि वशं (एनक्वसीटम) एकि 
असूि त्यािा अंिभाव बंधकिृण क लाि (एनक्वसीटेसी) व बंधकिृण गणाि (एनक्वसीटेलीझ) केला 
असूि त्यानशवाय हेनिएनलझ आनण स्फेिोफायलेलीझ हे प्रािीि गण बंधकिृण वगाि समानवि 
आहेि. एनक्वसीटमच्या प्रिोत्पादक अवयवास शकूं म्हणिाि व त्यामध्ये एका लहाि अक्षावर 
छत्राकृिी बीि ककोशधर असिाि; त्या छत्राखाली बीि ककोश उभे टागंलेले असूि त्याि सारखी 
नदसणारी बीि के असिाि; रुिल्यावर दोि स्विंत्र (एकसलगी) गंि कधारी बििाि. पहा 
Pteridophyta. 

 
equitant अध्यारुढ 

कळीमध्ये पािाचं्या माडंणीिा एक प्रकार; कळीमध्ये प्रत्येक पात्यािे दोन्ही अधस एकमेकािवळ 
नबिागरीप्रमाणे (संमीनलि) असूि एकाि द सरे पाि याप्रमाणे बाहेरूि आि क्रम असिो. उदा. 
बेलमकँदा, ग्लॅनडओलस, इ. पहा phyllotaxis. 

 
Semi-equitant अधप अध्यारूढ; अधाध्यारूढ 

कळीिील पािाचं्या या माडंणीच्या प्रकाराि संमीनलि एका पािािा एक अधस द सऱ्या पािाच्या 
िशाि प्रकारच्या एका अधावर याप्रमाणे अिेक पािािंा क्रम असिो. 
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erect (१) उन्नि; (२) ऊध्वपमुख 

(१) सरळ उभे; भरपूर कानठण्याम ळे (काष्ठाम ळे) िाठ उभे राहणारे (खोड); उदा. िाभंळू, आंबा; 
सकवा घिकोनशकामं ळे उभे राहणारे (पाि); उदा. बलेमकँदा, कादंा; पाढंरा माका (Eclipta 
erecta L.); झेंडू (Tagetes erecta L.) इ. (२) बीिकरंध्र वर असलेले सरळ (बीिक); उदा. 
पॉनलगोिम् . 

 
ergot अगपट 

कवक रोगाम ळे गविाच्या (उदा. बािरी) सकिप टािे ऐविी िेथे वाढलेला (कवकिंिूिा 
बिलेला) काळा सशगासारखा अवयव (िालाश्म); पहा sclerotium. 

 
ergotine अगपणटन 

अगसटािील नवषारी व औषधी द्रव्य. 
 
Ericaceae संिानक कुल; एणिकेसी 

संिािक, गंधप रा, अँड्रोमेडा, एनरका, कॅलूिा, काऊबरेी इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे मोठे 
क ल; यािा अिंभाव संिािक गणाि (एनरकेनलझ) करिाि. प्रम ख लक्षणे: मरुवासी लक्षणे 
असलेली झ डपे; बह धा अवसकि व ि ळलेल्या पाकळ्यािंी निसलगी ४–५ भागी फ ले; केसरदले 
८-१०, बाहेरिे मंडल पाकळ्यासमोर; २-१२ सकिदलािंा अिेक कप्प्यािंा बह धा ऊध्वसस्थ 
सकिप ट; फळ नवनवध; परागकोशािील परागाचं्या िौकड्या नछद्रावाटे बाहेर पडिाि; नबया अिेक. 

 
Eriocaulaceae (Eriocauleae) एणिओकॉलेसी 

एनरओकॉलॉि, पीपलँॅथस इत्यादी लॅनटि िावाच्या वशंािंील एकदनलनकि विस्पिींिे क ल. 
एंग्लर व प्रँटल यािंी फॅनरिोिी गणाि व हनिन्सििी एनरओकॉलेलीझ या गणाि अंिभूसि केले 
आहे. बेंथम व हूकर यािंी ग्ल मेसी श्रेणीिील एनरओकॉली या िावािे हे क ल वर्मणले आहे. प्रम ख 
लक्षणे: गविासारख्या नदसणाऱ्या बह वषायू ओषधी; सूयसफूल क लािील स्िबक प्रकारच्या 
फ लोऱ्याि एकसलगी, फार लहाि, २–३ भागी, नियनमि व एकसमात्र फ ले; ऊध्वसस्थ सकिप टाि 
२–३ कप्पे व प्रत्येक कप्प्याि एक बीिक; फळाि (बोंडाि) सप ष्ट्क नबया पहा Gramineae. 

 
esculent खाद्य 

खाण्यास उपय क्त्त्त (योग्य); उदा. Hibiscus esculentus L. भेंडी. 
 
essential आवश्यक 

अत्यंि िरूरीिे; उदा. फ लामंध्ये केसरदले व सकिदले प्रिोत्पादिाथस आवश्यक असूि 
त्यािेंनशवाय फ लािे कायस होि िाही. सापेक्षिः संविस व प ष्ट्पम क ट ही प ष्ट्पदलािंी मंडले साहाय्यक 
होि. 

 
essential oil (ethereal oil) बाष्ट्पनशील िेल 

हविे उडूि िाणारे िेल; उदा. सलबाच्या सकवा कनढसलबाच्या पािािील िेल. 
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estipulate अनुपपिप 
पहा exstipulate. 

 
etaerio (aggregate fruit) संघफल; घोसफळ 

एकाि फ लािील स ट्या सकिदलापासूि प्रत्येकी एक या प्रमाणे बिलेल्या साध्या फळािंा झ बका; 
उदा. मोरवले, सोििाफा; नहरवा िाफा; रुई, क डा, अिंिमूळ, सदाफ ली इत्यादींि फक्त्त्त दोि 
फळाचं्या िोड्या असिाि. 

 
etiolated िमोणवकृि 

प्रकाशाभावी नपवळटपणा व इिर दोष (लाबं काडंी, खवल्यासारखी पािे, िाि कपणा, इ.) 
आलेली (विस्पिी). 

 
etiolation िमोणवकृणि 

वर उल्लेनखलेला रोग (असण्यािा प्रकार). 
 
Eubasidii सत्यगदाकवक उपवगप; युबेणसडी 

गदाकवकािील एक गट; अधसगदाकवक हा द सरा; पहा Hemibasidii, Basidiomycetes. 
 
Eugenics सुप्रजाजननशास्त्र; सुजननणवज्ञान 

िवीि संििी (भाव नपढी) आि वनंशक दृष्ट्ट्या िागंली निपिण्यासंबधंीिी ज्ञािशाखा. 
 
Eumycetae (Eumycophyta) सत्यकवक णवभाग; युमायसेटी 

कवक (अळंब)े विस्पिींिील या गटाि िार वगांिा (शवैलकवक, धािीकवक, गदाकवक आनण 
अपूणस कवक) समावशे करिाि; काही शास्त्रज्ञ श्लेष्ट्मकवक (नमक्त्सोमायसेटी) कवकािंि अंिभूसि 
करिाि; िथानप त्यािंा अलग करूि हल्ली सत्यकवकािंा दिा (नमक्त्सोथलॅोफायटा, 
नमक्त्सोफायटा, मायसेटोझोआ) नदला िािो; कायक विस्पिींिा स्विंत्र नवभाग मािल्यास (अिेक 
शास्त्रज्ञािं याबद्दल मिभेद आहेि) शवैले व कवक हे दोि उपनवभाग (याि शवैाक िमेस धरल्यास 
िीि उपनवभाग) होिाि; परंि  िसे ि मािल्यास श्लेष्ट्मकवक, सत्यकवक (य मायकोफायटा) हे 
नवभाग मािणे योग्य ठरिे; पहा Thallophyta; Mycetozoa; Ascomycetes, Basidiomycetes; 
Fungi. 

 
Euphorbiaceae एिंड कुल; यफूोर्धबएसी 

पॅरा व सीरा रबर, एरंड, शरे, टॅनपओका, आवळा, पाििेटी इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; 
एंग्लर व प्रँटल याचं्या आनण बेसींच्या पद्धिींि यािा अंिभाव भाडं गणाि (निरॅनिएलीझ), परंि  
हनिन्सि यािंी एरंड गणाि (यफूोर्मबएलीझ) केला आहे. प्रम ख लक्षणे: ओषधी, क्ष पे व क्वनिि वृक्ष; 
द धी िीक बह धा आढळिो. बह धा साधी एकाआड एक पािे; कधी िषकरूप फ लोरा; सच्छद, 
लहाि, एकसलगी फ ले; कधी पाकळ्या िसिाि; केसरदले अनियनमि (संख्या); सकिदले िीि, 
सकिप ट एक व ऊध्वसस्थ; िीि एकबीिी कप्पे; बोंड फळाि प ष्ट्कय क्त्त्त बीिे; क्रोटि, ॲकॅनलफा, 
पाििेटी बागेि लाविाि. 
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Eusporangiatae स्रू्लबीजुककोशी उपवगप; युस्पोिँणजएटी 
िाड आवरणािे व प्रत्येकी अिेक कोनशकापासूि बिलेले बीि ककोश असलेला िेिे गट; पहा 
Filicinae. 

 
eusporangiate स्रू्लबीजुककोणशक; युस्पोिँणजएट 

वर वणसि केलेल्या प्रकारिा (िेिा); पहा Ophioglossales, Marattiaceae. 
 
eustele वृन्दिंभ 

अिेक स्विंत्र वाहक वृन्दाभोविी एक अंिस्त्विेिा थर असूि मध्ये भेंड असलेला रंभ; उदा. 
सूयसफूल; अिेक निदनलनकि खोडे व म ळे याि सामान्यपणे आढळणारा रंभ; पहा stele. 

 
evaporation बाष्ट्पीभवन; बाष्ट्पीकिि 

पाण्यािी वाफ बिूि वािावरणाि नमसळूि िाणे; िसाि द सरा एखादा द्रव पदाथस (उदा. 
अल्कोहॉल) सामान्य िापमािाि उडूि िाणे. 

 
evaporimeter बाष्ट्पीभवनमापक 

विस्पिींिूि सोडल्या िाणाऱ्या बाष्ट्परूप पाण्यािे िौलनिक मोिमाप करण्यािे उपकरण; पहा 
atmometer. 

 
evergreen १)सदापिी; २)सदाहणिि; ३)णचिहणिि 

(१), (२) झाडावरील सवसि पािे एकावळेी गळूि ि पडल्याि सदैव नहरवे नदसणारे [झाड सकवा 
वि]; (२), (३) दीघसकाल नहरवी राहणारी [पािे]. 

 
evolution उत्क्राणंि; क्रमणवकास 

सामान्यिः क्रमािे हळूहळू बदल सकवा नवकास होण्यािी प्रनक्रया. प्राणी व विस्पिी याचं्या अिेक 
नपढ्ािं ही िालू असणे शक्त्य असूि त्यामध्ये बदल, प्रगनि व वाढ अनभपे्रि आहे; या प्रनक्रयेि 
सवांगीण बदल व प्रगनि असिेि असे िाही; अंशिः सकवा पूणसिः परागनि होि असल्यािी 
(झाल्यािी) उदाहरणे अिेक आहेि. पृर्थवीच्या स्वरूपािील बदल अथवा पृर्थवीवर झालेल्या 
क्रमवार घटिा यािंाही या सामान्य संजे्ञि समावशे करिाि. 

 
organic evolution जैव उत्क्राणंि अगि जैव क्रमणवकास 

हल्ली अन्स्ित्वाि असलेले सवस िीव (प्राणी व विस्पिी) पूवी (पृर्थवीवर िीविास आवश्यक िी 
पनरन्स्थिी उपलब्ध झाल्यावर) अत्यंि साध्या, सूक्ष्म, प्रारंनभक िीवद्रव्याच्या अवस्थेि असूि 
कालािंरािे पनरन्स्थनिसापेक्ष अिेक बदल होि िाऊि िे सध्याच्या नवनवध िनटल स्वरूपाि आले 
आहेि असा निनिि, सप्रमाण व सवसमान्य नसद्धािं. हा बदल घडविू आणण्याि िीवािंील 
सिीवद्रव्य, त्यािी संवदेिक्षमिा व पनरन्स्थनिसापेक्ष प्रनिनक्रया िबाबदार आहेि; बदल होण्यािी 
(प्रभेदिािी ) प्रनक्रया थाबंलेली िसूि सिि िालू राहणारी आहे. 
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ex बाह्य; अ-; -हीन; बणह 

अभावदशसक अथवा बाहेरील या अथी उपसगस; संज्ञामंध्ये उपसगस सकवा प्रत्यय असा उपयोग केला 
आहे. 

 
exalbuminous (non-endospermic) अपुष्ट्क; पुष्ट्कहीन 

बीिािील गभाभोविीिा नवशषे अन्नसाठा िसण्यािी न्स्थिी. उदा. वाटाणा, हरभरा, सिि 
इत्यादींिी बीिे. 

 
exaltatus (raised high) उच्च 

उंि; भव्य. उदा. इिर िेिाचं्या मािािे भव्य असा हंसराि िेिा (Nephrolepis exaltata 
Schott). याला मराठीि ‘आपणांग िेिा’ असेही िाव आढळिे. 

 
exarch बणहवपधी 

बह िेक सवस म ळामंध्ये आढळणारी अपमध्य प्रकाष्ठनिर्ममिी; येथे आद्यप्रकाष्ठ बाहेर व उत्तरप्रकाष्ठ 
आि असण्यािे कारण कें द्राकडूि पनरघाकडे वाढ होि असिे. पहा endarch. 

 
excentric (१) उत्क्रें द्र; (२) णवमध्य 

(१) कें द्रापासूि दूर. कें द्राभोविी नियनमिपणे ि बिलेले, उदा. बटाटा, कदसळ, आरारूट, यािील 
िौकीर कणाि कणसबदू कणाच्या कें द्रापासूि दूर असूि त्याभोविीिे थर सारख्या रंुदीिे 
(प्रमाणाि) िसिाि; याउलट काही िौकीरकणाि कणसबदू व कें द्र अलग िसिाि व थरािंी िाडी 
प्रमाणबद्ध असिे. (२) खऱ्या कें द्राभोविी वलयामंध्ये प्रमाणबद्धिेिा अभाव; उदा. झाडाला सिि 
एकाि नदशकेडूि िोरािे वारा लागि असल्यािे खोडाच्या संरििेि काष्ठवलयािंी िाडी वाऱ्याच्या 
नदशपे्रमाणे कें द्राभोविी सारखी िसिे; संरनक्षि बािूस िी अनधक असिे, कारण निकडे वाढ 
िागंली होिे; कें द्रािूि काढलेल्या नत्रज्यािंी लाबंी सारखी िसिे. 

 
excitability उद्दीपनक्षमिा; उिजेनक्षमिा 

उते्तिकाला (िेिकाला) प्रनिसाद देण्यािे सामर्थयस (क्षमिा). 
 
excretion उत्सगप; उत्सजपन 

टाकाऊ (निरुपयोगी) पदाथस बाहेर (कोनशकेबाहेर) टाकण्यािी प्रनक्रया; कधी कधी असे पदाथस 
कोनशकेि साठूिही राहिाि (उदा. उडणारी िेले, काही स्फनटक) सकवा शरीरािील लहाि 
मोठ्या पोकळ्याि साििाि; उदा. राळ, टॅिीि, िीक, इ. पहा secretion. 

 
excretory product उत्सर्धजि पदार्प 

ियापियाच्या के्षत्राबाहेर टाकलेला पदाथस. 
 
excretory system उत्सजपन िंि 

उत्सिसिाि उपय क्त्त्त अशी सरंििा व कायसक्षम अवयव, उपागें इ. उदा. सोलूि िाणारी साल, नििे 
ढलपे, आपोआप गळूि पडणारी पािे, ि िे मध्यकाष्ठ यामंध्ये असे पदाथस आढळिाि. 
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excurrent १) पिािीि; २) असीणमिाक्ष 

(१) पािाच्या पात्याच्या बाहेर गेलेली [उदा. शीर]; (२) फादं्या िसूि सिि वाढि सरळ गेलेले 
खोड असलेली [विस्पिी; उदा. नपनसया, ॲबीस; इ.] 

 
exendospermous अपुष्ट्क 

पहा exalbuminous. 
 
exergonic process ऊजादायी प्रणक्रया 

ऊिेिे उत्पादि घडूि येिे असा रासायनिक बदल करनवणारी घटिा; उदा. श्वसि. 
 
exerted (protruding) बणहिागि 

प ष्ट्पम क टाच्या बाहेर स्पिपणे नदसि असलेले (डोकावणारे); उदा. वििाई, संकेश्वर, पेरू व 
िाभंळू यािंी केसरदले. 

 
exfoliation अपपिपन 

सपाट ि कडे सकवा खवले या स्वरूपाि सोलूि िाण्यािा प्रकार; उदा. पेरू, अि सि, इ. 
विस्पिींिी साल. 

 
exine (extine) अणधलेप 

बाह्यावरण (परागकणािें); यािील नवनवधिा (काटे, रंधे्र, रेषा, आकार) लक्षाि घेऊि त्यािें 
प्रकार अथवा ििक विस्पिी ओळखणे शक्त्य असिे. 

 
exocarp (epicarp) बाह्यकवच 

फलावरणािा सवाि बाहेरिा पदर. 
 
exodermis बणहस्त्वचा 

म ळाच्या अनपत्विे खालिा एककोनशक िाडीिा थर. मलूत्विेच्या िूि भागाखालील ह्या थरािील 
कोनशकावरण उपत्विाय क्त्त्त (क्त्यूनटकल) अथवा स्यूबनरिय क्त्त्त असिे; उदा. मका; पहा 
epiblema. 

 
exogenous बणहभपव; बणहजाि 

बाहेरील कोनशकाचं्या थरािूि उगम पावणारे; पािे, उपागें, शाखा, इ. 
 
exoscopic बाह्याग्र; बणहिग्र 

अंद ककलशाच्या मािेकडे (ग्रीवकेडे) स्विःिा वरिा भाग (अग्रध्र व) असलेला (गभस); उदा. 
शवेाळी. 
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exosmosis बणहस्ििपि 

आिील पािळ नवद्रवािा बाहेरील अनधक दाट नवद्रवाकडे पायस पडद्यािूि प्रवशे (नवसरण); पहा 
diffusion. 

 
exospore बणहबीजुक 

बीि ककोशाबाहेर (नवबीि काप्रमाणे) बिलेले बीि क; उदा. धािीबीि क; पहा conidium. 
 
exosporium बीजुकबाह्य पटल 

बीि कािे बाह्याच्छादि; नवबीि कािे बाहेरिे आवरण; उदा. नहरवी ब रशी. 
 
exotic णवदेशी; आयाि 

बाहेरील देशािूि आलेली (विस्पिी); उदा. क ं िी, कानमिी (Murraya exotica L.); पहा alien. 
 
exploration समन्वेिि 

लहाि व मोठ्या प्रदेशािील विस्पिींिा पनरन्स्थनिनवज्ञािाच्या दृिीिे केलेला पूणस अभ्यास. 
 
explosive mechanism स्फोटक योजना 

फळ िडकूि बी बाहेर फेकले िाण्यािी यंत्रणा; उदा. िेरडा, आबई, अंब शी. 
 
exposed उद्भाणसि 

वारा, पिसन्य व सूयसप्रकाश इत्यादींिा पनरणाम होण्यास उघडा पडलेला (संरनक्षि िसलेला, 
एखादा प्रदेश सकवा व्यक्त्त्ती). 

 
exposure उद्भासन 

वर वर्मणल्याप्रमाणे उघडे पडलेले असणे. 
 
expulsive fruit णनष्ट्कासयी फल 

आिील बीि िोरािे बाहेर ढकलणारे फळ; उदा. काटेरी इंद्रायणीिे फळ टोकास फ ट ि आिील 
मगि अिेक बीिासंह एकदम बाहेर फेकला िािो. 

 
exsiccate शुष्ट्क कििे 

विस्पिींिे िम िे अवयवासंह कायम नटकूि राहाव े म्हणूि स कनवण्यािी प्रनक्रया (exsiccation) 
करणे. 

 
exstipulate (estipulate) अनुपपिप; उपपिपहीन 

पािाच्या िळाशी लहाि उपागं िसलेली (पािे); पहा stipule; stipulate. 
 
extensibility िन्यिा; णवस्िििीयिा; वधपनक्षमिा 

िाणले िाण्यािे सामर्थयस; वाढण्यािी क्षमिा. उदा. प्रिाि (िाणा); देठ, इ. 
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exterior (external) बाह्य 

फ लाच्या बाबिीि प रस्थ; बाहेरिे; पहा anterior. 
 
extinct लुप्ि; णवलुप्ि; णनविंश 

पूवी असलेली परंि  हल्ली िाहीशी झालेली (विस्पिी अथवा प्राणी); उदा. बीिी िेिे. 
 
extra– बाह्य 

बाहेरिा या अथी उपसगस; मराठीि उपसगस सकवा प्रत्यय. 
 
extraaxillary कक्षाबाह्य 

पािाच्या बगलेबाहेर असलेले; उदा. कळ्या, िाणे इ. 
 
extracellular कोणशकाबाह्य 

कोनशकाबाहेरिे; उदा. कोनशकेबाहेर आलेल्या पािक द्रव्यािे कीटकािे केलेले रूपािंर. 
 
extrafascicular वृन्दबाह्य 

वाहक संिाबाहेर असलेला ऊिककर; पहा vascular bundle; cambium. 
 
extrafloral पुष्ट्पबाह्य 

फ लाखेरीि इिरत्र आढळणारा; उदा. एरंडाच्या पािाच्या काही भागावंर आढळणारा मध प्रसपड. 
 
extrastelar िंभबाह्य 

अंिस्त्विेच्या बाहेरिे; पहा stele. 
 
extraxylar बाह्यकाष्ठी; प्रकाष्ठबाह्य 

प्रकाष्ठाबाहेरिे. 
 
extrorse बणहमुपख 

बाहेरच्या बािूस िोंड असणारे; उदा. कळलावी विस्पिीच्या फ लािील परागकोश बाहेरच्या 
बािूस िडकिाि; पहा introrse. 

 
exudation णनयास 

शरीरािूि काही द्रवपदाथस बाहेर टाकण्यािी प्रनक्रया; उदा. िखम झाल्यावर बाहेर िीक गळणे; 
नवनशि हवामािाि निसगसिः पािािूंि पाण्यािे थेंब गळणे; उदा. कॅलॅनडयम; अंििवले, इ. 

 
eye १) नेि; २) कणलका; ३) लबदू 

(१) डोळा; (२) कलमावरील डोळा [कळी] सकवा भनूमगि खोडावरिी कळी; (३) फ लािील 
ठळकपणे नदसणारा नठपका; उदा. ग लखेरा; भेंडी इ. 
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eyepiece नेिलभग 

सूक्ष्मदशसक यंत्रािूि वस्िू पाहण्याकनरिा वापरलेले डोळ्यािवळिे दशसकािे सभग; यानशवाय 
वस्िूिवळिे सभग असिेि; पहा objective. 

 
eyespot (stigma) नेिलबदुक 

कोनशकेिील प्रकाशज्ञाि देणारा रंगीि (सपगल, लाल) नठपका; उदा. काही िरग ंिके, िर– 
शवैले (उदा. क्त्लॅनमडोमोिॅस, व्हॉल्व्हॉक्त्स, य ग्लीिा, इ.); सभग, रंगीि िषक व प्रकाशसंवदेी 
पदाथस असे िीि भाग या कोनशकागंकाि कधीकधी आढळिाि. 
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F 
 
face १) पृष्ठ; २) मुख 

(१) पािािी खोडाकडील सकवा प्रकाशाकडील बािू. (२) परागकोशािी िडकणारी बािू. 
 
facies (societies) (१) संहणि; समाज; (२) स्वरूप 

(१) पादपसंगिीिील िािींच्या सखं्येि नवलक्षण फरक दशसनवणारे लहािमोठे सम दाय; पहा 
association, society. (२) विस्पिींिे सामान्य रूप (आकार). 

 
factor कािक; घटक 

आि वनंशक ग ण सकवा लक्षणे यािंा कारणीभिू मािलेले रंगसूत्रािील सूक्ष्म कण; विस्पिींच्या 
पनरन्स्थनिनवषयक ििेि समानवि असलेली प्रत्येक बाब; उदा. िैव घटक; हवामािासंबंधी घटक; 
इ. 

 
facultative प्रासंणगक; प्रसगंोपाि 

पनरन्स्थनि (प्रसंगा)ि रूप विसि करणारे; उदा. काही िंिू, कवक इत्यादी गरिेि सार िीवोपिीवी 
सकवा शवोपिीवी. 

 
facultative anaerobe प्रासंणगक अनणनल 

हवनेशवाय िगणे आवश्यक असल्यास िसे करणारा (सूक्ष्मिंिू, सूक्ष्मिीव इ.). 
 
facultative parasite प्रासंणगक जीवोपजीवी 

शवोपिीवी परंि  प्रसंगोपात्त सिीवावर िगणारे; उदा.फायटोप्थोरा ब रशी (कवक). 
 
facultative saprophyte प्रासंणगक शवोपजीवी 

प्रथम िीवोपिीवी व िंिर शवोपिीवी; उदा. नपनथयम ब रशी (कवक). 
 
facultative symbiont प्रासंणगक सहजीवी 

स्विंत्र पण प्रसंगोपात्त द सऱ्या विस्पिीबरोबर एकत्र िीवि िालवणारी विस्पिी; उदा. काही 
शवेाळी, िेिे इ. 

 
Fagaceae बंज (बान) कुल; ओक कुल; फॅगेसी 

ओक (बाि), बीि, िेस्टिट इत्यादी निदनलनकि फ लझाडािें लहाि क ल; क्त्य फ्य नलफेरी असेही 
याला म्हणिाि. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष; साधी सोपपणस पािे; ििकनणश फ लोरा; वाय परानगि 
एकसलगी फ ले; ४–७ खवल्यासारखी पनरदले; केसरदले संख्येिे अनियनमि; िीि, अधःस्थ व 
ि ळलेली सकिदले; सकिप टाि िीि कप्पे; व प्रत्येकाि दोि बीिके; छदाचं्या पेल्यािे वढेलेले 
कविी फळ (कपाली); प ष्ट्कहीि नबया; भिूस क लाशी (बटे्य लेसी) साम्य. 
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fairy ring भूछि-विुपळ 

िनमिीवर वि सळाकार उगवलेली भछूते्र; त्यािंा उगम िनमिीिील क िकट पदाथावर वि सळाकार 
बह वषायू िंिूपासूि होिो; रात्री िण ूस्वगीय पऱ्या िेथे फेर धरूि िािल्या असाव्या अशा ि न्या 
गैरसमि िीम ळे त्या अथािे इगं्रिी िाव पडले असाव;े पहा mushroom. 

 
falcate दािाकृणि 

कोयत्यासारखे; उदा. काही कवकािील (काणी) नवबीि के; फळे, उदा. मेढसशगी 
(Dolicandrone falcata Seem.). 

 
fall of leaves पानगळ 

वषािूि एकदा होणारी पािािंी गळूि पडण्यािी प्रनक्रया; निष्ट्पणस होणे. 
 
false (pseudo) छद् मी; आभासी; खोटे 

खऱ्यािा फक्त्त्त भास उत्पन्न करणारा अवयव. 
 
false axis छद् मी अक्ष 

अिेक उपाक्षािंा बिलेला, पण एक नदसणारा अक्ष. 
 
false fruit छद् मफल; आभासी फल 

भोंदू फळ; सकिप टपासूि ि बििा इिर भागापंासूि (देठ, प ष्ट्पस्थली, प ष्ट्पदले, इ.) बिलेले व 
सामान्यपणे फळ मािले गेलेले; उदा. कािू सकवा नबब्बा यािें मासंल देठ. पहा pome. 

 
false indusium छद् मी पंुजिाि 

काही िेिािील पािािंी कडा द मडूि बिलेले बीि ककोशप ंिावरिे संरक्षक आवरण; उदा. टेनरस 
वशं. 

 
false parenchyma छद् मी मृदूिक 

आधी स्विंत्र असलेल्या कोनशका (सकवा िंिू) िंिर एकत्र येऊि त्यािंा ऊिकासारखा बिलेला 
समूह; उदा. भछूत्रािा दाडंा, छत्र; अगसटिे िालाश्म, इ. पहा ergot, sclerotium. 

 
family कुल 

अिेक संबनंधि वशंािंा गट; पहा genus, order; 
 
fan-shaped (flabelliform) व्यजनाकृणि 

पंख्यासारख्या पसरट आकारािे; उदा. िाडािे (Borassus flabelifer L.) पाि. 
 
farinaceous (farinose) (१) भुिकट; (२) णपष्टमय 

(१) नपठ ळ आवरण असलेले; (२) स्टािस सकवा ित्सम पदाथस असलेले. 
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fascicle वृन्द 

गट, संि, झ बका; उदा. अिेक फ लािंा सकवा वानहन्यािंा गट. 
 
fascicular वृन्दस्र् 

गटामध्ये असलेला. 
 
fascicular cambium वृन्दस्र् ऊिककि 

वानहन्याचं्या गटािील िवीि घटक बिनविारे ऊिक; पहा tissue. 
 
fascicuate leaves वृन्दपिे 

एकत्र झ बक्त्याि असलेली अिेक पािे; उदा. पाइि, भ ईिाफा, निनशगंध, क मूर, िागदवणा, इ. 
 
fastigate समृजु 

परस्पराचं्या फार िवळ वाढणाऱ्या उभ्या शाखा असलेला (वृक्ष). 
 
fat मेद; वसा 

न्स्िग्ध (ि पकट) सकवा िरबीय क्त्त्त पदाथस; िरबी. 
 
father-plant णपिृ-वनस्पणि 

संकर– प्रनक्रयेि पराग (िर-गंि के) देणारी विस्पिी. 
 
fatty acid मेदी अम्ल; मेदाम्ल 

न्स्िग्ध पदाथािा एक घटक; द सरा घटक म्हणिे न्ग्लसरीि. 
 
fatty body मेदकि; मेदीकाय 

िरबी इ. न्स्िग्ध पदाथािे कण. 
 
fauna प्राणिजाि 

नवनशि प्रदेशािील सवस प्राणी अथवा त्यािंी संकनलि िावािंी यादी; पूणस मानहिीिा गं्रथ. पहा flora. 
 
feather-veined (penninerved) णपच्छणसिाल 

नपसासारखी नशरािंी माडंणी असलेले (पाि); आंबा, रामफळ, इ. 
 
feathery (plumose) णपच्छल 

नपसासारखे; अिेक लाबं केस असूि प्रत्येकास बारीक लव असलेले; उदा. मका, मोरवले यािंी 
सकिले. 

 
fecundation (fertilisation) फलन 

अंद क व रेि क यािंा सयंोग; स्त्री-व प ं-ग ंिकािें मीलि (एकरूप होणे). 
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feeder (१) पोिक; (२) पोिकावयव 

(१) आश्रय विस्पिी; (२) अन्नपाण्यािा प रवठा करणारा अवयव (साधि); उदा. 
नसलानििेलाच्या गभांक रािा िळभाग (पद); िीटेसी. 

 
feeding process अशनणक्रया 

अन्नपाणी घेऊि िे आत्मसाि करणे. 
 
felted ऊिपजालणकि 

ब रण सासारखे केसाच्या ग ंिवळ्यािे (िमदािे) आवरण असलेले. 
 
feltedtissue ऊिोिक 

वर वर्मणल्याप्रमाणे ऊिक (कोनशकािंा समूह). 
 
female मादी; स्त्री- 

स्त्रीत्व दशसनवणारे नवशषेण; आंिरराष्ट्रीय निन्ह ☥ 
 
female cone स्त्री-शंकु 

प्रकटबीि विस्पिींि आढळणाऱ्या दोि प्रकारच्या शकूंपैकी बीि निर्ममणाऱ्या अवयवािंा 
(शकूंसारखा) समहू (फ लोरा); पहा; cone; उदा. निल, देवदार, इ. 

 
female flower स्त्री-पुष्ट्प 

फक्त्त्त सकिदले असणारे फूल; उदा. पपई, मका, भोपळा, इ. 
 
female gametangium स्त्री-गंिुकाशय 

स्त्रीसलगी प्रिोत्पादक कोनशका (अंद क) निर्ममणारा अवयव (एककोनशक सकवा अिेककोनशक); 
पहा oogonium, archegonium. 

 
female gamete (egg, oosphere, ovum) स्त्री-गंिुक; अडें 

लैं नगक प्रिोत्पादिाि आवश्यक अशी स्त्रीसलगी कोनशका (गंि क); यालाि “स्त्री य ग्मक”म्हणिाि. 
 
female gametophyte (prothallus) स्त्री-गंिुकधािी 

फक्त्त्त स्त्रीसलगी प्रिोत्पादक कोनशका सकवा त्यािें उत्पादि करणारे अवयव (अंद ककलश, 
अंद काशय, इ.) धारण करणारी नपढी. 

 
female plant स्त्री-वनस्पिी; मादी वनस्पिी 

फक्त्त्त स्त्री–प ष्ट्पे अथवा स्त्रीसलगी अवयव निमाण करणारी विस्पिी; उदा. फळ येणारे पपईिे झाड; 
क ं क म वृक्ष; बीिधारक सायकस; इ. 
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feral वन्य 

िंगली; रािटी; विाि आढळणारी सकवा लागवडीि िसलेली (विस्पिी). 
 
ferment णविंचक; णविजि 

पहा enzyme. 
 
fermentation णविंचन 

काबसिी पदाथांिे नविंिकािे (काबसिी निदेशकािे) घडविू आणलेले रासायनिक रूपािंर 
(नवघटि); उदा.द धािे दह्याि रूपािंर; लोणी खंवट होणे; साखरेिे रूपािंर मद्याकाि होणे; 
मद्याकापासूि ॲसेनटक अम्ल बिणे; सामान्य भाषेि आबंणे. अशा प्रनक्रया प्राणवायिूा उपयोग ि 
करिा सकवा करूि घडूि येिाि. 

 
alcoholic fermentation मद्योत्पादक णविंचन 

मद्यािे उत्पादि (निर्ममिी) होणारी रासायनिक नवनक्रया; उदा. निरेपासूि िाडी बिणे. 
 
fern नेचा (वनस्पणि) 

पहा Filicinae. Filicales. 
 
ferrobacteria लोहजंिु 

लोखंडाच्या लवणाि बदल घडविू आणणारे सूक्ष्मिंिू. 
 
ferruginous(१) िाम्रविी; गंजविी; (२) लोही; लोहयुक्त्ि; लोहमय 

(१) गंिलेल्या लोखंडाच्या रंगािे. (२) लोखंड असलेले. 
 
ferrugo िाबेंिा 

कवक विस्पिींपैकी (गदाकवक) एका प्रकारािे आश्रय विस्पिींवर आलेला िाबंसू नठपके 
पाडणारा िीवोपिीवी रोग (rust); उदा. गहू, िोंधळा, िमेली, क सर, इ. 

 
fertile (१) सुपीक (२) फलनक्षम; अवधं्य 

(१) िागंले पीक येईल अशी (िमीि); नपकाऊ. (२) फळ (अपत्य, गभस) उत्पन्न करण्यािे सामर्थयस 
असलेले; उदा. फूल, पराग, बीिक. 

 
fertilisation फलन 

िर–व स्त्री-प्रिोत्पादक कोनशकािंी (घटकािंी) एकरूप होण्यािी प्रनक्रया; लैं नगक 
प्रिोत्पादिािील मौनलक प्रारंभीिी प्रनक्रया. 

 
cross fertilisation पिफलन 

दोि नभन्न व्यक्त्िींच्या (एकाि िािीच्या) प्रिोत्पादक कोनशकािंा सयंोग व रंद कािी निर्ममिी. 
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self fertilisation आत्मफलन 

एकाि उभयसलगी व्यक्त्िीच्या दोि नभन्नसलगी प्रिोत्पादक कोनशकािें मीलि. 
 
fertilisation tube फलन–नणलका 

फलिाि गंि कािंा मागस देणारा िळीसारखा भाग; उदा. काही शवैले, कवक इ. 
 
fertilise (fertilize) (१) फणलि कििे (होिे); (२) फलनक्षम कििे 

(१) अंद क व रेि क यािें मीलि होणे. (२) िनमिीिी स पीकिा वाढनवणे; त्याकनरिा खिे घालणे. 
 
fertility (१) जननक्षमिा; (२) सुणपकिा 

(१) फनलि होण्यािी पात्रिा; (२) िनमिीिा नपकाऊपणा. 
 
fertilizer खि 

िनमिीिी स नपकिा वाढनवणारे पदाथस. 
 
fetidus (foetid) दुगिंणधि; दुगिंधी 

वाईट वास येि असलेले; उदा. कृष्ट्णकमळािी एक िािी (Passiflora foetida L.). 
 
fibre सूि; धागा 

विस्पिींच्या अवयवािं बळकटी आणणारी िाड कोनशकावरणािी लाबंट कोनशका. पहा 
prosenchyma, sclerenchyma. 

 
fibre crop धागा पीक 

उपय क्त्त्त धाग्याचं्या उत्पादिाकनरिा केलेली लागवड. उदा. अंबाडी, घायपाि, िाग, इ. 
 
fibril सूिक 

अनिसूक्ष्म धागा; कोनशकावरणाि व प्राकलाि हे धागे आढळिाि. 
 
fibrillose सूिकी 

अिेक सूत्रकािंी बिलेले. 
 
fibrous सूिमय; सूिल 

धागेदार; अिेक धाग्यािें बिलेले; उदा. वाहकवृदंाि धागे आढळिाि. 
 
fibrous covering सूिाच्छादन; सूिाविि 

सूत्रािें आवरण; उदा. िारळ व स पारी यासारख्या नकत्येक फळाि िाड धाग्यािें मध्यकवि असिे; 
या धाग्यासं कार्थया म्हणिाि; पहा mesocarp. 
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fibrous drupe सूिल अश्मगभी फळ 

िाड सूत्रािें मध्यकवि व कठीण अिंःकवि असलेले फळ; उदा. िारळ; स पारी (पोफळी). 
 
fibrous root system सूिल मूलिंि; िंिुमूल संस्र्ा 

िाड दोऱ्याप्रमाणे अिेक आगंि क म ळािंा झ बका; उदा. मका व नकत्येक गविे. 
 
fibrous tissue सूिल ऊिक 

िाड आवरणाच्या कोनशकािंा बिलेला समूह. 
 
fibro-vascular bundle सूिल वाहक वृंद 

अिेक कठीण लाबंट कोनशका असलेला वाहक ऊिकािंा ि डगा; पहा vascular bundle 
 
fid (cleft) खंणडि; णभन्न 

अशिः नवभागलेले या अथािा प्रत्यय. 
 
fig-insect उदंुबि कीटक 

उंबर, अंिीर, सपपळ, वड, इ. याचं्या फळाि आढळणारे व फ लोऱ्याि परागण घडविू आणणारे 
वराटक प्रकारिे कीटक (कें बरे). 

 
filament िंिु 

बारीक दोऱ्यासारखा अवयव; अिेक कोनशकािंी माळ; उदा. य लोनिक्त्स, स्पायरोगायरा इ. शवैले 
सकवा अिेक कवक. पहा hypha. 

 
filament of stamen केसििंिु 

केसरदलािा परागकोशधारी देठासारखा अवयव. 
 
filamentous िंिुमय; िंिुयुक्त्ि 

िंिंूिे बिलेले; शवेाळीिील गंि कधारीिी आरंभीिी अवस्था; शवैलािें सकवा कवकािें शरीर. 
 
filar सूिाभ 

लाबंट व पािळ (केस; उपागं, इ.). 
 
filial पैिृक; संिानक 

संिनिनवषयक. 
 
filial generation संिानीय णपढी 

संकरापासूि प्रसवलेली नपढी; संकरि नपढी. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

filial regression संिानीय पिागणि 

एखाद्या लोकसम दायामध्ये, सरासरीिे पाहिा, एखाद्या आि वनंशक लक्षणाबंाबि, म ले सामान्य 
पािळीहूि आईबापापेक्षा कमी ढळिाि; म्हणिेि म ले शक्त्य िो सवस सामान्यिेच्या िवळपास 
राहिाि. उदा. उंि आईबापािंी म ले (सरासरीिे) त्याचं्यापेक्षा कमी उंि (सामान्य उंिीिवळ) 
असिाि; उंिीि प्रगिीपेक्षा परागिी आढळिे; ख िेपणाच्या बाबिीिही हाि प्रकार असिो. िेथे 
म ले कमी ख िी असिाि. याम ळे लोकसम दायािील सामान्यपािळी राखली िािे; याला अपवाद 
उत्पनरविसिािा; पहा mutation. 

 
Filicales नेचे गि; णफणलकेलीझ 

िेिे वगािील एकमेव गण. काही िेिाभ पादपािील एक वगस माििाि; एंग्लर यािंी यािे दोि गट 
(स्थलिेिे व िलिेिे) केले होिे. लक्षणे: पहा Filicinae. 

 
Filicinae नेचे वगप; णफणलसीनी 

िेिाभ पादप (टेनरडोफायटा; वानहिीविं अबीिी विस्पिी) या नवभागािील एक वगस; काही 
शास्त्रज्ञािंी याि दोि उपवगस (स्थूलबीि ककोशी व िि बीि ककोशी) केले असूि त्यापैकी एकाि 
समबीि क सत्यिेिे (नफनलसीि) व असमबीि क िलिेिे असे दोि गण अंिभूसि केलेले 
आढळिाि; नफनलकेलीझ (िेिे गण) व िलिेिे असेही दोि गण माििाि, िर काही शास्त्रज्ञािंी 
िलिेिािंा िेिे गणािि समानवि केले आहे. वगीकरण नववाद्य (नवनवध) आहे. िेिे वगािी प्रम ख 
लक्षणे : बीि कधारी नपढीला मूळ, खोड व मोठी पािे एकाआड एक असिाि. वाहक ऊिकाचं्या 
नििीय संरििेि पणसनववरे असिाि. बीि ककोश पािाचं्या अक्षनवम ख पृष्ठावर (मागील बािूस) 
सकवा नकिारीवर असिाि. म ळे क्वनििि िसिाि. या वगािा उगम िग्िपादपवगस 
(सायलोफायटीिी) या प्रािीि वगापासूि झाला असावा असे माििाि. कदानिि या दोन्हीिा 
उगम सारख्याि पूवसिापासूि झाला असावा. िेिे वगािे िीि उपवगस हल्ली बह िेक शास्त्रज्ञ 
माििाि: (१) अश्मीभिू प्रारंनभक िेिे (प्रायमोनफनलसीि). (२) स्थूलबीि ककोशी 
(य स्पोरनँिएटी): अपूणस नवकनसि; काही अश्मीभिू व काही नवद्यमाि िेिे. (३) िि बीि ककोशी 
(लेप्टोस्पोरनँिएटी): पूणस नवकनसि, परंि  काही प्रािीि व काही नवद्यमाि िेिे; उदा. हंसराि, 
रािकोंबडा, रािहंस, वृक्षीिेिे इ. पहा Eusporangiate; Leptosporangiate; Psilophytineae. 

 
filiform िंिुसम 

स िारासारखे बारीक; िंिूप्रमाणे बारीक व लाबंट; उदा. अमरवलेीिे खोड (Cassytha filiformis 
L.). 

 
fimbriate (fringed) कंकणिकाकृणि 

फणीसारखे दािेरी; झालरीसारखे; उदा. सपक (डायाथंस)च्या पाकळ्या; माकडसशगाच्या 
(Caralluma fimbriata Wall.) फ लाच्या पाकळ्या. 

 
fimicolous शमलवधी 

खिाच्या नढगावर वाढणारी (विस्पिी). 
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fissile णवखंडी; णवखंडनशील 

निरलेले; सिबलेला सकवा िी क्षमिा असलेला (अवयव). 
 
fissiparous णवखंडकािी 

सिबणारा सकवा निरि िाणारा. 
 
fission णिभंजन; भंजन 

सहि दोि अथवा अनधक संपूणस भाग होणे (भगंणे). उदा. सूक्ष्मिंिूच्या कोनशका; िील-हनरि 
शवैले. यामध्ये प्रकलािी िपशीलवार नवभागणी िसिे. 

 
fissured स्फाणटि; भेगाळ 

बाहेरूि भेगा (निरा) पडलेली (मोठ्या झाडािी साल); उदा. सिि, बाभळू, नशरीष इ. उन्हाळ्याि 
स कल्याम ळे िडकूि भेगा पडलेली िमीि. 

 
fistular नणलकासम 

िळीसारखे लाबं व पोकळ; उदा. कादं्यािे पाि व फ लोऱ्यािा दाडंा; बाहव्यािी (Cassia fistula 
L.) शेंग प्रथम पोकळ परंि  िंिर त्याि अिेक आडव ेपडदे बििाि. 

 
fixation १) अवबंधन; िोपि; २) स्स्र्िीकिि 

(१) क ं डीि अथवा िनमिीि विस्पिी बसनवणे. (२) सूक्ष्मदशसकाखाली निरीक्षण करण्याकनरिा 
विस्पिी अथवा त्यािें पािळ काप, प्राणी सकवा त्यािें सूक्ष्म भाग रासायनिक प्रनक्रयेिे कायम 
करणे. 

 
fixation of carbon dioxide काबपन सात्मीकिि; काबपन स्स्र्िीकिि 

काबसि डायॉक्त्साईड वायू शरीराि घेऊि व त्यावर रासायनिक प्रनक्रया करूि त्यािे रूपािंर 
सेल्य लोि, व शकस रा यासारख्या पदाथांि करण्यािी प्रनक्रया; पहा carbon-assimilation. 

 
fixation of nitrogen नायरोजन स्स्र्िीकिि 

हविूेि सकवा पावसािूि प्रत्यक्षपणे सकवा अप्रत्यक्षपणे िनमिीि पोिलेला अथवा िनमिीि 
असलेला िायरटेरूप पदाथस शोषिू त्यािे रूपािंर िायरोििय क्त्त्त पदाथाि करण्यािी प्रनक्रया; 
पहा nitrogen-fixation. 

 
fixative स्स्र्िकािी 

न्स्थर करणारा पदाथस. 
 
fixity (immutability) अपणिवत्यपिा 

नपढ्ाि नपढ्ा सिीवािं काहीही बदल ि होिा िे आरंभापासूि होिे िसेि रानहले आहेि अशी 
ि िी समिूि; क्रमनवकासािी उपपत्ती याउलट आहे. पहा organic evolution. 
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flabellate (flabelliform) व्यजनाकृणि; पंख्यासािखे 

पहा fan-shaped. 
 
flaccid (limp, floppy) णशणर्ल; सैल 

कोनशकेिील पाणी कमी झाल्यावर निला येणारी अवस्था. 
 
flaccidity शैणर्ल्य 

नशनथलिा; म्लाििा; उदा. कोमेिलेल्या (पाणी कमी झालेल्या) पािािंी न्स्थिी. 
 
Flacourtiaceae अिुि कुल; फ्लॅकोर्धटएसी 

िाबंट, अत्र ण, अट्टाक व काकर इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. बेंथमॅ व हूकर यािंी याला 
सनॅमडेसी असे संबोधले असूि एंग्लर व प्रँटल यािंी फ्लॅकोर्मटएसी िावािेि त्यािा उल्लखे व 
अंिभाव पराएटेलीझ गणाि केला आहे. हनिन्सि यािंी नबक्त्सेलीझ (केसरी गण) मध्ये समानवि 
केले आहे. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष व झ डपे; पािे निवट, साधी, एकाआड एक, सोपपणस; नियनमि िार 
सकवा अनधक भाग प्रत्येक प ष्ट्पमंडलाि असिाि; प ष्ट्पदले कधी सर्मपल; कधी पाकळ्यािंा अभाव; 
असल्यास स ट्या व अिेक; संदले २–१५ स टी सकवा ि ळलेली; केसरदले अिेक व कधी त्यािें 
अिेक संघ; बह धा ऊध्वसस्थ, २–१० सकिदलाचं्या सकिप टाि िटलग्ि बीिकाधािीवर अिेक 
बीिके; मृद फळाि सकवा बोंडाि एक सकवा अिेक सप ष्ट्क नबया व त्यावर कधी बीिोपागं. 

 
flagellate प्रकेसलयुक्त्ि (प्रकेसलवान); कशाणभकायुक्त्ि 

प्रकेसल असलेले. 
 
flagelliform कशाणभकारूप; प्रकेसलाभ 

प्रकेसलासारखे. 
 
flagellum प्रकेसल; कशाणभका 

कोनशकेच्या बाहेर आलेला, प्राकलािा लाबंट, केसलापेक्षा मोठा व िनटल संरििेिा धागा; यािंी 
संख्या बह धा एक सकवा दोि, क्वनिि अनधक असूि कोनशकेला िे गनि प्राप्ि करूि देिाि. 
सूक्ष्मिंिंूिी केसले लहाि व साधी असिाि; िर-बीि के, िर-गंि के (िेिे) इत्यादींिा प्रकेसले 
असिाि. पहा cilium. 

 
flask-shaped सुिईप्रमािे; कलशाकृणि 

गोलसर बसका िळभाग व लाबं माि असलेले प्रायोनगक कािपात्र; उदा. शवेाळी व िेिािंील 
अंद ककलश. 

 
flavescence पीििा 

नपवळेपणा. 
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flavescent पीि 

नपवळट; विस्पिींच्या अवयवािंा येणारा िैसर्मगक नफकट नपवळा रंग. 
 
flavous णपवळेजदप 
 
fleshy मासंल; िसाळ; मगजयुक्त्ि 

गर (मगि) असलेले; रसय क्त्त्त (केस अथवा कोनशकािंी भरलेले); काही विस्पिींच्या शरीरािा 
एखादाि भाग मासंल सकवा रसाळ असिो; उदा. निवड ंगािे खोड, पाि फ टीिी पािे; ि िीच्या 
फळािील सकवा फणसािील पनरदले; कािूिा देठ; सफरिंदािी प ष्ट्पस्थली; िारळािील प ष्ट्क 
(खोबरे); अििसाच्या फ लोऱ्यािील दाडंा व फ लािे भाग; संत्री व म स बंािील पािळ 
अंिःकविािील केस; नवलायिी सििेिील बीिोपागं. 

 
flexible नम्य; लवणचक 

दाबाम ळे वाकूि (ि मोडिा) प िः पूवसवि होणारे. उदा. लव्हाळ्यािा दाडंा; नकत्येक पािािें देठ; 
अिेक खोडे, िाणे इ. 

 
flexibility नम्यिा 

वर वणसि केलेला ग ण. 
 
flexuous (flexuose) वाकडाणिकडा; नागमोडी 
 
float ििंड 

िरंगणारा नकवा िरंगण्यास मदि करणारा अवयव; उदा. फ्यूकस शवैलािी एक िािी; सरगसॅम 
शवैल; पाण्यािील हायससथ अथवा सशगाडा यािें देठ. फळािील कार्थयाम ळे िारळ (शहाळा) 
िरंगिो. 

 
floating प्लवमान; प्लव; प्लवन 

िरंगणारे. 
 
floating mechanism ििंडयोजना; प्लवनयोजना 

वर वर्मणल्यासारखी व इिर काही िशी िरंगण्यािी साधिे; बह धा अशा साधिािं हवाय क्त्त्त पोकळी 
असेि; उदा. कमळाच्या नबया, उंडीिी फळे; िारळािील कार्थयािे आवरण. 

 
floccose ऊिी; िूलीय;िूलाच्छाणदि 

लोकरीसारख्या नदसणाऱ्या िरम केसािंी आच्छादलेला (अवयव). 
 
flocculent उिाभ 

लोकरीसारखे नदसणारे व सहि निघिू िाणारे (केस). 
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flora पादपजाि 

(१) देशािील सकवा प्रदेशािील सवस विस्पिी; (२) नवनशि स्थािािील विस्पिींच्या वणसिािा गं्रथ; 
यामध्ये विस्पिी ओळखूि काढण्याकनरिा नवनशि योििाही असिे. उदा. Flora of India म्हणिे 
भारिािील पादपिाि. 

 
floral पुष्ट्पीय; पुष्ट्प– 

फ लािंा; फ लासंबधंी; फ लािंील. 
 
floral axis पुष्ट्पाक्ष 

फ लािा सकवा फ लािील अवयवािंा दाडंा (अक्ष). 
 
floral bud कणलका; कळी 

फ लािील सवसि अनवकनसि भागािंा प्ररोह (एकनत्रि समूह). 
 
floral diagram पुष्ट्पणचि 

फ लािील सवस भाग, त्यािें परस्पराशंी व खोडाशी सबंंध दशसनवणारी छेदासारखी आकृिी. 
 
floral envelops पणिदले 

फ लािील संदले, प्रदले अथवा ित्सम आवरक प ष्ट्पदले. 
 
floral formula पुष्ट्पसूि 

फ लािील सवस संरििा पूणसपणे संनक्षप्ि रीिीिे व्यक्त्त्त करण्याकनरिा आंिरराष्ट्रीय ख णा, निन्हे व 
आकडे इत्यादींिा उपयोग करूि िे सूत्रमय पद्धिीिे माडंण्यािा प्रकार :— 
उदा. १) ककस टी क लािील सवससाधारण प ष्ट्पसूत्र— 

 
 
स्पष्टीकिि : (१) येथे नियनमि िरफ लाि संदले ि ळलेली िसेि प्रदलेही ि ळलेली ३–५ व 
केसरदले ३ असिाि; स्त्रीफ लाि इिर भाग िसेि असूि केसरदलाऐंविी १–३ ि ळलेली अधःस्थ 
सकिदले; (२) येथे निसलगी नियनमि फ लाि स टी पाि संदले, कधी िसल्यासारखी; प ष्ट्पम क टाि 
स ट्या ५ पाकळ्या व ५ स टी केसलदले आनण २ अधःस्थ ि ळलेल्या सकिदलािंा सकिप ट असिो. 
(३) येथेही नियनमि निसलगी फ ले असूि संविाि २ संदलािंी २ मंडले, ४ पाकळ्यािंा प ष्ट्पम क ट 
आनण केसरदलािंी २ मंडले, एकाि २ व द सऱ्याि ४; ही सवसि प ष्ट्पदले स टी; मात्र सकिप ट २ 
ऊध्वसस्थ सकिदले ि ळूि बिलेला असिो. 
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प्रदले व केसरदले यािंा सपंकस   ह्याप्रमाणे दोन्हीवरच्या दोन्ही कमािी रेषेिे (उदा. धोत्र्यािे 
फूल) आनण केसरदले व सकिदले यािंी य िी याप्रमाणे दशसनविाि (उदा. रुई); अिेक 
प ष्ट्पदलाकंनरिा ∞ ही खूण (उदा. पेरू; नसिाफळ), अनियनमि फ ले असल्यास ․।․ ही खूण (उदा. 
ि ळस, वाटाणा) व नियनमि फ लाकनरिा ⊕ ही खूण वापरिाि (धोत्रा, ग लाब). स टी प ष्ट्पदले 
कंसाि ि घालिा व ि ळलेली (अंशिः व पूणसिः) प ष्ट्पदले कंसाि घालूि दाखनविाि. सकिमंडळ 
ऊध्वसस्थ असल्यास, िी प ढील आकड्याखाली आडवी रेषा व अधःस्थ असल्यास आकड्यावर 
आडवी रेषा नलनहिाि. देविागरी ऐविी रोमि नलपीिही (K, C, A, G) आद्याक्षरे वापरूि 
प ष्ट्पसूत्र नलनहिा येईल. िसेि भारिीय देविागरी आद्याक्षरे (सं, प , के, सक) वापरूि प ष्ट्पसूत्र 
नलनहणे शक्त्य आहे. 

 
floral leaf पुष्ट्पदल 

फूल हा प्रिोत्पादक प्ररोह मािल्यािे त्यािील अक्षावरिी सवस प्रकारिी दले, पािािंी रूपािंरे होि; 
उदा. संदले, प्रदले, केसरदले व सकिदले; प ष्ट्पाक्ष व प ष्ट्पस्थली हे त्यािील खोडािे (अक्षािे) 
भाग; पहा flower; shoot. 

 
floral shoot पुष्ट्पप्रिोह 

प्रिोत्पादिाकनरिा फ लाि रूपािंर पावलेला विस्पिीिा भाग (प्ररोह). इिर शाकीय भागाप्रमाणे 
यािही अक्ष व पािे (प ष्ट्पदले) अंिभूसि होिाि. 

 
floral symmetry पुष्ट्पसमान्निा 

फ लािील भाग व त्यािें परस्पर संबंध यावर त्यािील प्रमाणबद्धिा अवलंबिू असूि एक, दोि 
अथवा अनधक उभ्या पािळ्यािंी फूल नवभागूि िी प्रमाणबद्धिा व्यक्त्त्त करण्यािी पद्धि; पहा 
radial, bilateral, asymmetrical. 

 
florescence (anthesis) पुष्ट्पकाल 

फ ले येण्यािा मोसम. 
 
floret पुष्ट्पक 

स्िबक फ लोऱ्यािील (उदा. सूयसफूल, नझनिया, झेंडू, शवेिंी, इ.) असंख्य लहाि फ लािंील एक 
फूल. 

 
floribundus णवपुलपुष्ट्पी; बहुपुष्ट्पी 

खूपि फ ले येणारी (विस्पिी); उदा. उक्षी (Calycopteris floribunda Lam.); धायटी 
(Woodfordia floribunda Salib.). 

 
floriculture पुष्ट्पसंवधपन 

नवशषेिः फ लािंी पैदास करण्यािा प्रयोग (उद्योग). 
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floridean starch फ्लॉणिडी स्टाचप; फ्लॉणिडी मंड 

लाल शवैल विस्पिींि आढळणारे आरनक्षि काबोहायड्रटे; यािे कण पनरकलाि नवख रलेले असूि 
त्यावंर आयोनडििा थेंब टाकल्यास िे लाल सकवा सपगट नदसिाि; खऱ्या स्टािसप्रमाणे िे िाभंळट 
नदसि िाहीि; िसेि िे वणसकणूंि िसिाि. 
 

floriferous पुष्ट्पी; पुष्ट्पधािी; सपुष्ट्प 

फ ले धारण केलेला (अक्ष; विस्पिी). 
 
floriform पुष्ट्पाकृणि; पुष्ट्पाकाि 

फ लासारखा आकार असलेले. 
 
florist १) पुष्ट्पसंवधपक; २) पादपजािलेखक 

(१) फ लझाडािंी लागवड, फ लािंी पैदास व खरेदी-नवक्री करणारा; (२) फ्लोरा [पादपिािी] 
संबंधीिा गं्रथकिा. 

 
floristic पादपी; पादपजािीय 

पादपिािीसंबधंी; पहा flora. 
 
floristic composition पादपी संघटना (िचना) 

नवनशि के्षत्रािील नभन्न विस्पिी व त्यािें शकेडा प्रमाण इत्यादी मानहिी. 
 
floristics पादपीसंघटनाशास्त्र; 

पादपिािी, त्यािंा उगम, नवकास, स्थानिक व भौगोनलक प्रसार इत्यादी सवस बाबींच्या िपशीलवार 
मानहिीिी नवज्ञािशाखा. 

 
florus (flowered) –पुष्ट्पी 

फ ले असलेले; उदा. एकप ष्ट्पी, निप ष्ट्पी, बह प ष्ट्पी (अि क्रमे एक, दोि सकवा अिेक फ ले असलेले); 
पहा cauliflorus. 

 
flower पुष्ट्प; फूल 

स मि, क स म, स म प्रसूि ही िावहेी संस्कृि वाङ मयाि आढळिाि. 
केसरदले व सकिदले यापैकी निदाि एकािे मंडल व सामान्यिः त्याभोविी पनरदलािें निदाि एक 
मंडल यािंी बिलेले संनक्षप्ि प्रिोत्पादक इनंद्रय (प्ररोह). पनरपूणस फ लाि िार प्रकारिी मंडले 
(संविस, प ष्ट्पम क ट, केसरमंडल व सकिमंडल) असिाि. प ष्ट्पदले सखं्येिे आकारािे, रंगािे 
इत्यादी प्रकारे प ष्ट्कळ नवनवधिा दशसनविाि. प्रकटबीि विस्पिीि प्रिोत्पादक प्ररोह असिाि परंि  
केसरदले व सकिदले याशंी ि लिात्मक अवयव असूिही पनरदले व सकिप ट याचं्या अभावी त्यािंा 
फ ले की फ लोरे म्हणाव े याबद्दल एकमि िाही; त्यािंा शकूं म्हणिाि. पहा calyx; corolla; 
androecium; gynoecium. 
 



 अनुक्रमणिका 

flower arrangement पुष्ट्पिचना 
फ लािंी माडंणी. 

 
flower bed पुष्ट्पवाणटका 

फ लझाडािंा वाफा; अशा अिेक वाफ्याम ळे बागेिी शोभा वाढिे. 
 
flower bud पुष्ट्पकणलका; कणलका 

फ लािी कळी. 
 

complete flower पणिपूिप पुष्ट्प 

पहा flower. 
 
flower head स्िबक 

अिेक लहाि फ लािंा झ बका; उदा. सूयसफूल क ल. 
 
flower pot पुष्ट्पपाि; 

फ ले शोभादायक पद्धिीिे एकत्र ि ळविू ठेवण्यािे पात्र (भाडें). 
 
flower stalk पुष्ट्पवृंि 

फ लािा देठ. 
 
flowering पुष्ट्पणवकसन 

फ लाचं्या कळ्या उमलणे; झाड मोहरणे (बहरणे). 
 
flowering glume पणििुि 

गविाचं्या फ लािें बाहेरिे छद; त्याबाहेरच्या छदास बाह्यि ष (outer glume) म्हणिाि. 
 
flowering plant सपुष्ट्प वनस्पणि; फुलझाड 

पहा Angiospermae; Phanerogamae. 
 
flowerless plant अपुष्ट्प वनस्पणि 

फ ले िसलेल्या विस्पिी; पहा Gymnospermae; Cryptogamae. 
 
fluctuating variation चंचणलि भेद 

एखाद्या लक्षणासंबधंी सामान्य न्स्थिीच्या (मूल्याच्या) आसपास ढळणारा फरक; उदा. फळाच्या 
सवससामान्य आकारापेक्षा कमी व िास्ि आकार असलेली फळे त्याि झाडावर (सकवा त्याि 
िािीच्या द सऱ्या झाडावर) असल्यािे नदसणारा फरक; पहा continuous variation. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

fluorescent प्रणिदीप्िीशील 

अनििील सकवा इिर प्रारणाि ठेवल्यािंिर प्रकाश देणारे. 
 

flush १) पुनवृपिी; २) आकस्स्मक जलवृिी 
(१) काष्ठमय विस्पिीिा प न्हा वाढ होण्यािा काळ. (२) पाऊस सकवा अन्य कारणािे मयानदि 
के्षत्राि पाण्यािा प रवठा व त्याम ळे येणारी विश्रीिील सपंन्निा. 

 
fly-flower मणक्षका-पुष्ट्प 

माश्याचं्या साहाय्यािे परानगि होणारे फूल; उदा. स रण, पपिस, मेंदी इ. 
 
fly-trap मणक्षका-पञ्जि 

माशा सकवा ित्सम कीटक आकषूसि, पकडूि मारूि त्यािंा अन्नाप्रमाणे वापर करण्यािे साधि 
(सापळा; िापासारखी यंत्रणा); उदा. डायोनिया, ड्रॉसेरा इ. कीटकभक्षक विस्पिीिी पािे. 

 
flying hair उड्डानकेश 

वाऱ्यािे िरंगि दूर िाण्यास व हविे अधािंरी राहण्यास उपय क्त्त्त केस (धागा); उदा. सहदेवीिा 
संविस; क डा, कापूस, रुई, सावर याचं्या बीिावरील केस (धागे). 

 
flying membrane उड्डानपटल 

फळ अथवा बी यािंा निकटूि असलेला पखंासारखा पािळ व पसरट भाग; उदा. शाल, पेनरया, 
निल, शवेगा, वावळा, नबबला, टेटू, इ. 

 
flying tissue उड्डानोिक 

वर वणसि केलेल्या पखंािील नवनशि ऊिक (कोनशका समहू). 
 
foetid दुगिंधी 

पहा fetidus. उदा. सहगडा (Ferula foetida Regel). 
 
folded संमीणलि 

द मडलेले; मध्यनशरेवर पात्यािे दोन्ही भाग प स्िकाप्रमाणे नमटनवलेले; पहा conduplicate. 
 
foliaceous पिपसम; पिाभ 

नहरव्या पािासारखे; उदा. वाटाण्यािी उपपणे; पहा phylloclade, cladode. 
 
foliage पिपसंभाि 

सवस नहरव्या पािािें खोडावरील आवरण. 
 
foliage leaf हणििपिप 

कोणिेही रूपािंर ि पावलेले नहरव ेपाि. 



 अनुक्रमणिका 

foliar पिपसम; पिपसंबंणधि 

पणसरूप; पािासारखे; पािाशी संबनंधि. 
 
foliar gap (leaf-gap, folial gap) पिप-णववि; पिांििाल 

खोडाच्या रंभामधील, पािाि िाणाऱ्या वाहक ऊिकामं ळे (वृदंाम ळे) मूळच्या वाहक नििीि 
पडलेली सखड (पोकळी); उदा. काही िेिे; पहा stele. 
 

foliar spur पिपप्रिोह 

पहा bifoliar spur; 
 
foliar (folial) trace पिप-लेश; पिानुपर् 

पहा leaf-trace. 
 
foliate (foliolate)– पिी; -दली 

दले असलेले (संय क्त्त्त पाि); उदा. दोि दलािें िे निदली (सहगणबटे); िीि दलािें िे नत्रदली 
(बले); सलबूिे पाि हे एकदली संय क्त्त्त पाि माििाि. 

 
foliation (leafing) पिागम; पिपन 

विस्पिीला पािे सकवा पालवी येणे (पल्लनवि होणे). 
 
folicole पिपजीवी 

निविं सकवा मिृ पािावर िगणारी (द सरी विस्पिी). 
 
folicolous पिपवासी 

पािावर राहणारी (अन्य विस्पिी); पहा epiphyte. 
 
foliiferous पिपधािी; सपिप 

पािे असणारे (उदा. खोड). 
 
foliicolous पिपवासी 

पािावर वाढणारी अनपविस्पिी; उदा. काही शवैले, कवक, धोंडफ ले. 
 
foliolose दलयुक्त्ि 

दलािें (पािासारख्या लहाि उपागंािें) बिलेले. 
 
foliose (foliaceous) १) सपिप २) पिाभ 

(१) अिेक पािे दाटीवाटीिे उगवली आहेि अशी (विस्पिी); उदा. हनरिा वगस; पहा Musci 
(mosses). (२) पािासारखे पािळ, नहरव ेव पसरट; उदा. काही धोंडफ ले, शवैले, गंि कधारी, 
इ. पहा Lichen. 



 अनुक्रमणिका 

folium (folius) –पिी 
पािािे या अथी प्रत्यय. उदा. खंनडिपणी, लंबपणी, ऱ्हस्वपणी; नहरवा अशोक (Polyalthia 
longifolia Thw.) 

 
follicle पेणटकाफल 

पेटीसारखे (िळ व झाकण असलेले) उघडणारे फळ; एका ऊध्वसस्थ सकिदलापासूि बिलेले, 
एका नशवणीवर िडकणारे श ष्ट्क फळ; रुई, सोििाफा, सदाफ ली इत्यादींच्या घोसफळािंील 
प्रत्येक लहाि फळ. 

 
food-body खाद्यलपणडका; अन्नगुणलका 

पािाच्या आसपास असलेली व कीटकासं अन्नाकनरिा उपय क्त्त्त अशी कोनशकािंी गाठ; उदा. 
बाभळीच्या एका िािीिील पािाचं्या दलावरिी गाठं. 

 
food-pollen खाद्यपिाग 

वाझं परागकण; कधी अलग व नवनशि परागकोशाि बिलेले व कीटकासं आकषसक खाद्य असे 
परागकण. 

 
food- vacuole अन्न-णिस्क्त्िका 

कोनशकािील अन्नकण अथवा द्रव असलेली व प्राकलािे वढेलेली पोकळी. 
 
foot पद 

(१) काही विस्पिींच्या गभांक रािा िळिा पोषक व शोषक भाग; उदा. शवेाळी, िेिे, इ. (२) 
केसािा िळ. 

 
forbe प्रशाक 

गविानशवाय इिर कोणिीही लहाि विस्पिी; पहा herb. 
 
force पे्रिि 

कृनत्रम उपायािंी विस्पिींिा पािे, फ ले वा फळे लवकर सकवा उनशरा बिनवण्यास लावणे; 
मोसमापूवी सकवा िंिर भाज्यािें पीक काढणे. 

 
forcipate णचमटाकाि 

निमट्याच्या आकारािे. 
 
forest अिण्य; वन 

म ख्यिः मोठी झाडे, वलेी व काही त्याखंाली अथवा त्यामंधूि वाढणारी झ डपे व रोपटी असलेले 
घिदाट िंगल (विश्रीिा प्रकार); मोठ्या विस्पिींिा समावास; पहा formation. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

forest climax वनचिम 

अिेक वृक्ष असलेली पादपसम दायािी अनंिमावस्था (िरमावस्था). 
 

forest product वनोत्पाद 

विाि निर्ममलेले (बिलेले). 
 
swamp (marshy) forest अनूपवन 

दलदली िमीि असलेले वि. 
 
forestry वनणवज्ञान 

विासबंंधी सवस प्रकारिी (सवंधसि, संरक्षण, उपयोग इ.) मानहिी देणारी ज्ञािशाखा. 
 
foriculate किपनीरुप 

कात्रीच्या आकारािे. 
 
forked (furcate) णिशाखी 

प्रत्येक वळेी दोि फाटे फ टलेले; उदा. देठ, नशरा, इ. 
 
forked venatiou णिशाखी णसिाणवन्यास 

मध्यशीर व नवशषेिः बािूच्या नशरा प िः प िः द भगंल्याप्रमाणे असलेली माडंणी; उदा. िेिे. 
 
form (१) आकृणि; (२) रूप 

(१) संपूणस शरीरािा सकवा अवयवािा आकार. (२) स्वरूप व लक्षणािं फरक असलेले दोि सकवा 
अनधक वशं सकवा िािी. उदा. लोंबिी पािे व िाठ पािे असणारी झाडे; यामध्ये त्यािील व्यक्त्िींच्या 
अविरणािील संबधं (िािे) अनिनिि असिो. 

 
form-genus रूप-वंश 

अिेक रूप-िािींिा गट. 
 
form-species रूप-जािी 

एकाि िािीिील पण काही नकरकोळ फरक दशसनवणारे प्रकार (सकवा वाण). 
 
form-taxon अपूिप वगपक 

माम ली अथवा िात्प रत्या स्वरूपािील, वगीकरणािील एकक. 
 
formation (१) समावास (२) संभवन 

(१) सारख्या पनरन्स्थिीि आढळणाऱ्या व समाि वृत्तीच्या विस्पिींिा सम दाय; उदा. वि; 
दलदल; िृणके्षत्र. सारख्या आकृिींच्या सम दायािें गट, वगस आनण विश्री यािें अिेक प्रकार करिा 
येिाि. (२) निमाण होण्यािी प्रनक्रया; उदा. िवीि कळ्या, कोनशका, गभस, उपागें, पािे, इ. 



 अनुक्रमणिका 

closed formation घन समावास 

दाट (निनबड) सम दाय; यािील िमीि सकवा पृष्ठभाग सवसत्र विस्पिींिी व्यापलेला असिो; उदा. 
वि; लहाि िळे. 
 
desert formation मरु (रुक्ष) समावास 

रुक्ष भमूीवर वाढलेला विस्पनिसम दाय (समूह). 
 

forest formation वृक्ष (वन) समावास 

मागे वणसि केलेले वि. पहा forest. 
 
grassland formation िृि समावास 

क रण, गविाळ प्रदेश; पहा prairie, meadow, veld, steppe, pasture, llano. 
 
open formation णविल समावास 

मधूि मधूि मोकळी िागा असलेला विस्पिींिा सम दाय. 
 
saline formation लवि समावास 

खारट िनमिीि वाढणाऱ्या विस्पिींिा सम दाय. 
 
swamp formation अनूप समावास 

दलदलीि वाढणाऱ्या विस्पिींिा सम दाय. 
 
formative phase संभवनावस्र्ा; णनमायी अवस्र्ा 

विस्पिींच्या अवयवािंी वाढ होि असिािा व त्यािंा आकार येि असिािा िवीि कोनशका 
बिण्यािी अवस्था; म ळाचं्या व खोडाचं्या टोकासं हा भाग असिो व त्यामागे लंबिावस्था असलेला 
भाग असिो. 

 
formative region णनमायी के्षि 

शरीराि कोनशकािंी निर्ममिी िेथे होिे िो भाग (प्रदेश). 
 
fossil जीवाश्म; अश्मीभूि प्रशेि 

प्रािीि कालािील विस्पिी सकवा प्राणी यािंा सकवा त्याचं्या अवयवािंा दगडावरील ठसा अथवा 
काबसि; रेिी सकवा ि िखडीिे पूणसपणे व्याप्ि असा अवशषे; उदा. दगडी कोळसा हा प्रािीि 
विस्पिींिा अश्मीभिू पण काबसिय क्त्त्त भाग होय; पहा diatomaceous earth. 

 
fossil animal जीवाश्म प्रािी; अश्मीभूि प्रािी 
 
fossil botany पुिावनस्पणिणवज्ञान 

अनिप्रानिि (अश्मीभिू) विस्पिींच्या मानहिीिी शाखा. 



 अनुक्रमणिका 

fossil history जीवाश्मवृि 

िीवाश्मरूप अवशषेाचं्या मानहिीच्या आधारे बिनवलेले इनिवृत्त. 
 
fossil plant जीवाश्म (अश्मीभूि) वनस्पणि 

केवळ िीवाश्म रूपािि आढळणारी विस्पिी; उदा. कॅलॅमाइट् स, स्फेिोफायलम, मेड्य लोसा, 
इ. 

 
fossil wood काष्ठ जीवाश्म 

काष्ठाच्या रूपाि आढळणारा एखाद्या विस्पिीिा भाग; उदा. मेड्य लोसा. 
 
foster (host) plant आश्रय वनस्पणि 

इिर विस्पिींिा पोषण सकवा आधार देणारी विस्पिी. 
 
fovea गर्धिका 

लहाि खाि; उदा. आयसॉएनटसच्या पािाच्या िळाशी असलेली खाि; त्यािि बीि ककोश 
असिो. 

 
foveola प्रगिप 

अथस वर नदल्याप्रमाणे. 
 
foveolate प्रगिी 

एक लहाि खाि सकवा अिेक खािा असलेला (अवयव). 
 
fragment खंड; शकल 

पूणस भागािा एक लहाि ि कडा. 
 
fragmentation खंडन 

प्रत्यक्ष नवभागणीिे अिेक ि कडे (उदा. प्रकलािे) होण्यािा प्रकार. 
 
free मुक्त्ि; सुटे 

इिर भागास ि निकटलेले; उदा. संदले, पाकळ्या, इ. पहा polysepalous; polypetatous. 
 
free cell-formation मुक्त्ि कोणशका-णनर्धमणि. 

ििक कोनशकेि अिेक िवीि (बह धा आठ) स ट्या िन्य कोनशका बिणे; उदा. परागकण, 
धािीबीि के, 

 
free central placentation मुक्त्ि मध्यविी बीजकणवन्यास 

सकिप टाि सवस बीिके मधल्या पोकळीिील अक्षाभोविी निकटूि राहण्यािी पद्धि. उदा. घोळ; 
सपक. 
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free living मुक्त्िजीवी 
स्विंत्रपणे िगणारे; निकटूि िसणारे; उदा. काही शवैले, बीि के, गंि के इ. 
 

free nuclear division मुक्त्ि प्रकल (कें द्रक) णवभाजन 

प्रकलाच्या अिेक नवभागणीिंिर, कोनशकानवभािि ि झाल्यािे िी प्रकले नवखरूि राहण्यािी 
प्रनक्रया. 

 
frequency वािंवाििा; बाहुल्य 

वारंवार असण्यािी सकवा आढळले िाण्यािी घटिा; एखाद्या पादपसंगिीिील अिेक िम िा-
के्षत्राि नवनशि िािी नकिी के्षत्राि आढळिे व एकूण नकिी के्षते्र िपासली याचं्या ग णोत्तरावरूि 
बाह ल्यािे मापि करिाि. 

 
frequent बहुल 

एखाद्या मयानदि के्षत्राि वारंवार आढळणारी (विस्पिी). 
 
fringing forest अनुिट वन; िटविी वन 

नकिारी वि; सिि वाहणाऱ्या पाण्याच्या ओहोळाच्या सकवा िळ्याच्या कडेिे वाढणारे वि. 
 
frond णवपिे; पािे 

(१) सायकस, िेिे व िालवृक्ष याचं्या पािािे नवनवध प्रकारे नवभागलेले पािे; (२) सम द्रशवैलािे 
पात्यासारखे कायक (शरीर); (३) शवैाकािे (दगडफ लािे) कायक; पहा stipe. 

 
frondose णवपिसम 

सपाट, पसरट नवभागलेल्या सकवा अखंड पात्यासारखे. 
 
fructescence पक्वकाल 

फळे नपकण्यािा काळ. 
 
fructiferous फलधािी 

फळे असणारे सकवा निमाण करणारे (झाड). 
 
fructification फणलि 

(१) बीि कोत्पादक अवयव; (२) फलिािंिरिी प्रिोत्पादक संरििा; (३) फळे येण्यािी प्रनक्रया; 
(४) लैं नगक प्रनक्रयेिंिर (विस्पिीि) बिणारी बीिय क्त्त्त सकवा बीि कय क्त्त्त संरििा. 

 
fructose फलशकप िा 

फळापासूि काढलेली नवनशि रासायनिक संघटिेिी साखर; केटो-हेक्त्सोि शकस रा. 
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fruit फल; फळ. 

सप ष्ट्प विस्पिींच्या फ लािील लैं नगक प्रनक्रयेिंिर (फलिािंिर) सकिप टापासूि बिलेले, बीिास 
सरंक्षण देणारे व बीिप्रसारास मदि करणारे इंनद्रय; लैं नगक प्रनक्रयेिा फळ व बीि हा दृश्य 
पनरणाम होय; क्वनिि फलिानशवाय अशी फळे बििाि व त्याि वाझं नबया असिाि सकवा त्या 
म ळीि िसिाि. उदा. बीिहीि द्राके्ष, केळी, ग लाब, इ. पहा false fruit; 

 
fruit-culture फलसंवधपन 

केवळ फळाकंनरिा फळझाडािंी लागवड, संरक्षण इत्यादी प्रनक्रया. 
 
fruit stalk फलवृंि 

फळािा देठ. 
 
frutescens (frutescent) कु्षपीय; कु्षपाभ 

झ डपासारखे (वाढलेले); उदा. नमरिी (Capsicum frutescens L.). 
 
fruticose कु्षणपल 

लहाि झाडासारखे अवयव असलेले; क्ष पासारखे. 
 
fruticose lichen कु्षणपल शवैाक 

अक्ष, उपाक्ष, फादं्या इत्यादी पण साधे (कायकाम) अवयव असलेले धोंडफूल; उदा. टंड्रािील 
रेिनडयर मॉस; उन्स्िया. 

 
fuligineus (sooty) कज्जलाभ; काळेकुट ट 

कािळासारखे; उदा. काणी रोगासारखे. 
 
fumeus (smoky) धूमकल्प; धुिकट. 

ध रासारखे. 
 
function कायप 

इंनद्रयािे सकवा अवयवािे केले िाणारे काम. 
 
fundamental मौणलक 

मूलभिू; आधारभिू; उदा. ऊिक; िंत्र; अवयव इ. 
 
fundamental (ground) tissue िल्पोिक 

मौनलक ऊिक; बाहेरील त्विा व वाहक भाग वगळल्यास इिर सवससामान्य आधारभिू व इिर 
अिेक काये करणारा कोनशकािंा समूह; बह धा हा भाग मृदूिक स्वरूपािा असिो; पहा 
parenchyma. 

 



 अनुक्रमणिका 

fundamental (ground) tissue system िल्पोिक िंि 

अनभत्विा, मध्यत्विा, अंिस्त्विा, पनररंभ, निकाष्ठ इत्यादींिा समावशे करणारा शरीरािील 
ऊिकािंा व्यहू; पािािील नवरलोिक, फळािील रसाळ ऊिक यािंाही अंिभाव येथेि होिो; पहा 
tissue. 

 
fungal कवकीय 

कवकासबंंधी; पहा fungus. 
 
fungicidal (fungicide) कवकनाशक 

कवकािंा (त्यापासूि होणाऱ्या रोगािंा) िाश करणारे (द्रव्य). 
 
Fungi Imperfecti अपूिप कवक वगप 

पहा Deuteromycetes. 
 
fungoid parasite जीवोपजीवी कवक 

इिर विस्पिींवर उपिीनवका करणारी कवक प्रकारिी विस्पिी; उदा. भ री, िाबंेरा, काणी, 
अगसट, इ. 

 
fungous कवकजन्य 

कवकापासूि झालेला (रोग); उदा. भ ईम गावरील नटक्का रोग. 
 
fungus (pl. fungi) कवक; अललब; अळभे 

हनरिद्रव्यहीि परोपिीवी साधी विस्पिी; पूवी कायक विस्पिी (थलॅोफायटा) नवभागािील हा 
गट एक उपनवभाग मािला िाि असे व यामध्ये सवसि हनरिद्रव्य िसलेल्या विस्पिींिा (सूक्ष्मिंिू, 
श्लेष्ट्मकवक, सत्यकवक इ.) समावशे असे; परंि  हल्ली ही संज्ञा सामान्य भाषेिि िशी वापरिाि; 
िवीि वगीकरणाि वर सानंगिलेले गट नवभाग माििाि; पहा Schizomycophyta; 
Myxothallophyta, Eumycophyta; Eumycetae. 

 
fungus cellulose कवक िूलीि 

कवक विस्पिींच्या कोनशकावरणािील िूलीरासारखा पण नभन्न पदाथस; िूल (कापूस) या 
शब्दावरूि झालेली संज्ञा (िूलीर). 

 
funicle (funiculus) बीजबंध; बीजाडं वृंि 

सकिप टािील बीिकास िोडणारा िंिूसारखा भाग अथवा बीिकािा देठ. 
 
funnel-shaped (funneliform; infundibuliform) नाणलकाकृणि. 

िसराळ्यासारखा आकार असलेला; उदा. धोत्र्याच्या फ लािा प ष्ट्पम क ट. 
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fur मृदुलोम 

मऊ, पािळ व लहाि केस. 
 
furcate णिशाखी 

पहा forked; उदा. रािभेंडीिी (Hibiscus furcatus Roxb.) संदले. 
 
furcellate अल्पणिशाखी 

निशाखीिा सनंक्षप्ि प्रकार. उदा. एक िांबडे शवैल (Scinaia furcellata). 
 
furrow सीिा; खोबि 

लहाि पन्हळ; िर; सरी. 
 
furrowed ससीिा 

पन्हळ सकवा खोबण असलेले; केळीच्या पािािी मध्यशीर; एनक्वसीटमिे खोड; खडशरेणीिी 
फादंी. 

 
furry (pubescent) लोमश 

मऊ केस असलेले; उदा. सम द्रशोकािी व आघाड्यािी पािे; िॅफॅनलयम इंनडकम Gnaphalium 
indicum L. इ. 

 
fusiform लंुठसम; िकुप रूप 

दोि बािूस निम ळिे (अरंुद) व मध्ये फ गीर; लाटणे, क कडे यासारखे; उदा. रिाळे. 
 
fusion संयोग; मीलन; संगम 

एकरूप होणे; संपूणसपणे नमसळूि िाणे; उदा. प्रिोत्पादक घटकाचं्या (गंि काचं्या) मीलिाम ळे 
रंद क बििे; कोनशकाचं्या सयंोगािे वानहन्या (उदा. निकाळ िनलका; काष्ठवानहन्या) बििाि; पहा 
xylem; vessels; latex; zygote. 

 
fusion nucleus मीलन-प्रकल 

दोि प्रकलाचं्या सयंोगािे बिलेला (बह धा निग नणि) एक सामान्य प्रकल; पहा. secondary 
nucleus. 

 
triple fusion णिकसंयोग 

िीि स्विंत्र घटकािंी एकरूप होण्यािी प्रनक्रया उदा. फ लझाडाचं्या बीिकािील द य्यम प्रकल व 
परागिनलकेिील प -ंप्रकल यािंा सयंोग. 
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G 
 
G जी; G 

प ष्ट्पसूत्राि (सकिमंडलाबद्दल) स्त्रीकेसराबंद्दल वापरलेले अक्षर; पहा floral formula; 
gynoecium. 

 
galactin गॅलॅस्क्त्टन 

(१) गलॅॅक्त्टोडेंड्राि या िावाच्या विस्पिीिील रसाि आढळणारे प्रम ख द्रव्य. (२) सशबी क लािील 
विस्पिींच्या बींिाि आढळणारा सडकासारखा पदाथस; पहा Leguminosae. 

 
galactose गॅलॅक्त्टोज 

गलॅॅन्क्त्टिपासूि काढलेली साखर (C₆ H₁₂ O₆). 
 
galbulus गोलशंकु; मासंल शंकु 

गोलाकार शकूंपासूि बिलेले बीिय क्त्त्त इनंद्रय (उदा. स रु व थ िा); यािील बीिधारी खवले 
टोकाशंी मोठे मासंल व छत्राकृिी असूि त्याचं्या खालच्या बािूस उघडी बीिे असिाि; पहा 
Gymnospermae, Coniferae. 

 
galea स्फटा 

फडी; फणा. 
 
galeate (galeiform) स्फटाकृणि 

फणाकार; उदा. बििागाच्या फ लािील एक संदल. पहा hooded. 
 
galericulate चिकछदी 

पेल्याप्रमाणे झाकण असलेला. 
 
galeriform चिकरूप 

पेल्याप्रमाणे. 
 
gall गुल्म; णवकृिवृणि 

कीटकाचं्या दंशािे सकवा िीवोपिीवी कवक विस्पिींच्या संसगाम ळे विस्पिींच्या ऊिकामंध्ये दोष 
उत्पन्न होऊि व अनित्य (असामान्य) स्थानिक वाढ होऊि नभन्न प्रकारच्या गाठी, फोड, इत्यादी 
बिण्यािा प्रकार; उदा. पापटी , उंबर यािी पािे; उंबरािील काही फ ले. 

 
gall–flower गुल्मपुष्ट्प 

उंबराच्या फ लोऱ्यािील काही वधं्य (बीिकहीि) प ष्ट्पे; यािि कीटक अंडी घालिाि व प ढे िी 
फ टूि त्यािूि कीटकाचं्या अळ्या बाहेर येिाि; पंख फ टूि त्यािील माद्या उंबराच्या बाहेर येऊि 
द सऱ्या फ लोऱ्याि िािाि. 
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gallic acid गॅणलक आम्ल 

ओक (बंि, बाि) वृक्षावर असलेल्या गाठीिील स्िंभक द्रव्य. 
 
gallotanin गॅलोटॅणनन 

ओकच्या सालीिील ग्लूकोसाइड. 
 
gametangium गंिुकाशय; युग्मकधानी 

गंि के (प्रिोत्पादक कोनशका) निमाण करणारा एककोनशक सकवा अिेककोनशक अवयव; पहा 
antheridium; archegonium: oogonium. 

 
unilocular gametangium एकपुटक गंिुकाशय 

एकि कप्पा असलेली गिं कय क्त्त्त पोकळी. 
 
plurilocular gametangium अनेकपुटक गंिुकाशय 

मूळच्या एक कोनशकेिे रूपािंर अिेक कप्प्याच्या पोकळीि होऊि बिलेला गिं काशय; उदा. 
एक्त्टोकापसस (एक सपगल शवैल). 

 
gamete गंिुक; युग्मक 

लैं नगक प्रिोत्पादक कोनशका; ही स्वरूपनवषयक (प ं-व स्त्री-सलगभेद दशसनवणारी सकवा ि 
दशसनवणारी असिे. िथानप, नििी कायसक्षमिा द सऱ्या (बह धा नभन्न) गंि काशी संयोग झाल्यानशवाय 
नदसूि येि िाही; फारि क्वनिि िो एकटीि िवीि प्रिा निमाण करू शकिे (अनिषेक ििि); पहा 
parthenogenesis; isogamy; heterogamy. 

 
gametic number गंिुकी सूिसंख्या; युग्मकी सूिसंख्या 

एका गंि कािील रंगसूत्रािंी एकपट संख्या (एकग नणि). 
 
gametogenesis गंिुकजनन 

गंि काशयाि गंि के निमाण करण्यािी प्रनक्रया. 
 
gametophore गंिुकधि; युग्मकधि 

गंि काशयाला आधार देणारा देठासारखा भाग; गंि के निमाण करणारा, िंि य क्त्त्त भाग; उदा. 
काही शवैले व कवक (ब रशी). 

 
gametophyte गंिुकधािी 

गंि काचं्या साहाय्यािे िवीि संििी निमाण करणारी विस्पिींच्या िीविािील एकग नणि अवस्था 
सकवा लैं नगक नपढी; उदा. फ लझाडािंील िीि प्रकलय क्त्त्त परागिनलका व आठ प्रकलय क्त्त्त 
गभसकोश. 
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gamogenesis लैं णगक प्रजोत्पादन (पुनरुत्पादन) 

पहा sexual reproduction. 
 
gamogenic फलनज; णनिेचनज 

गंि काचं्या संयोगापासूि बिलेले. 
 
Gamopetalae युक्त्िप्रदली उपवगप 

पहा sympetalae. 
 
gamopetalous युक्त्िप्रदली 

अंशिः सकवा पूणसपणे ि ळलेल्या पाकळ्या असलेला (प ष्ट्पम क ट अथवा फूल); उदा. सदाफ ली, 
रुई, पानरिािक, धोत्रा. 

 
gamophyllous युक्त्िपणिदली 

पनरदले (संविस व प ष्ट्पम क ट असा भेद ि दशसनवणारी) ि ळलेली असलेले फूल; उदा. क मूर, 
िागदौिा, ग लब श, इ. पहा perianth. 

 
gamosepalous युक्त्िसंदली 

सवस संदले पूणसपणे सकवा अंशमात्र निकटलेली असण्यािा प्रकार सकवा ि ळलेली असलेला 
(संविस); उदा. धोत्रा, ि ळस, िेरडा, इ. 

 
gamostely िंभमीलन 

प्रथम स्विंत्र असलेल्या अिेक रंभािें िंिर एक होण्यािा प्रकार; पहा stele (रंभ). 
 
gap णववि 

सलग पृष्ठभागाि पडलेली सखड; पहा leaf-gap (foliar gap). 
 
Gardening उद्यानणवद्यान 

नभन्न प्रकारच्या बागा (उद्यािे) बिनवण्यासंबधंीच्या व त्याचं्या संवधसिासंबधंीच्या मानहिीिी शाखा. 
 
gas-diffusion वायुणवसिि 

एका वायिेू द सऱ्या वायूि सकवा द्रवाि नवलीि होणे; पहा diffusion. 
 
gas (gaseous) exchange वायुणवणनमय 

सामान्यपणे काबसि डायॉक्त्साइड वायू बाहेर सोडणे व ऑन्क्त्सिि (प्राणवायू) आि घेणे ही 
सिीवािंील प्रनक्रया; विस्पिीि प्रकाश–संश्लेषणाि या उलट प्रनक्रया आढळिे; पहा 
photosynthesis; respiration. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

gas-vacuole वायुणिस्क्त्िका 
ॲिाबीिासारख्या िील-हनरि शवैलाचं्या कोनशकेिील प्राकलाि असणारी वायूिे भरलेली 
पोकळी; याबद्दल मिभेद आहेि. 

 
Gasteromycetes (puff-balls) भूकंदुक (कवक) उपवगप; गॅस्टिोमायसेटीज 

सत्यकवकापंैकी गदाकवक वगािील एक उपवगस; काही शास्त्रज्ञ या गटाला गणािा 
(लायकोपडेलीझ) दिा देिाि; भिूारका, कंदकवक (आभासी), िीडकवक, पूनिकवक 
इत्यादींिाही येथे समावशे करिाि. गदाबीि के गदाकोनशकावर येिाि व गदेसारख्या प िरुत्पादक 
(प्रिोत्पादक) कोनशका निदाि आरंभी शरीरािंगसि असूि त्याि पडदे िसिाि; िसेि त्या कंद क 
(िेंडूसारख्या) शरीरािील गाभ्याि अिेक कप्प्याि असिाि. पहा Eumycetae; 
Basidiomycetes; Truffles; phallaceae. 

 
Geaster (Earth-star) भूिािका 

पक्व झाल्यावर खालिा भाग (बाह्याच्छादि) िडकूि व उलटा होऊि िारकाप्रमाणे नदसणारे 
कवक; वरिा भाग, िंिर फ टूि बीि के बाहेर पडिाि; भकंूद क कवकाचं्या उपवगाि यािा 
अंिभाव केलेला आढळिो. 

 
geitonocarpy आसन्न फलोत्पणि; समीप फलोत्पणि 

समीप (आसन्न) य िीम ळे फळ बिण्यािा प्रकार. 
 
geitonogamy आसन्न युणि; समीप युणि; णनकट पिागि; एक पादप पिागि 

एकाि विस्पिीच्या दोि िवळच्या फ लािील परागणाम ळे घडूि आलेली फलिनक्रया; पहा 
xenogamy. 

 
gelatine शुि सिस 

कडक, सडकासारखा निकट, पाण्याि ि नवरघळणारा पण नमसळूि ब ळब ळीिपणा आणणारा 
पारदशसक, रुनिहीि, पदाथस; उदा. िानलमखािा सकवा इसबगोल यािें बी; नपवळ्या निळवणीिी 
पािे, खोड व फळे यावरिे (प्रसपडीय) केस; नकत्येक िलविस्पिी. 

 
gelatinous (mucilaginous) णपस्च्छल. 

श द्ध सरसय क्त्त्त; निकट; ब ळब ळीि; उदा. थलथनलि कवक. 
 
gelose र्लर्ली; जेली 

गेनलनडयम या िाबंड्या शवैलापासूि नमळणारी थलथली (िेली) अथवा ब ळब ळीि पदाथस; एगर या 
सामान्य इंग्रिी िावािे असा पदाथस ओळखिाि; िो इिर काही शवैलापासूिही नमळिो; िेलीय क्त्त्त 
खाद्य पदाथाि हा उपय क्त्त्त असिो. 
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gemini युगुले; जोड्या 
िोडीिे असणारे; प्रकलाच्या न्यूिीकरणाि पूवावस्थेि िोडीिे असणारी समरनिि रंगसूते्र; यापकैी 
एक नपत्याकडूि व एक मािेकडूि आलेले असिे; पहा meiosis. 

 
geminus युगुल; जोडी 

पहा bivalent. 
 
gemma मुकुणलका 

काही विस्पिीिील सूक्ष्म प्रिोत्पादक असलगी कळ्यासारखे (शाकीय) अवयव; उदा. शवेाळी. 
 
gemma cup मुकुणलका चिक; 

म क नलका निमाण करणारा पेल्यासारखा अवयव; उदा. मािांनशया िावािी शवेाळी. 
 
gemmation मुकुणलकासंभव 

म क नलकािंी निर्ममिी; सूक्ष्म कळ्या येणे; उदा. नकण्व (यीस्ट) या एककोनशक कवक विस्पिीवर 
िशाि कोनशका कळ्याप्रमाणे वाढूि त्यािंी माळ बििे; म्यूकर ब रशीिही कधी कधी हा प्रकार 
आढळिो. 

 
gene जनुक; जीन 

संििीि नपढ्ाि नपढ्ा उिरणाऱ्या लक्षणाबंद्दल िबाबदार असा रंगसूत्रािील िनटल घटक. 
ििक विस्पिीच्या प्रिोत्पादक कोनशकेि (गंि काि) रंगसूत्रािंा एकि संि असूि त्यािील 
प्रत्येक रंगसूत्रावर अिेक िि कािंाही एकि संि असिो; परंि  दोि गंि के (प -ंव स्त्री-) एकत्र 
झाल्यावर त्याि (रंद काि) होणाऱ्या रंगसूत्रांच्या िोडीमध्ये िि कािें दोि सिं बििाि व 
शरीरािील कोणत्याही सामान्य कोनशकेि िसे राहिाि. एक िि क एका लक्षणाबद्दल िबाबदार 
असू शकिे, िसेि अिेक िि के एका लक्षणाबद्दल िबाबदार असणेही शक्त्य असिे. अि हरणाच्या 
प्रनक्रयेि िि काि (संख्या व संघटिा) बदल होऊ शकिो (gene mutation) व त्याम ळे संििीिही 
कमी अनधक प्रमाणाि भेद झालेले आढळिाि. पहा DNA; RNA; nucleic acid, nucleotide. 

 
gene mutation जनुकोत्पणिविपन; जीन उत्पणिविपन 

गंि कािील िि काि घडूि आलेल्या काही रासायनिक फरकाम ळे सकवा िि कािंा लोप 
झाल्याम ळे संििीि होणारा बदल. शारीनरक कोनशकािंील िि कामंध्येही फरक पडूि नवनशि 
नठकाणी िवीि शारीनरक भेद झाल्यािे आढळले आहे. 

 
generation पीणठका; णपढी 

निनलंग (असलग) पद्धिीिे अथवा एका शाकीय साधिािे एका व्यक्त्त्तीपासूि सकवा ससलग पद्धिीिे 
दोि प्रिोत्पादक कोनशकापंासूि (रंद कापासूि) निमाण झालेली सिंिी. 

 
generative cell जनन-कोणशका; जननपेशी 

प्रकटबीि विस्पिींच्या परागकणािील प –ंगंि के बिनवणारी कोनशका. 
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generative nucleus जनन-प्रकल 

फलिाशी संबधं येणारा परागकणािील प्रकल. 
 
generic वाणंशक; वंशासंबंधी 

वशंनवषयक (ग णासंबधंी); वशंनिदशसक; पहा genus. 
 
genesis णनर्धमिी 

िव्यािे निमाण करण्यािी प्रनक्रया; उगम व नवकास. 
 
genetic जनणनक; वंशागि; जनन– 

एका नपढीिूि द सरीि (अि हरणाम ळे) येणारे; िििासबंंधी; अि हरणाशी संबनंधि. 
 
genetic code जनणनक साकेंणिक विप 

अि हरणाच्या प्रनक्रयेि एका नपढीिूि द सऱ्या नपढीि िि कांिारे उिरलेल्या लक्षणाचं्या मानहिीिे 
संनक्षप्ि स्वरूप; डीएिए मधील िार क्षारक हे ििनिक संकेिािील अक्षरे होि म्हणिू डीएिए ला 
ििनिक संदेशवाहक (genetic messenger) म्हणिाि. पहा DNA; chromosome. 

 
genetic spiral जनणनक सर्धपल 

पहा angle of divergence. 
 
geneticist जननवैज्ञाणनक; आनुवंणशकीणवज्ञ 

िििनवज्ञािासंबधंी नवशषे ज्ञाि असलेला (िज्ञ). 
 
Genetics जननणवज्ञान; आनुवंणशकी 

प्रिोत्पादिािी प्रनक्रया, त्याशी संबंनधि इंनद्रये, अवयव, कोनशका व िदंिगसि कोनशकागंके, 
आि वनंशक लक्षणे, त्याशी संबंनधि घटक (िि के) व त्यािंा नपढ्ान् नपढ्ा प्रवास (अि हरण) 
आनण त्यासंबधंीिे प्रयोग, निष्ट्कषस व नसद्धािं इत्यादीसंबधंीच्या मानहिीिी शाखा; यालाि 
अि हरणशास्त्र असेही म्हणिाि; पहा heredity. 

 
geniculate अवनि जानु 

वाकलेल्या ग डघ्याप्रमाणे; उदा. काही फ लाचं्या प ष्ट्पम क टािा िळभाग. 
 
genotype (१) जनुकणवधा; (२) वंशरूप 

(१) एखाद्या व्यक्त्त्तीिील लक्षणाचं्या अभ्यासािे निनिि केलेला िि कािंा संि; प्रकट व अप्रकट 
लक्षणे नविाराि घेऊि नवनशि नपढीिील त्या लक्षणाच्या िि कासंबधंी संनक्षप्ि स्वरूपाि व्यक्त्त्त 
केलेले सूत्र; उदा. (अ) उंि व्यक्त्त्तीि स प्िपणे असणारा ख िेपणा “उं (ख )”या सूत्रािे दशसनविा 
येईल िर (आ) िसा ख िेपणा स प्िरूपािे िसणाऱ्या व्यक्त्त्तीिा िि कसिं “उं उं” या सूत्रािे व 
(इ) उंिपणािे िि क िसणाऱ्या व्यक्त्िींिा िि कसंि “ख  ख ”या सूत्रािे दशसनविा येिो. येथे (अ) 
व (आ) या व्यक्त्िींिे बाह्यस्वरूप उंि म्हणिे सारखे असले िरी िि कसिं नभन्न असिाि; (इ) ही 
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व्यक्त्त्ती ख िीि असिे; ह्या बाह्यस्वरूपािंा सरूपनवधा (phenotype) म्हणिाि. यावरूि सारखी 
सरूपनवधा असलेल्या दोि व्यक्त्िींिील िि कसिं सारखे असिािि असे िाही; त्याचं्या िि कनवधा 
नभन्न असू शकिाि. (२) ज्या िािीवरूि वशंािी निनििी केली आहे िी िािी. 

 
Gentianaceae णकिाइि कुल; जेस्न्शएनेसी 

नकराइि (नखराि, काढेनिराइि), क म द, इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे लहाि क ल; यािा 
समावशे िेन्न्शएिेलीझ सकवा नकराइि गणाि केला िािो. प्रम ख लक्षणे : (खाली नदलेल्या 
गणाच्या लक्षणानंशवाय) : आल्प्स पवसिाि नवशषेेकरूि आढळणाऱ्या लहािमोठ्या आकाराच्या 
विस्पिी; फ ले भडकरंगी; कळ्या नपळीव व एका कप्प्यािा सकिप ट. 

 
Gentianales णकिाइि गि; जेस्न्शएनेलीझ 

या गणाि िेन्न्शएिेसी, ओनलएसी (पानरिािक क ल), ॲपोसायिेसी (करवीर क ल) व 
ॲस्क्त्लेनपएडेसी (रुई क ल) इत्यादींिा समावशे बेसींिी केला असूि हनिन्सि यािंी फक्त्त्त नकराइि 
क लि अंिभूसि केले आहे. प्रम ख लक्षणे : पूणस, नियनमि, पंिभागी फ ले, निसकि, ऊध्वसस्थ 
सकिप ट व समोरासमोर पािे इत्यादी लक्षणे म ख्यिः आढळिाि. लोगनॅिएसी (क िला क ल) 
यािाही येथेि पूवी समावशे करीि. 

 
genus वंश; प्रजाणि 

वगीकरणाि िािी हे सवाि शवेटिे एकक मािूि वशं हे त्यापेक्षा वरच्या दिािे एकक माििाि, 
कारण अिेक नभन्न व सबंंनधि िािींिा संि म्हणिे वशं होय; मात्र एका वशंािील िािीिील फरक 
हे नभन्न वशंािील िािींिील फरकापेंक्षा कमी असिाि; अिेक वशंािंा गट म्हणिेि क ल होय. पहा 
family; species. 

 
genus (generic) hybrid वशं-संकिज 

दोि नभन्न वशंािील विस्पिींच्या संकरािे बिनवलेली िवीि विस्पिी. उदा. कापेशेंको या रनशयि 
शास्त्रज्ञािे म ळा व कोबी यािंा संकर घडविू िवीि िािी निमाण केली होिी. 

 
geocarpous भूफणलि 

 
geocarpy भूफलन; भूफलिा 

प्रथम फूल िनमिीवर बिूि िंिर िे िनमिीि घ सूि फळ पक्व होण्यािा प्रकार; उदा. भ ईमूग. 
 
Geographic botany (phytogeography) वनस्पणि-भूगोल 

पृर्थवीच्या पृष्ठभागावरील भौगोनलक पनरन्स्थनिसापेक्ष विस्पिींच्या अथवा पादपसमूहाचं्या 
नवस्िाराच्या मानहिीिी शाखा; उदा. शकं धारी विे, नवष ववृत्तावरील निनबड विे, नभन्न िृणके्षते्र, इ. 

 
Geologic botany (Palaeobotany) पुिावनस्पणिणवज्ञान 

पहा Fossil botany. 
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geoperception गुरुत्वसंवेदन 

ग रुत्वाकषसणाच्या िेििेला प्रनिनक्रया दशसनवण्यािा प्रकार; पहा geotropism. 
 
geoperceptive organ गुरुत्वसंवेदी अवयव 

ग रुत्वाकषसणाला प्रनिसाद देणारा अवयव, उपागं सकवा कोनशकागंक, उदा. अंिस्त्विेिील 
िौकीरकण; म ळािे टोक. 

 
geophilous १) भूणमणप्रय; २) स्र्लवासी; स्र्ल– 

(१) पहा geocarpy; (२) सदैव िनमिीवर वाढणारी [विस्पिी]. 
 
geophilous fungus स्र्लकवक 

िनमिीिील क िक्त्या पदाथावर वाढणारी कवक विस्पिी; उदा. भछूत्र, भकंूद क, भिूारका, इ. 
 
geophyta स्र्लवनस्पणि 

सदैव िनमिीवर वाढणाऱ्या विस्पिी परंि  आपल्या कळ्या िनमिीि असणाऱ्या बह वषायू खोडावर 
(उदा. कंद, मूलक्षोड, गं्रनथक्षोड, इ.) बिविू त्या िेथेि कायम ठेवणाऱ्या विस्पिी. 
पनरन्स्थनिनवज्ञािाि सवसि शाकीय भाग िनमिीि असणाऱ्या विस्पिीस भपूादप (geophyte) 
म्हणिाि. 

 
geotaxis गुरुत्वानुचलन; गुरुत्वीय अनुचलन 

ग रुत्वाकषसणाच्या िेििेम ळे घडूि येणारी हालिाल (प्राप्ि होणारी गनि) सकवा स्थलािंर; 
विस्पिींिे स टे भाग सकवा म क्त्त्तपणे संिार करणाऱ्या विस्पिी, हा प्रकार दशसनविाि. 

 
geotropic गुरुत्वानुविपनी 

ग रुत्वाकषसणाच्या िेििेम ळे त्या नदशिेे (संम ख) सकवा त्या नदशनेवरुद्ध (नवन्म ख) होणारी 
अवयवािी वाढ (वळणे); उदा. खोडािे टोक िनमिीवर ग रुत्वाकषसणानवरुद्ध व म ळािे टोक खाली 
ग रुत्वाकषसणाच्या नदशिेे वाढिे. 

 
geotropism गुरुत्वानुविपन 

वर वणसि केल्याप्रमाणे वाढ होऊि वळण्यािी प्रनिनक्रया. 
 

lateral geotropism पार्ध्क गुरुत्वानुविपन 

खोडाच्या टोकास डाव्या अथवा उिव्या बािूस अनधक वाढ झाल्यािे वलेीिे कोवळे खोड प्रथम 
मोठी वटेोळी घालिे व त्याम ळे िवळपासिा आधार नमळनविे; या प्रकारास वरील िाव नदले िािे. 
 
geotropism transverse भूपृष्ठानुविपन 

पहा diageotropism. 
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Geraniaceae भाडं कुल; णजिॅणनएसी 
भाडं गणािील (निरॅनिएलीझ) निदनलनकि फ लझाडािें एक क ल. बेथमॅ व हूकर यािंी या क लाि 
ऑक्त्सनॅलडेसी, नलम्िँॅथेसी, रोनपओलेसी व बाल्सनमिेसी यािंाही समावशे केला आहे. प्रम ख लक्षणे 
: बव्हंशी केसाळ ओषधी; अिेकदा उपपणसय क्त्त्त साधी पािे; नियनमि निसलगी, पंिभागी फ ले; 
संविस निरस्थायी; पाि स ट्या पाकळ्या व त्याच्या द प्पट सकवा निप्पट िळाशी ि ळलेली 
केसरदले; सकिप ट ऊध्वसस्थ व त्याि मध्यविी अक्षावर अिेक बीिके; सकिल्क पाि; फळ बह धा 
पानलभेदी; मध्यविी ििंूपासूि सकिदले स टी होिाि. निरॅनियम व पेलॅगोनियमिी झाडे बागेि 
लोकनप्रय आहेि. 

 
germ (१) अकुंि; (२) सूक्ष्मजंिू; सूक्ष्मजीव 

(१) खोडावरील कळी; नबयािील गभस; (२) सूक्ष्म िंिू; रोगिंिू; अनिलहाि साधे िीव. 
 
germ–cell गंिुक; जननकोणशका; जननपेशी 

प िरुत्पादक (प्रिोत्पादक) कोनशका. 
 
germ–disc अकुंि-णबम्ब 

बीि क रुिूि त्यापासूि बिलेली िकिीसारखी सूक्ष्म पनहली शारीनरक अवस्था (शवंालक); 
यापासूि काही िंिूही निघालेले असिाि; उदा. शवेाळी. 

 
germ nucleus अकुंि-प्रकल. 

दोि गंि कािील प्रकलसयंोगाम ळे बिलेला रंद क प्रकल. 
 
germ plasm गंिुकल; जननद्रव्य 

भावी नपढी निमाण करण्यािी क्षमिा असलेले शरीरािील द्रव्य; पहा somatoplasm; या कल्पिेिा 
प रस्किा ऑग स्िो वाइझमाि हा होिा. 

 
germ–pore अकुंि-िंर; जननणछद्र 

बीि क व परागकण यावरिे बारीक भोक; यािूिि रुिण्याच्या वळेी अकं रिनलका बाहेर येिे. 
 
germ–tube अकुंिनणलका; जनननणलका 

िनलकेसारखा िंिू; उदा. कवक. 
 
germicide जंिुघ्न; जंिुनाशक 

िंिंूिा िाश करणारे द्रव्य; पहा fungicide. 
 
germinal (congenital) (१) जन्मजाि (२) जनक; णनमायी 

(१) आि वनंशकिेम ळे उपिि असलेले (लक्षण); (२) निमाण करणारा; उदा. कोनशकािंा थर; 
पहा meristem. 
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germinal vesicle (oosphere) अदुंक 

स्त्री-ग ंि क सकवा त्यािील प्रकल. 
 
germination अकुंिि; उगवि 

बीि सकवा बीि क अि कूल पनरन्स्थिीि रुिण्यािी प्रनक्रया; अंक र येणे; स प्िावस्थेिील कळ्या 
िागिृ होऊि फ ले सकवा प्ररोह वाढीस लागण्यािी घटिा (sprouting); पहा sprout. 

 
Gesneriaceae णशलापुष्ट्प कुल; जेस्नेणिएसी 

पाथरफोडी (नशलाप ष्ट्प), िेस्िेनरया डग्लसी इ. विस्पिींिे (नबयाि दोि दनलका असलेल्या 
फ लझाडािें) क ल; यािा अिंभाव पसोिेलीझ गणाि करिाि; प्रसार : उष्ट्ण व उपोष्ट्ण कनटबंध; 
प्रम ख लक्षणे : ओषधी झ ड पे, वृक्ष, वलेी व काही अनपविस्पिी. पािे साधी, समोरासमोर, क्वनिि 
थोडीफार नवभागलेली; फ लोरा क ं नठि, सकवा फ ले एकेकटी; िी निसलगी, पंिभागी, आकषसक; 
संदले ि ळलेली व िशीि प्रदले; केसरदले दोि, िार सकवा पाि, पाकळ्यासं निकटलेली; 
सकिदले दोि, ऊध्वसस्थ, क्वनिि अधःस्थ व ि ळलेली; सकिप टाि एक कप्पा व अिेक बीिके; 
मृद फळ सकवा श ष्ट्कफळ (बोंड); नबया लहाि, असंख्य; ब्राह्मी क ल, टेटूक ल व बंबाखू क ल याशी 
साम्य. पाथरफोडी औषधी आहे. ग्लॉक्त्सीनिया, िेस्िेनरया याचं्या िािी बागेि लाविाि. 

 
gibberellins णजबणिणलन्स 

विस्पिींि आढळणारे व िैसर्मगकरीत्या वाढीस साहाय्य करणारे काबसिी संपे्ररक; काही बाबिीि हे 
ऑन्क्त्सि ह्या िावाच्या वृनद्ध संपे्ररकापासूि नभन्न असिाि. यािंा कृनत्रमरीत्या उपयोग करूि 
विस्पिीिी उंिी वाढनवणे, फलिानशवाय फळािंी उत्पनत्त करणे, फ लण्यािी नक्रया िलद गिीिे 
घडनवणे, बीिािंी प्रस प्िावस्था त्वनरि कमी करनवणे इत्यादी अिेक बाबिीि यश नमळाले आहे. 
पहा auxin; hormone. 

 
gibbous (gibbose) कोशयुक्त्ि 

अवयवाच्या िळाशी नपशवीसारखा एकागंी फ गीरपणा येऊि खोलगट खाि असलेला; उदा. संविस 
(मोहरी); स्िॅपड्रॅगॉि; पहा saccate. 

 
gigantic प्रचंड; िाक्षसी; भीमकाय 

फार मोठे; दाडंगे; उदा. अमेझॉि िदीिील कमलप ष्ट्प; स मात्रा बेटािील एक भ ईप ष्ट्प (रॅफ्लेनसया 
आिोल्डी); ब्रह्मदेशािील बाबंूिी एक िािी (Dendrocalamus giganteus Munro.); रुई 
(Calotropis gigantea R. Br.). 

 
gill पटल 

पािळ पडद्यासारखा अवयव; उदा. भछूते्र. 
 
gill fungus पटल कवच 

बीि कोत्पादक पाप दे्र असलेले कवि; पहा Agaricales. 
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Gingkoales व्यजनपिप वृक्ष (कन्याकेश वृक्ष) गि; लगकोएलीझ 

मध्यिीव महाकल्पािील प्रकटबीि विस्पिींिा एक गण; यामध्ये सगकोएसी हे एकि क ल व सगको 
बायलोबा ही एकि िािी; प्रम ख लक्षणे : नवभक्त्त्तसलगी वृक्ष; ऱ्हस्व व दीघस प्ररोह असिाि. 
पंख्यासारखी पािे (व्यििपणस) व त्याि निशाखाक्रमी नशरािंी माडंणी; िी पािे िळाशी 
पािरीसारखी व टोकास नवभागलेली; मेडि हेअर फिस या िावाच्या िेिाशी पािािें साम्य असल्यािे 
या वृक्षाला मेडि हेअर री (कन्याकेश वृक्ष) म्हणिाि. िसेि पंख्यासारख्या पािाचं्या आकाराम ळे 
“व्यििपणस वृक्ष” असेही म्हणिाि. लघ बीि कपणे लोंबत्या कनणश फ लोऱ्यावर (शकूंवर) सर्मपल 
प्रकारे माडंलेले; ग रुबीि के धारण करणाऱ्या शकूंवर फक्त्त्त एक देठ व त्यावर दोि अिावृि 
(प्रकट, िग्ि) बीिके असिाि; रेि के िलिशील; पहा Gymnospermae. 

 
girdle मेखला 

(१) करंडक विस्पिींि आढळणाऱ्या शरीर-कोनशकाचं्या बािूस असलेला दोन्ही कोनशकावरणािंा 
िोडणारा सूक्ष्म पट्टीसारखा भाग; (२) सायकसच्या पणस-लेशािी वलयाकृिी शाखा. 

 
girdle view मेखला दृश्य 

करंडक विस्पिींच्या कोनशकािंी मेखला नदसूि येणारी बािू; पहा valve–view. 
 
girdling मेखलन 

झाडािी वलयासारखी पट्टी काढणे. 
 
glabrous केशहीन; िोमहीन 

केस िसलेले (अवयव); उदा.करंि (Pongamia glabra Vent.) 
 
gland (१) प्रलपड; गं्रणर्; (२) छदककपाली; वंजुफल. 

(१) शरीराि सकवा शरीरावर, पाणी अथवा इिर द्रव पदाथस (उदा. मध रस, पािक रस) स्त्रवणारी 
सकवा साठविू ठेवणारी कोनशका सकवा अन्य निनिि सरंििा (उपागं); गं्रथी. उदा. िलस्त्रावक 
ऊिक; पहा epithem; nectary. (२) ओकिे सकवा ित्सम फळ; कठीण कविािे, श ष्ट्क एकबीिी 
व िळाशी छदकािंा पेला असलेले फळ. 

 
gland dotted प्रलपड णचणिि 

अिेक प्रसपडे सबदूप्रमाणे नवख रलेली असणारे; उदा. सलब,ू कनढसलब, बेल, िाभंळू, लवगं, 
निलनगरी इत्यादींिी पािे; येथे बाष्ट्पिशील द्रव्य कोनशकाि असिे. 

 
glandula प्रलपडक 

आमराच्या फ लािील सकिल्कावरिी निकट िकिी. 
 
glandular hair प्रलपडीय केश; गं्रणर्युक्त्ि केश प्रलपडकेश; 

टोकास स्त्रावक सकवा संियी (गं्रथी) संरििा असलेले केसासारखे उपागं; उदा. कीटकभक्षक 
विस्पिी, नपवळी निळवण, ि ळस, खािक यली, नित्रक; पहा stinging hair. 
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glandular tissue प्रलपडोिक 

प्रसपडाप्रमाणे कायसक्षम असलेला कोनशकािंा समूह. पहा laticiferous tissue. hydathode, resin- 
passage. 

 
glandulose प्रलपडसम; प्रलपडयुक्त्ि; प्रलपडी; गं्रणर्युक्त्ि 

प्रसपडासारखे सकवा प्रसपड (गं्रथी) असलेले (अवयव, पृष्ठभाग, केस, नबम्ब, इ.) 
 
glaucescent अल्पानील; 

काहीसे आिील. 
 
glaucous आनील 

मेणाच्या पािळ थराम ळे निळसर नहरवा रंग असलेले; उदा. घािपािािे पाि; एरंडािे खोड; देठ 
इ. 

 
gleba गाभा 

पहा Gasteromycetes. 
 
globoid गोलाभ 

प्रनथिाच्या कणािील गोलाकार खनिि कण; उदा. एरंडािे बीिािील प ष्ट्क; पहा crystalloid. 
 
globular गोलाकाि 

िेंडूसारखे; उदा. िाफरी गेंदािा फ लोरा; बाभळीिा फ लोरा. 
 
globule नि गुणलका; गोळी; ग्लॉब्यलू 

िर (प -ं) गंि के निर्ममणारे वाटोळे िनटल इंनद्रय; उदा. कारा (शवैल); या विस्पिीि िंि य क्त्त्त 
अवयवाि (रेि काशयाि) प ं-गंि के असूि असे अिेक िंिू एकत्र असलेल्या संरििेभोविी अिेक 
कोनशकाचं्या एका थरािे विेि असिे. सामान्य अथी गोळी; पहा Charophyceae; nucule. 

 
globulin ग्लॉब्यणूलन 

गोल व पारदशसक कण; गोलाभािील म ख्य पदाथस. 
 
glochidium (glochid) लोमाकुंश; िोमाकुंश 

टोकाशी बाणाप्रमाणे वाकडा असलेला केस सकवा काटा. उदा. ॲझोला िावािा िलिेिा; काही 
निवड ंगाच्या िािी. 

 
glome गोल गुच्छ 

अिेक लहाि फ लािंा िेंडूसारखा फ लोरा; उदा. बाभळू, लािाळू, इ. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

glomerate गोलगुस्च्छि 

(१) वर वर्मणल्याप्रमाणे फ लोऱ्याि असलेली [फ ले]; (२) अिेक ग च्छ एकत्र असलेले; उदा. 
औद ंबर[Ficus glomerata Roxb.]. 

 
glomerule (glomerulus) स्िबकपंुज 

अिेक स्िबकािंा एकाि छदमंडलािील प िंका; उदा. उटकटारी (Echinops echinatas 
Roxb.). 

 
glucose (grape sugar) द्राक्षशकप िा; ग्लुकोज 

विस्पिींिील साखरेिा एक प्रकार; C₆ H₁₂ O₆. 
 
glucoside ग्लुकोसाइड 

नवघटिािंिर द्राक्षशकस रेि रूपािंर पावणारा िनटल पदाथस; उदा. अनमग्डॅलीि, कोनिफेरीि, 
सनॅलसीि ही द्रव्ये अि क्रमे बदाम, िीड,वाळ ंि यामंध्ये आढळिाि. 

 
glumaceous िुिसम 

गविाचं्या फ लािील ि सासारखे; पहा bract. 
 
glume िुि; िूस 

नवशषेिः गविाचं्या फ लोऱ्यािील कनणशकाि आढळणारे श ष्ट्क छद; उदा. मका, गहू. 
 

flowering glume पणििुि 

प ष्ट्पदलाबाहेरिे छद (िूस). 
 
inner glume (palea) अिंस्िुि 

आिील िूस; अक्षािवळिे छद; बाह्यि ष व अंिस्ि ष यामध्ये केसरदले व सकिदले असिाि. 
 
outer glume (lemma) बाह्यिुि 

सवाि बाहेरिे आच्छादक छद (ि ष); पहा lodicule; spikelet. 
 
sterile glume वंध्यिुि 

लैं नगक प ष्ट्पदलािे सानन्नध्य िसलेले छद. 
 
Glumiflorae (Graminales) िृिगि; ग्लुणमफ्लोिी 

बेंथमॅ व हूकर यािंी या गटाला श्रेणी म्हटले आहे; एंग्लर व प्रँटल यािंी गण व बेसींिी िृणगण 
(गॅ्रनमिेलीझ) अशी िाव ेदेऊि त्यामध्ये िृणक ल व मोथाक ल अंिभूसि केले आहेि; हनिन्सि यािंी 
या गटाला नवभाग मािूि िृणगण व मोथागण असे दोि गण व त्या प्रत्येकाि अि क्रमे एकेक क ल 
(िृणक ल व मोथाक ल) समानवि केले आहे. सवस गविे व लव्हाळे येथे अंिभूसि आहेि; पहा 
Graminaceae; Cyperaceae. 
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glutinous णचक्किछाणदि 

निकट पदाथािे आवरण असलेले; उदा. सविवी (वृिि) व िंबाखूिे पाि. 
 
glycogen मधुजन; ग्लायकोजेन 

आवश्यकिेि सार साखरेि रूपािंर केला िाणारा िौकीरासारखा कोनशकेिील पदाथस; उदा. 
यीस्ट; नकत्येक कवक, अिेक प्राणी. 

 
Gnetales उंबळी (कोंबळ) गि; नीटेलीझ 

प्रकटबीि विस्पिी उपनवभागापैकी एक गण; यािंी काही लक्षणे आवृिबीि विस्पिीप्रमाणे 
(फ लझाडे) असूि या गणाि िीटेसी– उंबळी (कोंबळ) क ल या एकाि क लािा अंिभाव होिो; 
नििीयक काष्ठ भागाि वानहन्या, बीिकािील अंद ककलशािा अभाव (अपवाद : एफेड्रा), ही 
लक्षणे फ लझाडािंल्याप्रमाणे असूि एकूण िीि वशंािंा (एफेड्रा, वलेनवनशया आनण िीटम) समावशे 
होिो. या वशंािंील विस्पिी फारि क्वनिि आढळिाि. िीटम (उंबळी; कोंबळ)च्या महालिा 
सह्याद्रीच्या िंगलाि िर हूम सकवा अस्मानिया (एफेड्रा) ससधमध्ये व नहमालयाि आढळिाि; 
वलेनवनशया (ि ंबोआ) आनफ्रकेि वाढिे. पहा Gymnospermae. 

 
goblet-shaped चिकाकृणि 

पसरट िळ, मध्ये दाडंा व वर काहीसा फ गीर भाग अशा पेल्याच्या आकारािे. 
 
golgi-body िनुकल; गॉल्गी बॉडी; गॉल्गी पंुजक 

काही थोड्या विस्पिींच्या पण बह धा सवस प्राण्याचं्या कोनशकेिील प्राकलाि आढळणारा, अिेक 
सूक्ष्मिंिू अथवा सूक्ष्मसबदू यािंा प िंका; यािे कायस कोनशकेच्या स्त्रवणाशी संबनंधि असाव े असे 
माििाि. 

 
gonidangiophore (sporangiophore) बीजुक-कोशदंड 

बीि ककोशािा आधारिंिू. 
 
gonidangium (sporangium) बीजुककोश 

विस्पिींच्या गंि कधारी अवस्थेिील बीि कािंी निर्ममिी करणारा प्रिोत्पादक अवयव; बीि कधारी 
अवस्थेिील बीि कािें कायस याहूि नभन्न िसिे; म्हणूि मराठी पयाय िोि ठेवला आहे. 

 
gonidial layer (१) शवैलस्िि; (२) बीजुकदंडस्िि 

(१) काही धोंडफ लाचं्या (शवैाक) शरीरािील शवैल कोनशकािंा थर. पहा Lichen. (२) 
कवकाचं्या शरीरािील बीि ककोश धारण करणाऱ्या िंिंूिा थर. पहा Fungi. 

 
gonidiophore (sporophore) बीजुकदंड 

बीि कािंा आधारभिू िंिू; उदा. ब रशी. 
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gonidium (spore) (१) बीजुक (२) शवैलकोणशका 
(१) सलगभेदनवहीि पद्धिीिे बिलेली व रुिल्यावर ससलग अथवा गंि कधारी अवस्था निर्ममणारी 
प्रिोत्पादक कोनशका; (२) धोंडफ लािील शवैल. 

 
gradate sorus क्रणम (बीजुककोश) पंुज; क्रणमपंुज 

बीि ककोशािंी पक्व होण्यािी वळे व स्थाि क्रमािे (िळापासूि वर) बदलि असणारा प ंि; उदा. 
प्रारंनभक िेिे; त्यावरूि Gradatae = क्रनमप ंिी—क्रनमप ंि असलेले िेिे (गट). पहा Mixed 
sorus; Mixtae; Simplices. 

 
graft कलम; भेटकलम; कलम कििे 

दोि विस्पिींिा शाकीय सबंंध घडविू आणण्याकनरिा एका न्स्थर (बह धा मिबूि) विस्पिीच्या 
फादंीवर व खोडावर (याला ‘ख ंट’म्हणिाि) कृनत्रमरीत्या साधंलेली द सरी इि िर काट सकवा 
छाट ह्या स्वरूपािील विस्पिी; पहा stock, scion. 

 
graft hybrid (chimaera) कलम-संकिज; णवणचिोिकी 

भेट कलम केल्यािे (ऊिक संयोगािे) व दोन्ही नभन्न िािींच्या सकवा प्रकाराचं्या परस्पर प्रभावािे 
लक्षणािं फरक पडलेले संकरि (कलम); येथे वरकरणी लक्षणािें नमश्रण आढळिे; पहा 
chimaerā. 

 

grain (१) कि; (२) शूकधान्य 

(१) कोणत्याही घि पदाथांिे अत्यिं लहाि भाग. (२) नपकनवलेल्या गविािें फळ अथवा बीि; 
नकत्येकाचं्या छदावंर टोकाशी लाबं राठ केस असिो, िे शूक आनण त्याम ळे शूकधान्य हे िाव. 
उदा. भाि, गहू, बािरी; पहा cereal, pulse, a wn. 

 
Graminaceae (Gramineae) िृिकुल; गविे; गॅ्रणमनेसी (गॅ्रणमनी) 

गवि या िावािे ओळखल्या िाणाऱ्या सवस एकदनलनकि विस्पिींिे मोठे क ल; यािा अंिभाव 
ग्ल नमफ्लोरी (गॅ्रनमिेलीझ) गणाि केला िािो. प्रम ख लक्षणे : ओषधीय विस्पिी; पोकळ सकवा 
भरीव दंडगोलाकृनि खोड व पािे बह धा साधी व दोि रागंािं, लाबं असूि पणावरण खोडाभोविी 
िळाशी वढेलेले पण अपूणस (फाटलेले), निन्व्हकाविं; फ लोऱ्याि अिेक कनणशके व त्यािील 
पनरदलहीि फ ले ि सािंी वढेलेली; लघ ि षािंा पनरदले माििाि; फ ले एकसलगी सकवा निसलगी; 
केसरदले िीि (क्वनिि कमीिास्ि) सकिदल एक व एकबीिी श ष्ट्कफल (सस्यफल); परागण 
वाऱ्यािे होिे; बी सप ष्ट्क पहा Glumiflorae. 

 
Graminales िृिगि 

पहा Glumiflorae. 
 
graminicolous िृिणप्रय; िृिवासी 

गविावर उपिीनवका करणारी (िीवोपिीवी) विस्पिी; उदा. निकटा (Sclerospora 
graminicola) िावािा कवकापासूि होणारा रोग बािरीवर वाढिो. 
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grana (granum) ििंगक; कि; गॅ्रना 
(१) हनरिकणूंिील रंगद्रव्यािा सबद क (सूक्ष्मथेंब). पहा stroma; (२) कोणिाही सूक्ष्म कण. 

 
Granataceae दाणडम कुल; गॅ्रनॅटेसी. 

पहा Punicaceae. 
 
granular (granulose) किमय; कियुक्त्ि 

रवाळ; कणीदार; कणािंी बिलेले. उदा. कोनशकेिील प्राकल; सूक्ष्मकणािें आवरण असलेले. 
 
grassland िृिभूमी; गविाळ प्रदेश 

हवामािादी पनरन्स्थिीम ळे ज्या नठकाणी म ख्यिः िैसर्मगकरीत्या फक्त्त्त गविािी म बलक वाढ होिे 
असा प्रदेश. 

 
graveolens उग्रगंध 

ि आवडण्याइिका उग्र वास; उदा. सिाप (Ruta graveolens L.); शपूे (Peucedanum 
graveolens L.). 

 
green alga हणिि शवैल; णहिवे शवैल 

पहा Chlorophyceae. 
 
green house पादपगृह 

िीव्र प्रकाश व रुक्ष हवा यापंासूि संरनक्षि असलेले व विस्पिींिे संवधसि करण्याच्याि सोनयस्कर 
खोलीसारखे झोपडे; येथे सावली, मंद प्रकाश व दमट हवा नमळण्यािी कृनत्रम पनरन्स्थिी 
राखलेली असिे. 

 
gregarious growth साणंधक वाढ; सामूणहक वाढ 

एकाि िािीच्या अिेक विस्पिींिी एकत्र होणारी वाढ; उदा. कदसळ, केळ, आले, बाबंू, इ. 
 
grit-cell (stone-cell) कठक; दृढ पेशी. 

फार घि आवरणािी कोनशका; पहा sclereid. 
 
gritty (sandy) िेवाळ 

कठीण कण (रेव) असलेले. 
 
groove चि, खोबि. 

पहा furrow. 
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ground meristem िल्प णवभज्या 
खोडाच्या सकवा म ळाच्या टोकाशी सिि कोनशकािें नवभािि व िज् िन्य िवीि ऊिकािंी निर्ममिी 
झाल्यािे त्यािील िीि भागापंैकी कें द्रविी भाग; त्यापासूि विस्पिीिील पक्व भागाि भेंड, निकाष्ठ-
नकरण व मध्यत्विा, अंिस्त्विा इत्यादी मौनलक ऊिके बििाि. पहा meristem 

 
ground-tissue िल्पोिक 

अनपत्विा, वल्क,वाहक ऊिके इत्यादी नवनशि ऊिकाखेरीि विस्पिीिील इिर व आधारभिू 
मृदूिकािंा सिं; यामध्ये मध्यत्विा, निकाष्ठ (भेंड), निकाष्ठ नकरण इत्यादींिा अंिभाव होिो. 

 
ground vegetation णनम्नस्िि (भूस्िि) वनश्री 

विािील सवाि खालिा (िनमिीिवळिा) विस्पिींिा थर. 
 
group गट; समूह 

अिेक सारख्या वस्िू,व्यक्त्त्ती सकवा पदाथस, ऊिके, उपागें, िािी, वशं इत्यादींिा एकत्र संि. 
 
growing point (apex) वधपनाग्र; वर्धधष्ट्िु अग्र; वधी अग्र 

सिि वाढ िालू असलेले विस्पिींच्या अवयवािें टोक 
 
growth वृणि; वधपन; वाढ 

िवीि कोनशकािंी निर्ममिी होऊि सकवा असलेल्या कोनशकाचं्या आकारमािाि वाढ होऊि 
अवयवािंी आकारािे व संख्येिे कायम वाढ होण्यािी प्रनक्रया; बीि रुििािा या दोन्ही नक्रया घडूि 
येिाि. 

 
growth curvature वृणिवक्रिा 

वाढ िालू असिािा येणारा वाकडेपणा. 
 

growth-engyme वृणि-णविंचक 

वाढीला िालिा देणारे नविंिक; पहा enzyme. 
 
growth-form (life form) वृणि-रूप 

केवळ शरीराच्या नवस्िारावरूि बिनवलेली वणसिात्मक संज्ञा; उदा. वृक्ष, क्ष प, ओषधी, इ. 
 
growth-hormone वृणि-संपे्रिक 

पहा hormone. 
 
growth-promoting वृणिकािी; वृणिप्रविपक 

वाढीस िालिा देणारे. 
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growth-ring वृणिवलय 

खोडाि नवनशि कालाि वाढणारा वि सळाकार काष्ठािा भाग; पहा annual ring. 
 

growth-water वृणि-जलाशं; प्राप्यजल 

िनमिीिील नकमाि ओलाव्यापेक्षा अनधक नकिी पाण्यािा अंश आहे यािी टक्त् केवारी, कारण 
त्यावर वाढ अवलंनबि असिे. 

 
guard-cell िक्षक कोणशका 

पािावरील त्वगं्रध्रािी (सूक्ष्म नछद्रािी) उघडझाप करण्याबद्दल िबाबदार असलेली बह धा 
अधसिदं्राकृिी हनरिद्रव्यय क्त्त्त कोनशका; ह्यािंी िोडी असिे. क्वनिि नहरव्या खोडावर, देठावर व 
सकिप टावर या कोनशका आढळिाि; पहा stoma. 

 
gum गोंद; लडक 

 
gummosis लडक्त्या िोग; गोंद िोग 

खोड सकवा फादं्या यामधूि सडकासारख्या निकट द्रव पदाथािा स्त्राव िालू असण्यािा प्रकार. 
 
gutta (drop) र्ेंब; णठपका; िैललबदु 

 
guttate (spotted) अश्रुवत्; लबदुयुक्त्ि; लबदुसम 

नठपकेदार; उदा. गोलदार वृक्ष (Sterculia guttata Roxb.). 
 
guttation णनस्यदंन 

पािािूंि अथवा ित्सम अवयवािूंि पाण्यािे थेंब निसगसिः गळूि पडण्यािा प्रकार; रात्रीच्या थंड 
हविे बाष्ट्पोच्् वासाच्या अभावी हा प्रकार घडूि येिो; उदा. गविे; अंििवले, रोनपओलम, 
इत्यादी. यामंध्ये िलस्त्रावक ऊिके व िलरंधे्र यािंा सबंंध येिो; पहा  hydathode; epithem. 

 
Guttiferae (Clusiaceae) वृंदाि (कोकम) कुल; गणटफेणि (क्त्लुणसएसी) 

स रंगी, कोकम, िागिाफा, आमली, उंडी (प न्नाग), ओटं इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; 
यािा समावशे कोकम (वृदंार) गणाि (गनटफेरेलीझमध्ये) केला िािो. प्रम ख लक्षणे : नपवळट 
सकवा नहरवट िीक असलेले वृक्ष सकवा झ डपे; पािे साधी, बह धा समोरासमोर, िैल प्रसपडय क्त्त्त व 
निवट; फ ले एकसलगी, निसलगी, अवसकि व एकाि सकवा नभन्न झाडावंर; संदले व प्रदले २–६, 
स टी; क्वनिि पाकळ्या िसिाि. केसरदले अिेक, स टी, क्वनिि ि ळलेली; सकिप टाि एक सकवा 
अिेक कप्पे; मृद फळ सकवा ि िडकणारे फळ; बीिे मोठी व अप ष्ट्क. 

 
Gymnospermae प्रकटबीज वनस्पणि उपणवभाग; णजम्नोस्पमी 

ज्यािंी बीिे सकिप टाि (भावी फळाि) बंनदस्ि िसूि सकिदलावर उघडीि असिाि अशा 
सापेक्षिः प्रारंनभक बीिधारी विस्पिींिा उपनवभाग. प्रम ख लक्षणे : काही िीवाश्मरूपाि व काही 
नवद्यमाि विश्रीि आढळिाि. लघ बीि कपणे व ग रुबीि कपणे बह धा स्विंत्र शकूंवर व एकाि 
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सकवा नभन्न झाडावंर; गंि कधारी नपढ्ा फारि ऱ्हास पावलेल्या असूि अंद ककलश बह धा 
आढळिो; रेि काशय ऱ्हनसि व रेि के क्वनििि िलिशील; परागिनलका व परागण 
फ लझाडािंल्याप्रमाणे; बह धा प्रकाष्ठाि वानहन्या िसिाि; फळे बिि िाहीि. पक्वावस्थेि 
“शकूंफळ” रुक्ष असिे. यामध्ये साि सकवा आठ गणािंा समावशे करिाि; पहा Cycadales, 
Coniferales, Ginkgoales, Taxales, Gnetales, Bennettitales, Cordaitales, 
Cycadofilicales (Pteridospermeae) उदा. सायकस, नबरमी (यू) देविार, निल, िीड, थ िा, 
आभाळ, सगको, उंबळ (कोंबळ) इ. 

 
Gynaecium (gynoecium; pistil) लकजमंडल; स्त्री-केसि मंडल 

फ लािील सवाि आिील महत्वािे बीिोत्पादक प ष्ट्पदलािें (सकिदलािें) वि सळ; सकिदलावरील 
बीिकाि स्त्री-गंि क (अंद क) असल्यािे या सवसि भागाला स्त्रीसलगी (स्त्री-केसर) समििाि; पहा 
carpel; ovule; ovary. 

 
Gynandrophore लकजकेसिधि (लककेधि) 

सकिदले व केसरदले यािंा आधारभिू असा फ लािील अक्षािा लाबंट भाग (दाडंा); उदा. पाढंरी 
निळवण. पहा androgynophore. 

 
Gynandrous लकजकेसणिि 

सकिदलाला केसरदले निकटलेली असण्यािा प्रकार; उदा.आमर प ष्ट्प (ऑर्मकड). 
 
gynobasic लकजिलोद् गामी 

सकिलािा िळ सकिप टाच्या िळाशी असूि सकिप ट प ष्ट्पस्थलीमध्ये असण्यािा प्रकार; उदा. 
ि ळस, दीपमाळ, ब रंुबी, इ. 

 
gynophore लकजधि 

सकिदलािंा आधार देणारा फ लािील केसरमंडलािूि वाढलेला अक्ष; उदा. वाघाटी, पाढंरी 
निळवण, म िक ं द, इ. 

 
gynostemium लकजकेसिाक्ष 

सकिमंडल व केसरमंडल यािंा संय क्त्त्त व सनंक्षप्ि अक्ष. उदा. आमरे (ऑर्मकड); पोपटवले, 
सापसंद इ. 
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H 
 
habit (१) िीणि; (२) बाह्यरूप 

(१) वृनत्त; विसि अथवा आहारनवषयक सवय; उदा. िीवोपिीवी; स्वोपिीवी. (२) बाहेरूि 
नदसणारी शारीनरक रूपरेखा (स्वरूप); उदा. ग च्छाकृिी, िवरीसारखे, उशीसारखे, सरपटणारे, 
िढि िाणारे, वृक्ष, क्ष प, ओषधी, इ. 

 
habitat अणधवास; णनवासके्षि 

विस्पिी िेथे निसगसिः फ लिे, वाढिे, प्रिोत्पादि करिे असे नठकाण. उदा. दाट वि, क रण, 
खडकाळ सकवा रेिाड मरुप्रदेश, सम द्रिट, िलाशय, इ. 

 
hadrocentric मध्यप्रकाष्ठक; कें द्रकाणष्ठक 

 
hadrocentric bundle मध्यप्रकाष्ठक वृंद 

मध्ये प्रकाष्ठ व त्याभोविी पनरकाष्ठ असलेला वाहक ऊिकािंा संि; उदा. िेिािी निरिर शाखा. 
पहा concentric bundle. 

 
hadrome (xylem) प्रकाष्ठ; काष्ठ 

वाहक वृदंािील काष्ठय क्त्त्त वाहकािंा भाग; नवशषेिः पाण्यािी िे-आण करणारा घि आवरणाच्या 
मृि कोनशकािंा (ऊिकािा) भाग; पहा xylem. 

 
haematoxylin हीमॅटॉस्क्त्सलीन 

गदस िाबंूस रंगािे द्रव्य; एका विस्पिीच्या (Haematoxylon campechianum L.) मध्य 
काष्ठापासूि काढलेले असूि त्यािा उपयोग सूक्ष्मदशसकाच्या साहाय्यािे निरीक्षणाकनरिा करिाि. 

 
hair केश 

विस्पिींच्या शरीरावर अनपत्विेपासूि वाढणारे नभन्न प्रकारिे केस; हे एककोनशक, अिेककोनशक, 
मऊ, राठ, दाहक, संरक्षक, प्रसपडीय इ. नवनवध प्रकारिे असिाि. उदा. कापसािे धागे. 

 
Hair-shaped केशाकृणि 

केसासारखे बारीक व लाबं. 
 
hairy केशालु; केसाळ; िोणमल 

 
hairiness केशालुत्व; केसाळपिा. 

 
halbert-rhaped (hastate) िोमिाकृणि 

भाल्याच्या आकृिीिे; उदा. हरणख रीिे पाि. नत्रकोिी व िळाकडील दोि कोिांिी टोके बाहेरच्या 
बािूस वळलेली. 
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half-bred (hybrid) संकिज 

पहा cross-breed. 
 
half (semi) cylindric अधपणचिीय 

एक बािू सपाट व द सरी अधसगोलाकार अशा आकारािा लाबंट (अवयव); उदा. नकत्येक पािािें 
देठ; काही पािी; उदा. कोरफड. 

 
half equitant अधारूढ 

पहा semi-equitant. 
 
half-inferior अधाधःस्र् 

संविाच्या िनलकेि सकिप ट अधसवट स टा असूि त्या सभोवार पाकळ्या व केसरदले असलेला 
सकिप ट. 

 
half moon-shaped (lunate; crescent-shaped) अधपचंद्राकृणि 

अध्या िंद्राप्रमाणे आकारािे; उदा. कृष्ट्णकमळाच्या एका िािीिे, िसेि एका िेिाच्या िािीिे 
पाि. (Adiantum lunulatum.) 

 
halophilous लविणप्रय 

नमठानशवाय इिर क्षार असलेल्या सकवा खारट िनमिीि नवशषेेकरूि वाढणारी (विस्पिी); 
माि रा, काकंरा, निप्पी, निवार, कादंळ, इत्यादी सम द्रनकिारी वाढणारी झाडे. 

 
halophobous (halophobe) लवििेष्टी; लविणविोधी 

क्षारय क्त्त्त सकवा खारट िमीि टाळणारी (विस्पिी). 
 
halophyte लवि वनस्पणि. 

क्षारय क्त्त्त (नवशषेिः खारट) पाण्याच्या सानन्नध्याि वाढणारी विस्पिी; पीलू, केवडा, उंडी, िारळ, 
इत्यादी आनण वर उल् लेनखलेल्या लवणनप्रय विस्पिी; सागरशवैले. 

 
hand-microtome हस्ि-सूक्ष्मछेदक 

हािािे िालनविा येणारे, सूक्ष्म छेद घेण्यािे यंत्र. 
 
hanging root पािंबी 

झाडाच्या शाखेपासूि निघिू खाली लोंबणारे व प ढे िनमिीि खोलवर घ सूि आधार देणारे मूळ; 
उदा. वड. 
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haploid एकगुणिि 

प्रिोत्पादक कोनशकेच्या प्रकलािील रंगसूत्रािंी एकपट संख्या; इिर कोनशकाि ही संख्या द प्पट 
असिे. बह िेक सवस गंि कधारी नपढीि एकपट व बीि कधारी नपढीि िी द प्पट (संख्या) असिे व 
बीि के ियार होिािा िी संख्या प न्हा एकपट होिे; पहा diploid. 

 
haploidization एकगुिन 

कोनशकेिील रंगसूत्रािंी सखं्या द प्पट असिािा, िी एकपट होण्यािी प्रनक्रया; अधससूत्रण. 
 
haploidy एकगुणिित्व 

एकग नणि रंगसूते्र असण्यािा प्रकार. 
 
haplophase एकगुणििावस्र्ा 

एकग नणि रंगसूते्र असलेली न्स्थिी; उदा. बीि क, गंि क गंि कधारी. 
 
haplostele प्रर्माद्यिंभ 

मध्ये प्रकाष्ठ व त्याभोविी पनरकाष्ठ असा सममध्य वाहक संि असलेला अत्यंि साधा व अनिप्रािीि 
वाहक विस्पिींि आढळणारा रंभ; उदा. न्ऱ्हनिया; पहा stele. 

 
hapteron (holdfast) दृढधि 

बह कोनशक पण वाहक ऊिके िसलेला आनण निकटूि राहण्यास उपय क्त्त्त असा अवयव; उदा. 
फ्यूकस शवैल. 

 
haptotropic स्पशानुविपनी 

स्पशाम ळे घडूि येणारी वाढ दशसनवणारे (अवयव). 
 
haptotropism स्पशानुविपन 

खडबडीि पृष्ठभागाच्या स्पशाच्या िेििेम ळे वटेाळि वाढण्यािी प्रनिनक्रया; उदा. अमरवले; प्रिाि; 
मोरवलेीिी देठे; नकत्येक वलेींिी टोके. 

 
hard bast उपकाष्ठ 

पनरकाष्ठािवळिा सूत्रल (घिकोनशकाय क्त्त्त) भाग. पहा phloem; bast. 
 
hastate प्रशिाकृणि; िोमिाकृणि 

पहा halberd-shaped. 
 
haulm संणधखोड 

साधेंदार खोड; पहा culm. 
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haustorium शोिक 

आश्रय विस्पिींिूि अन्न शोषिू घेण्यािा िीवोपिीवी विस्पिीिा लहाि म ळासारखा रूपािंनरि 
अवयव; उदा. अमरवले; बाडंगूळ. 

 
head १) स्िबक; २) शीिप 

(१) पहा capitulum. (२) टोकािा भाग. 
 
Head-cell शीिप-कोणशका 

कारा (या िावाच्या) शवैल विस्पिीिील रेि कििक िंिंूच्या िळाशी असलेली कोनशका; यामध्ये 
प्राथनमक व द य्यम असे दोि प्रकार आहेि. 

 
heart-shaped हृदयाकृणि 

पहा cordate. 
 
heart-wood मध्यकाष्ठ 

खोडािील भेंडाभोविी (कें द्रविी) असलेला सवाि िूि व मृि लाकडािा भाग; पहा duramen. 
 
helicoid शंुडी 

गोगलगाईच्या सशपल्याप्रमाणे वटेोळे असलेला (फ लोरा अथवा शाखािंी माडंणी); सोंडेप्रमाणे. 
 
helicoid cyme (bostryx; depranium) वक्रवल्लिी; शंुडी 

फ लोऱ्यािील अक्षाच्या एकाि बािूस पण नभन्न पािळीि िवीि अक्ष येऊि आनण दरवळेी त्यावर 
टोकास आलेल्या फ लामं ळे वाढ थाबंिू लहाि वटेोळ्याप्रमाणे नदसणारा क ं नठि फ लोरा; हा एकपद 
वल्लरीिा प्रकार माििाि; उदा. हॅमेनलया; गेळफळ इ. पहा scorpioid. 

 
heliophilous प्रकाशणप्रय 

भरपूर सूयसप्रकाशाि वाढणारी (विस्पिी); उदा. सूयसफूल, एरंड, ग लाब, सिब, आंबा, िारळ, इ. 
 
heliophobous प्रकाशिेष्टी 

प्रत्यक्ष सूयसप्रकाश टाळणारी; िेिे नसलानििेला, इ. 
 
heliophyte प्रकाशणप्रय वनस्पणि. 

 
heliotactic प्रकाशानुचलनी 

प्रकाशाच्या िेििेि सार होणाऱ्या शरीरािंगसि प्रनक्रयेम ळे त्याकडे सकवा त्यानवरुद्ध नदशकेडे 
(अि क्रमे धि व ऋण) स्थािािंर करणारी विस्पिी सकवा घडणारी (हालिाल); उदा. स्विंत्र व 
िलिशील विस्पिी (शवैले) अथवा त्यािें स टे भाग (बीि के, गंि के, इ.). 
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heliotaxis प्रकाशानुचलन 

वर वणसि केलेली स्थािािंरािी प्रनक्रया; उदा. हनरत्कण ; सूक्ष्मिंिू. 
 

heliotropic प्रकाशानुविपनी 
प्रकाशाच्या नदशलेा सकवा नदशनेवरुद्ध वाढि वळणारा (विस्पिीिा अवयव); खोडािी व म ळािी 
टोके. 

 
heliotropism प्रकाशानुविपन; सूयाविपन 

वर वणसि केल्याप्रमाणे वाढण्यािी प्रनक्रया (प्रनिनक्रया); पहा apheliotropism. 
 
helmet-shaped (galeate) स्फटाकृणि 

पोकळ व अध्या कमािीसारखे; उदा. अनिनवषाच्या फ लािील पाकळीसारखे संदल; पहा hooded. 
 
helophyte आद्रपणप्रय वनस्पणि 

दलदलीि वाढणारी विस्पिी; उदा. पाणकणीस, लव्हाळा, अळू, एनक्वसीटम, िलिेिे, सशगाडा. 
 
helotism दास्यत्व 

धोंडफ लािील कवक व शवैल याचं्या परस्परसबंंधाि कवक हे आनश्रि व शवैल आश्रय असा संबधं 
ध्वनिि करणारी संज्ञा; वास्िनवक िो परस्परावलंबिािा (सहिीविािा) एक प्रकार आहे. पहा 
Lichen. 

 
hemi–अधप– 

निम्मेपणा दाखनवणारा उपसगस. 
 
hemicarp फलाशं; अशंफल 

पहा mericarp. 
 
Hemibasidii अधपगदाकवक उपवगप; हेणमबेणसडी 

गदाकवक वगािील िाबंेरा व काणी या दोि गणािंा समावशे असलेला गट; यामध्ये नवनशि 
नवश्रामी बीि काच्या अकं रणािंिर गदाकोनशका बििे. पहा Eubasidii; basidium. 

 
Hemibasidii cellulose अधपिूलीि; हेमी सेल्युलोज 

कोनशकावरणािील एक काबोहायड्रेट सनंिि पदाथस; उदा. खारकेिे बीि; पेन्क्त्टि द्रव्य इ. 
 
Hemibasidii cyclic अधपमंडणलि 

फ लािील काही प ष्ट्पदले सर्मपल माडंणीि व इिर वि सळाकार असा प्रकार; उदा. सोििाफा. 
 
Hemibasidii cylindric अधपणचिीय 

अधसगोल दंडाप्रमाणे आकार असलेले (खोड, देठ, इ.). 



 अनुक्रमणिका 

hemiparasite अधपजीवोपजीवी 
पहा semiparasite; semisaprophyte. 
 

Hepaticae (Liverworts) यकृिका वगप; णहपॅणटसी 
शवेाळी (ब्रायोफायटा) नवभागािील िीि वगांपैकी एक. या विस्पिींिे शरीर पािासारखे सपाट, 
साधे व िनमिीवर केसासारख्या म ळािंी निकटलले, क्वनििि साधे खोड व साधी सूक्ष्म पािे 
असलेले व अंिरसििेि नभन्न ऊिकािंी भरलेले असिे; प्रिोत्पादक इनंद्रये बह धा वरच्या पृष्ठावर 
असूि बीि कधारी नपढी साधी सकवा पद, दंड व बीि काशय यािंी बिलेली असिे; िथानप िी 
गंि कधारीवर पूणसपणे अवलंबूि असिे. पहा Bryophyta; Anthocerotae; Musci. 

 
herb औिणध 

लहाि, मऊ, वषापेक्षा बह धा िास्ि ि िगणारी, पण िगल्यास िनमिीवर कायम काष्ठय क्त्त्त खोड 
िसलेली विस्पिी. उदा. सूयसफूल, मका, कोबी, डेनलया, झेंडू इ. 

 
herbaceous ओिधीय 

वर वणसि केल्याप्रमाणे (खोड अथवा विस्पिी); उदा. काकडीिा वले; ग लब श. 
 
herbage पल्लव 

विस्पिीिे शाकीय भाग. 
 
herbal ओिधी-गं्रर्; पादप-कोश 

सवस िऱ्हेच्या विस्पिींिी नवनवध मानहिी संकनलि करूि देणारा ि न्या पािात्य पद्धिीिा गं्रथ; 
उदा. िॉि िेराडसिा गं्रथ. 

 
herbalist ओिधी-गं्रर्किा;पादपकोशकिा 

वर वणसि केल्याप्रकारच्या गं्रथािा लेखक (संकलि, संपादक). 
 
herbarium वनस्पणिसंग्रह 

अभ्यासाच्या सोयीकनरिा नवनवध प्रकारे िमविू ठेनवलेल्या विस्पिींिा साठा; व्यापकप्रमाणाि हल्ली 
सिीव विस्पिींिे संवधसि व संशोधि अशा संस्थेि केले िािे. 

 
herbivorous वनस्पत्याहािी; शाकाहािी 

केवळ विस्पिी (गविे, पािोळा, िण, फळे, इत्यादी) खाऊि राहणारे (प्राणी); उदा. काही पक्षी, 
गाईबलै, मेंढ्ा, घोडे, हत्ती इ.; मि ष्ट्यापंकैी काही फक्त्त्त विस्पनिि पदाथस खाऊि िगिाि त्यािंा 
‘शाकाहारी’ म्हणिाि. 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

hercogamy (herkogamy) णवष्ट्कंभयुणि 

संरििेिील नवशषेत्वाम ळे स्वयंफलि ि होऊ देणारी योििा. उदा. सूयसफ लािील केसरदले व 
सकिदले याचं्या पक्व होण्याच्या नभन्न वळेा व उंिीिील फरक; कळलावीच्या फ लािील या दोि 
अवयवािें स्थाि; 

 
half hercogamy अधप णवष्ट्कंभयुणि 

िमल्यास परफलि, पण िे ि िमल्यास निदाि स्वयंफलिािी िरिूद; उदा. िास्वदं, सूयसफूल. 
 
hereditary आनुवंणशक 

वशंपरंपरेिे आलेले (लक्षण); संपानदि िसलेले. उदा. प ष्ट्पगंध, प ष्ट्पसंरििा. 
 
hereditary symbiosis आनुवंणशक सहजीवन 

ििक विस्पिींच्या ऊिकािूि (बीि क, बीि) काही िंिू सकवा कवक संििीि उिरण्यािा 
प्रकार. 

 
heredity आनुवंणशकिा 

आईबापापासूि व काही प्रमाणािं इिर पूवसिाकंडूि संििीि कमीिास्ि प्रमाणाि लक्षणे 
उिरण्यािी प्रवृत्ती व त्याम ळे नदसणारे साम्य; ह्या प्रनक्रयेि होणाऱ्या काही घटिामं ळे काही 
लक्षणािं फरक पडूि सिंिीस वगेळेपणा येिो अथवा िवीि लक्षणे प्राप्ि होिाि. 

 
heritability अनुहयपत्व 

एका नपढीिूि द सरीि उिरण्यािी लक्षणािंी शक्त्यिा (क्षमिा). 
 
heritable अनुहयप 

एका नपढीिूि द सऱ्या नपढीि उिरणारे (लक्षण); सवसि आि वनंशक लक्षणे सकवा वशंपरंपरा िालू 
ठेवले िाणारे लक्षण (ग ण, दोष). पहा germinal, congenital, aquired. 

 
hermaphrodite उभयललगी; णिललगी; णचन्ह  

केसरदले व सकिदले असलेले (फूल). दोन्ही सलगभेद दशसनवणारी इंनद्रये असणारी गंि कधारी 
नपढी (उदा. काही शवैले, शवेाळी इ.); पहा bisexual, monoclinous, perfect. 

 
hesperidium जंबीिसम; नािंगक 

िासरगासारखे फळ; अिेक ि ळलेल्या ऊध्वसस्थ सकिदलापासूि बिलेले, अिेक कप्प्यािें, रसाळ 
केसािी भरलेले व निवट सालीिे मृद फळ; उदा. सलब,ू पपिस इ. 

 
hetero— असम–; णविम 

ग्रीक भाषेमध्ये, नभन्न अथवा अनित्य या अथािा उपसगस. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

heterochromosome असमिंगसूि; णविमिंगसूि 

िर व मादी याचं्या शरीरािंील सलगनवषयक सकवा अन्य प्रकारे फरक पडलेले रंगसूत्र. 
 
heterochromous असमविी; णविमविी 

एकाि फ लोऱ्यािील काही फ ले एका रंगािी व इिर द सऱ्या रंगािी असण्यािा प्रकार; उदा. 
कॉसमॉस, ॲस्टर, डेनलया, इत्यादींिे स्िबक फ लोरे. ब गिवनेलयािा एक प्रकार. 

 
heterocotylous असमदणलणकि 

दोन्ही दनलका सारख्या िसलेले (बी). 
 
heterocyclic असममंडणलि; णविमचक्रीय 

दलाचं्या संख्येबाबि फ लािील मंडलाि नभन्नत्व असण्यािा प्रकार; उदा. संकेश्वर, मोहरी, नहरवा 
िाफा. 

 
heterocyst असमकोष्ठ 

इिराहूि नभन्न (मोठी, पारदशसक, निविं व द हेरी आवरणािी) शवैल कोनशका; उदा. िीलहनरि 
शवैले. 

 
heteroecious अनेकस्र्; णभन्नाश्रयी 

अिेक (बह धा दोि) आश्रयावर वाढणारी (उपिीनवका करणारी, विस्पिी); उदा. िाबंेरा गहू व 
दारुहळद या आश्रयावर आळीपाळीिे वाढिे; पहा autoecious. 

 
heteroecism अनेकस्र्िा; णभन्नाश्रयिा 

वर वणसि केलेला प्रकार. 
 
heterogamous (१) णभन्नपुष्ट्पकी; (२) णविम गंिुकी 

(१) दोि प्रकारिी (उभयसलगी व एकसलगी सकवा वधं्य) फ ले असणारे स्िबक अथवा िो फ लोरा 
धारण करणारी विस्पिी; उदा. सूयसफूल, नझनिया, गोरखम ंडी, शवेिंी, दवणा, इ. (२) नभन्न गंि के 
(स्त्री व िर) असलेली (विस्पिी). 

 
heterogamy १) असमयुणि; २) णविमगंिुकत्व; ३) पुष्ट्पणवणवधिा 

(१) दोि नभन्न गंि कािंा संयोग; (२) दोि प्रकारिी (प ं व स्त्री) गंि के असण्यािा प्रकार (३) िर-व 
स्त्री-प ष्ट्पाचं्या कायािा अथवा माडंणीिा बदल.पहा isogamy. 

 
heterogeneity णविमागंिा 

सृिीिील नवनवधिा. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

heterogenesis असमजनन 

(१) पहा alternation of generations; abiogenesis; (२) कळ्यािील भेदामं ळे सकवा 
निसगसलीलेम ळे झालेली निर्ममिी. 

 
heterogenetic असमजणनि 

परफलिाम ळे झालेले. 
 

heterogenetic variation असमजणनि भेद 

परफलिाम ळे उद्भवलेले बदल. 
 
heterogenous नैकणवध 

नवनवधिापूणस (वैनित्र्यपूणस) असणारे; एकनवध (एकरूप) िसलेले. 
 
heteromerous (१) असमभागी; (२) स्िणिि 

(१) पहा heterocyclic; (२) नभन्न थरािें बिलेले; उदा. धोंडफ लािील शवैल आनण कवक यािंी 
स्विंत्र थरय क्त्त्त माडंणी असलेले शरीर; पहा homoimerous. 

 
heteromorphic (heteromorphous) असमरूपी; णविमरूपी 

अनित्य संरििा असलेले सकवा नवकृनिय क्त्त्त; अवयवािील नभन्नत्व दशसनवणारे; पहा dimorphic. 
 
heteromorphism असमरूपिा; णविमरूपत्व 

वर वणसि केलेली लक्षणे असण्यािा प्रकार. 
 
heterophyllous णविमपिी 

नभन्न माध्यमाि (पाणी व हवा) असलेल्या खोडाच्या भागावंर नभन्न प्रकारिी पािे असणारी 
(विस्पिी). उदा. कमळ; सशगाडा; अनिनवष (Aconitum heterophyllum Wall.). 

 
heterophylly णविमपिपत्व 

वर वर्मणलेला प्रकार. 
 
heteroplasy अणनत्यवृणि 

िखमेम ळे त्यािंिर िेथे होणारी अनित्य वाढ. उदा. गाठ; फोड इ. 
 
heteroprothally णविम पूवपकायकत्व 

िर– व स्त्री–गंि कधारी (पूवसकायक) अलग असण्यािा प्रकार; उदा. नसलानििेला; एनक्वसीटम. 
पहा unisexual; dicliny. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

heterosis (hybrid vigour) संकिज (संकि) ओज 

दोि सापेक्षिः श द्ध प्रकारािील विस्पिींच्या सकंराम ळे निमाण झालेल्या संििीि एकत्र आलेल्या 
व आकारमाि आनण िोम याशी संबनंधि अशा अिेक िि काचं्या श्रेणीच्या सनंमश्र पनरणामाम ळे 
आढळूि येणारे नवशषेत्व; पहा inbreeding. 

 
heterospermy असमबीजत्व 

एकाि वशंािील काही िािीि सप ष्ट्क व काहीि अप ष्ट्क बीिे असण्यािा प्रकार. उदा.मोरस 
(Morus). 

 
heterosporous असमबीजुक 

िर– व स्त्री–गंि कधारी निमाण करणारी दोि (लघ  व ग रु) प्रकारिी बीि के प्रसवणारी 
(विस्पिी); उदा. नसलानििेला, आयसॉएनटस; काही िलिेिे (सालव्हीनिया). 
 

heterospory असमबीजुकत्व 

दोि प्रकारिी बीि के निमाण करण्यािा प्रकार (क्षमिा). 
 
heterostyly णभन्न लकजलत्व 

एकाि िािीि नभन्न उंिीिी सकिले असणारी फ ले असण्यािा प्रकार; उदा. कदंब क ल; आंब शी; 
नप्रम्यलूा. 
 

heterothallic णविमजालणकि; णविमकाणयक 

िर– व स्त्री– अशी दोि प्रकारिी गंि के नभन्न कायकावर सकवा िंिूमय शरीरावर असणारी 
(विस्पिी); उदा. म्यकूर ब रशी, काही शवैले, शवेाळी, इ.; पहा homothallic. 

 
heterothallism णविमजालकिा; णविमकाणयकिा 

वर वणसि केलेला प्रकार; पहा homothallism. 
 
heterotrophic पिोपजीवी 

इिर सिीव सकवा मृि शरीरावर उपिीनवका करणारी (विस्पिी); उदा. ब रशी, सूक्ष्मिंिू, कवक, 
इ. पहा autotrophic. 

 
heterotropism पिोपजीवन; पिोपजीणविा 

वर वणसि केलेला प्रकार. 
 
heterotropous णियपङ् मुख 

पहा amphitropous. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

heterotypic division णविमणवभाजन 

कोनशकाचं्या नवभाििाि निग नणि रंगसूत्राचं्या संख्यानवभागणीिे संपूणस सारख्या िि कािें िसलेले 
व एकपट (एकग नणि) सरंििेिे दोि संि बिवण्यािी प्रनक्रया; पहा meiosis; homotypic 
division. 

 
heterozygosis णविमिंदुकत्व 

खाली वर्मणलेला प्रकार. 
 
heterozygote णविमिंदुक 

दोि वैकन्ल्पक नभन्न लक्षणे (िि के) असलेल्या गिं काचं्या सयंोगािे बिलेली सयं क्त्त्त कोनशका; 
यापासूि होणाऱ्या संििीि लक्षणािंा सकंर आढळिो; पहा allelomorphic pair of characters. 

 
heterozygous णविमिंदुकी 

नवषमरंद किा असलेले. 
 
hexacyclic िट् चक्रीय 

सहा मंडलािे (फूल); संविस व प ष्ट्पम क ट यािंी नमळूि िार सकवा केसरदलािंी दोि अथवा िीि 
मंडले व इिरािंी अि क्रमे िार सकवा िीि अशी एकूण सहा. 

 
hexagonous िट् कोनी 

सहा धारा असलेले (खोड, बी सकवा फळ). 
 
hexamerous िट् भागी 

प्रत्येक मंडलाि सहा प ष्ट्पदले असलेले फूल. 
 
hexandrous िट् केसिी; िट् पंुकेसिी 
 
hexandry िट् केसित्व 

फ लाि सहा केसरदले असण्यािा प्रकार; उदा. मोहरी; िागदवणा. 
 
hexapetalous िट् प्रदली 

सहा पाकळ्या असलेले (फूल); उदा. नहरवा िाफा. 
 
hexaploid िट् गुणिि 

रंगसूत्रािंी सहापट संख्या असलेली (विस्पिी). 
 
hexarch िट् सूि; िडाणदकाष्ठ 

आनदप्रकाष्ठािे सहा गट असलेला रंभ; पहा stele. 
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hibernal (hiemal) aspect णशणशि दृश्य; णशणशि प्रभाव 

नहवाळ्याि आढळणारे विस्पनि-सम दायािे स्वरूप. 
 
hibernation शीि-णनस्ष्ट्क्रयिा; ग्रीष्ट्मणनद्रा 

नहवाळ्यािील स स्िी अथवा निन्ष्ट्क्रयिा; काही झाडािंी पािे गळूि पडल्यािे खोड व फादं्या यािें 
नक्रयाशीलत्व िात्प रिे थाबंलेले आढळिे; उदा. खैर, काटेसावर, रामफळ, इत्यादींिी पािे 
गळिाि. शीिकनटबंधाि प्रखर थंडीि हा प्रकार नवशषेेकरूि आढळिो. भनूमगि खोड सकवा 
बीिस्वरूपािही अशीि निन्ष्ट्क्रयिा आढळिे. 

 
hilum (१) नाणभ; (२) किकें द्र; (३) पिागणछद्र 

(१) बीिक िेथे बीिबधंास अथवा बीिकाधािीस निकटलेले असिे िेथे त्यावर पडलेला वण; 
(२) िौकीर पदाथािे थर कणािील ज्या सबदूभोविी बििाि िो सबदू; यालाि कोणी locus 
म्हणिाि. (३) परागकणािे नछद्र. 

 
hirsutus (hirsute) दीघपकेशी; दीघपिोमी 

लाबं व नवरळ केसािे; उदा. गिकणी (Rhinacanthus hirsuta Kurg.). 
 
hispid िाठकेशी; दृढिोमी 

राठ सकवा िाठर केस असलेले; उदा. भोपळीिा वले; Acalypha hispida Burm. शोभेिे झ डूप. 
 
histogenesis ऊिकजनन; ऊणिजनन 

ऊिकािंा उगम व निर्ममिी आनण त्यािंा नवकास. 
 
histology सूक्ष्मशािीि; ऊिकणवज्ञान 

सूक्ष्मदशसकाचं्या साहाय्यािे केला िाणारा विस्पिींच्या (सकवा प्राण्याचं्या) शरीराचं्या संरििेिा 
अभ्यास अथवा त्यासंबधंीच्या मानहिीिी शाखा. 

 
hoary पणलि. 

भ रकट; पाढंरट व दाट लव असलेले. 
 
hollard पूिप जलाशं 

िनमिीिील पाण्यािा पूणांश. 
 
hold-fast (hapteron) दृढबंध 

आधाराला घट्ट धरूि ठेविू न्स्थरत्व देणारा िकिीसारखा अवयव; उदा. शवैले; शवैाक 
(धोंडफूल). 

 
hologamy प्रकलसंयोग 

गंि कािील प्रकलािंा संयोग. 
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holoparasite पूिप जीवोपजीवी 
अन्य सिीवावर पूणसपणे आपले पोषण करणारी (विस्पिी); उदा. अमरवले; िाबंेरा; काणी. 

 
holophytic पूिप स्वोपजीवी; पादपसमभोजी 

संपूणसपणे स्वावलंबिािे पोषण करणारी. 
 
holophytism पूिप स्वोपजीवन 

संपूणसपणे स्वावलंबी असलेले िीवि. 
 
holosaprophyte पूिप शवोपजीवी (मृिोपजीवी) 

पहा saprophyte. 
 
homo-सम- 

सारखेपणा दशसनवणारा ग्रीक भाषेिील उपसगस. 
 

homochlamydeous समपणिदली 
सवस पनरदले सारखी असलेले (फूल); संविस व प्रदले याि फरक िसिो; उदा. निनशगंध, क मूर, 
िागदवणा. 

 
homocyclic समचक्रीय; समवलयी 

सवस प ष्ट्पदलािंी मंडले दलसखं्येिे सारखी असलेले (फूल); उदा. िारळ; धोत्रा 
 
homoeomerous अस्िणिि; संणमश्र 

नभन्न स्िर िसलेले; काही धोंडफ लाच्या संरििेि शवैल व कवक यािें नमश्रण असलेले (शरीर; 
कायक). 

 
homogamy (१) समपक्विा (२) समयुणि 

(१) एकाि वळेी पूणस फ लािील पराग व सकिल्क पक्व होऊि कायसक्षम असण्यािा प्रकार; उदा. 
धोत्रा. (२) सारख्या गिं कािंा संयोग. 

 
homogeneous एकणवध 

एकनििसी; एकाि प्रकारिे अथवा ग णधमािे; नवनवधिा िसलेले. 
 
homologous १) समजाि; सजािीय; २) समिणचि; समजािीय 

(१) वरकरणी नभन्न वाटले िरी मलूिः एकाि प्रकारिे; सारख्याि मलूभिू संरििेिे; उदा. संदले 
व प्रदले; प्राण्यािील काही अवयव; उदा. वाघळािे पखं व व्हेल माशािे (देवमाशािे) पर. (२) 
संििीमध्ये मािा व नपिा याचं्याकडूि आलेल्या व ित्त्विः समाि लक्षणाबंद्दल िबाबदार असलेल्या 
रंगसूत्राचं्या एका िोडीपैकी प्रत्येक रंगसूत्र. 
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homology समजाििा; सजािीयत्व 

मूलभिू सारखेपणा असण्यािा प्रकार; उदा. फड्या निवड ंगािे खोड (पािासारखे नदसणारे) व 
नत्रधारी निवड ंगािे खोड शास्त्रीय दृष्ट्ट्या अक्ष, परंि  वरकरणी नभन्न आहेि. िसेि वाटाण्यािी 
पािासारखी उपपणे, घोटवलेीिे िाणे व बोरीिी काटेरी उपपणे यािें स्वरूप नभन्न पण मलूिः 
निन्ही पणसिलािी उपागें आहेि. 

 
homoplasy समवृणि; समिोणवकास 

काही कारणािे होणाऱ्या अनित्य वाढीि पूवींप्रमाणेि िवीि भाग अंिभूसि असण्यािा प्रकार. 
 
homosporangic समबीजुक जनक 

एकाि प्रकारिी बीि के बिनवणारी. 
 
homosporic समबीजुकोद् भूि 

एकाि प्रकारच्या बीि कापासूि झालेली; उदा. (बह िेक) िेिािंा पूवसकायक (गिं कधारी). 
 
homosporous समबीजुक 

सवसि बीि के सारखी असलेली (विस्पिी); उदा. अिेक िेिे. पहा heterosporous. 
 
homospory समबीजुकत्व 

सवस बीि के सारखी असण्यािा प्रकार. 
 
homothallic समजालणकि; समकाणयक 

प्रिोत्पादक लैं नगक अवयवाचं्या निर्ममिीच्या दृिीिे एकाि प्रकारिे िालक (कवकिंिूिे व शवैल 
िंिंूिे िाळे) अथवा कायक असलेली िािी; उदा. काहीं कवक; शवैले; शवेाळी इ. 

 
homothallism समजालकिा; समकाणयकिा 

गंि काचं्या उत्पादिाच्या दृिीिे सारखे सकवा सामान्य िंिू सकवा कायक असण्यािा प्रकार; पहा 
heterothallism. 

 
homotypic division समणवभाजन 

कोनशकेच्या न्यिूीकरण नवभाििािील पनहल्या नवषम नवभागणीिंिरिी रंगसूत्रािंी संख्येबाबि 
सारखेपणा राखणारी द सरी नवभागणी; पनरणामी आरंभीच्या निग नणि कोनशकेपासूि िार 
एकग नणि कोनशका (बीि के, रेि के, अंद के, इ.) बििाि; पहा heterotypic division; meiosis; 
mitosis. 

 
homozygosis समिंदुकत्व 

सारख्या प्रिोत्पादक कोनशकाचं्या (गंि काचं्या) सयंोगािे रंद क बिण्यािा प्रकार; खालील संज्ञा 
पहा. 
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homozygote समिंदुक 

सारख्या (वैकन्ल्पक िि काचं्या सारखेपणा असलेल्या) गंि काचं्या सयंोगापासूि बिलेली संय क्त्त्त 
कोनशका; अशा कोनशकेपासूि संकरप्रिा निमाण होि िाही; पहा heterozygote; allelomorphic 
pair of characters. 

 
homozygous समिंदुकी 

वर वणसि केलेल्याप्रमाणे समरनिि रंगसूत्राचं्या िोडीिील प्रत्येकावर नवनशि स्थािी सारखीि 
िि के असलेली व्यक्त्त्ती. 

 
honey मध 

प्रथम मधमाश्यािंी शोषिू घेऊि आपल्या पोवळ्याि साठनवल्यावर प ढे मि ष्ट्यािे त्यािूि काढूि 
घेिलेला, फ लािील गोड रस (मध रस); पहा nectar. 

 
honey dew मधुलबदु 

एका (अगसट) रोगकारक कवक विस्पिीिे आपल्या बीि काचं्या प्रसाराकनरिा कीटकािंा खाद्य 
म्हणूि बिनवलेला गोड रस. 

 

Honey-guide मधुदर्धशका; मधुसूचक 

फ लािील मध रसािे स्थाि कीटकािंा दशसनवण्याकनरिा त्यािील रेषा, नठपके, इ. 
 
honey-gland मधुप्रलपड 

मध रस बिनवणाऱ्या व स्त्रवणाऱ्या कोनशका अथवा त्यािंा समूह; पहा gland. 
 
honey-combed मधुकोटिसम 

मधमाश्याचं्या पोवळ्यासारखी रििा (माडंणी) असलेले. 
 
hood स्फटा; फिा 
 
hooded स्फटाकृणि; फिाकृणि 

िागाच्या फडीच्या आकारािा (अवयव); उदा. सान्ल्हया, ि ळस, सब्िा इत्यादींच्या 
प ष्ट्पम क टािील मोठी वरिी पाकळी; पहा cucullate. 

 
hook अकुंश 

टोकाशी आकड्यासारखे (गळासारखे, वक्र) मागे वळलेले उपागं उदा. नहरवा िाफा, विे. 
 
hook-climber अकुंशलिा 

अंक शासारख्या उपागंािी सकवा अवयवािंी वर िढि िाणारी वले; उदा. वाघिखी. 
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sensitive hook संवेदी अकुंश 

स्पशसग्राही व त्याि सार प्रनिनक्रया दशसनवणारा अंक शासारखा अवयव; उदा. नहरवा िाफ्याच्या 
फ लािा देठ; क िला. 

 
hordein होडाइन 

बालीि असणारे नवशषे प्रकारिे प्रनथि. 
 
hormogonium मालाशं; मालाखंड 

िीलहनरि शवैलाचं्या िंि य क्त्त्त शरीराच्या अिेक कोनशकािें माळेसारखे ि कडे; हे नवनशि 
(असमकोष्ठ) कोनशकाचं्या साहाय्यािे स टे होऊि िवीि विस्पिी बिनविाि; उदा. िॉस्टॉक, 
ॲिाबीिा इ. पहा heterocyst. 

 
hormone संपे्रिक; हॉमोन 

सवस सिीवाचं्या शरीरािील ियापियामध्ये िालिा देणारा व त्यािील नवनवध प्रनक्रयािंी गनि 
कमीिास्ि करणारा नविंिकासारखा काबसिी पदाथस; नभन्न प्रनक्रयाि भाग घेणारे संपे्ररक नभन्न असूि 
त्यापंैकी काही नवनशि प्रसपडािूि स्त्रविाि व सवस शरीरभर पसरिाि; त्याम ळे अिेक शरीरनक्रया 
घडूि येिाि; वृनद्ध–संपे्ररक वाढीला िबाबदार असिो. पहा auxin. 

 
Horned liverworts शंृगका; शंृगी यकृिका 

पहा Anthocerotae. 
 
hortensis उद्यानणवियक; उद्यानवासी 

बागेिील सकवा बागेसबंंधी; उदा. आकाशसिब (Millingtonia hortensis L.) हा वृक्ष बागेि 
शोभादायक म्हणूि सकवा रस्त्याचं्या द िफा लाविाि. 

 
horticulture उद्यानणवज्ञान 

बागेसबंंधी सवस मानहिी सकंलि करणारी ज्ञाि शाखा. 
 
hortus बाग; उद्यान 

नवशषे प्रकारे वाढनवलेल्या निवडक विस्पिींिा समूह. 
 
host आश्रय 

द सऱ्या सिीवास आधार अगर पोषण देणारा प्राणी अगर विस्पिी; पहा epiphyte, parasite. 
 
hull (१) िूस; (२) टिफल 

(१) पहा glume (२) पहा pericarp; epicarp. 
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humus कुजाि; कुजकट पदार्प 
िनमिीिील काळपट व क िकट काबसिी (विस्पनिि व प्रानणि) पदाथस; िनमिीच्या पोिाशी व 
स नपकिेशी यािा निकट सबंधं असूि त्याम ळे िमीि ध पूि िाि िाही. 

 
humus plant (saprophyte) शवोपजीवी वनस्पिी 

मृि शरीरावर उपिीनवका करणारी विस्पिी; उदा. कवकापंकैी काही ब रशी, भछूते्र; काही 
सूक्ष्मिंिू, इ. 

 
humus soil कुजाि मृदा; कुर्मृदा 

प्रमाणाबाहेर काबसिी क िट पदाथस असलेली मािी अथवा िमीि. 
 
husk िुि 

फोल; िौडे; सालपट; काही फळािें अथवा नबयािें बाहेरिे आवरण; हे पनरदले सकवा छदे यापासूि 
बिलेले असिे; उदा. गूिबेरी. 

 
hyaline पािदशपक 

पलीकडिे दशसनवणारे (उपागं अवयव, इ.) 
 
hyaloplasm बाह्यप्राकल 

पहा ectoplasm. 
 
hyalosome अविपकिु 

रंगद्रव शोषिू ि घेणारा प्राकलािील सूक्ष्म कण. 
 
hybrid संकिज 

अश द्ध वशं; नमश्र-प्रिा. ििनिक दृिीिे नभन्निा असलेल्या दोि िािी सकवा प्रकार याचं्यापासूि 
िन्मलेले. 

 
bisexual hybrid णिललगी संकिज 

आई व बाप यािंी लक्षणे (ग णदोष) नमश्र (िोड) स्वरूपाि दशसनवणारी संकरप्रिा. 
 
derivative hybrid साणधि संकिज 

दोि सकंरिािंी अथवा एक संकरि व आईबापापंकैी एक यािंी संिनि; पहा back-cross. 
 
double hybrid णिसंकिज 

पहा dihybrid-cross 
 
heterodynamic hybrid असम संकिज 

आईबापाचं्या लक्षणािें नवषम नमश्रण दशसनवणारी नमश्रप्रिा. 
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homodynamic hybrid समसंकिज 

आईबापाचं्या लक्षणािें सारख्या प्रमाणाि नमश्रण असणारी नमश्रप्रिा. 
 
mosaic hybrid णचिसंकिज 

दोन्ही आईबापाचं्या लक्षणािें नमश्रण, संििीि नभन्न रंगाच्या लहािमोठ्या नठगळाचं्या 
(िट्टट्याचं्या) नित्राच्या रूपािे दशसनवणारी नमश्रप्रिा. 
 
permanant hybrid स्र्ायी संकिज 

न्स्थरस्वरूप प्राप्ि झालेला संकरि; स्विििािे संििीि फरक ि पडणारा. 
 
reciprocal hybrid अन्योन्य संकिज 

परस्पराचं्या नभन्न प्रिोत्पादक कोनशकाचं्या संयोगािे बिलेली नमश्रप्रिा; अिेकदा या दोि 
संकरिाि फरक िसिाि. 
 
twin hybrid युग्म संकिज 

वर वर्मणलेली पण सारखीि नमश्रप्रिा. 
 

hybrid-vigour संकिज ओज 

विस्पिींच्या अथवा प्राण्याचं्या दोि िािी, प्रकार अथवा वाण याचं्या संििीि असणारा नवशषे 
िोम; पहा heterosis. 

 
hybridise संकि कििे 

कृनत्रमरीत्या दोि नभन्न िािींि सकवा प्रकारािं प्रिोत्पादि घडविू आणणे अथवा नमश्रप्रिा निमाण 
करणे. पहा cross–breed. 

 
hybridisation संकिि 

वर वर्मणलेली प्रनक्रया (कृनि). 
 
hybridology संकिणवद्या 

संकरणासंबधंीिी मानहिी. 
 
hydathode जलप्रलपड 

शरीरािील अत्यानधक पाणी बाहेर टाकण्यािी योििा (प्रसपड); यामध्ये िलस्त्रावक ऊिक व 
िलरंध्र यािंा अंिभाव होिो; िलरंध्रािा कधी अभाव असिो; पण असल्यास त्यािी संरििा 
पणसरंध्राप्रमाणे असूि उघडझाक िसिे; िेफ्रोलेनपस िेिामध्ये टाकलेल्या पाण्याि ि िा 
नवरघळलेला असिो; पहा epithem, gland. 
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Hydnaceae (Spine–fungi) शूलकवक कल 

सत्य गदाकवक उपवगािील व पटलकवक गणािील नत्रकोिी काट्यासारख्या अवयवावर 
गदाकोनशका असलेल्या कवकािें क ल; पहा Eubasidii; Agaricales. 
 

hydric जलणवियक 

पाण्यािील; पाण्यासंबधंी. 
 
hydrocarpic वाणिफलजनक; जलफलजनक 

परागणािी कृनि पाण्याच्या पृष्ठावर झाली असिाही त्यािंिर फळ पाण्याखाली बिनवणारी 
(विस्पिी); उदा. सवाला (Vallisneria). 

 
hydrocentric मध्यप्रकाष्ठक 

पहा hadrocentric. 
 
hydrogenase हायड्रोजनेज 

रेणवीय हायड्रोिििा कायसद्रव्यासारखा वापर करणारे काबसिी निदेशक; िायरोिििे न्स्थरीकरण 
घडविू आणण्याशी हे संबंनधि असिे; क्त्लोरेला िावाच्या शवैलामध्ये िायराइटिे क्षपण घडविू 
आणण्याि यािा संबधं येिो. 

 
hydrolase हायड्रोलेज 

िलनवच्छेदिामध्ये साहाय्यक नविंिक (काबसिी निदेशक). 
 
hydrolysis जलणवच्छेदन; जलापघटन; हायड्रॉणलणसस 

पाण्यािा वापर करूि रासायनिक सयं गािे दोि भाग करनवणे; एक भाग H व द सरा OH बरोबर 
संयोग पाविो; उदा. Nacl िे NaOH आनण HCl असे दोि भाग पडिाि. 

 
hydrome (hadrome) जलवाहक िंि 

पाण्यािी िे-आण करणाऱ्या शरीर घटकािा सिं; पहा xylem. 
 
hydromorphy जलानुरूपिा; जलरूपिा 

पाण्याि राहूि िीवि काढण्यास उपय क्त्त्त असे (रूपािंनरि) शरीर असण्यािा प्रकार; उदा. 
हायनड्रला; िायास. इ. 

 
hydronastic जलानुकंुचनी 

पाण्याच्या सानन्नध्याम ळे कमीिास्ि वाढ होऊि झालेले (अवयवािें वलि); या वळणािा पाण्याच्या 
नदशशेी संबधं िसिो. 
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hydrophilous (१) जलणप्रय; (२) जलपिाणगि (३) जलसाणधि 

(१) सदैव भरपूर ओलावा असलेल्या नठकाणी वाढणारी (विस्पिी); उदा; ब्राह्मी, शवेाळी. (२) 
पाण्याकडूि पराग िेण्यािी कृनि घडनवणारी; उदा. सवाला; िायास. (३) रंद कनिर्ममिीि 
(प्रिोत्पादिाि) पाण्याच्या माध्यमािा वापर करणारी (विस्पिी). उदा. शवैले व िलकवक. 

 
hydrophobe (hydrophobous) जलिेष्टी; जलणविोधी 

पाणी वज्यस करणारी. 
 
hydrophyte जलवनस्पणि; जलोद् णभद 

सिि अंशिः अगर पूणपंणे पाण्याि वाढणाऱ्या विस्पिी; उदा. कमळ, क म द, सशगाडा, इ. 
 
hydroponics (soilless cultivation; waterculture) मृदहीन कृणि; जलकृणि 

नित्याप्रमाणे प्रत्यक्ष िनमिीि लागवड ि करिा पोषण भरपूर नमळेल अशा नवद्रवाि सकवा अशा 
नवद्रवाच्या वापरािे केलेली विस्पिीिी लागवड अथवा संवधसि; िागंल्या शिेिनमिीिी द र्ममळिा 
असिे िेथे ही पद्धि फायदेशीर होिे. 

 
Hydropteridales (water-ferns) जलनेचे गि 

पाण्याि वाढणारे िेिे; यािंा स्विंत्र गण ि माििा त्यािंा अंिभाव िि बीि ककोशी 
(लेप्टोस्पोरनँिएटी) उपवगाि स्विंत्र क लाि करिाि; पहा Filicinae; Filicales. 

 
hydrotactic जलानुचलनी 

पाण्याच्या िेििेम ळे घडूि येणारे (स्थलािंर); उदा. श्लेष्ट्मकवक विस्पिींिा प्राकल. 
 
hydrotaxis जलानुचलन 

वर वणसि केल्याप्रमाणे घडूि येणारी प्रनिनक्रया; पहा chemotaxis. 
 
hydrotropic जलानुविपनी 

पाण्याच्या िेििेम ळे वाढ होऊि घडूि येणारे विस्पिींच्या अवयवािें वलि (वळणे); पहा 
chemotropic, geotropic. 

 
hydrotropism जलानुविपन 

वर वणसि केलेली पाण्याकडे सकवा पाण्यापासूि दूर वाढण्यािी अवयवािंी प्रनिनक्रया; उदा.बीि 
रुिल्यावर त्यािील मोड िनमिीिील ओलसर भागाकडे वळूि वाढिो; त्याउलट रोपािे वरिे 
टोक (अंक र) प्रकाशाकडे वर वाढिे; पहा phototropism, heliotropism, geotropism. 

 
hygrochasy (hydrochasy) आद्रपस्फुटन 

पाणी शोषिू घेिल्याम ळे घडूि येणारी विस्पिींच्या अवयवािंी िडकूि फ टण्यािी प्रनिनक्रया; उदा. 
काही प्रदेशािील विस्पिींिी फळे; उदा. िेरीकोिा ग लाब; पहा xerochasy. 
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hygrometer आद्रपिामापक 

हविेील ओलावा (बाष्ट्पाशं) मोिण्यािे उपकरण. 
 
hygrophilae (hygrophyte) आद्रपणप्रय वनस्पणि; उन्दोद् णभद 

ओलसर हवा व िमीि पसिं करणारी विस्पिी. उदा. काही िेिे, शवेाळी, अळू, कदसळ, केळ, इ. 
 

hygroscopic उन्देक्षीय; आद्रपिाशोिी 
पाणी शोषिू फ गणे व पाण्याभावी आकसणे अशी प्रनिनक्रया दशसनवणारे; उदा. शवेाळी (पनरि ंड 
दंि); िेिे (बीि ककोशािे वलय); बीि क के्षपक (एनक्वसीटम), इ. 

 
hygroscopic cell चणलि कोणशका 

पहा bulliform cell. 
 
hymen पटल 

पाप द्रा; त्विेसारखा पण पािळ पडदा. 
 
hymenium बीजुकोत्पादक स्िि (र्ि) 

गदाकवकाि आढळणारा व बीि कधरािींल बीि कािंी उत्पनत्त करणाऱ्या कोनशकािंा सलग थर; 
पहा Basidiomycetes; Agaricales. 

 
Hymenomycetae पटलकवक गि; हायमेनोमायसेटी 

पहा Agaricales. 
 
hypanthodium कंुभासनी 

प ष्ट्पासिािा फ गिू वाढलेला व क ं भाच्या (कलशाच्या) आकारािा सूक्ष्म व बह धा एकसलगी फ लािंा 
समूह; उदा. अनंिर, वड, उंबर, इ. पहा syconus. 

 
hyperplasy अणिवृणि 

कोनशकाचं्या संख्यावाढीम ळे ऊिक व अवयव याचं्या आकाराि अनधक वाढ होण्यािा प्रकार. 
 
hypertrophy अणिपुष्टी 

कोनशकाचं्या आकारवाढीम ळे अवयवाचं्या सकवा ऊिकाचं्या आकाराि अनि वाढ होण्यािी प्रनक्रया. 
 
hypha कवकिंिु 

कवक विस्पिींच्या शरीरािा एक िंिू; याि कधी आडपडदे असिाि व िंिंूिा कधी शाखा 
असिाि; कवकिंिूच्या कोनशकािं प्राकलकणू िसिाि; एक सकवा दोि प्रकल सकवा अिेक प्रकल 
असिाि; अिेक िंिू एकत्र येऊि पािळ पाप दे्र, छदे, ऊिके, सकवा मासंल अवयव बििाि; उदा. 
ब रशी, भछूत्र, भकंूद क, इ. पहा mycelium; fungus; false tissue. 
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hypnospore णवश्रामी बीजुक 

प्रनिकूल पनरन्स्थिीि स रनक्षि न्स्थिीि निविं राहणारे बीि क; पहा spore. 
 
hypo–अधः; अव–; अधि–; अणभ– 

खालिे या अथी उपसगस. 
 
hypobasal अविल 

िळाकडील अधा भाग; गभसकोनशकेच्या (रंद काच्या) नवभाििाि पनहल्या अवस्थेिील गंि क-
धारीला निकटलेला नििा खालिा अधा भाग; उदा. िेिे, शवेाळी, इ. 

 
hypocotyl अधिाक्ष 

बीिािील दनलकाचं्या खाली असलेला प्रारंनभक अक्षािा भाग; निदनलनकि बीिािूि बाहेर 
आलेल्या मूलाकं राच्या टोकामागील भाग; पहा epicotyl. 

 
hypodermal अणभत्वचीय 

अनपत्विेच्या खालच्या कोनशकाचं्या थराशी संबनंधि असलेले. 
 
hypodermis अणभत्वचा; अधस्त्वचा 

अनपत्विेखालिा थर; कधीं हे थर दोि सकवा िीि असूि कोनशकावरण कधी िाड िर कधी फक्त्त्त 
त्यािें कोपरे िाड व अिेकदा कोनशका मृि असिाि. सिीव कोनशकाि हनरिकणहूी आढळिाि; 
उदा. सूयसफ लािे अथवा मक्त्यािे खोड; पहा epidermis. 
 

hypogeal अवभौम 

बीि रुििािा, बीिािील दनलका िनमिीि राहूि गभांक रािे पोषण करिाि, अशा प्रकारे बीिािी 
रुिण्यािी पद्धिी (अंक रण); उदा. हरभरा. 

 
hypogynous अवलकज 

सकिमंडलाच्या खालच्या पािळींवर पण त्यास ि निकटलेले असे (इिर भाग–प ष्ट्पदले) अथवा 
अशा संरििेिे (फूल); उदा. मोहरी, निळवण, इ. 

 
hyponasty अधि (अधो) वधपन 

खालिी बािू (पृष्ठभाग) अनधक िलद वाढूि अवयवास वक्रिा येण्यािा प्रकार; उदा. 
कनलकावस्थेि प्रथम अशा वाढीिे फ लािील सवस अवयव परस्परास वढूेि संरक्षण होिे. फूल 
उमलण्याच्या वळेी याउलट कृनि (वाढ) होऊि फूल उमलिे; बीिाच्या रुिण्याच्या वळेी मूलाकं र 
िनमिीि िाणे व िंिर दनलकासकट (सकवा त्यानशवाय) उरलेला भाग िनमिीवर येऊि रोप 
सरळ वाढणे यामध्ये ही योििा आढळिे; पहा epinasty. 
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hypophyll (१) अवपिप; (२) पिपिल 

(१) पािाच्या सकवा ित्सम अवयवाच्या खाली अधसवट वाढलेले पाि सकवा खवल्यासारखा अवयव 
सकवा उपागं; उदा. रस्कस. (२) पािाच्या देठािा खोडाशी निकटलेला भाग. 
 

hypophysis मूलजनक 

प्राथनमक मूळ व त्यािी टोपी यािंी निर्ममिी करणारी, फ लझाडाचं्या गभािी कोनशका. 
 
hypoplasy णवकृिवृणि 

अप ऱ्या पोषणािे वाढ थाबंल्यािे झालेली नवनित्र वाढ. 
 
hypopodium (१) पिपिल; (२) लकजवृंि 

(१) पािािा िळ; (२) सकिदलािा देठ. 
 
hyposperm अवबीजक 

बीि अथवा बीिक यािंा िळभाग; याच्या वरच्या बािूस बीिकािे आवरण प्रदेहापासूि स टे होिे. 
 
hyposporangium अवपंुजिाि 

बीि ककोशाच्या खालूि वाढणारे आवरण; उदा. काही िेिे. 
 
hypostatic संणनयणंिि 

पहा epistatic. 
 
hypsophyll छद 

पहा bract. 
 

hysterophyte शवोपजीवी 
मृि पदाथावर उपिीनवका करणारी (विस्पिी); उदा. भछूत्र; कंदकवक, भकंूद क, इ. 

 
hysterostele लघुिंभ 

ऱ्हनसि सकवा ििप्राय झालेले रंभ (वाहक ऊिकािंा नििीय भाग); उदा. काही िलविस्पिी; पहा 
stele. 
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I 
 
icon पादपाकृणि 

वैज्ञानिक आकृिीच्या रूपािे विस्पिीिे दशसि. 
 
identification (of plant or parts) अणभज्ञान 

विस्पिीिे अथवा निच्या अवयवािें इिर विस्पिीशी नवरोध अथवा साम्य निनिि करूि िी 
ओळखणे; वगीकरणािील स्थाि समिूि घेणे. 

 
—ides (–ideus) –सम 

साम्यदशसक प्रत्यय; उदा. पाकळीसारखे (प्रदलसम) petaloideus; ऑनलव्हसारखे (oleoides); 
ऑर्मकडसारखे (orchioides) इ. 

 
idioblast णविम कोणशका; णभन्न कोणशका 

ऊिकािील इिर कोनशकापेंक्षा नभन्न अशी एखादी कोनशका; उदा. कमळाच्या पािाच्या सकवा 
फ लाच्या देठािील ऊिकाि आढळणाऱ्या िारकाकृनि कोनशका; अशा काही कोनशकाि टाकाऊ 
पदाथस (राळ, टॅनिि, स्फनटक इ.) असिाि; पहा stellate cell. 

 
idiochromosome ललगसूि 

सलगनवनशि प्रवृत्तींिे अि हरण करणारे रंगसूत्र. 
 
imbibe णवचोिि कििे; अिंःशोिि कििे 

शोषिू घेऊि संिय करूि ठेवणे; उदा. बीिािी साल पाण्याशी संपकस  होिाि िे शोषिू घेऊि 
धरूि ठेविे; स के लाकूड, कोनशकावरण सकवा कोनशकािंगसि द्रव्य पाणी शोषिू फ गिे. 

 
imbibition णवचोिि; अिंःशोिि 

वर वर्मणलेली प्रनक्रया; नवसिृीिा एक प्रकार; पहा diffusion. 
 
imbricate पणिणहि 

(१) छपरावरील कौलाप्रमाणे एकावर द सरे अंशिः असलेली (प ष्ट्पदले). (२) कळीमध्ये नवनशि 
प ष्ट्पदलाचं्या (पाकळ्याचं्या) माडंणीि काही दले वर वर्मणल्याप्रमाणे िर इिर एखाद्या दलाच्या 
दोन्ही कडािवळच्या दोि दलािंी अंशिः झाकलेल्या व द सऱ्याच्या दोन्ही कडा पूणसिः बाहेरि 
रानहलेल्या असा प्रकार; उदा. मोहरीिे सकवा नपवळ्या धोत्र्यािे फूल; पहा contorted. 

 
immersed (plunged) णनमस्ज् जि 

ब डलेले; पाण्याच्या सकवा पािाच्या पृष्ठभागाखाली रानहलेले, असलेले अथवा वाढलेले. 
 
immobile (immovable) स्स्र्ि; अचल 

ि हालणारा (अवयव); उदा. केिकीिा परागकोश. 
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immunity प्रणिकािक्षमिा 
रोगकारक पदाथाला सकवा पनरन्स्थिीला प्रनिकार करण्यािी पात्रिा. 

 
immutable अपणिवत्यप 

कोणिेही फरक ि पडिा, िसेच्या िसे राहणारे (सिीव). 
 
immutability (fixity) अपणिवत्यपिा 

सिीवािंी वर वणसि केलेली, ि बदलण्यािी प्रवृनत्त (एक ि िी गैर समिूि). 
 
impenetrable अभेद्य 

मधूि आरपार िाण्यास अशक्त्य (कठीण) असे (िंगल). 
 
imperfect flower एकललगी पुष्ट्प 

आवश्यक प ष्ट्पदलाि न्यिूिा असणारे फूल; एकसलगी फूल; उदा. पपई, भोपळा इ. 
 
imperforate िंरहीन; अस्च्छद्री; णछद्रहीन 

भोके िसलेले. 
 
impermeable अपायप 

द्रवरूप, वाय रूप अथवा घिरूप पदाथस आरपार सूक्ष्म गिीिे (नवसरणािे) िाऊ ि देणारा 
(पडदा); पहा diffusion; osmosis. 

 
impermeability अपायपिा 

अपायस असण्यािी क्षमिा. 
 
impervious अप्रवेश्य 

नछद्राचं्या अभावी आरपार िाऊ ि देणारा; उदा. मेणाच्या लेपाम ळे, उपत्विेम ळे सकवा वल्काम ळे 
पाणी आिबाहेर िाऊ ि देणारा (पािािा अथवा इिर अवयवािंा पृष्ठभाग); पहा cuticle, bark. 

 
imported आयाि 

परनठकाणाहूि आलेली (विस्पिी); पहा alien. उदा. क ं िी Murraya exotica L. 
 
impregnating tube फलन-नणलका 

दोि नवरुद्धसलगी प्रिोत्पादक कोनशकाचं्या सयंोगािे वळेी रेि काशयापासूि वाढलेला िळीसारखा 
अवयव; उदा. नपनथयम कवक. 

 
impregnation फलन 

रेि क व अंद क यािंा सयंोग; गभाधाि. 
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impression मुद्रा; ठसा 
मऊ निखलावर विस्पिीच्या अवयवािा ठसा उमटूि िो प ढे कठीण दगड झाल्यािे बिलेला 
िीवाश्म (एक प्रकारिा नशलारूप अवशषे); पहा fossil. 

 
fossil impression जीवाश्म-मुद्रा 
विस्पिीिा, प्राण्यािा सकवा त्याचं्या अवयवािंा ठसा दशसनवणारा दगडािा ि कडा. 

 
impulse आवेग 

बाह्य पनरन्स्थिीिील काही घटकाम ळे सिीवास नमळालेला ज्ञाि स्वरूपािील धक्का. 
 
impure अशुि 

दोि श द्ध वशंािील पण नभन्न िािी अथवा प्रकार याचं्या सकंरािे बिलेली संिनि (संकरि). 
 
Inae 

विस्पिींच्या वगीकरणाि वशंाच्या वरच्या दिाच्या गटािे शास्त्रीय िाव हा प्रत्यय लाविू 
दशसनविाि. उदा. Rosinae (Rose हे वशंािे िाव); येथे वरच्या दिािा गट म्हणिे subtribe. पूवी 
वगाकनरिा हा प्रत्यय वापरीि. 

 
inanimate णनजीव; जड; अचेिन 

िीविव्यापार अथवा सिीवाि आढळणारी नक्रयाशीलिा ि दशसनवणारे; कसल्याही िेििेला 
प्रनिनक्रया ि करणारे. 

 
inarticulate संणधहीन 

सलग; साधें िसलेले (उदा. खोड); पहा articulated. 
 
inborn उपजि 

आि वनंशक; िन्मापासूि असलेले (शारीनरक वा मािनसक लक्षण); पहा congenital; hereditary. 
 
inbred अिंःप्रजणनि 

 
inbreeding अिंःप्रजनन 

फारि िवळच्या आप्िामंध्ये शरीरसंबंध होऊि प्रिानिर्ममनि होण्यािी घटिा (प्रनक्रया); पहा 
heterosis; outbreeding. 

 
incised छेणदि 

अनियनमिपणे निसगसिः फाटलेले; दािेरी व खंनडि यामंधील प्रकार. 
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incision छेदन 

निसगसिः कापूि पडलेली अथवा कृनत्रमपणे पाडलेली िीर; उदा. पािाच्या सकवा पाकळ्याचं्या 
कडा कमी िास्ि प्रमाणाि फाटलेल्या (निरलेल्या) आढळिाि. 

 
included अिंःस्स्र्ि 

आि (द सऱ्या अवयवाच्या पोकळीि) रानहलेले; उदा. प ष्ट्पम क टाि असलेली केसरदले; धोत्रा, 
गारवले, इ. पहा exerted. 

 
inclusion अिंर्धवष्ट 

समावशे झालेले; उदा. पनरकलाि सकवा कोनशकेि समावशे झालेले पदाथािे कण. 
 
Incompletae अपूिपपुष्ट्पी उपवगप 

पहा Monochlamydeae. 
 
incomplete flower अपूिप पुष्ट्प 

साहाय्यक प ष्ट्पदलाि (पनरदलाि) न्यिूिा असलेले (फूल); उदा. प ििसवा, िाकवि, शरे, शेंड, 
इ. 

 
incompressible असंकोच्य; अदम्य 

ि दाबले िाणारे (खोड). 
 
incipient प्रािंणभक 

आरंभीच्या अवस्थेिील; उदा. िीलहनरि शवैलािील प्रकल. 
 
incrustation पुट; कवच 

(१) खनिि द्रव्यािे लपेटलेले विस्पिींिे अवशषे (िीवाश्म); याि काबसिी द्रव्यािा अभाव असूि 
शरीर-संरििेिील वैनशष्ट्ट्य मात्र आढळिे; (२) खपलीसारखे आच्छादि. 

 
incumbent (१) प्रिि; (२) आधाणिि 

(१) िनमिीवर भार टाकूि वाढणारे (खोड); (२) इिरावर भार टाकणारी व वाढणारी 
(विस्पिी). 

 
incurved अिंवपक्र 

बाहेरूि आिील बािूस वाकलेले; उदा. पाकळ्या, केसरदले. 
 
indefinite (१) अमयाद, असंख्य; (२) अकुंणठि 

(१) संख्या व आकारमाि याि मयादा िसणारे; उदा. बीिके, केसरदले, पाकळ्या इ; आंिराष्ट्रीय 

निन्ह.∞ 
(२) प्ररोह सकवा फ लोरा याचं्या प्रम ख अक्षािी ि थाबंिा िालू राहणारी वाढ. पहा raeemose. 
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indehiscence अस्फुटन 

स्फोट (िडकणे, उकलणे) ि होणे; उदा. बीि काशय, बीि ककोश सकवा फळ आपोआप ि 
फ टण्यािा प्रकार; पहा dehiscence. 

 
indehiscent अस्फुटनशील 

आपोआप ि िडकणारे (अवयव). 
 
independent assortment स्विंि व्यवस्र्ापन 

आईबापापासूि सकंरप्रिेि आलेले काही वैकन्ल्पक ग ण प ढील नपढीि स्विंत्रपणे उिरूि त्यािील 
संििीि त्या ग णािंी अलग वाटणी. 

 
indeterminate (१) अणनणश्चि; अणनधाणिि; (२)अकंुणठि 

(१) प ढील घटिािंी (उदा. वाढ, बदल, इ.) खात्रीपूवसक मानहिी िसण्यािा प्रकार. (२) अक्षािी 
वाढ मयानदि िसलेला (फ लोरा). 

 
indicator species णनदशपक जािी 

आपल्या अन्स्ित्वािे पनरन्स्थिीिी (हवामाि सकवा त्यािील बदल) िाणीव करूि देणारी 
विस्पिीिी िािी. उदा. रामेठा ही िािी अनधक उंि, अनधक पावसािे प्रमाण व कमी िपमाि 
इत्यादी असलेल्या प्रदेशािी िाणीव उत्पन्न करिे, कारण िी अशा नठकाणीि आढळिे. 

 
indigenous (indigen)स्वकीय; िणहवासी 

एिदे्दशीय; बाहेरूि ि आलेली; उदा. आंबा, कोकम, पागंारा, मोह इत्यादी वृक्ष भारिीय असल्यािे 
त्याचं्या लॅनटि िावाि त्या अथािी िानिवािक संज्ञा (indica) समानवि आहे; पहा cultigen. 

 
indirect divisionअप्रत्यक्ष णवभाजन 

पहा mitosis; karyokinesis. 
 
individual व्यस्क्त्ि 

एकाि िािीिील प्रत्येक प्राणी सकवा विस्पिी; अिेक सारख्या व्यक्त्िींिी िािी बििे; पहा 
species. 

 
induced प्रवर्धिि; पे्रणिि 

बाहेरील िेिकाम ळे (िेििा देणाऱ्या घटकाम ळे) घडूि आलेली (विस्पिींिींल प्रनिनक्रया); उदा. 
अवयवािें वलि, स ट्या भागािें स्थलािंर. 

 
induced polyploidy प्रवर्धिि बहुगुिन 

िेिकाच्या साहाय्यािे कृनत्रमपणे घडविू आणलेली रंगसूत्रािंी संख्यावाढ. 
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indumentum घनलोमाविि 

दाट लवीिे आच्छादि. 
 

induplicate अिंनपि धािास्पशी 
कनलकावस्थेिील माडंणीिा एक प्रकार; प्रत्येक लहाि पािाच्या दोन्ही कडा आिील बािूस 
वळलेल्या असूि िवळच्या िशाि द सऱ्या पािाचं्या कडािंा स्पशस करिाि. 

 
indurated घनीभूि 

नवकासावस्थेि नवरळपणा िाऊि दृढिा आलेले. 
 
indusiate पंुजिाियुक्त्ि 

बीि ककोशाचं्या समूहावरिे आवरण असलेले. 
 
indusiumपंुजिाि 

बीि ककोशाचं्या समूहािे आच्छादि; उदा. िेिे. 
 
ineae 

विस्पिींच्या उपगणाचं्या शास्त्रीय िावामध्ये असलेला प्रत्यय; उदा. िेिे उपगण (Filicineae). 
 
inextensible अिन्य 

ि िाणिा येणारा (अवयव). 
 
inextensibility अिन्यिा 

ि िाणले िाण्यािी क्षमिा (ग ण); उदा. म ळे व खोड अिन्य असणे आवश्यक असिे. 
 
infection संसगप 

रोगिंिंूशी प्रत्यक्ष सबंंध व िंिंूिा शरीरप्रवशे. 
 
infection tube संसगप-नणलका 

रोगिंिंूिा प्रवशे नमळविू देणारा िळीसारखा भाग. 
 
infectious सासंर्धगक 

बाहेरूि ससंगािे येणारा (िडणारा). 
 
inferior अधःस्र्; णनम्न 

इिर प ष्ट्पदलाचं्या खालच्या पािळीवर असणारा (सकिप ट); उदा. पेरु, डासळब, भोपळा, इ.; 
प ष्ट्पसूत्राि हे लक्षण G सकवा िी या आद्याक्षराप ढील आकड्यावर, आडवी रेषा काढूि दशसनविाि; 
पहा floral formula. 
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infertile (१) णनकस; नापीक; (२) वंध्य 

(१) पोषणक्षमिा िसलेली (िमीि); (२) िििक्षम िसलेली (विस्पिी). 
 
inflated फुगीि 

फ गवलेले; हवा अथवा पाणी याम ळे ि ड ंब भरलेले; उदा. काही शवैलािें िरंड; काही फळािें 
आच्छादि; काही फळाभोविी असलेले संविस (पोपटी व कपाळफोडी). 

 
inflexed अिंनपि 

आिील बािूस वाकलेले (द मडलेले); उदा. निवाराच्या कळीिील केसरदले. 
 
inflexible अनम्य 

बाहेरील दाबािे ि वाकणारे. 
 
inflexibility अनम्यिा 

दाबािे ि वाकण्यािी क्षमिा; उदा. उभे खोड. 
 
inflorescence पुष्ट्पबंध; फुलोिा 

(१) फ ले असणाऱ्या फादंीवरील (अक्षावरील) त्यािंी माडंणी; प ष्ट्पनवन्यास. (२) अिेक फ लािंा 
घोस, (झ बका); फादंीच्या टोकािे एकि फूल. 

 
Infra– अव– 

खालिा या अथी उपसगस. 
 
Infra axillary अवकक्षस्र्; कक्षिलीय 

पािाच्या बगलेखाली असलेले. 
 
Infrafoliar अवपिप 

पािाखाली असलेले (उपागं, गं्रनथ, इ.) 
 
Infranodal अवपवपस्र्; पवपिलीय; पवपिलस्र् 

खोडावरील पेऱ्याच्या खालच्या बािूस उगवलेले. 
 
infundibular (infundibuliform) नाणलकाकृणि 

िाळक्त्यासारखा; उदा. धोत्र्याच्या प ष्ट्पम क ट. 
 
inherent अगंभूि; स्वाभाणवक 

निसगसदत्त; िैसर्मगक प्रवृत्तीम ळे असणारे सकवा येणारे (ग ण); उदा. िीवद्रव्यािी प्रम ख लक्षणे. 
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inheritance अनुहिि 

वारसा; एका नपढीिूि द सऱ्या नपढीि ग ण उिरण्यािी प्रनक्रया; याम ळे संििीि व आईबापाि कमी 
िास्ि साम्य नदसूि येिे; िसेि िानिनवषयक ग णाचं्या (लक्षणाचं्या) अि हरणाम ळे प्रत्येक िीव 
आपल्या सारखीि प्रिा निमाण करिो. पहा cytoplasmic inheritance. 
 

inhibition कंुठन; अविोधन 

थाबंनवण्यािी नक्रया; स्थनगि करण्यािा प्रकार; उदा. वाढ, नवकास, प्रिोत्पादि, शोषण, इ. 
 
inhibitor िोधक; दमक; णनिोधक; णनिोधी; अविोधक 

रासायनिक व िैव प्रनक्रयािंा वगे कमी करणारा सकवा प्रनक्रया थाबंनवणारा घटक; संििीि एखादे 
लक्षण प्रकट होण्यास नवरोध करणारा (घटक, कारक). 

 
initial cell आणदकोणशका; आिंणभक कोणशका 

निच्यापासूि प ढे नवनशि अवयव बििो िी आरंभीिी कोनशका. 
 
injection (१) अिंःके्षपि (२) सूणचकाभिि 

(१) बाहेरूि आि सोडण्यािी प्रनक्रया; उदा. अिंराकोनशकी पोकळ्याि िवळच्या कोनशकेिूि 
पाणी सोडण्यािी नक्रया. (२) स ईसारख्या सूक्ष्म िळीिे द्रवरूप अथवा वाय रूप पदाथस शरीराि 
घालणे. 

 
innate (basifixed) अधोबि; िलबि 

िळाशी निकटूि आधारलेला (परागकोश); उदा. मोथा, वागें, टोमटॅो, मोहरी, इ. 
 
inner (१) अिंः; (२) अिंःस्र् 

(१) आिील या अथी उपसगस. (२) आिील; कें द्रािवळिे. 
 
inner bark अिंवपल्क 

मृि अनपत्विा, त्वक्षाकोनशका, व (नििीयक) त्वक्षाकर (सवस नमळूि वल्क) याचं्या आिील भाग; 
पहा bark. 

 
inner glume अिंस्िुि 

पहा glume. 
 
inner integument अिंिाविि 

बीिकाच्या दोन्हीपकैी आिील आवरण; पहा tegmen. 
 
Inrolled अिंवपणलि 

आिील बािूस ग ंडाळलेली; उदा. कळीमध्ये पाकळीिी सकवा पािािी नकिार; कमळ, अळू; पहा 
involute. 



 अनुक्रमणिका 

Insect-pollination कीटक-पिागि 

कीटकाकंडूि घडविू आणलेला फ लािील परागािंा सकिल्काशी संपकस ; पहा pollination. 
 
insectivorous plant कीटकभक्षक वनस्पणि 

पहा carnivorous. 
 
inserted (attached) णनवेणशि; संलग्न 

 
insertion णनवेशन; संलग्निा 

एका अवयवािा द सऱ्याशी असलेला निकट संबधं; उदा. पािे व खोड; प ष्ट्पस्थली व प ष्ट्पदले; 
पाकळ्या व केसरदले; इ. पहा epipetalous. 

 
insolation सौििापन 

सूयसनकरणाि प्रत्यक्षपणे िापूि निघण्यािी प्रनक्रया. 
 
insoluble अणवद्राव्य; अणवलेय; अद्राव्य 

ि नवरघळणारा (पदाथस). 
 
insusceptible ग्रहिाक्षम; अग्रहिशील 

ग्रहण ि करू शकणारी अथवा एखाद्या रोगाच्या िंिंूिा पूणस नवरोध करणारी (व्यक्त्त्ती). 
 
integer अखंणडि 

ि फाटलेले (निरलेले); उदा. पाि. 
 
integerrimus अखंणडि 

अवयवाच्या अखंडत्वािी नवशषे ग्वाही देणारी सजं्ञा; उदा. पाशंी (Carallia integerimma DC.) 
 
integrifolius अखंडपिी 

अखंड कडा असलेल्या पािािी (विस्पिी); उदा. फणस Artocarpus integra (Thumb.) Merr. 
syn. A. integrifolia L. 

 
integument आविि 

बीिकािे (प्रदेहाभोविीिे) आच्छादि; यापासूि बीिावरण बििे; हे एक सकवा दोि असिाि; पहा 
indusium; testa; tegmen. 

 
inter– आंिि–; अिंिा– 

संबंनधि भागाचं्या बाबिीि मध्ये या अथी उपसगाप्रमाणे उपयोग करिाि. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

interaction अन्योन्य णक्रया; आंििणक्रया 
दोि पदाथांमध्ये होणारी परस्परावर पनरणामकारक नक्रया; उदा. एकाि लक्षणाबाबि दोि 
िि कामंध्ये होणाऱ्या परस्पर संबंधाम ळे कधी कधी संििीि अिपेनक्षि पनरणाम नदसूि येिो; पहा 
complimentary factor. 

 
intercalary मध्यस्स्र्ि 

दोि कायम ऊिकामंध्ये असलेले अथवा विस्पिीच्या दोन्ही टोकास िसूि अक्षावर मध्ये असलेले 
(ऊिक, कोनशका, वधसिशील भाग इ.); पहा cambium. 

 
intercalary growth मध्यस्स्र्ि वृणि (वधपन) 

अवयवाच्या टोकास िसलेली (इिरत्र असलेली) वाढ; उदा. काही एकदनलनकि विस्पिीि 
पेऱ्यािंवळ अनधक काळ वाढ िालू राहिे. काहीि पािािंीही वाढ िळाशी अनधक वळे िालू असिे. 

 
intercalary inflorescence मध्यस्स्र्ि पुष्ट्पबंध 

प्रम ख अक्षावरच्या फ लोऱ्यािंिर प न्हा त्याि अक्षावर वाढ होऊि फ लोरा येणे उदा. अििस. 
 
intercalary meristem मध्यस्स्र्ि णवभज्या 

विस्पिींिील (प्राथनमक वाढीिंिर) नििीयक वाढ (प्रकाष्ठ, पनरकाष्ठ, त्वक्षा, उपत्वक्षा, इ.) िालू 
ठेविू खोड, शाखा व म ळे यािंी िाडी (पनरघ) वाढनवणारे व त्या त्या अवयवािंील प्रारंनभक 
ऊिकामंधूि आढळणारे वधसिशील ऊिक, उदा. ऊिककर, त्वक्षाकर; पहा meristem. 

 
intercalation मध्यस्र्ापन 

ि न्या कणामंध्ये िवीि कण प्रनवि होण्यािा प्रकार; उदा. कोनशकावरणािी वाढ; कधी िवीि 
कोनशका पूवीच्या कोनशकासमूहाि प्रवशे करूि समूहाकार वाढिो. 

 
intercarpellary आंिि (अिंिा) लकजदली 

अिेक सकिदलामंध्ये असलेले (उदा. प्रसपड). 
 
intercellular अिंिाकोणशकी 

दोि सकवा अिेक कोनशकामंधूि असलेले (उदा. पदाथस; पोकळ्या; इ.) 
 
intercellular passage (duct) अिंिाकोणशकी मागप (नणलका) 

 
intercellular space अिंिाकोणशकी पोकळी 
 
intercellular substance अिंिाकोणशकी पदार्प 
 
intercostal अिंिाणसिाल 

नशरामंधूि असणारे. 



 अनुक्रमणिका 

intercrossing अिंिासंकिि 

दोि िािी सकवा प्रकार यामंध्ये घडनवलेले प्रिोत्पादि. 
 
interfascicular अिंिावृंदीय 

दोि सकवा अनधक वाहक सिंामंधील. 
 
interfascicular cambium अिंिावृंदीय ऊिककि 

वाहक संिामंध्ये असलेले वधसिशील ऊिक. 
 
interfoliar अिंिापिीय 

अिेक पािामंधूि 
 
intergeneric hybrid अिंिावंशीय संकिज 

दोि वशंािील व्यक्त्िींमधील संकरणािे झालेली संिनि. 
 
intermediate host मध्याश्रय; मध्यस्र् आश्रय 

िीवोपिीवी विस्पिीच्या सकवा प्राण्याच्या सिि आश्रयाखेरीि अल्पकाळ असणारा द सरा एक 
आश्रय; उदा. गव्हावरील िाबंऱे्यािा मध्यस्थ आश्रय, दारुहळद (बाबेरी; Berberis aristata 
DC.). 

 
internal phloem अिंःपणिकाष्ठ 

प्रकाष्ठाच्या आिील (भेंडािवळच्या) बािूस असलेले पनरकाष्ठ; उदा. काकडीिे खोड; पहा 
bicollateral bundle. 

 
internode काडं 

काडें; खोडाच्या अथवा शाखेच्या दोि पेऱ्यामंधील भाग. 
 
internodal अिंिापवीय 

दोि पेऱ्यामंधील (भाग, कोनशका, इ.). 
 
interpetiolar अिंिावृन्िीय 

समोरासमोर असलेल्या दोि पािांच्या देठामंधील (भाग, उपपणस). 
 
interrupted खंणडि; असंिि 

मधूिमधूि खंड पडलेले. 
 
interseminal अिंिाबीजी; आंििबीजी 

अिेक बीिकामंधूि सकवा बीिामंधूि असलेले (नवख रलेले); उदा. सायकॅनडऑइनडयाच्या उभय 
बीि ककोशधारी शकूंिील खवले. 



 अनुक्रमणिका 

interspecific hybridisation अिंिाजािीय संकिि 

दोि नभन्न िािींिील व्यक्त्िींमध्ये झालेला सकंर. 
 
interstaminal अिंिाकेसिदली 

दोि सकवा अनधक केसरदलामंध्ये असलेले; उदा. नबम्ब. 
 
interxylary phloem अिंिाप्रकाष्ठीय पणिकाष्ठ 

प्रकाष्ठ भागाि पसरलेला पनरकाष्ठािा भाग. उदा. वाघिखी; टेटू; यामंध्ये प्रकाष्ठािे नत्रज्येप्रमाणे 
खंड पडूि त्यामधूि पनरकाष्ठ असिे; पहा xylem; phloem. 

 
intine आलेप 

परागकणािे सवाि आिील आवरण; पहा exine, 
 
Intra– अिंः 

आिील या अथी उपसगस. 
 
Intra axillary अिंःकक्षी 

पािाच्या बगलेिील (अवयव, उपागं). 
 
Intra cambial अिं ऊिककि 

ऊिककराच्या आिील बािूिे. 
 
Intra cellular अिंःकोणशकी 

कोनशकेच्या आिील बािूिे. 
 
Intra fascicular अिंवृपन्दी 

वाहक घटकाचं्या सिंािील (उदा. ऊिककर). 
 
Intra floral अिंपुपष्ट्पदली; अिंपुपष्ट्पी 

फ लािील सकवा प ष्ट्पदलािंील (उदा. प्रसपड). 
 
Intra generic अिंविंशी 

एका वशंािील अिेक िािींि असलेली (लक्षणे). 
 
Intra marginal अिंधािी 

नकिारीिवळ पण आिील बािूस असलेली; उदा. िाभंळीच्या पािािील शीर. 
 
Intra medullary अिंर्धनकाष्ठी 

भेंडामध्ये नवख रलेले, उदा. वाहकवृदं (नबगोनिया, ॲरेनलया इ.) 



 अनुक्रमणिका 

Intra molecular अिंिेिवीय 

पदाथाच्या रेणूंमध्ये असणारे (होणारे). 
 

Intra nucellar अिंःप्रदेही 
बीिकाच्या प्रदेहािील; पहा nucellus. 

 
Intra nuclear अिंःप्रकली 

प्रकलाि असलेले; पहा cell. 
 
Intra petiolar अिंवृिंिी 

खोड व देठ यामंधील; (उदा. अवयव, उपागं). 
 
Intra protoplasmic अिंःप्राकली 

कोनशकेिील प्राकलाि असलेली (नवनवध कोनशकागंके). 
 
Intra specific अिंजािीय 

एका िािीिील अिेक व्यक्त्िींि; (उदा. िालू असलेली स्पधा). 
 
Intra staminal अिंःकेसिी 

सवस केसरदलाचं्या आिील बािूस असलेले; (उदा. वलयाकार प्रसपड, नबम्ब, इ.) 
 
Intra stelar अिंििंभी 

रंभाच्या आिील बािूस असलेले; पहा stele. 
 
Intra xylary अिंःप्रकाष्ठी 

प्रकाष्ठाच्या के्षत्राि असलेले (उदा. पनरकाष्ठ); अनित्य वाढीम ळे गारदळ, खािक इली यासारख्या 
विस्पिींच्या खोडािं प्रकाष्ठ भागाि पनरकाष्ठािी बेटे (प िंके) आढळिाि. 

 
intricate जणटल 

ग ंिाग ंि असलेले (उदा. िाळे, संरििा, इ.) 
 
introduced आनीि 

परनठकाणाहूि आणिू वाढनवलेली (विस्पिी); उदा. िंबाखू, बटाटा, ग लब श, इ. 
 
introduction of plants वनस्पणिप्रवशेन 

िवीि विस्पिींिी लागवड करणे सकवा िी यदृच्छया आणली िाऊि नििी वाढ व प्रसार होणे. 
 
introrse अिंमुपख 

आिील बािूस उघडणारा; उदा. कमळािा परागकोश; पहा extrorse. 



 अनुक्रमणिका 

intussusception किाधान 

पूवी असलेल्या पदाथाच्या कणामंध्ये िवीि कणािंा प्रवशे. उदा. कोनशकावरणाच्या आकारमािाि 
वाढ होण्यािी एक प्रनक्रया. 

 
inulase इन्यलेूज 

इन्यनूलि िावाच्या स्टािससारख्या काबोहायड्रेट पदाथािे शकस रेि (लेव्ह्य लोि) रूपािंर करणारे 
नविंिक द्रव्य; हे सूयसफूल क लािील विस्पिीि स्फनटकावस्थेि प्रथम आढळले होिे; उदा. 
डेनलयािी गं्रनथल म ळे. 

 
invasion आक्रमि 

परकीय विस्पिीिा िवीि प्रदेशाि प्रवशे व िेथे न्स्थर (स्थायी) होणे; यामध्ये नििे झालेले 
स्थािािंरही अंिभूसि आहे; पहा ecesis; colonisation. 

 
inverse (inverted) अधोमुख; व्यक्त्ि 

उलटे; बीिकरंध्र खाली व बीिकिल वर असलेले (बीिक); उदा. सूयसफूल; पहा anatropous; 
obovate; obcordate;  इ. 

 
inversion व्युत्क्रम 

स्थाि सकवा क्रम उलटा होणे; उदा. कोनशकानवभाििाि, एखाद्या रंगसूत्रािा काही भाग 
उरलेल्याशी उलटा लागल्यािे िि कािंा क्रम बदलिो, याम ळे संििीिील लक्षणाि फरक होिो. 

 
invertase इन्हटेज; पणिणविंचक 

इक्ष िा (इक्ष -शकस रा) या सामान्य साखरेिे रूपािंर फलिा (फ्रक्त्टोि) व द्राक्षिा (ग्लूकोि) अशा 
दोि साखरेि करणारे नविंिक; या प्रनक्रयेला पयससि (इन्व्हशसि) म्हणिाि. 

 
Involucel छदकमंडल 

फ लोऱ्यािील लहाि छदािें बिलेले वि सळ; उदा. गािरािा संय क्त्त्त िामरकल्प फ लोरा; यामध्ये 
प्रत्येक साध्या िामराखाली छदकमंडल असिे; पहा compound umbel; bracteole. 

 
involucre १) छदमंडल; २) पणिधान 

(१) फ लोऱ्यािील (नवशषेिः स्िबक व िामरकल्प) फ लाचं्या ग च्छाखाली असलेल्या म ख्य 
अक्षावरिे छदािें वि सळ; उदा. सूयसफूल, गािर, कोसथबीर; ग लब शाच्या पनरदलाखाली 
संविासारखे नदसणारे छदािें वि सळ; पहा bract. (२) शवेाळी विस्पिींिील गंि कधारीिे 
गभावरील आच्छादि; हे फ टूि गभािी वाढ बीि कधारीच्या स्वरूपाि होिे; अंद ककलशािे 
आच्छादि (नपधानि) पनरधािाच्या आि असिे; पहा calyptra. 

 
involute अिंवपणलि 

कळीमध्ये वरच्या बािूस वळलेल्या (ग ंडाळलेल्या) पािाच्या नकिारी (कडा); उदा. अळू व कमळ; 
येथे दोि स्विंत्र स रळ्या होिाि व हा पणसवलिािा एक प्रकार आहे; पहा ptyxis. 



 अनुक्रमणिका 

Iridaceae केशि कुल; इणिडेसी 
केशर, बाळवखंेड, ग्लॅनडओलस इत्यादी एकदनलनकि विस्पिीिे लहाि क ल; यािा अंिभाव 
इनरडेलींझमध्ये (केशर गणाि) करिाि. प्रम ख लक्षणे : भनूमन्स्थि खोड, नबिदेठािी पािे; 
पनरदले िेहमी दोि वि सळाि सारखी िसिाि; केसरदले िीि व स टी, अधःस्थ सकिप ट; बोंड; 
इिर लक्षणे पलाडं  क लाप्रमाणे; पहा Liliaceae. 

 
irregular (non-radial) १) अणनयणमि; २) अिहीन 

(१) आकार व आकारमाि यामध्ये एखाद्या फ लािील एका मंडलािील प ष्ट्पदले सारखी िसल्यािे 
फ लािी समात्रिा नबघडली असण्यािा प्रकार; उदा. कदसळ. (२) कोणत्याही उभ्या पािळीिे 
कापले असिा दोि समभाग ि होणारे (फूल); उदा, निवड ंग; पहा asymmetrical. 

 
irritability संवदेनक्षमिा; संवेदनशीलिा; चैिन्य 

बाहेरूि िेिवल्याम ळे प्रनिनक्रया दशसनवण्यािी क्षमिा; सवस सिीवािें प्रम ख लक्षण. 
 
isidium उत्प्रवाल; इणसणडयम 

प्रवाळाप्रमाणे नदसणारी धोंडफ लावरील प्रिोत्पादक घडी सकवा वळी; ही अलग होऊि िवीि 
विस्पिी बिनविे. 
 

iso– सम– 

सारखेपणा दशसनवणारा उपसगस. 
 
isobilateral १) समणिपृष्ठी; २) समणिपा प् 

(१) दोन्ही पृष्ठभाग सारखे असलेले (पाि); उदा. केशर, बाळवखंेड, बेलमकँदा. (२) एकमेकाशंी 
काटकोि करणाऱ्या दोि उभ्या पािळ्यािंी नवभागल्यािंिर प्रत्येक वळेी दोि सारखे अधस होणारे; 
मात्र एका पािळीिे केलेले दोि अधस द सऱ्यािंी केलेल्या अधाहूि नभन्न असिाि; उदा. अक्रोडािे 
फळ. 

 
isochromous समविी 

सारखा रंग असलेले. 
 
isocotylous समदणलणकि 

सारखीि वाढ झालेल्या डासळब्या (दनलका) असलेले (बी अथवा गभस). 
 
isocyclic समचक्रीय 

फ लािील प्रत्येक वि सळाि प ष्ट्पदलािंी संख्या सारखी असलेले (फूल); उदा. पपई. 
 

isodiametric समव्यासीय 

सवसत्र सारखा व्यास असलेले (खोड सकवा कोनशका). 
 



 अनुक्रमणिका 

Isodiametric-cell समव्यासीय कोणशका 
कें द्रािूि िाणारी प्रत्येक रेषा साधारणिः सारख्याि मापािी असलेली कोनशका; उदा. 
मृदूिकािील कोनशका; पहा parenchyma. 

 
isogamete समगंिुक 

सारख्या नदसणाऱ्या लैं नगक प्रिोत्पादक कोनशका; उदा. शवैले व कवक यापंैकी काही विस्पिी. 
 
isogamous समगंिुकी 

सारख्या प्रिोत्पादक कोनशका असणारी (विस्पिी). 
 
isogamy समयुणि 

सारख्या प्रिोत्पादक कोनशकािें मीलि (संयोग). 
 
isolation णवलगीकिि; णवलगन 

अलग करण्यािी प्रनक्रया. उदा. रोगट विस्पिी सकवा रोगबीि यािंा इिरापंासूि वगेळे ठेवणे. 
 
isomeric समभागी 

नभन्न वि सळािील प ष्ट्पदलािंी संख्या सारखी असलेले (फूल); उदा. धोत्रा. 
 
Iso osmotic समििपक 

सारखाि िषसण–दाब उत्पन्न करणारे (दोि अथवा अनधक नवद्रव); आि व बाहेर सारख्याि प्रकारे 
नवसृि होणारे. 

 
isophyllous समपिी 

स्वरूप व नवस्िार या दृिीिे सारखी पािे असलेले. 
 
isoplanogamete समचिगंिुक 

हालिाल करणारी पण सारख्या आकारािी प्रिोत्पादक कोनशका; 
 
isosporous समबीजुकी 

सवस सारखी बीि के प्रसवणारी (विस्पिी); उदा. एनक्वसीटम. 
 
isospory समबीजुकत्व 

एकाि प्रकारिी बीि के निर्ममण्यािा ग ण. 
 
isostaminous (stemonous) समकेसिी 

(१) संदले व प्रदले याचं्याइिकी केसरदलािंी संख्या असलेले (फूल); उदा. धोत्रा, िागदौिा, इ. 
(२) फ लािील सवस केसरदले सारखी असलेले [फूल]. 

 



 अनुक्रमणिका 

iso styly समलकजलत्व 

एका िािीिील नभन्न विस्पिींच्या फ लामंध्ये सारख्या उंिीिी सकिले असण्यािा ग ण; पहा 
heterostyly. 

 
isotype समस्वरूप; समप्ररूप 

नभन्न देशािं सारखेि स्वरूप असणारी नवनशि विस्पिी. 
 
Isoetales (Quillworts) शलपिप गि; आयसॉएटेलीझ. 

िेिाभ पादपापैकी (वानहिीविं अबीिी विस्पिींपैकी) लायकोपोनडिी (म द्गल शवेाळी) वगािील 
हा एक गण असूि यामध्ये प्रािीि (िीवश्मरूप) व नवद्यमाि विस्पिींच्या दोि क लािंा (अि क्रमे 
प्ल् य रोनमएसी व आयसॉएटेसी) अिंभाव होिो. या विस्पिी ओषधीय असूि खोडाि नििीयक वाढ 
असिे. अिेक आगिं क म ळािंा उगम खोडाच्या िळाशी असलेल्या मूलदंडापासूि होिो; पािे 
निन्व्हकाविं व लहाि असूि बीि कधारीवर बीि कपणे दोि प्रकारिी असिाि; काहीि बीि कपणे 
निनिि शकूंवर आनण बीि ककोश अक्षनवम ख बािूस (प्ल् य रोनमरासी) सकवा बीि ककोश 
अक्षसंम ख बािूस असूि (आयसॉएटेसी) शकूंिा अभाव असिो. फक्त्त्त आयसॉएनटस या नवद्यमाि 
वशंाि रेि के बह प्रकेसली (केसाळ) असिाि; िीवाश्मरूप वशं आयसॉएटाइटस आनण नवद्यमाि 
शलपणस (आयसॉएनटस) वशं (शलपणस = Quillwort) हे आयसॉएटेसी क लाि िर प्ल्य रोनमया वशं 
प्रािीि प्ल्य रोनमएसी क लाि समानवि केले आहेि; पहा Lycopodinae. 

 
isthmus संयोजक 

कोनशकेच्या दोि सारख्या अधांिा िोडणारा िळीसारखा भाग; उदा. डेन्स्मड; इस्थनमया करंडक 
विस्पिी; पहा Diatomaceae. 

  



 अनुक्रमणिका 

J 
 
jacket initial आद्यवेष्टी (कोणशका) 

निच्यापासूि प ढे रेि काशयािे आवरण बििे, अशी प्रारंनभक कोनशका. 
 
jacket layer वेष्टनस्िि 

रेि के निमाण करणाऱ्या कोनशकाभोविी असलेला प्रारंनभक संरक्षक थर. 
 
jaculator (a darter) उत्के्षपक; अकुंशाभ 

काही फळािील बीिकाधािीवरिा बीि स टूि फेकणारा आकड्यासारखा भाग (उपागं); उदा. 
वासक क लािील विस्पिी; पहा Acanthaceae. 

 
Jasmine जॅस्स्मन 

िॅन्स्मिम या शास्त्रीय वशंिावािे ओळखल्या िाणाऱ्या वलेी; उदा. िमेली, िाई, ि ई, मोगरा इ. 
 
jel जेल 

पाण्याि ि नवरघळिा निलंनबि अवस्थेि रानहलेली सूक्ष्म घिकणािंी अवस्था. नवरघळलेली 
(नवलीि) अवस्था ही नवद्रवी अथवा ‘सोल’ (sol). 

 
jelly जेली; अवलेह; र्लर्ली 

वर वणसि केल्याप्रमाणे असलेला पदाथस; उदा. काही फळािंा सकवा विस्पिींच्या इिर भागािंा 
सकवा काही सम द्र शवैलािंा उपयोग करूि उदा. (अगार) बिनवलेला पदाथस; िेलीिील पाण्यािा 
अंश कमी होि िाऊि िी घट्ट बिि िािे; फू्रट–िेली; आइस्क्रीम-िेली; औषधी अवलेह, इ. 
थलथलीि पदाथस. 

 
Jelly-fungi (Tremellales) अवलेह-कवक गि; जेली फंजाय 

थलथलीि शरीर असलेले कवक; सत्यकवक उपवगाि यािंा समावशे होिो; पहा Eubasidii. 
 
joint संणध; पवप 

साधंा; पेरे; दोि स्विंत्र अवयवािंा िोडणारा भाग. रेषा, कंगोरा सकवा फ गीरपणाम ळे हा ओळखू 
येिो. 

 
jointed (articulated) संणधयुक्त्ि; पवपयुक्त्ि 

पेरेदार; पेरी सकवा सधंी स्पि असणारा; उदा. ऊस, बाबंू इत्यादींिी खोडे; एनक्वसीटम; कारा 
शवैल. 

 
jugum जोडी; युगुल 

उदा. अंििािे दोि दलािें संय क्त्त्त पाि; कोनशकेच्या प्रकलािील रंगसूत्रािंी िोडी. 
 



 अनुक्रमणिका 

Juglandaceae अक्षोट (अक्रोड) कुल; जुग्लँडेसी 
ह्या निदनलनकि विस्पिींच्या लहाि क लािा अंिभाव अक्षोट गणाि (ि ग्लँडेलीझ) केला िािो; 
ििकनणश े (लोंबिे कनणश फ लोरे) धारण करणाऱ्या विस्पिींच्या गणाि (ॲमेंनटफेरी) पूवी 
समावशे असे, परंि  त्यािील इिर क लािील विस्पिींिी लक्षणे प्रारंनभक की ऱ्हनसि हे नववाद्य 
आहे. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष; एकाआड एक सोपपणस पािे; स्विंत्र फ लोऱ्यावर दोि प्रकारिी एकसलगी 
फ ले. पनरदले ४ सकवा ५; िर फ लाि ३–४० केसरदले; स्त्री-फ लाि दोि अधःस्थ ि ळलेल्या 
सकिदलािंा, एक कप्प्यािा व एकि बीिक असलेला सकिप ट; िलय िी (ि ग्लॅन्स वशंाि); 
वाय परागण; कपाली सकवा आठळी फळ; अप ष्ट्क बी. 

 
juice िस 

विस्पिींच्या नभन्न अवयवाि साठनवलेला व सहि दाबािे निघणारा सकवा िखमेिूि वाहणारा 
पािळ पदाथस; िीक या िावािे असणाऱ्या पदाथािी सामान्य संज्ञा; िथानप त्याहूि काही अंशी नभन्न; 
उदा. उसािा रस हा िीक िव्हे परंि  केळीच्या खोडािूि येणारा रस हा िीक असिो; पहा latex. 

 
juicy िसाळ 

रसय क्त्त्त अवयव सकवा उपागं; उदा. संत्री, काकडी, डासळब,े द्राके्ष ही रसाळ फळे; उसािे खोड व 
कोरफडीिे पाि हे रसाळ अवयव होि. 

 
juliform निकणिशाभ 

लोंबत्या कनणशाप्रमाणे; उदा. शमी (Prosopis juliflora DC.); पहा amentum, catkin. 
 
Juncaceae प्रनड कुल; जुन्केसी 

ि न्कस (प्रिड), ल झ ला इत्यादी शास्त्रीय िावाच्या वशंािंील विस्पिींिे एकदनलनकि क ल; यािा 
समावशे एगं्लर व प्रँटल यािंी पलाडं  गणाि (नलनलफ्लोरी) केला असूि यािे पलाडं  क लाशी 
(नलनलएसी) आप्िभाव व अिेक बाबिीि साम्य आहे. हनिन्सि यािंी प्रिड गणाि 
(ि न्केलीझमध्ये) अंिभाव केला आहे. इंग्रिीि ह्यािील विस्पिींिा रशसे (Rushes) म्हणिाि. 
प्रम ख लक्षणे : गविासारख्या व दलदलीि वाढणाऱ्या विस्पिी; निसलगी, नत्रभागी, वाय परानगि 
फ ले; खवल्यासारखी नहरवट पनरदले; परागकणािें िौकडे; िीि लाबंट सकिल्क व त्यावर प रळ; 
एक सकवा िीि कप्प्यािंा ऊध्वसस्थ सकिप ट; सप ष्ट्क नबयािें बोंड. 

 
jungle जंगल 

भारिािील दाट झाडी पण वॉनमंग याचं्या मिे रुक्ष विासारखी भरपूर गविे असलेली; झ डपे 
अनधक असल्यास ‘ख रटे िंगल’; भरपूर पाऊस असल्यास वृक्ष अनधक व दाट (गदीिे) वाढल्यास 
‘घि िंगल’ म्हणिाि. 

 
jute ज्यटू; िाग; पाट 

िाग (Corchorus capsularies L. व C. olitorius L.) या िावािे ओळखल्या िाणाऱ्या 
विस्पिींिील धागे; स िळी व पोिी बिनवण्यास वापरिाि. 
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juvenile नवजाि 

काही विस्पिींिी अथवा त्याचं्या अवयवािंी आरंभीिी अवस्था; काहींि हे पनहले स्वरूप िंिर 
बदलिे; नवशषेिः आरंभीिी पािे (बालपणे) व िंिरिी पािे याि फरक आढळिो; उदा. 
िेफ्रोलेनपस िेिा, सिब, िीड (निल Pinus longifolia Roxb.). 

 
juvenile leaf बालपिप 

आरंभी येणारे पाि; नकत्येक संय क्त्त्त पािे प्रथम साधीं असूि काही अंशिः नवभागलेल्या पािािंी 
पािी प्रथम िशी िसूि अखंड सकवा फारि कमी नवभागलेली असिाि. 

 
juxtaposition णनकटस्स्र्िी; साणन्नध्य 

अवयवािें परस्पराशी संबनंधि असलेले स्थाि अथवा निकटपणा. 
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K 
 
K के K 

प ष्ट्पसूत्राि संविाबद्दल वापरलेले अक्षर; पहा floral formula; calyx. 
 
Karyo– प्रकल 

कोनशकेिील नियंत्रक सबदू (भाग), या अथी उपसगस. 
 
karyogamete गंिुक-प्रकल 

प्रिोत्पादक कोनशकेिील प्रकल; पहा nucleus. 
 
karyogamy प्रकलयुणि 

दोि प्रकलािंा (नवशषेिः गंि कािील प्रकलांिा) सयंोग. 
 
karyokinesis प्रकल णवभाजन 

एका (निग नणि) कोनशकेिी दोि कोनशकाि समनवभागणी होिे वळेी त्यािींल प्रकलािं होणारे 
अिेक बदल व त्यािंिर त्यािंी सारख्याि घटकाि नवभागणी; पहा mitosis. 

 
karyology प्रकलणवज्ञान 

प्रकलासंबधंी सवस अनधकृि ज्ञाि. 
 
karyolymph प्रकलमािृक 

प्रकलािील िालकाि असलेले आधारद्रव्य. 
 
karyolysis प्रकल-णवलयन 

प्रकलािे अंशिः अगर पूणसिः कोनशकेिील द्रव्याि रूपािंर. 
 
karyoplasm प्रकलद्रव; प्रकलिस 

पहा nucleoplasm. 
 
karyoplast प्रकल 

पहा nucleus. 
 
karyosome (१) प्रकलकिसमूह; (२) प्रकल; (३) िंगसूि; (४) प्रकलक 

(१) प्रकलािील अिेक घि व सूक्ष्मकणािंा प िंका. (२) पहा nucleus; (३) पहा chromosome. 
(४) प्रकलािील (न्स्थर अवस्थेि) एक नवनशि सबदूसारखे कोनशकागंक; पहा nucleolus. 
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karyotype सूिसमूहणचि 

निकट संबधं असलेल्या विस्पिींच्या गटािील शरीराच्या कोनशकेिील रंगसूत्रािें आकार, 
आकारमाि, संख्या इत्यादी दशसनवणारा आकृिीबधं (नित्र). 

 
katabolite अपचयज 

अपियाि निमाण झालेले पदाथस; उदा. वाय,ू पाणी. 
 
katabolism अपचय 

शरीरािील अन्न अथवा ित्सम िनटल पदाथस यािें साध्या पदाथाि रूपािंर करण्यािी नवध्वसंक 
प्रनक्रया; यामध्ये उिेिे उत्पादि होऊि िी उपयोगाि येिे. ऊिा व काबसि डायॉक्त्साईड साखरेच्या 
रूपािंरािे नमळिाि. 

 
katalase कॅटॅलेज 

िंबाखूच्या िाज्या पािाि आढळणारे नविंिक. 
 
keel (carina) १) प्रदलाजंली; २) नौकािल; कटक; आढे; किा 

(१) िावपे्रमाणे सकवा ओिंळीसारख्या आकारािी फ लािील िोड पाकळी; (उदा. वाटाणा, 
अगस्िा); (२) िावचे्या िळाशी असलेली व पाण्याि ब डलेलीं उभी कोर; संदलावर, ि सावर सकवा 
पाकळीवर बाहेरील बािूस असलेली िशी कोर सकवा िसा कटक. 

 
keeled (carinate) १) नौकािणलि; कटणकि; २) प्रदलाजंणलि 

(१) िौकािलाप्रमाणे कटक असलेले; (२) िावपे्रमाणे आकृिी असलेले. 
 
kernel गाभा 

बीि अथवा बीिक यािील आवरणानशवाय सवस भाग. 
 
ketone केटोन 

उडूि िाणाऱ्या (बाष्ट्पिशील) एका िेलािे िाव; उदा. कापूर. 
 
key (१) णकल्ली; उकल; (२) णकल्ली फळ 

(१) वशं, िािी, क ल इत्यादीसंबधंी विस्पिींच्या वगीकरणामध्ये उपयोगाि आणलेल्या वैकन्ल्पक 
ग णािंी नकल्लीच्या आकारािी संनक्षप्ि िंत्री; नहच्या साहाय्यािे एखाद्या विस्पिीिे वगीकरणािील 
स्थाि निनिि करिा येिे. (२) सपक्ष फळ; उदा. नसकॅमूर; ॲश. 

 
Kidney-shaped (reniform) वृक्काकृणि 

मूत्रसपडाच्या (सकवा कािूफळाच्या आकारािे), लंबगोल व एका बािूस मध्ये खाि असलेले; उदा. 
ब्राह्मीिे पाि. 
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kind प्रकाि 

सामान्यपणे निनिि लक्षणामं ळे ओळखिा येणाऱ्या एखाद्या विस्पिीच्या िािीिील वा 
उपिािीिील भेदय क्त्त्त विस्पिी; उदा. द्राक्षािील नभन्न प्रकार; ग लाबािील प्रकार इ. 

 
kinesis हालचाल; गणि; बदल 

कोनशकेिील िीवद्रव्य व त्यािील कमी अनधक सूक्ष्म पदाथस याचं्या हालिाली, स्थलािंर इत्यादी 
नक्रया. 

 
kinetic energy गणिज ऊजा 

वस्िूला गनि नमळणारी अथवा हालिाल करण्यास उपय क्त्त्त अशी कायान्न्वि झालेली शन्क्त्ि. 
 
kingdom कोटी 

सिीवाचं्या वगीकरणाि प्राणी सकवा विस्पिी यांपैकी कोणत्याही एका प्रकारच्या व्यक्त्िींिा सवाि 
मोठा संि दशसनवणारी संज्ञा. 

 
kino णवखणदि 

पाण्याि नवरघळणारा, स्िंभक, औषधोपयोगी, राळेसारखा पदाथस; कािडी कमानवण्यासही 
उपय क्त्त्त; पळस, निलनगरी, नबबळा इत्यादींि आढळिो. 

 
kino plasm सूिकल 

कोनशकेिील िीवद्रवाच्या नवभागणीमध्ये त्यािील िकूस च्या सूत्राि रूपािंर होणारा भाग; पहा 
mitosis. 

 
kino spore चिबीजुक 

समनवभाििािे बिलेले व हालिाल करू शकणारे बीि क. 
 
knee जानु; गुडघा 

(१) खोडावर अिािक ग डघ्याप्रमाणे आलेला बाक; (२) काही झाडाचं्या म ळापासूि िनमिीवर 
झालेली वाढ; नहिा उपयोग हवा शोषिू घेण्यास होिो. उदा. निवार. 

 
knob गंुडी; गुळंुब 

बारीक दाडं्यािे गोलाकृिी टोक. 
 
knot गं्रणर्; गाठ 

खोडावरिा फ गीर उंिवटा, अगर पेरे; गाठीसारखे खोड (उदा. बटाटा, कारंदा, इ.); पहा tuber. 
 
knotted (knotty) गं्रणर्ल; गाठाळ 

गाठी असलेले (खोड, मूळ, इ. अवयव). 
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kolla-plankton श् लेष्ट्मप्लवक 

ब ळब ळीि पदाथािे वढेलेला व िरंगणारा िीवसमूह; उदा. काही निळी नहरवी शवैले. 
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L 
 
labellum पुष्ट्पोष्ठ; ओष्ठक 

बह धा पसरट व मोठी उंिवट्यासारखी पाकळी; उदा. कदसळ, आमरे, आले, आरारूट, स वणसप ष्ट्प 
इ. 

 
labiate (१) ओष्ठाकृणि; (२) ओष्ठवंि; ओष्ठी 

(१) एक सकवा दोि (वरिा व खालिा) ओठ असलेल्या िोंडाप्रमाणे; (२) ओठ असलेला 
(प ष्ट्पम क ट, संविस). 

 
Labiatae (Lamiaceae) िुलसी कुल; लॉबेएटी (लॅणमएसी) 

ि ळस, सब्िा, प दीिा, फागंळा, पाि, दीपमाळ, माइिमूळ, सलॅ् न्व्हया इत्यादी पनरनिि 
निदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा अिंभाव बेसी व हनिन्सि यािंी लॅनमएलीझ गणाि केला आहे; 
प्रम ख लक्षणे : िौकोिी खोडािी क्ष पे व ओषधी; पािे व खोडावर िैलप्रसपडे; पािे साधी, 
समोरासमोर; लहाि प ंिक्त्यासारखे अिेक फ लोरे असलेले मोठे फ लोरे. संविस व प ष्ट्पम क ट दोि 
ओठासारखे (ियोष्ठक); केसरदले िार सकवा दोि व पाकळ्यास निकटलेली; ऊध्वसस्थ, दोि 
सकिदलाचं्या सकिप टाि िार कप्पे व प्रत्येक कप्प्याि एक बीिक; सकिाच्या िळािूि सकिलािा 
उगम असूि फळाि (िार कपानलकाि) िार बीिे असिाि. 

 
labile gene पणिविी जनुक 

सहि बदलणारा सकवा िाश पावणारा रंगसूत्रािील घटक. 
 
labium अधिोष्ठ 

खालिा ओठ सकवा ित्सम अवयव. 
 
labrum उििोष्ठ 

वरिा ओठ सकवा ित्सम अवयव. 
 
labyrinthiform जणटल; गूढ 

वडेीवाकडी संरििा असलेला; िागमोडी रेषा असलेला. 
 
lac लाख 

लाखेच्या सकड्याचं्या कािडीिूि बाहेर पडणारा राळेसारखा पदाथस. हे नकडे पळस, क्रोटि व 
वडाच्या वशंािील अिेक िािीवर वाढिाि. 

 
lacerate णवदाणिि; णवदीिप 

खोलवर अनियनमिपणे फाटल्याप्रमाणे; उदा. केळीिे पाि; काही िेिािें बीि ककोशावरिे 
आच्छादि (प िंत्राण); भाम डी (Blumea lacera DC.). 
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laciniate संदीिप; णवस्च्छन्न 

झालरीप्रमाणे अरंुद भाग पडलेले (पाि); उदा. निळाच्या वशंािील एक िण विस्पिी 
(Sesamum laciniatum L.). 

 
lacrima श्लेष्ट्माश्र;ु णचक्किलबदु 

झाडािूि पाझरणाऱ्या सडक सकवा राळ यासारख्या निकट द्रव्यािे थेंब. 
 
lactase लॅक्त्टेज 

द ग्धशकस रेिे रूपािंर करणारे नविंिक; त्यापासूि द ग्धाम्ल (लॅन्क्त्टक ॲनसड) बििे. 
 
lactose दुग्धशकप िा; लॅक्त्टोज 

द धािील नवनशि साखर. 
 
lacuna (१) णिस्क्त्िका; (२) गर्धिका; (३) णिक्त्िमागप 

(१) कोनशकाचं्या समूहािील मोकळी िागा. (२) दगडफ लाच्या शरीरावरील खाि. (३) 
खोडािील वाहक वृदंािील पोकळी; उदा. बधंकिृण (Equisetum). 

 
lacunar tissue सुणविल ऊिक; पोकळीयुक्त्ि ऊणि 

अिेक नरत्या िागा (पोकळ्या) असलेला पेशींिा (कोनशकािंा) समूह; पहा aerenchyma. 
 
lageniform िंुबाकृणि 

खाली (िळाशी) फ गीर व िेथूि अरंुद िळीसारखे होि आलेले; दूधभोपळ्यासारखे; त्यावरूि 
त्यािे िाव (Lagenaria leucantha Rusby; Bottle gourd). 

 
Lamarckism लामाकप ची उपपणि 

िवीि िािींच्या उत्पत्तीसबंंधीिा फ्रें ि प्रानणशास्त्रज्ञ िे. बी. लामाकस  यािंा नसद्धािं : 
बाह्यपनरन्स्थिीिा सिीवावंर होणारा प्रत्यक्ष पनरणाम प ढच्या नपढीि उिरूि सिीवाचं्या नवद्यमाि 
िािींि फरक पडिो व पनरन्स्थिीशी समरस होणाऱ्या िवीि िािी उदयास येिाि. याला 
प्रायोनगक प रावा िसल्यािे औग स्ि वाइझमाि यािंी दाखनवल्यािे अशी कल्पिा स्वीकारली गेली 
िाही; परंि  अलीकडे िव लामाकस वादी शास्त्रज्ञािंी पनरन्स्थिी आनण िािींिे अि योिि लक्षाि 
घेऊि निराळ्या स्वरूपाि लामाकांच्या उपपत्तीस पासठबा व्यक्त्त्त केला आहे. पहा Neo–
Lamarckism. 

 
lamella पटल 

पािळ पडदा, खवला अथवा ित्सम उपागं; उदा. भछूते्र; कोनशकानवभािि. 
 

middle lamella मध्यपटल 

परस्पराशी निकटूि असलेल्या दोि िवकोनशकामंधील प्रारंभ बिलेला पेन्क्त्टक पदाथांिा पािळ 
पडदा; ह्यावर दोन्ही बािंूिी िंिर िूलीरािे थर बसूि कायम स्वरूपािे कोनशकावरण बििे. 
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lamellar पटलयुक्त्ि 

पािळ पडदे असलेले; उदा. भछूत्र; पहा Gill-fungi; Agaricales. 
 
lamelliform पटलरूप 

पािळ पडदा अगर खवला यासंारखे. 
 
Lamiaceae िुलसी कुल; लॅणमएसी 

पहा Labiatae. 
 
lamina (blade) पािे; पि 

पािािा सपाट सकवा पसरट भाग; क्वनिि हा निम ळिा अरंुद सकवा स ईसारखा असिो व कधी देठ 
अगर खोड पात्यासारखे असिाि; पहा phyllode, phylloclade, cladode. 

 
laminatd (१) पियुक्त्ि; (२) अनेकपिी 

१) पािे असलेले; २) अिेक पात्यासारखे भाग असलेले. 
 
laminatd bulb प्रावृि कंद 

पहा bulb. 
 
Laminarietum लॅणमनेणिया-संघाि 

फक्त्त्त लॅनमिेनरया िावाच्या शवैलािा सम द्रािील नवनशि नठकाणी आढळणारा सम दाय. 
 
lana ऊिा; लोकि 

विस्पिींच्या अवयवावंर कधी कधी आढळणारे लोकरीसारख्या मऊ व बारीक केसािें आवरण. 
 
lanate ऊिाणयि; ऊिामय 

लोकरीसारख्या केसािें आच्छादि असलेले; उदा. ऐसर (ईश्वर; Calicarpa lanata L.). 
 
lanceolate कंुिसम; कंुिाभ 

भाल्यासारखे; िळाशी अरंुद, मध्ये रंुद व टोकाकडे निम ळिे होि गेलेले; उदा. पाढंरा िाफा 
(पाि); क रासिा (Pluchea lanceolata Oliv. & Hien.). 

 
land भू; भूणम; के्षि; स्र्ल; प्रदेश 

िमीि, शिे इत्यादी अिेक अथािी ही सजं्ञा वापरिाि. 
 
larval लडभकीय; लडभी 

विस्पिीच्या स प्िावस्थेिील भागासंबधंी; उदा. अगसट या कवकािी निन्ष्ट्क्रय अवस्था 
(ग्रीष्ट्मावस्था). काही शकं मंि विस्पिींच्या प्रारंनभक अवस्थेबद्दल; काही प्राण्याचं्या 
नवकासावस्थेसंबधंी. 
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lasiocarpous लोमश फलधािी 
लवदार फळ असलेले. 

 
latency (१) अप्रकटत्व; (२) सुप्ििा 

(१) ग प्ि रीिीिे असण्यािा सकवा प्रत्यक्ष उघडपणे ि नदसण्यािा प्रकार (ग ण); काही आि वनंशक 
लक्षणे एका नपढीि ि नदसिा त्याप ढील नपढीि नदसिाि; (२) िेििेच्या अभावी नक्रया ि 
दशसनवण्यािा ग ण (प्रकार); अि कूल पनरन्स्थिीच्या अभावी नबयािंा अंक र ि फ टणे. 

 
late उिि 

िंिरिी; उशीरा आलेली (उदा. कळी). 
 
latent अप्रकट; सुप्ि 

पहा dormant; recessive. 
 
latent bud सुप्िकणलका; सुप्िकोिक 

भावी कालाि उमलणारी कळी. 
 
latent factor सुप्ि कािक; सुप्ि घटक. 

उघडपणे ि नदसणाऱ्या एखाद्या लक्षणाबद्दल िबाबदार असलेला रंगसूत्रािील घटक (िि क). 
पहा factor. 

 
latent period (stage) सुप्िावस्र्ा; सुप्िकाल 

प्रकटावस्थेपूवीिी अवस्था; िेिकािी नक्रया स रू झाल्यापासूि प्रनिनक्रया नदसण्यापयंििा काळ. 
 
later अत्युिि; णवलंणबि 

अनधक िंिर (उनशरा) आलेली (फ ले, पािे); अनधक िंिरिी अवस्था. 
 
lateral पा प्; पार्ध्क; पा्ीय 

विस्पिी अगर प्राणी याचं्या शरीराच्या अथवा एखाद्या अवयवाच्या म ख्य अक्षाच्या बािूस असलेले; 
उदा. बगलेिील कळ्या. 

 
lateral branching पा्पशाखाबंध 

म ख्य अक्षाच्या बािूवरील कळ्या वाढूि बिलेल्या फादं्यािंी माडंणी. 
 
lateral meristem पार्ध्क णवभज्या 

खोडाच्या अथवा म ळाच्या बािूस पण शरीराि असलेले व सिि नवभागणीिे िवीि कोनशकासमहू 
(ऊिक) बिनवणारे ऊिक; उदा. त्वक्षाकर; वाहक वृदंािील ऊिककर इ. पहा cork cambium; 
cambium. 
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lateral movement पार्ध्क हालचाल 

बािूकडे होणारे हालिाल. 
 
lateral support पा्ाधाि 

बािूिे नमळणारा आधार. 
 
lateral view पा्पदशपन (दृश्य) 

बािूिे नदसणारा भाग. 
 
laterality (symmetry) समाििा; पा प्िा 

नवभागणीिंिर दोि सकवा अिेक सारखे अधस होण्यािी क्षमिा; पहा symmetry. 
 
laterifolious पिपपार्ध्क 

पािाच्या िळाशी परंि  बािूस उगवलेले (उदा. उपपणस, शल्कपणस, कटक, इ.). 
 
laterinervis (laterinervius) पा्पणसिाल 

पात्याच्या िळापासूि टोकापयंि सरळ (बािूच्या) नशरा असणारे; उदा. गविािे पाि. 
 
lateristipulus पा्ोपपिी 

देठाच्या बािूस उपपणे असलेले; उदा. ग लाबािे सयं क्त्त्त पाि. 
 
latex चीक 

काही विस्पिीि आढळणारा व बह धा निकट द धासारखा पाढंरा, सकवा पािळ, पाढंरट सकवा 
नपवळट रस; उदा. वड, केळ, कोकम, रबर, अफू, इ. यामंध्ये अिेक खनििे, काबसिी द्रव्ये, (मेद, 
शकस रा, स्टािस इ.), क्वनिि नवषारी व दाहक पदाथस इत्यादी आढळिाि. 

 
laticiferous cell णचकाळ कोणशका 

निकािा संिय करणारी कोनशका (बह प्रकली व शानखि); उदा. शरे, शेंड, पाििेटी, व काही 
निवड ंगाच्या िािी. 

 
laticiferous vessel णचकाळ वाणहनी 

निकािा संिय करणारी व िीक पसरनवणारी शानखि वानहिी; उदा. नपवळा धोत्रा, अफू, द धळ, 
पाथरी, इ. 

 
laticiferous tissue णचकाळ ऊिक 

निकाळ घटकािंा समूह. 
 
latifoliate (latifolius) णवस्िृिपिी 

रंुद पािे असलेले; उदा. धावडा (Anogeissus latifolia Wall.); घोगर (Gardenia latifolia Ait). 
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Lauraceae िमाल कुल; लॉिेसी 
नपसी, मदैालकडी, िमाल,दालनििी, कापूर, लॉरेल, ॲव्होकॅडो इत्यादी निदनलनकि उपय क्त्त्त 
विस्पिींिे क ल. यािा अिंभाव एंग्लर व प्रँटल यािंी आनण बेसींिी मोरवले गणाि (रॅिेलीझमध्ये) 
केला आहे. प्रम ख लक्षणे : एकाआड एक, सोपपणस व निवट पािािें वृक्ष व झ डपे; िैल-
िनलकाय क्त्त्त अवयव; अरसमात्र, अप्रदल, नत्रभागी, निसलगी सकवा एकसलगी फ ले; परागकोश 
झडपािंी उघडिाि. सकिदले १–३; ऊध्वसस्थ सकिप टाि एक कप्पा व एक बीिक; मृद फळाि 
अप ष्ट्क बीि. 

 
lavender लॅव्हेंडि 

(१) नफकट निळसर करड्या रंगािे; उदा. Lavandula vera DC. या विस्पिीच्या फ लासारखे; 
(२) लव्हेंडर िावंािा स वानसक अकस  नहच्या फ लापंासूि काढिाि. 

 
Law of Ancestral heredity पैिृक आनुवंणशकिेचा णनयम 

सवससाधारणपणे कोणाही व्यक्त्त्तीच्या आि वनंशक ग णामंध्ये आई-बाप, दोि आिी-आिोबा, िार 
पणिी-पणिोबा वगैरे पूवसिािंा वाटा हा अि क्रमे ·५, ·२५, ·१२५ इत्यादी भनूमनिश्रेणीच्या 
आकड्याचं्या बेरिेइिका असिो असा गॉल्टििा नियम. संििीिे नभन्न नपिराशंी साम्य याम ळे 
नदसूि येिे व सवससाधारणपणे त्या त्या प्रमाणाि िे असू शकिे. 

 
Law of Filial regression संिानीय पिागिीचा णनयम 

सरासरीिे पाहिा, असे आढळले आहे की, सवससाधारणपणे नवनशि िािीच्या (species) िीव 
सम दायामध्ये एखाद्या आि वनंशक ग णाच्या बाबिीि आईबापाचं्या सवससामान्य पािळीपासूि त्यािंी 
म ले त्याचं्यापेक्षा कमी ढळिाि; म्हणिेि म ले (प्रत्येक नपढी) शक्त्यिो सवससामान्य पािळीच्या 
आसपास राहिाि; याम ळे सवससाधारणिः िीवामंधील आि वनंशक ग णािें सरासरी माि नवनशि 
मयादेपलीकडे िाऊ शकि िाही; मात्र िे उत्पनरविसिािेि िाऊ शकिे; पहा mutation. 

 
Law of Inheritance अनुहििाचा णनयम 

आईबापािें काही ग ण सिंिीि फरक पाविू सकवा िसेि उिरण्याबाबििी निनिििा दशसनवणारी 
घटिा (नियम); पहा Mendelism. 

 
lax णशणर्ल; णविल 

थोड्या फादं्या व फ ले याम ळे फ लोऱ्यािील घििेिा व दृढपणािा अभाव दशसनवणारी माडंणी. 
 
layer स्िि; र्ि; पदि 

 
layer society स्िि संहणि; स्िि समाज 

विश्रीिील अिेक नभन्न थरामंध्ये आढळणारा व एकाि थराप रिा मयानदि लहाि सम दाय; पहा 
society. 
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layering दाबकलम प्रणक्रया 
झाडािी फादंी वाकविू व िनमिीवर दाबाि ठेविू म ळे फ टल्यावर िी अलग करणे व अशा प्रकारे 
िवीि विस्पिीिे कलम ियार करणे. 

 
leaching अपक्षालन; णनक्षालन 

िमीि ध पूि िाऊि त्याम ळे पोषक द्रव्ये कमी होण्यािी प्रनक्रया; बाधं घालणे आनण गवि व 
झाडझाडोरा वाढू देण्यािे िनमिीस स्थैयस प्राप्ि होिे. 

 
leaf पिप; पान 

विस्पिीच्या खोडापासूि उगम पाविू बह धा बािूस मयानदि वाढ होणारा हनरिद्रव्यय क्त्त्त अवयव; 
मूलिः मयानदि शाखा; परंि  अन्ननिर्ममिीकनरिा नवशषेत्व पावलेले प्रम ख अवयव. 

 
leaf-apex पिांग्र 

पािािे टोक. 
 
leaf-arrangement पिपणवन्यास 

पहा phyllotaxis. 
 
leaf-base पिपिल 

पािाच्या पात्यािा (देठ िसल्यास) अथवा देठािा खोडास साधंणारा िळभाग. 
 
leaf-blade पािे; पि 

पहा lamina. 
 
leaf-blister पिपणवस्फोट 

नवनशि कवकाम ळे पािावर आलेला फोडासारखा भाग. 
 
leaf-blotch पिपकलंक; णटक्का 

काही नवकृिीम ळे पािावर येणारा काळपट सकवा गदस सपगट डाग; उदा. भ ईमूग, बटाटा. 
 
leaf-bud कोिक; पानकळी 

अनवकनसि (अत्यंि अपूणस अवस्थेिील) प्ररोह (खोड व पािे यािंी प्राथनमक अवस्था). 
 
leaf-climber पिािोणहिी 

पािाच्या रूपािंनरि साधिािे िढि िाणारी वले; उदा. मोरवले, कळलावी. 
 
leaf-cushion (pulvinus) पुलवृंि 

पािाच्या देठाच्या िळाशी असलेला फ गीर भाग; बह धा पािाच्या हालिालीस मदि करणारा 
अवयव; उदा. लािाळू, संकेश्वर इ. 
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leaf-cycle पिप-सर्धपणलका 
खोडावरील पािाचं्या एकाआड एक माडंणीि, एका उभ्या राकेंि व एकावर एक असलेल्या दोि 
पािाचं्या व त्यामधल्या इिर पािाचं्या िळािूि खोडाभोविी िाणारी कन्ल्पि रेषा; पहा angle of 
divergence. 

 
leaf-fall पानगळ; पानझड; पिपगलन 

पनरन्स्थत्यि सार सवस पािे एकािवळेी निसगसिः गळूि पडण्यािा प्रकार; िीवििक्रािील 
िालबद्धिेिा एक प्रकार; पहा abscission. 

 
leaf-gap पिपणववि 

पहा foliar gap. 
 
leaf-scar पिपणकि 

पाि पडूि गेल्यावर मागे खोडावर रानहलेली स्पि खूण (वण); उदा. पपईिे खोड. 
 
leaf-scorch दग्धपिप 

काही कवकाचं्या उपद्रवाम ळे पाि भािल्यासारखे नदसणे. 
 
leaf-sheath पिाविि 

पािाच्या िळािे खोडाभोविी असलेले वेिि; उदा. कदसळ, गवि, केळ, इ. 
 
leaf-spine पिपशल्य 

पािािे काट्याि झालेले रूपािंर; उदा. िागफणा. 
 
leaf-spot पिांक 

रोगाम ळे पािावर पडलेला नठपका. 
 
leaf-stalk (petiole) पिपवृिं; देठ 

पािाच्या पात्याला खोडाशी साधंणारा अवयव. 
 
leaf-tendril पिप-प्रिान 

पािाच्या कोणत्याही भागािे सकवा सवस पािािे िाण्याि रूपािंर; उदा. मोरवलेीिे देठ; 
वाटाण्याच्या सयं क्त्त्त पािािी दले; कळलावीच्या पािािे टोक; कलशपणी (िेपेंथस) िी मध्यशीर 
इ. 

 
leaf-trace पिपलेश 

खोडािील वाहक वृदंािा पािािील वृदंाशी संबधं िोडणारा वाहक भाग. 
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leaf-trap पिपपञ्जि 

सपिऱ्यासारखे पािािे रूपािंर; उदा. डायोनिया (कीटकभक्षक विस्पिी). 
 
Leafing पिपधाििा; पालविे 

पािाचं्या कळ्या उमलूि वाढीस लागणे; पालवी येणे. 
 
Leafless पिपहीन; णनष्ट्पिप 

पािे िसण्यािा प्रकार; पािे लवकर गळूि पडल्याम ळे खोड पणसहीि नदसिे; उदा. काही 
निवड ंगािे प्रकार, िागं्या शरे, म हलिबनेकया, इ. विस्पिी. कधी पािे म ळीि ि आल्यािे खोड 
पणसहीि नदसिे; उदा. सोमलिा. अिेक पािझडी वृक्ष व झ डपे वषािूि एकदा पणसत्याग करिाि व 
पणसहीि नदसिाि; उदा. सावर, रामफळ, वड, पागंारा, पळस, इ. 

 
Leaflet (pinna) दल 

संय क्त्त्त पािािा स्विंत्र पािासारखा भाग; दलािील स्विंत्र भागास ‘दलक’ म्हणिाि; पहा 
pinnule; pinna. 

 
leaflike (foliaceous) पिपसम; पिाभ 

पािासारखे नदसणारे (खोड, देठ, उपपणस इ.). पहा phyllode, cladode, phylloclade, stipule. 
 
leafy पिपयुक्त्ि 

पालेदार; अिेक पािािंी भरलेले; उदा. कोबीिा गड्डा. 
 
leathery चर्धमल; णचवट 

िामड्यासारखे िाड पण नठसूळ िव्हे; उदा. वड, पळस यािंी पािे. पहा coriaceous. 
 
Lecythidaceae समुद्रफल कुल; लेणसणर्डेसी 

निवर (सम द्रफळ), इंगळी, िोफगोळा वृक्ष, ब्रानझल िट व साप केया िट इत्यादी निदनलनकि 
फ लझाडािें लहाि क ल. यािा अंिभाव िंब ल गणाि (नमर्मटफ्लोरी, नमटेलीझ) करिाि; बेंथमॅ 
आनण हूकर यािंी या विस्पिींिा समावशे िंब ल क लाि केला आहे. प्रम ख लक्षणे: वृक्ष; पािे मोठी, 
एकाआड एक, साधी; निसलगी फ ले एकाकी सकवा मिंरीवर; िी नियनमि अथवा प्रदले आनण 
केसरदले एकसमात्र, पनरसकि सकवा अनपसकि; संदले व प्रदले ४–६ व स टी; पाकळ्या क्वनिि 
ि ळलेल्या; केसरदले अिेक व िळाशी ि ळलेली; ४–६ि ळलेल्या सकिदलाचं्या सकिप टाि 
अिेक कप्पे व त्याि अिेक बीिके; मृद फळाि सकवा बोंडाि अप ष्ट्क नबया. 

 
lee–side (leeward side) वािणवन्मुख बाजू 

वाऱ्याच्या आघािापासूि संरनक्षि बािू (डोंगरािी). 
 
left-handed twiner वामाविी (अपसव्य) वेल 

पहा anti-clockwise; sinistral. 
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legitimate fertilisation वैध फलन 

निरूप सकवा नत्ररूप प्रकारच्या फ लािें बाबिीि समरूप फ लामंध्ये घडूि आलेले परागण व फलि; 
पहा fertilisation. 

 
legume लशबा 

‘शेंग’या सामान्य िावािे ओळखले िाणारे फळ; परंि  शास्त्रीयदृष्ट्ट्या एक सकिदलाच्या ऊध्वसस्थ 
सकिप टापासूि बिलेले, श ष्ट्क व दोन्ही नशवणीवर िडकणारे फळ असे माििाि; या दृिीिे शवेगा, 
मोहरी सकवा टेटू यािंी शेंगेसारखी फळे सशबा िव्हेि. सशबािी उदाहरणे : वाटाणा, सिि, 
नशकेकाई, बाभळू. काही सशबा मासंल (उदा. सिि) िर काही ि िडकणाऱ्या (उदा. िीळ, 
अगस्िा, नशसव,े नबबला, इ.) असिाि. 

 
Legumionsae लशबी (लशबावंि) गि; लेग्युणमनाजी 

सशबा (शेंग) फल असणाऱ्या या गटािा पूवी क ल या अथी उल्लेख केला िाि असे व त्याि िीि 
उपक ले समानवि केली िाि. आिा (हनिन्सि यािंी) ह्याला गणािा दिा देऊि उपक लािंा क ले 
म्हटले (सीसनॅ्ल्पिेसी, नममोिेसी, पॅनपनलऑिेसी) आहे. संकेश्वर क ल, नशरीष क ल व पलाश 
क ल. बेंथमॅ व हूकर आनण एगं्लर व प्रँटल यािंी सशबा क लािा अंिभाव ग लाब गणाि केला होिा व 
उपक लािंा सीसनॅ्ल्पनिऑइडी, नममोसॉइडी व पॅनपनलऑिेटी ही िाव ेहोिी. 
पहा Caesalpinaceae, Mimosaceae, Papilionaceae, Rosaceae. 

 
leguminous लशबावंि; लशबी 

सशबा फळे (शेंगा) धारण करणारी (सशबाविं गणािील); सशबासबंंधी. 
 
lemma पणििुि 

पहा flowering glume. 
 
Lemnaceae (Duck-weeds) कािंडपादप कुल; लेम्नेसी 

“नटकलीिे शवेाळे” (नटकलीच्या आकारािी व पाण्यावर िरंगणाऱ्या शवैलासारखी नदसणारी) या 
िावािे ओळखल्या िाणाऱ्या अनिलहाि एकदनलनकि फ लझाडाि फार लहाि व ऱ्हास पावलेले 
क ल. यािा अंिभाव न्यूनडफ् लोरी (िग्िप ष्ट्पी) गणाि केलेला आढळिो; परंि  स्पॅनडनसफ्लोरी 
(महाछदय क्त्त्त फ लोरा असलेल्या) गणाि करावा असे अिेक शास्त्रज्ञािें मि आहे. हनिन्सि यािंी 
ॲरॅलीझ गणाि समावशे केला आहे. एकूण फक्त्त्त िार वशं व िेरा िािी या क लाि घािल्या 
आहेि; त्या सािलेल्या पाण्याि िरंगिाि. प्रम ख लक्षणे : पािे व काहीि म ळे यािंा अभाव; फ ले 
एकसलगी, एकत्र; पनरदलािंा अभाव; केसरदले व सकिदले प्रत्येकी एक; बीिके १–६; लेम्िा, 
उन्ल्फया, उन्ल्फएला व स्पायरोडीला या शास्त्रीय िावािंी िार वशं ओळखिाि; बदकिण क ल 
(डकवीड) या िावािेही या क लािा काहींिी उल्लेख केला आहे. 
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lens (१) लभग; (२) मसूि 
 

lens shaped (lenticular) (१) बणहगोल; (२) मसुिाकाि 

मस रीच्या नबयाप्रमाणे दोन्ही बािू फ गीर असलेले. 
 

Lentibulariaceae दृणिपिप कुल; लें णटब्यलॅूणिएसी 
य नरक्त्य लेनरया (गेळ्यािी विस्पिी), सपग्य इक्त्य ला, बायोव्ह्य लेनरया इत्यादी लहाि कीटकभक्षक 
विस्पिींिे क ल; यािा अिंभाव निदनलनकि फ लझाडापंैकी ट्य नबफ्लोरी या गणाि करीि 
(एँग्लर), परंि  हल्ली (बेंथमॅ व हूकर याचं्या व हनिन्सि याचं्या पद्धिीप्रमाणे) पसोिेलीझ गणाि 
करिाि. त्या विस्पिी पाण्याि सकवा ओलसर िनमिीि वाढिाि. त्याचं्या पािािें रूपािंर कीटक 
पकडूि त्यािंा अन्न म्हणूि उपयोग करण्यास सोयीच्या अवयवाि (उदा. गेळा, दृनि) झाल्यािे 
त्यावरूि दृनिपणस हे नवशषेण त्या क लिामाला लावले आहे. यािंी फ ले निसलगी व अनियनमि 
असिाि. पाि ि ळलेली सदंले व िशीि प्रदले पण द्व्योष्ठक; दोि स टी केसरदले, पाकळ्यास 
निकटलेली; दोि ि ळलेल्या ऊध्वसस्थ सकिप टाि अिेक बीिके; िार शकलािंी फ टणाऱ्या बोंडाि 
सप ष्ट्क नबया असिाि. पहा carnivorous plants. 

 
lenticulate वल्किंरयुक्त्ि 

सालीवर नछदे्र असलेले (खोड). 
 
lepidoid शल्कसम; शल्काभ 

खवल्याप्रमाणे नदसणारे; उदा. थ िा व ि निपर यािंी पािे. 
 
leptocentric bundle मध्यपणिकाष्ठ वृंद 

पनरकाष्ठाभोविी प्रकाष्ठ असलेला वाहक वृदं. 
 
leptonema िनुसूि; लेप्टानामा 

प्रकल नवभाििापूवी िानलकापासूि बिलेला व प ढे ग ंडाळी (क ं डल) सारख्या अवस्थेि िाणारा 
िािूक धागा. पहा spireme; nucleus. 

 
leptophleoem रुिपणिकाष्ठ 

पूणस वाढ ि झालेली पनरकाष्ठािी अवस्था. 
 
Leptosporangiatae िनुबीजुककोशी उपवगप; लेप्टोस्पोिँणजएटी 

िि बीि ककोश असलेला िेिािंा गट; पहा Filicinae. 
 
leptosporangiate िनुबीजुककोणशक; लेप्टोस्पोिँणजएट 

पािळ आवरणािे व प्रत्येकी एका कोनशकेपासूि बिलेले बीि ककोश असलेला िेिा. 
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leptotene िनुसूिावस्र्ा; लेप्टोटीन 

पूणस नवभागणीपूवी प्रकलािी अिेक सूक्ष्मिंि य क्त्त्त प ंिक्त्यािी अवस्था; न्यूिीकरणाि ही अवस्था 
पनहली असूि यामध्ये समरनिि व बारीक रंगसूत्राचं्या िोड्या िसिाि; पहा meiosis. 

 
leptoxylem रुिप्रकाष्ठ 

हनरिाचं्या बीि कधारीिील िलवाहक ऊिक. पहा Musci. 
 

lethal मािक; घािक 

एखादी प्रनक्रया िाश करणारा (उदा. कारक, िि क, िपमाि; ग णक, इ.). 
 
lethal coefficient मािक गुिक 

मारक ठरणारे अनि उष्ट्ण सकवा अनिथंड िपमाि, यापासूि सिीवािंील कायसक्षमिा फारि कमी 
होिे. 

 
leucophyllous ्ेिपिी 

पाढंरी पािे असलेली (विस्पिी). 
 
leucoplast (leucoplastid) ्ेिकिु; ्ेिलवक 

विस्पिींच्या कोनशकेिील प्राकलाि आढळणारा वणसहीि व स्टािस–संिय करणारा सिीव कण 
(प्राकण ); पहा plastid. 

 
lever mechanism ििफ-यिंिा 

परागणामध्ये िरफेिा उपयोग केलेली योििा; उदा. सनॅ्ल्व्हयािे फूल. 
 
levulose(fructose) फलशकप िा 

फळािील साखर; ही नदशानदि (polarised) प्रकाश डावीकडे झ कनविे. 
 
liana (liane) महालिा 

नवशषेेकरूि उष्ट्ण कनटबधंाि आढळणारी मोठी काष्ठय क्त्त्त व अनित्य संरििेिी वले; उदा. 
गारदळ, खािक इली, कोंबळ, वाघिखी, इ. 

 
lianous महालिाभ 

महालिेसारखे. 
 
liber (१) मुक्त्ि; (२) अिंवपल्क 

(१) शिेारच्या सारख्या भागाशंी संबधं िसलेले. (२) अिेकदा सूत्रमय असलेला पनरकाष्ठािा 
भाग. 
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liber-fibre (bast-fibre) पणिकाष्ठसूि 

पनरकाष्ठािील लाबंट घिकोनशका. 
 
libriform cell लंबसूि (कोणशका) 

अरंुद, लाबंट व कठीण आवरणािी कोनशका. 
 
Lichens शवैाक वगप; धोंडफुले; शैलेय; लायकेन्स 

शवैल व कवक याचं्या सहिीविाम ळे बिलेल्या सामानयक कायक विस्पिींिा गट. सामान्य भाषेि 
दगडफूल (धोंडफूल) या िाव े मसाल्याि काही प्रकार वापरिाि. त्यािील नभन्न िािींि नभन्न 
प्रकारिे शवैल व कवक यािंी य नि असूि एका परंि  नभन्न िािीि िे घटक नभन्न असिाि. 
िािीिील अिेक व्यक्त्िींि िेि शवैल व कवक असिे. कवक शवैलाला वढूेि टाकिे व शवैलावर 
उपिीनवका करिे; िसेि िे झाडाच्या सालीिूि सकवा खडकावरच्या िरम थरािूि काबसिी व 
अकाबसिी पदाथस शोषिू घेऊि त्यािा शवैलास उपयोग करू देिे. शवैले हा घटक िीलहनरि शवैले 
सकवा हनरि शवैलापंकैी असूि कवक हा घटक धािीकवक सकवा गदाकवकापंैकी असिो. या 
दोन्ही घटकाचं्या परस्पर सबंंधाबद्दल मिभेद आहेि, परंि  त्यािें वगीकरण “धािीशवैाक” आनण 
“गदाशवैाक” या दोि उपवगाि करिाि कारण कवकाला प्राधान्य नदले आहे. 

 
crustose Lichens कवची शैवाक 

पािळ पाप द्र्याप्रमाणे (खपलीसारखे) खडकास सकवा द सऱ्या झाडाच्या खोडास घट्ट निकटूि 
सपाट वाढणारे धोंडफूल; उदा. ग्रानफस. 
 
foliose Lichens पिपरूप (पिाभ) शैवाक 

पािासारखे सपाट व खडकावर सकवा झाडाच्या सालीवर नवरलपणे केसासारख्या म ळािंी निकटूि 
वाढणारे धोंडफूल; उदा. पामेनलया. 
 
fruticose Lichens कु्षपरूप (कु्षपाभ) शैवाक 

फक्त्त्त िळास निकटूि वाढणारे लहाि झ डपाप्रमाणे सकवा शाखाय क्त्त्त पट्टीसारखे नदसणारे 
धोंडफूल. उदा. उन्स्िया; रेिडीयर मॉस (क्त्लॅडोनिया). 

 
Lichenography (Lichenology) शैवाक णवज्ञान 

शवैाक विस्पिीसंबधंीच्या समग्र अभ्यासािी शाखा. 
 
lichenoid शैवाकरूप 

शवैाकाप्रमाणे अिेक लहािमोठे खंड पडलेले (शरीर). 
 
lichenologist शैवाकणवज्ञ 

शवैाक विस्पिीसंबधंीिी नवशषे मानहिी असलेला िज्ञ. 
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lid अणपधान; टोपि; झाकि; णपधानक 

शवेाळींच्या बीि काशयावरिे झाकण; िेपेंथस (कलशपणी) ह्या कीटकभक्षक विस्पिींच्या 
िंबूसारख्या अवयवािे टोपण; परागिनलका बाहेर येण्यापूवी अलग होणारा भाग; पहा 
operculum. 

 
lid cell अणपधान-कोणशका 

अंद ककलशाच्या टोकावरिी कोनशका; याम ळे प्रथम ग्रीवा-मागस बंद राहिो. 
 
life (१) जीवन; (२) जीव; (३) सजीवत्व 

(१) व्यक्त्त्तीच्या आय ष्ट्यािील नक्रया-प्रनिनक्रयािें वणसि. (२) निविंपणािे वैनशष्ट्ट्य दशसनवणाऱ्या 
कोणत्याही कृिीबद्दल िबाबदार असलेला पदाथस (िीवद्रव्य). (३) निविंपणािी लक्षणे 
असण्यािी क्षमिा. 

 
life-cycle जीवनचक्र 

संपूणस िीविािील प्रम ख घटिािंा वि सळािे दाखनवलेला आराखडा. 
 
life-form जीवरूप 

िनमिीच्या पृष्ठभागाच्या संदभाि विस्पिीवरच्या स प्ि कळ्याचं्या स्थािािे निनिि कलेले नििे 
स्वरुप; उदा. अंिवसिस्पिी; अनपविस्पिी; भपूादप; पहा geophyta. 

 
life-history जीवनवृि 

संपूणस िीविािील नभन्न अवस्थािें व कायांिे वणसि. 
 
life-process जीव-प्रणक्रया 

निविंपणािे वैनशष्ट्ट्यनिदशसक अशी अिेक नक्रया-प्रनिनक्रयािंी साखळी; उदा. श्वसि, वृद्धी, 
ियापिय, ऊिा-निर्ममिी, प्रिोत्पादि, इ. 

 
life-span आयुःकाल 

िीविािी कालमयादा; त्यावरूि पडलेली िाव;े उदा. वषाय,ू निवषाय,ू बह वषायू. 
 
light-absorption प्रकाशग्रहि 

बाहेरिा संपूणस नदिप्रकाश व विस्पिीभोविालिा प्रत्यक्ष प्रकाश यािें ग णोत्तर. 
 
light-duration प्रकाशकाल 

प्रकाशाच्या उपन्स्थिीिा काल. 
 
light-energy प्रकाश-ऊजा 

प्रकाशािूि नमळणारे व अन्नपदाथाि साठनविा येण्यासारखे प्रकाशािील शक्त्त्तीिे रूपािंर. 
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light-intensity प्रकाशिीव्रिा 
 
light-meter प्रकाशमापक 

प्रकाशािे रुप्याच्या लवणावरील (लवणािा लेप असलेल्या कागदावरील) रासायनिक 
पनरणामािी िीव्रिा पाहूि मोिमाप करण्यािे उपकरण; पहा actinometer. 

 
light-perception प्रकाशावगम 

प्रकाशािी िाणीव. 
 

ligneous (lignous) काष्ठमय 

लाकडी अंश असलला. 
 
lignicole काष्ठणप्रय 

लाकडावर उगनवणारी (विस्पिी; उदा. काही कवक). 
 
ligniferous काष्ठजनक 

फक्त्त्त लाकूड बिनवणारी, पण फ ले ि प्रसवणारी (फादंी). 
 
lignifications काष्ठीभवन 

कोनशकावरणाि काष्ठीरािा समावशे; याम ळे िे अपायस होऊि प ढे कोनशका मृि होिे व विस्पिीस 
बळकटी येिे. 

 
lignin काष्ठीि; णलस्ग्नन 

कोनशकावरणाि समानवि होऊि काष्ठ (लाकूड) बिवण्यास उपय क्त्त्त असा पदाथस; हा पाणी व 
ईथर याि ि नवरघळणारा पण मद्याकस  व क्षार याि नवरघळणारा असिो. 

 
lignite काष्ठाश्म; णलग्नाइट 

प्रािीि (अश्मीभिू सकवा नशलारूप) काष्ठ. 
 
lignum प्रकाष्ठ 

मध्यत्विेच्या आिील सवस काष्ठािा भाग. 
 
ligular(१) णजस्व्हकासंमुख (२) णजस्व्हकेय 

(१) निन्व्हकासमोरिा (पृष्ठभाग). (२) निन्व्हकेसंबधंी. 
 
Ligulatae णजस्व्हकावंि गट; णलग्युलेटी 

निन्व्हकाय क्त्त्त पािे असलेल्या विस्पिींिा गट; उदा. नसलानििेला, आयसॉएटीस व नसनिलॅनरया 
आनण लेनपडोडेंड्रॉि ह्या प्रािीि विस्पिी. 
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ligulate (१) णजस्व्हकावंि (२) णजस्व्हकाकृणि 

(१) निन्व्हका असलेला [अवयव]; (२) लहाि निभेसारखा नदसणारा; उदा. सूयसफ लािील 
पनरघावरच्या प ष्ट्पकािील प ष्ट्पम क ट. 

 
ligule णजस्व्हका 

लहाि पािळ पट्टीसारखे (निभेसारखे) उपागं; उदा. गविाच्या पात्याच्या िळाशी असलेले; 
नसलानििेला, आयसॉएनटस, ह्या विस्पिीिही आढळिे. 

 
liguliflorous णजस्व्हकापुष्ट्पी 

निन्व्हकाकृिी प ष्ट्पम क ट असलेल्या प ष्ट्पकािंा फ लोरा; उदा. द धळ, सहदेवी; इ. 
 
lilac नीलाभ 

नफकट निळसर रंग सकवा रंग असलेले (फूल); उदा. सिबारा (Persian lilac). 
 
Liliaceae पलाडुं कुल; णलणलएसी 

पलाडं  (कादंा), लसूण, शिावरी, घोटवले, कोरफड, कळलावी, दशसिा, य का, िागीि, इत्यादी 
अिेक उपय क्त्त्त एकदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा समावशे पलाडं  गणाि (नलनलएलीझमध्ये) 
केला िािो. प्रम ख लक्षणे : ओषधीय विस्पिी; भनूमन्स्थि खोड (कंद, दृढकंद, मूलक्षोड); 
पािािील नशरा समािंर; पािे साधी व अिेकदा मूलि; फ लोरे नवनवध; नत्रभागी, नियनमि व 
निसलगी फ लाि सहा केसरदले; ऊध्वसस्थ िीि कप्प्यािंा सकिप ट व त्याि अिेक बीिके; 
मृद फळाि सकवा बोंडाि थोड्या सकवा अिेक सप ष्ट्क नबया. 

 
Liliales पलाडुं गि; णलणलएलीझ 

एकदनलनकि विस्पिींिील या गणाि ज्या क लािंा समावशे केला िािो त्याबद्दल मिभेद आहेि; 
नलनलफ्लोरी या गणाि एगं्लर यािंी ि ंकेसी, नलनलएसी, ॲमानरनलडेसी, डायॉस्कोनरएसी, 
इनरडेसी इत्यादी िऊ क ले घािली होिी; परंि  बेंथमॅ व हूकर यािंी या क लािंी व इिर काहींिी 
(गणािंी), नवभागणी नभन्न श्रेणीि केली. बेसी व हनिन्सि यािंी नलनलएलीझ गणािील क लािंी 
फेरवाटणी केलेली आढळिे; काही क ले (इनरडेलीझमध्ये) केसर गणामध्ये िर काही 
(ॲमानरनलडेलीझमध्ये) म सली गणाि िर काही अििस गणाि व कदली गणाि समानवि केली 
आहेि. पलाडं  क लािा अंिभाव मात्र पलाडं  गणाि आहे. 

 
limb (१) पािे; (२) अवयव 

(१) पाकळीिा पसरट भाग; उदा. मोहरी. ि ळलेल्या (य क्त्त्त) प ष्ट्पम क टािा पसरट भाग. (२) 
सामान्यपणे विस्पिी सकवा प्राणी याचं्या शरीरीिे नवशषे कायसक्षम भाग. 

 
lime stone चुनखडी; चुनखडक 

भािूि यापासूि ि िा बिनविाि. 
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limicolous पंणकल 
निखलाि वाढणारी (विस्पिी); उदा. अळू, कदसळ, कोळसशदा. 

 
limiting cell (heterocyst) मयादक कोणशका 

मयादा घालणारी कोनशका; उदा. िील हनरि शवैले. 
 
limiting factor मयादक घटक; सीमाकंन कािक; सीमा कािक 

अिेक घटकाचं्या साहाय्यािे िालू असलेल्या प्रनक्रयच्या (उदा. वाढ, प्रकाशसशं्लेषण, इ.) 
प्रगिीला प्रथम मयादा घालणारा घटक (उदा. िपमाि, प्रकाश, हविेील काबसि डायॉक्त्साइड, 
आद्रसिा इ). 
 

limnad िडागवासी 
िळ्याि वाढणारी विस्पिी; उदा. सेरॅटोफायलम, हायनड्रला, िायास, इत्यादी; सामान्य भाषेि 
“कें दाळ” सकवा “कें िाल” (पाण्यािील िाळी); क म द (Limnanthemum indicum Thw.). 

 
limnium (lake-formation) िडागी समावास 

लहाि िळ्यािील विस्पिींिा िैसर्मगक सम दाय; पहा community; formation. 
 
limnobion िडागजीव-समुदाय 

गोड्या पाण्याच्या िळ्यािील सिीवािें (प्राणी व विस्पिी) नवनशि सम दाय. 
 
limnobiotic िडागजैव 

िळ्यािील सिीवािें सकवा सिींवासबंंधी. 
 
limnodad लविपंकज 

खाऱ्या दलदलीि वाढणारी विस्पिी; उदा. निवगूर. 
 
limnodophilous पंकणप्रय 

नवशषेिः दलदलीि वाढणारी (विस्पिी); उदा. अळू; पाणकणीस; अंब ली (Limnophila indica 
L.). 

 
limnodophyte पंकवनस्पणि; पंकपादप 

दलदलीि (निखलाि) वाढणारी विस्पिी. 
 
limnology िडागजीवणवज्ञान 

गोड्या पाण्यािील िीवाचं्या मानहिीिी शाखा. 
 
limnophyta िडागपादप 

िळ्याि असणाऱ्या विस्पिींिा गट. 
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Linaceae (Lineae) अिसी कुल; लायनेसी (णलनेसी) 

अिसी (िवस, अळशी), रॅनडओला, ह्यगूोनिया इ. निदनलनकि विस्पिींिे लहाि क ल; यािा 
अंिभाव भाडं गणाि (निरॅनिएलीझमध्ये) केलेला आढळिो. प्रम ख लक्षणे : एकाआड एक साध्या 
पािाचं्या ओषधीय विस्पिी; निसलगी, नियनमि, ४–५ भागी, सबबहीि फ ले; केसरदले ५–२० व 
िळाशी ि ळलेली; ि ळलेल्या २–५ सकिदलाचं्या ऊध्वसस्थ सकिप टािील प्रत्येक कप्प्याि १–२ 
बीिके. बोंड सकवा मृद फळ; बी सप ष्ट्क; पहा Geraniaceae. 

 
line-transect िेिानुछेद 

विश्रीच्या अभ्यासाकनरिा विस्पिींच्या समूहाि एका सरळ रेषेच्या आि बािूस वाढलेल्या 
विस्पिींिी िोंद करण्याकनरिा दोि निनिि सबदूमध्ये काढलेली रेषा. 

 
lineage वंशावळ 

एखाद्या विस्पिीच्या अथवा प्राण्याच्या अिेक पूवसिािंी सकंनलि मानहिी. 
 
linear िेिाकृणि 

रंुदीपेक्षा अिेक पटीिी लाबंी अनधक असलेले; उदा. पाि, पाकळी, इ. 
 
lineate िेिाणंकि 

अिेक बारीक व समािंर रेषा असलेले (फळ, बी, खोड, इ). 
 
linen णलनन 

िागािे कापड. 
 
lingulate णजव्हाकृणि 

निभेसारखे अरंुद, सपाट व लाबंट. 
 
linin प्रकलिंिु 

प्रकलामध्ये सामान्यपणे नदसणारा लाबंट धागा. 
 
link दुवा; कडी 

दोि गटािंा (िािी, वशं, क ल इ.) िोडणारा भाग, व्यक्त्िी सकवा लहािमोठा गट. 
 
linkage अनुबंधन; सहलग्निा 

दोि सकवा अनधक अवैकन्ल्पक िि कािंा िे एकाि रंगसूत्रावर असल्याम ळे माळेिील मण्याप्रमाणे 
असलेले साहियस; पहा crossing over. 

 
linkage group बि-संच; सहलग्न संच 

एका रंगसूत्रावरील अिेक िि कािंा सहसा परस्परापासूि अलग ि होणारा गट. 
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Linnean (Linnaeus’) system णलणनयसची पििी 
कालस  नलनियस या स्वीनडश विस्पनिनवज्ञािे विस्पिींच्या वगीकरणाच्या सोयीकनरिा बिनवलेली, 
म ख्यिः फ लािील केसरदले, त्यािंी संख्या, संघटिा व लाबंी यावंर आनण सकिलाचं्या संख्येवर 
नवशषेिः आधारलेली, सलगप्रधाि व कृनत्रम पद्धिी. यािि निपद िामकरणािा अिंभाव होिो. पहा 
binomial nomenclature. 

 
lip ओष्ठ 

(१) दोि अपूणस भाग पडल्यािे, िोंडाशी साम्य दशसनवणाऱ्या, संविाच्या अथवा प ष्ट्पम क टाच्या 
प्रत्येक भागास ओठ या अथािी संज्ञा. (२) आमराच्या [ऑर्मकड] फ लािील सकवा गोकणाच्या 
प ष्ट्पम क टािील, कीटकास बसण्यास सोयीिी अशी मोठी पसरट पाकळी. 

 
lipase वसाभेदक; लायपेज 

मेदय क्त्त्त (ओषट) पदाथािे रूपािंर (रासायनिक अपघटि) घडनवणारे काबसिी निदेशक; 
िेलनबयािं हे आढळिे; पहा enzyme. 

 
lipogenesis वसाजनन 

वसा (मेद, न्स्िग्ध पदाथस) निमाण होण्यािी रासायनिक प्रनक्रया; ही पनरकलाि काबसिी 
निदेशकाचं्या साहाय्यािे घडूि येिे. 

 
lipoid वसाभ; मेदाभ; णलपॉईड 

विस्पिींच्या प्राकलाि आढळणारा ओषट पदाथस. 
 
lipoxeny आश्रयत्याग 

एखाद्या िीवोपिीवी विस्पिीिे आपली आश्रय देणारी विस्पिी सोडूि अलग होणे व पूवससंनिि 
अन्नावर प ढील नवकास स्विंत्रपणे िालू ठेवणे, हा प्रकार; उदा. अगसटिी िालाश्म अवस्था; पहा 
sclerotium. 

 
lipped (labiate) ओष्ठवंि; ओष्ठी 

ओठासारखे स्वरूप असलेला (उदा. संविस, प ष्ट्पम क ट); ओठ असलेला अवयव. 
 
list-quadrat चौकोन-उपस्स्र्िी 

नवनशि मापाच्या िौकोिी िागेि निसगसिः आढळलेल्या विस्पिींिी िोंद (यादी); पहा quadrat. 
 
lithocarp फलाश्म 

भसू्िराि आढळलेले प्रािीि व अश्मीभिू फळ. 
 
lithophilous(saxicolous) णशलारुह 

व्यवहारिः नशलानप्रय व नशलारुह याि फरक िाही. 
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lithophilus णशलाणप्रय 

खडकावर वाढूि िगणारी; उदा. शवैाकापंकैी काही विस्पिी. 
 
lithophilus formation णशलासमावास 

खडकावर वाढूि नवनशि संरििा, आकार इत्यादी दशसनवणाऱ्या विस्पिींिा िैसर्मगक सम दाय. 
 
lithophyl पिाश्म 

प्रािीि अश्मीभिू पािे; उदा. पेकोपे्टनरस,स्फेिोफायलम, इ. 
 
lithophyte शैलपादप; णशलापादप 

खडकावर सकवा खडकामधूि वाढलेली विस्पिी; उदा. शवैाक; काही शवेाळी. 
 
lithospermous णशलाबीजी 

दगडासारखे कठीण बीि असलेले; उदा. खारीक. 
 
lithoxyle काष्ठाश्म 

भसू्िराि आढळणारे अश्मीभिू लाकूड. 
 
littoral (littoralis) सागििटविी; िटीय 

सम द्रनकिाऱ्यावर पण पाण्याच्या िळाशी सकवा पाण्यावर (वाढणारी विस्पिी); भरिींच्या 
सीमेपासूि आि सम द्राकडे स मारे २०० मीटरपयंि अिंरावरच्या प्रदेशाि, प्रकाश व लाटाचं्या 
अमलाखाली; उदा. स ंद्री िादं (Heritiera littoralis Ait.). 

 
littoral vegetation वेला वनश्री; सागििटविी वनश्री 

सम द्रनकिाऱ्यावर निसगसिः आढळणाऱ्या सवस विस्पिी. 
 
livens (livid) िक्षाविी; िाखी; धूसि 

नशशाच्या रंगािे; नफकट करडे. 
 
Liverworts (Hepaticae) यकृिका; णलव्हिवट् सप 

शवेाळी नवभागािील सापेक्षिः साध्या विस्पिी; पहा Hepaticae; Bryophyta. 
 
Ilano िृिके्षि; लानो 

विेेझ एलामधील फारशी झाडे िसलेला प्रशस्ि गविाळ प्रदेश (समावास); पहा savannah. 
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loam णचकि मािी; णचक्कि मृदा 
 
loamy दुमट; णचकि 

फार बारीक कणािंी, पाणी शोषिू िे धरूि ठेवणारी कनललस्वरूप, स कल्यावर कडक बिणारी 
(िमीि, मािी); यामध्ये क िट िीवावशषे असल्यािे ही िमीि स पीक असिे व बारीक रेिी फार 
कमी प्रमाणाि असिे. 

 
lobate (lobose) खंडयुक्त्ि; खंणडि; पाणलयुक्त्ि 

खंड पडलेले; नवभागलेले; उदा. विभेंडीिे (Urena lobata L.) पाि; कापसािे पाि. 
 
lobe खंड; पाणल 

कोणत्याही पूणसपणे ि नवभागलेल्या अवयवािा एक नवभाग; उदा. पािे, प ष्ट्पम क ट, सकिल् क फळ 
इ. 

 
lobelet (lobule, lobulus) खंणडका; पाणलका 

लहाि खंड; खंडाच्या प िर्मवभागणीिे बिलेला. 
 
lobulate (lobular) खंणडकीय 

दोिदा नवभागल्यािे लहाि खंड असलेले (पाि). 
 
lobule खंणडका 

लहाि खंड. 
 
local (localized) स्र्ाणनक 

नवनशि मयानदि के्षत्राि आढळणारे (पसरलेले). 
 
locality स्र्ान; णठकाि 

एखाद्या विस्पिीिा आढळ दशसनवणारे नठकाण, सकवा निच्या स्थािाबद्दल निनिि मानहिी (निल्हा, 
घाट, िाल का, शहर, टेकडी, िदी इ); पादपसम दाय सकवा संगिी यािें भौगोनलक स्थाि. 

 
locelus लघुपुटक 

लहाि कप्पा; उदा. परागकोशाच्या एका खंडािील (परागकोटर) दोन्हीपकैी प्रत्येक कप्पा; पहा 
anther. 

 
locomotion चलन; स्र्ानािंि; गमन 

एखाद्या सूक्ष्म विस्पिीिे सकवा स ट्या अवयवािें (बीि क, गंि क, इ.) अथवा कोनशकेिील स ट्या 
भागािे (हनरिकण , प्रकल, इ.) स्थलािंर; उदा. काही शवैले, कवक व त्याचं्या प्रिोत्पादक 
कोनशका. 
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locular पुटणकि 

कप्पे (पोकळ्या) असलेला; उदा. सकिप ट, परागकोश. 
 
locular, uni एकपुटणकि 

एकि कप्पा असलेले; उदा. सूयसफूल व पपईिा सकिप ट. 
 

bilocular णिपुटणकि 

दोि कप्पे असलेले; उदा. क टकी, अड ळसा व मोहरीिा सकिप ट. 
 
trilocular णिपुटणकि 

िीि कप्प्यािंा; उदा. पलाडं  क लािील विस्पिींिा सकिप ट; कड सिि (Corchorus trilocularis 
L.). 

 
locule पुटक 

पहा loculus. 
 
loculicidal dehiscence पुटक-स्फुटन 

कप्प्याच्या बािूिे फ टण्यािी प्रनक्रया; उदा. भेंडीिे बोंड. 
 
loculicidally dehiscent पुटक-स्फुटनशील 

कप्प्याच्या बािूिे िडकण्यािी क्षमिा असलेले (फळ); उदा. कापूस, िामण, बोंडारा. 
 
loculus (locule) पुटक; कप्पा 

परागकोश सकवा सकिप ट यािंील पोकळी. 
 
locus स्र्ान 

रंगसूत्रािील नवनशि िि कािी िागा; पहा hilum. 
 
lodicules लघुिुि; िुिक 

गविाचं्या कनणशकािील फ लाचं्या िळाशी असलेले खवल्यासारखे उपागं. 
 
loess वायुधूळ 

वाऱ्यािे पसरनवलेली व विस्पिींिी धरूि एकनत्रि केलेली धूळ. 
 
Loganiaceae कंुचल (कुचला) कुल; लोगॅणनएसी 

क ं िल (कािरा), निमसळी, पपीटा, कािरवले व ित्सम इिर निदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा 
अंिभाव बेंथमॅ व हूकर यािंी नकराईि गणाि (िेन्न्शएिेलीझ) केला असूि हनिन्सि यािंी 
लोगनॅिएलीझ या गणाि केला आहे; प्रम ख लक्षणे : समोरासमोर सकवा वि सळाकार व साधी आनण 
उपपणे असलेली पािे, वृक्ष, क्ष पे, ओषधी व लिा; छदे व छदके असलेली, नियनमि, निसलगी, ४–
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५ भागी फ ले; दोि ि ळलेल्या सकिदलाचं्या ऊध्वसस्थ सकिप टाि एक सकवा दोि कप्पे व अिेक 
बीिके; मृद फळाि सकवा बोंडाि सप ष्ट्क नबया. 

 
loma शिद शािल; लोमा 

पेरू देशािील, नहवाळ्याि ध क्त्यािे नभिलेल्या िनमिीवर वाढणारा गविाळ प्रदेश; िृणसंघािािा 
एक प्रकार; पहा steppe. 
 

lomentaceous मालालशबाधािी; मालालशबाकृणि 

माळेसारख्या शेंगाप्रमाणे; िशा शेंगा असलेले. 
 
lomentum (loment) मालालशबा 

मण्याचं्या माळेप्रमाणे नदसणारे व पक्व झाल्यावर अिेक स ट्या मण्यासारखे एकबीिी ि कडे 
साधं्यािूि अलग करणारे सशबा प्रकारिे फळ; उदा. बाभळू, लािाळू इ. पहा legume. 
 

long-day plant दीघपणदन पादप 

बारा िासापेक्षा अनधक मोठ्या नदवसािील प्रकाशाच्या प्रभावािे फ लणारी विस्पिी; उदा. म ळा, 
लेटू्यस; इ. पहा photoperiodismि short-day plant. 

 
longiflorous लंबपुष्ट्पी 

लाबंट फ ले असलेले; उदा,बाडंगूळ (Loranthus longiflorous Desr.). 
 
longistaminate दीघपकेसिी 

लाबं केसरदलािें व बह धा वाऱ्याकडूि परागण होणारे (फूल); उदा. गविे. 
 
longitudinal section अनुदैघ्यप (अन्वायम) छेद; अनुलंब छेद 

उभा छेद; वस्िूच्या लाबंीस समािंर रेषेि असलेला छेद.“उत्छेद” असे सनंक्षप्ि रूप. 
 
long shoot दीघप प्रिोह 

अमयाद वाढणारा अक्ष व त्यावरील पल्लव. 
 
longus (long) दीघप 

लाबंट; उदा. हळद (Curcuma longa L.); सपपळी (Piper longum L.) 
 
loose णविल; णशणर्ल 

नवरळ संरििा असलेले (ऊिक, फ लोरा). 
 
loose inflorescence णविल पुष्ट्पबंध 

नवरळ शाखाय क्त्त्त फ लोरा; उदा. पनरमिंरी; वल्लरी. 
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loose soil णविल मृदा 
भ सभ शीि (नशनथल) िमीि. 

 
loose tissue णविलोिक 

हवामागस सकवा पोकळ्या असलेला कोनशकासमूह; उदा. Spongy tissue; aerenchyma. 
 
Loranthaceae बंदाक कुल; लोिरेँ्सी 

बाडंगूळ (बंदाक), हाडमोड व ित्सम निदनलनकि विस्पिींिे लहाि क ल. यािा अिंभाव िंदि 
गणाि (सँटॅलेलीझमध्ये) करिाि. प्रम ख लक्षणे : काष्ठमय अधसवट िीवोपिीवी; रूपािंनरि म ळे 
(शोषक); पािे असिाि (लोरथँस) सकवा िसिाि (न्व्हस्कम); बह धा नियनमि, २–३ भागी, 
समपनरदली, निसलगी सकवा एकसलगी फ ले; सकिप टाि एक कप्पा व त्याि बीिकाधािी व बींिक 
असा भेद िसिो. सप ष्ट्क बीिाभोविी निकट मगि. बाडंग ळे (लोरथँस व न्व्हस्कम या वशंािील) 
बह धा आंबा, सिब इत्यादीं वृक्षावर आढळिाि. 

 
lorate (loriform) पट्टाकृणि 

सपाट, लाबं व िाड नफिीप्रमाणे (पाि); उदा. क मूर, झेनफर नलली. 
 
lucens (lucid) चकचकीि 

उपत्विेम ळे सकवा ग ळग ळीिपणाम ळे िमकणारा; उदा. पािे सकवा काही खोडे यािंा पषृ्ठभाग. 
 
lumen वेज; पोकळी 

िट सकवा सभि यािंी वढेलेली लहाि पोकळी; िळीिे िार सकवा कोनशकेिील पोकळी. 
 
lunar चादं्र 

िंद्रासंबधंी; िंद्रावरील. 
 
lunate अधपचंद्राकृणि 

िंद्रकोरीप्रमाणे; अध्या िदं्राप्रमाणे; उदा. काही पािािें सकवा नबयािें आकार; Passiflora lunata L. 
या कृष्ट्णकमळाच्या एका िािीिे पाि. 

 
lunulate नखचंद्राकृणि 

लहाि अधस गोलकाप्रमाणे; उदा. एका िेिािे (Adiantum lunulatum Burm.) पाि. 
 
lurid लपगट णपवळट; िपणकिी 
 
luteolus णपवळट 

नफकट नपवळे; उदा. Colchicum luteum. 
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luteous णपवळे जदप 
उदा. Gentiana lutea L. याच्या फ लािंा रंग. 

 
Lycoperdales भूकंदुक गि; लायकोपडेलीझ 

सत्यगदाकवक (य बेनसडी) उपवगािील एक गण. या गणािील कवकािें शरीर िेंडूसारखे 
(भकंूद क), िारकासारखे, पक्ष्याचं्या घरट्यासारखे (िीडकवक), पूनिकवक सकवा द गंधी द्रव्याि 
रूपािंर होणारे कवक (न्स्टंकहॉिस फंिाय) इत्यादीसारखे व बह धा िनमिीवर असिे; 
गदाबीि ककोशाि आडपडदे िसूि सवस बीि ककोश अंनिम शरीराि असिाि; काहींमध्ये बाहेरील 
वधं्य ऊिकािंा बािूस करूि गदाबीि के बाहेर येिाि. पहा Eubasidii: Basidiomycetes. 

 
Lycopodiinae (Club-mosses; Lepidophyta) मुद्गल शेवाळी वगप; लायकोपोडीनी; लेणपडोफायटा 

िेिाभ पादपाचं्या (टेनरडोफायटा) िार वगापैकी एक; याि पाि गण आहेि : लायकोपोनडएलीझ, 
नसलानििेलेलीझ, लेनपडोडेंडे्रलीझ, लेनपडोकापलेीझ व आयसॉएटेलीझ. म द्गलाच्या (गदेच्या) 
आकारािे शकूं व काहींि शवेाळीसारखी पािे यावरूि ‘म द्गल शवेाळी’ हे िाव. काही िािी 
प्रािीि म्हणूि िीवाश्मरूपािि व इिर अिेक नवद्यमाि विश्रीि आढळिाि. बीि कधारी नपढी 
प्रम ख व निला मूळ, खोड, व बह धा लहाि पािे एकाआड एक असिाि; रंभ नवनवध; पणसनववरािंा 
अभाव; बीि ककोश अक्षसंम ख (पािाचं्या सकवा ित्सम उपागंाचं्या िळाशी) व एक; पािे कधी 
निन्व्हकाविं; कधी मोठी व समोरासमोर; काहींि दोि प्रकारिे बीि ककोश; गंि कधारी नपढी 
बह धा ऱ्हनसि; रेि काशये, व अंद ककलश, काहींि ऱ्हास पावलेल्या स्वरूपाि; फलि पाण्यािारे 
होिे. काही शास्त्रज्ञ िेिाभ पादपाचं्या नवभागाि लायकोपोनडएलीझ हा एक गण म्हणूि समानवि 
करूि त्याि वरील गण क लस्वरूपाि ठेविाि. लायकोपोनडएसी क लाि लायकोपोनडयम व 
फायलोग्लॉसम हे दोिि वशं नवद्यमाि विस्पिीि आढळिाि. लायकोपोनडयम याच्या हनरणाच्या 
सशगासारख्या शकं य क्त्त्त भागाम ळे त्याला ‘मृगशृगंशवेाळ’ (Staghorn Moss) म्हणिाि. 

 
Lycopsida लायकोस्प्सडा 

िेफे्र या शास्त्रज्ञाच्या मिाप्रमाणे लायपोनडएलीझ व सायलोफायटेलीझ या गणािंा समावशे 
असलेला गट. िेिाभ पादपापंैकी ज्यामध्ये रंभाि पणसनववरािंा अभाव असिो अशा सवांिा 
(लायकोपोडीिी, एनक्वसीटीिी व सायलोफायटीिी) समावशे असलेला गट. पहा Pteropsida, 
Sphenopsida. 

 
lyrate वीिाकृणि 

वीणेच्या आकारािे; टोकासं मोठे खंड व खाली लहाि अपूणस खंडे असलेले; (उदा. पाि; गंगोत्री 
Cyathocline lyrata Cass.) 

 
lysigenous नाशोद् भूि 

विस्पिींच्या शरीराि कोनशकाचं्या िाशाम ळे बिलेली (पोकळी, िनलका, हवामागस इ.); पहा 
schizogenous. 
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Lythraceae धािकी (धायटी) कुल; णलथे्रसी 
धािकी (धायटी), मेंदी, बोंडारा, िामण इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा अंिभाव 
िंब ल गणाि (नमटेलीझ; नमर्मटफ्लोरी) करिाि; िथानप हनिन्सि यािंी धािकी गण (नलिेलींझ) 
या स्विंत्र गणाि धािकी क लासह,दानडम क ल व शृगंाटक क ल यािंाही समावशे केला आहे. 
पूवीच्या िंब ल गणाि िंब ल क ल, कादंल क ल, शृगंाटक क ल, धािकी क ल, दानडम क ल व 
अि सि क ल ही पाि समानवि होिी. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष, क्ष पे व ओषधी; साधी समोरासमोर पािे; 
निसलगी, नियनमि सकवा एकसमात्र, ४–६ भागी फ ले; पाकळ्या क्वनिि िसिाि; केसरदले 
कमीिास्ि संख्येिे संविस-िनलकेवर आधारलेली; िीि ऊध्वसस्थ सकिदलाचं्या सकिप टाि २–६ 
कप्पे व त्याि अिेक बीिके; बोडािं अप ष्ट्क नबया. मेंदीिी पािे रंगाबद्दल व फ ले “नहिा” 
अत्तराबद्दल प्रनसद्ध असल्याम ळे या क लाला मेंदी (सकवा मेहेंदी) क ल असेही म्हणिाि; पहा 
Myrtales. 
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M 
 
mace (१) जायपिी (२) गदा; मुद्गल 

(१) िायफळाच्या बीिावरिे एक िाडसर व अपूणस आच्छादि; पहा aril. (२) सामान्य भाषेिील 
अथस; वते्र. 

 
maceration णवमज्जन; णभजवि 

पाण्याि नभिविू सकवा रासायनिक द्रव्यािंा संस्कार करूि वस्िूला मऊपणा आणण्यािी प्रनक्रया; 
ह्यापासूि अकस  काढणे, आंबवणे, इत्यादी प्रनक्रया प ढे िालू ठेविा येिाि. 

 
macrandrous (१) दीघप पंु-िंिुवंि; (२) दीघपपुष्ट्पी 

(१) रेि कनिर्ममिी करणारा नित्य लाबं सकवा मोठा िंिू असलेली विस्पिींिी िािी सकवा िशा 
िंिंूच्या साहाय्यािे लैं नगक प्रिोत्पनत्त; उदा. ईडोगोनियम शवैल. पहा nanandrous. (२) लाबंट 
फ लािंा प्रकार. 

 
Macrandrospore गुरु पंु-बीजुक 

दोि बीि क-प्रकारापंैकी िर–(प –ं) गंि कधारी निमाण करणारे बीि क; पहा spore. 
 
Macro- (mega-) दीघप-; गुरु-; बृहत् 

लाबंटपणा सकवा मोठा आकार दशसनवणारा उपसगस. 
 
Macrocladous दीघपशाखी 

लाबंट फादं्या असलेली विस्पिी. 
 
Macroconidium गुरु-णवबीजुक 

िीवििक्रािील दोि नवबीि कापंैकी मोठे; पहा conidium. 
 
Macrocyst गुरुकोष्ठ 

मोठ्या आकारािे कवि; पहा cyst. 
 
Macrofungus गुरुकवक; बृहत्कवक 

मोठ्या आकारािे कवक. 
 
Macrogamete (megagamete) गुरुगंिुक; स्त्रीयुग्मक 

दोि प्रिोत्पादक कोनशकापंकैी मोठी (बह धा स्त्रीसलगी). 
 
Macrogametophyte गुरुगंिुकधािी 

मोठी गंि के (बह धा स्त्रीसलगी) बिनवणारी िीवििक्रािील अवस्था; पहा gametophyte. 
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Macrogonidium गुरुबीजुक 

दोन्हीपैकी मोठे बीि क; पहा spore. 
 
Macronucleus गुरुप्रकल 

एका कोनशकेिील दोि प्रकलापैकी मोठे प्रकल. 
 
Macrophyllous गुरुपिी; बृहत्पिी 

मोठ्या पािािी (िािी सकवा विस्पिी); उदा. काही िेिे; सदडा (Leea macrophylla Roxb.); 
घोटवले (Smilax macrophylla Roxb.). 

 
Macrophyte दीघपदेही वनस्पणि; गुरुपादप 

लाबंट सकवा मोठ्या शरीरािी विस्पिी. 
 

Macrophytoplankton गुरुपादप-प्लवक 

पाण्याि िरंगणाऱ्या मोठ्या विस्पिींिा समूह; उदा. गोंडाळ, ऑटेनलया, क म द, पोटॅमोिेटॉि, 
हायनड्रला, िायास, साल् व्हीनिया, ॲझोला, इ. 
 

Macrosclereide गुरुकठक 

लंबगोल, बोथट टोकािी व िाड आवरणािी कठीण कोनशका. पहा sclerenchyma. 
 

Macroscopic स्रू्लमानीय; नेिदशी; दृणष्टगोचि 

सहि साध्या डोळ्यािंी नदसणारे; सूक्ष्म िसलेले. 
 

Macrosporangiate गुरुबीजुककोणशक 
ग रुबीि ककोश असणारे (पाि; विस्पिी). 
 

Macrosporangium गुरुबीजुककोश 
ग रुबीि के बिविू प ढे िी म क्त्त्त करणारा नपशवीसारखा अवयव; उदा. नसलानििेला, 
आयसॉएनटस; बीिक; पहा ovule. 
 

Macrospore गुरुबीजुक 
निनलंग पद्धिीिे बिलेला प्रिोत्पादक व एककोनशक सूक्ष्म भाग; यापासूि स्त्री-गंि कधारी व स्त्री–
गंि के बििाि; पहा embryo–sac. 
 

Macrosporophyll गुरुबीजुकपिप 
ग रुबीि ककोश (व त्यािील ग रुबीि के) बिनवणारे पाि अथवा ित्सम अवयव (उपागं); पहा 
carpel. 
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Macrostylous दीघपलकजली 
लाबं सकिल असलेले; उदा. फूल. 

 
Macro thermophilous दीघोष्ट्ििाणप्रय 

उष्ट्ण प्रदेशािील (विस्पिी). 
 
Macrozoospore गुरुचिबीजुक 

हालिाल करणारे द सरे मोठे बीि क. 
 
macula (१) खाि; (२) लबदु; णठपका; (३) गुणलका 

(१) विस्पिीवर आढळणारी लहाि व उथळ खाि. (२) काही विस्पिींच्या अवयवावंर 
आढळणारा रंगीि नठपका. (३) बारीक फोड (गाठ). 

 
maculatus (spotted) णठपकेदाि; लबदुयुक्त्ि 

नठपके असलेले; उदा. आवरण (फळािे, व बीिािे), सकवा खोडािी साल, इ. 
 
maculose णठपकेदाि 

 
magnification णववधपन; णवस्िािि 

नवस्िार; वाढनवलेले आकार व आकारमाि. 
 
magnifier णववधपक; णवस्िािक 

आकार व आकारमाि वाढविू दाखनवणारे (सभग). 
 
magnifying power णववधपनक्षमिा 

नववधसकािे (वाढ करूि दाखनवण्यािे) सामर्थयस. 
 
Magnoliaceae चंपक कुल; मॅग्नोणलएसी 

सोििाफा, कवठी िाफा, ट नलप वृक्ष इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे प्रारंनभक क ल. यािा 
अंिभाव मोरवले गणाि (रॅिेलीझ) करिाि. हनिन्सि यािंी िंपक गण (मगॅ्िोनलएलीझ) या 
स्विंत्र गटाि केला आहे. प्रम ख लक्षणे : वृक्ष, क्ष पे व लिा; िैलमागसय क्त्त्त; साधी सोपपणस पािे; 
निसलगी सकवा एकसलगी, अवसकि, एकाकी, फ ले टोकास सकवा पािाचं्या बगलेि असिाि; 
प ष्ट्पदले स टी; पनरदले मंडनलि सकवा सर्मपल; केसरदले व सकिदले अिेक व सर्मपल; मृद फळ, 
सपक्षफळ सकवा पेनटकाफळ; नबया सप ष्ट्क. 

 
main vein प्रधान णसिा; मध्यशीि 

 
malacogamy मृदुकाय युणि 

गोगलगायीसारख्या मृद काय प्राण्यािंी घडनवलेले फलि; उदा. गोंडाळ, अळूच्या काही िािी. 



 अनुक्रमणिका 

malacoid पाच्छल; श्लेष्ट्मल; बुळबुळीि; श्लेष्ट्माभ 

 
malacophilous मृदूकायणप्रय; मृदूकायपिाणगि 

मृद कायािंारे (गोगलगायीसारख्या मृद  शरीराच्या प्राण्याकंडूि) परागण वा फलि घडविू 
आणणारी (विस्पिी). 

 
malacophyllous मृदुपिी; िसाळपानी; मासंलपिी 

मऊ अथवा रसाळ पािािी (विस्पिी). उदा. घोळ, कोरफड, इ. 
 
malacophyllous leaf मृदुपिप; मासंलपिप; िसाळ पान 

 
male पंु–; नि 

प सल्लगवािक उपसगस (सकवा नवशषेण) उदा. प –ंगंि क. 
 
male cell पंु-कोणशका 

प्रिोत्पादक िर कोनशका. 
 
male cone पंु-शंकु 

फक्त्त्त केसरदले (लघ बीि कपणे) असलेला शकूं. 
उदा. सायकस; निल. पहा cone. 

 
male floret पंु-पुष्ट्पक 

सूयसफ लाच्या फ लोऱ्यािील सकवा काही गविाचं्या कनणशकािील (उदा. मका) फक्त्त्त केसरदले 
फलिक्षम असलेले लहाि फूल. 

 
male flower पंु-पुष्ट्प; नि-पुष्ट्प; केसिपुष्ट्प 

फक्त्त्त कायसक्षम केसरदले असलेले फूल; उदा. पपई, एरंड, इ. 
 
male gamete पंु-गंिुक; पंु-युग्मक 

प्रिोत्पादक िर कोनशका; रेि क. 
 
male gametophyte पंु-गंिुकधािी 

फक्त्त्त रेि काशय (प -ंगंि काशय ) धारण करणारी एक ग नणि नपढी; पहा antheridium, haploid. 
 
male nucleus पंु-प्रकल 

प -ंगंि कािे कायस करणारा अथवा प्रनिनिनधत्व करणारा कोनशकेिील प्रकल; पहा nucleus. 
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malformation णवकृणि 

अनित्य अवयव सकवा ित्सम आनण अकायसक्षम संरििा प्रकार; उदा. पािावर येणाऱ्या गाठी; अब सद, 
ग ल्म इ. 

 
Malpighiaceae माधवी कुल; मास्ल्पणघएसी. 

बागेिील शोनभविं माधवी लिा (मध मालिी), लाल बोर, गान्ल्फनमया इत्यादी निदनलनकि 
फ लझाडािें एक मोठे क ल; यािा अंिभाव भाडं गणाि (निरॅनिएलीझमध्ये) करिाि; हनिन्सि 
यािंी मान्ल्पनघएलीझमध्ये (माधवी गणाि) केला आहे. प्रम ख लक्षणे; लहाि वृक्ष, झ डपे व 
महालिा (अिंरसििा अनित्य). पािे साधी, सोपपणस, बह धा समोरासमोर, अिेकािं प्रसपडय क्त्त्त 
नठपके असलेली; नवनशि प्रकारिे शानखि केस सवसत्र; एकसमात्र, निसलगी, पंिभागी फ ले; बह धा 
१० केसर दलािंी दोि मडंले िळाशी एका वि सळाि ि ळलेली; पाकळ्या पाि, स ट्या; िीि 
ऊध्वसस्थ ि ळलेल्या सकिदलाचं्या संय क्त्त्त सकिप टाि िीि कप्पे व प्रत्येकाि एक बीिक; िीि 
फलाशं होऊि फ टणारे श ष्ट्क (पानलभेदी) फळ; अिेकदा पंखय क्त्त्त कृत्स्िफल; बी अप ष्ट्क. 

 
maltase (maltin) माल्टेज (मास्ल्टन) 

रुिणाऱ्या शकूधान्याि आढळणारे व सनंिि पदाथांिे रासायनिक रूपािंर घडनवणारे नविंिक 
(काबसिी निदेशक). डायास्टेिपेक्षा हे अनधक नक्रयाशील असूि माल्टोि शकस रेिे रूपािंर दोि 
ग्लूकोिच्या रेणूिं करिे. 

 
Malvaceae भेंडी कुल; कापास कुल; माल्व्हेसी 

भेंडी, म द्रा, िपा (िास्वदं), कापूस (िूल), पारोसा (पानरस) सपपळ, अंबाडी इत्यादी निदनलनकि 
विस्पिींिे क ल. शाल्मली (लाल सावर), द नरयि, सफेि सावर, गोरख सिि, इत्यादींिा अंिभाव 
पूवी याि क लाि करीि, परंि  त्यािें एक स्विंत्र क ल शाल्मली क ल (बॉम्बॅकेसी) हल्ली केले आहे 
(हनिन्सि). दोन्ही क ले भेंडी गणाि (कापास गणाि; माल् व्हेलीझमध्ये) समानवि आहेि. 
यानशवाय म िक ं द क ल (स्टक्त्य सनलएसी) व परूषक क ल (नटनलएसी) इत्यादीही त्याि गणाि 
आहेि. माल्व्हेसी क लािी प्रम ख लक्षणे : शरीरावर िारकाकृिी केस असलेले वृक्ष, क्ष पे व ओषधी; 
साधी सोपपणस, एकाआड एक पािे; फ ले बह धा एकाकी, पािाचं्या बगलेि, निसलगी, नियनमि, 
सच्छदक व अवसकि; संदले पाि व ि ळलेली; पाकळ्या पाि व िळाशी केसर-िनलकेशी 
निकटलेली; केसरदलाच्या िळीिूि सकिल वाढि िाऊि िंिर सकिल्क पसरिे. परागकोशाि 
एक कप्पा; बह धा पाि ऊध्वसस्थ सकिदलाचं्या सकिप टाि अिेक कप्पे व प्रत्येकाि एक सकवा 
अिेक बीिके; फळ म नद्रका सकवा बोंड; इिर विस्पिी : नििी कंदील, बला, निकणा, ि पकडी, 
ग लखेरा, रािभेंडी, विभेंडी, इ. इ. 

 
mamiform (mamillar, mamillate) स्िनाभ 

स्ििासारख्या आकारािे (फळ; उदा. ममेॅ ॲपल: Mammee apple; Mammea americana L.). 
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mamilliform स्िनाग्राभ; लपणडकाभ 

स्ििासारख्या उंिवट्यावरील टोकाप्रमाणे; उदा. अळूच्या पािावरील मखमलीसारख्या पृष्ठावर 
(अनपत्विेवर) असलेल्या कोनशकावरणािे उंिवटे; काही फ लावरील अनपत्विा याि प्रकारच्या 
कोनशकािंी असल्यािे त्यावर पाणी नटकूि ि राहिा गळूि िािे. 

 
mangrove plant कच्छपादप; समुद्रिटीय वनस्पणि 

खाऱ्या दलदलीि वाढणारे व नवनशि लक्षणािंी (आधारम ळे, श्वसिम ळे, अपत्यििि, निवट पािे 
इ.) ओळखले िाणारे झ डूप सकवा लहाि वृक्ष; उदा. कादंळ, निप्पी, निवार इ. 

 
manna मान्ना शकप िा 

िूलीरा (सेल्य लोि) पासूि बिलेली, नवनशि साखर असलेला काही विस्पिींिा घिीभिू पाझर; 
उदा. फॅ्रन्क्त्सिस. 

 
mantle प्राविि 

पहा tapetal layer. 
 
manubrium पोयिळ 

पोयीिा (महाछदािा) लाबंट िळभाग; पहा handle cell. 
 
manure खि 

विस्पिींिा अन्न या दृिीिे उपय क्त्त्त होणारे काबसिी सकवा अकाबसिी पदाथस; उदा. वर खिे, िोर 
खिे, नमश्र खिे, कंपोस्ट, क िकट िैव पदाथस. 

 
manuring खि घालिे; खिाविी 
 
maqui मॅकी 

बव्हंशी सदैव नहरव्या राहणाऱ्या झ डपािंी घिदाट विश्री; ही संज्ञा कोर्मसकािील आहे. 
 
Marantaceae आिाट कुल; मॅिॅन्टेसी 

आरारूट, टोपीिाबं ूइत्यादी एकदनलनकि विस्पिींिे (फ लझाडािें) क ल; यािा समावशे कदली 
गणाि करिाि; पहा Scitamineae. 

 
Marattiaceae मॅिॅणट्टएसी 

िेिापंैकी स्थूलबीि ककोशी उपवगािील व मरॅॅनट्टएलीझ गणािील एकमेव क ल; ॲन्न्िऑपे्टनरस, 
मरॅॅनट्टया, डॅनिया व कौलफ नसया इत्यादी वशं याि अंिभूसि आहेि. प्रम ख लक्षणे : िाडिूड, स . १ 
मीटरपेक्षा लहाि व फादं्या िसलेल्या खोडावर मोठी, सोपपणस, अवसंवनलि नपसासारखी 
नवभागलेली संय क्त्त्त पािे; प्रत्येक पािाच्या िळाशी एक सकवा दोि म ळे; पािावंर खालच्या बािूस 
नशरावंर अिेक बीि ककोशािें प ंि; बीि ककोश प्रारंनभक (िाड आवरण, अिेक बीि के व नवकास 
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अिेक कोनशकापंासूि झालेला); िे कधी स टे िरी कधी ि ळूि वाढलेले; सवस बीि के सारखी; 
गंि कधारी नपढी निसलगी, मोठी व बह वषाय;ू पहा Filicinae, Eusporangiatae. 
 

marcescent अवधी अपािी 
कोमेिलेला पण ि गळिा झाडावर राहणारा (अवयव). 

 
margin धािा; कडा; णकनाि 

पािे, उपपणे,संदले, प्रदले यासारख्या सपाट अवयवािंी नकिार; शरीरािी सीमारेषा. 
 
marginal धािास्स्र्ि; सीमाणंिक 

अवयवाचं्या कडेिे असणारे; प्रत्यक्ष कडावंर सकवा कडाखंाली असणारे (दाि, बीिके, 
बीि ककोश, प्रसपड, केस, काटे, प ंित्राण इत्यादी अवयव; उपागें). 

 
marginicidal धािाणभदुि 

सकिदलाच्या नकिारीवर (सकिप टाच्या नशवणीवर) होणारा (स्फोट=फळािे िडकणे); उदा. 
वाटाणा, 

 
maritimus (maritime) समुद्री; सागिी; समुद्रवासी 

सम द्रासंबधंी अथवा सम द्रिीरावरिे; सम द्रािवळ असणारे. 
 
marking अकंन 

कोनशकावरणावर आढळणारे अिेक प्रकारिे िाडीिे प्रकार; उदा. वलयाकार, सर्मपल इ. 
 
marsh-formation पंक-समावास 

दलदलीि (पाणथळ) िागी वाढणाऱ्या विस्पिींिा िैसर्मगक सम दाय. 
 
Marsiliaceae मार्धसणलएसी 

िलिेिे या िेिाचं्या गटाि पूवी अंिभूसि केलेले एक क ल; याि फक्त्त्त मार्मसनलया, नपल्य लॅनरया व 
रेग्िेनलनडयम हे िीि वशं असूि हल्ली या क लािा अंिभाव िि बीि ककोनशक िेिाचं्या उपवगाि 
करिाि. बीि ककोश दोि प्रकारिे (लघ  व ग रु); बीि ककोशप िं पािाच्या एका खंडािे सकवा 
रूपािंनरि पािािे कायम वढेलेले असूि त्या िनटल सरंििेस “बीि कफल” म्हणिाि. मलूकोष्ठ 
दलदलीि आडव ेवाढिे व खाली आगिं क म ळे आनण वर िि दसली, निदली सकवा दलहीि पािे 
असिाि. गंि कधारी नपढी ऱ्हनसि. 
पहा Filicineae; Leptosporangiatae; Hydropteridales; sporocarp; sorus. 

 
Martyniaceae वृश्चन कुल; माटीणनएसी 

फ लझाडापंैकी सविवी (वृिि=वृनिक=सवि)ू व ित्सम इिर निदनलनकि िािीिे क ल. एकूण वशं 
फक्त्त्त िीि व िािी िऊ; यािंा अंिभाव काही शास्त्रज्ञ निल क लाि (पेडॅनलएसीि) करिाि; प्रसार 
: उष्ट्ण व उपोष्ट्ण कनटबधं; हनिन्सि यािंी टेटू गणाि (नवग्िोनिएलीझमध्ये) केला आहे; निल 
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क लाशी या क लािे साम्य आहे. प्रम ख लक्षणे : मासंल म ळे; फ लोरा मंिरी; फ ले निसलगी व 
पंिभागी; िार केसरदले कायसक्षम व एक वधं्य; परागकोशािंा श नंडका; सकिप ट ऊध्वसस्थ; निखंडी 
िटलग्ि बीिकाधािी; फळ (बोंड) अिेकबीिी; फळािील आवरण व प्रत्येक सकिदलाच्या 
टोकािा भाग कठीण बिूि त्यािे आकड्यासारखे उपागं बििे व प्राण्याचं्या शरीरास अडकूि प्रसार 
होिो; पहा Pedaliaceae; Bignoniaceae. 

 
massula फेनपंुजक 

(१) काही िलिेिामंध्ये (साल्व्हीनिया, ॲझोला) आढळणारा श ष्ट्क, फेसाळ, श्लेष्ट्मल, 
लघ बीि कय क्त्त्त सूक्ष्म प िंका. (२) आमरे अथवा रुई क लािील विस्पिींि आढळणारा परागाचं्या 
कणािंा प िंका; पहा pollinium. 

 
mat दृढजाल 

म ळ्या व िनमिीिील िंिूसारखे खोड (मलूक्षोड) यािें घट्ट नवणल्यासारखे िाळे असलेला 
(विस्पनि-सम दाय). 

 
mating संगम; मीलन 

दोि प्रिोत्पादक कोनशकािंा पूणस नमलाफ (एकरूप होणे). 
 
matrix आधािी 

कवक अथवा शवैाक (दगडफूल) ज्यावर वाढिे िी आधारभिू वस्िू (उदा. लाकूड, नवष्ठा, काबसिी 
पदाथस, झाडािंी साल इ.); ज्यामध्ये कोनशका सकवा कणरूप वस्िंूिा आधार नमळेल असे 
अंिराकोनशकी श्लेष्ट्मल सकवा अनधक घिस्वरूप माध्यम (उदा. प्राण्यािंील उपान्स्थ-कार्मटलेि). 

 
matroclinous मािृलक्षिी; मािृमुखी 

मािेिे ग णदोष दशसनवणारा (संकरि). 
 
maturation पणिपक्वन 

पूणस नवकास होण्यािी प्रनक्रया; उदा. पराग, गंि के, बीिके, बीि के, फळे, इ. 
 
meadow शािल 

अि कूल पनरन्स्थिीि सलगपणे िरम व उंि गविािंा प्रदेश; िृणसंघािािा (स्टेप स) एक प्रकार. 
पहा steppes. 

 
mealy (farinaceous) णपष्ठमय; णपठुळ 

भरपूर पीठ असलेले; उदा. काही नबयािंील प ष्ट्क. 
 
mechanical tissue system आधाि-ऊिक िंि; याणंिक ऊिक समूह (व्यहू) 

शरीरास मिब िी देणारा, िसेि िािूक भागास संरक्षण देणारा सिीव सकवा बह धा नििीव 
कोनशकाचं्या समूहािा संि सकवा अशा संिािंा व्यूह. उदा. काष्ठ, दृढोिक, स्थूलकोिोिक, इ. 
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mechanism यिंिा 
यंत्राप्रमाणे िालणारी सकवा यानंत्रक पद्धिीिा उपयोग केलेली योििा अथवा संरििा. 

 
medial मध्यविी; मध्य– 

मध्ये असलेली. 
 
median plane मध्य-प्रिल; मध्यस्र् पािळी 

फ लािा छद व अक्ष यामंधूि िाणारी उभी पािळी. (अग्रपि). 
 
medium माध्यम; मध्यस्र् 

परागण सकवा फलि ह्या प्रनक्रया घडविू आणणारा साहाय्यक (उदा. पाणी, वारा, प्राणी). 
 
medulla (pith) णनकाष्ठ; भेंड; मज्जा 

साधारणपणे काष्ठय क्त्त्त विस्पिीिील मध्यभागी असलेले िरम (मृदू) ऊिक; पहा conjunctive 
tissue. 

 
medullary णनकाष्ठीय; भेंडयुक्त्ि; मज्जायुक्त्ि 

भेंडाि असलेले; भेंडासंबधंी. 
 
medullary bundle मज्जावृंद; 

भेंडाि नवख रलेले वाहक वृदं; पहा vascular bundle. 
 
medullary ray मज्जाणकिि; णनकाष्ठ-णकिि 

भेंडापासूि काष्ठािूि बाहेर मध्यत्विेि िाणाऱ्या मृदूिकािे पदर (स्िर). निदनलनकि विस्पिींच्या 
नििीयक काष्ठाि असे थर आढळिाि. 

 
medullary sheath णनकाष्ठाविि; मज्जाविि 

भेंडाभोविीिे वाहक घटकािें वि सळ; ऊिककरापासूि निकाष्ठाि येणारे प्राथनमक वाहक वृदं; पहा 
cambium. 

 
medullary stele मज्जािंभ 

िेिाच्या खोडािील मध्यविी वाहक ऊिकािंा संि; पहा stele. 
 
medullate मज्जायुक्त्ि 

भेंड असणारे (खोड). 
 
mega– (megas) गुरु–; महा–; बृहत्– 

मोठा या अथी उपसगस. 
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megagamete गुरुगंिुक; महायुग्मक 

दोि प्रिोत्पादक कोनशकापंकैी मोठी व बह धा स्त्रीसलगी. 
 

mega nucleus गुरुप्रकल 

दोि प्रकलापंैकी अनधक मोठे. 
 
mega phanerophyte गुरुवृक्ष; महावृक्ष 

मोठा (स मारे िीस मीटर उंि) बीिधारी वृक्ष. 
 
mega phyllous गुरुपिी; महापिी 

मोठी पािे असलेली (विस्पिी); उदा. िेिे. 
 
mega phylly गुरुपिपत्व; महापिपिा 

मोठी पािे असण्यािी क्षमिा. 
 
mega scopic (macroscopic) नेिदशी; दृणष्टगोचि 

नवशषे साधिानशवाय डोळ्यािंा नदसणारे. 
 
mega spermous गुरुबीजी; महाबीजी 

मोठे बीि असलेली (विस्पिी). 
 
mega sporangiate गुरुबीजुककोणशक 

ग रुबीि के असणारे कोश धारण करणारा अवयव (उदा. शकूं, फूल, इ.) अथवा विस्पिी. 
 
mega sporangium (megasporium) गुरुबीजुककोश; महाबीजािुधानी 

पहा macrosporangium. 
 
mega spore गुरुबीजुक; महाबीजािु 

स्त्री-गंि कधारी निमाण करणारे बीि क. 
 
mega sporophyll गुरुबीजुकपिप; महाबीजािुपिप 

सकिदल; ग रुबीि ककोश धारण करणारे पाि; बीिकेधारण करणारे पाि अथवा ित्सम अवयव. 
 
mega sporocarp गुरुबीजुकफल 

फक्त्त्त ग रुबीि ककोश असलेले िनटल कोष्ठ; उदा. ॲझोला (िेिा). 
 
mega sporocyte (spore-mother-cell) 

ग रुबीि कििक कोनशका; महाबीिाण ििक पेशी 
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meiosis न्यनूीकिि णवभाजन; अधपसूिि; अधपसूिी णवभाजन 

कोनशकेिील मूळच्या एका निग नणि प्रकलािील द प्पट रंगसूत्रांिी संख्या निम्मी (एकपट) 
करणारी व दोि एकग नणि प्रकले निमाण करणारी प्रनक्रया; त्यािंिर लागलीि त्या प्रकलािील 
रंगसूत्रािंी संख्या कायम (एकपट) ठेविू नवभागणीिी नक्रया होिे व एकूण िार एकग नणि प्रकल 
बििाि. प्राणी व विस्पिी यामंध्ये गंि के बिण्यापूवी ही प्रनक्रया घडूि येिे, त्याम ळे िी गंि के सकवा 
बीि के (विस्पिींि) एकग नणि असिाि; पहा mitosis. 

 
melanin काणलकि; कृष्ट्ििंजक 

काही सूक्ष्मिंिूिील काळा रंग. 
 
melanophyllous गदपविप-पिी 

गडद रंगािी पािे असलेले (झाड); उदा. बकूळ. 
 
melanospermous गदपविप–बीजुकी–बीजी 

गडद रंगािी बीि के अगर बीिे असलेले. 
 
Melastomaceae अजंनी कुल; मेलॅस्टोमेसी 

लाखेरी, लोखंडी, अंििी इत्यादी विस्पिींिे (निदनलनकि) क ल. यािा अंिभाव िंब ल गणाि 
(नमटलीझमध्ये) करिाि. प्रम ख लक्षणे: समोरासमोर सकवा झ बक्त्यािंी (वि सळाि), साधी पािे 
असलेल्या ओषधी सकवा झ डपे अथवा लहाि वृक्ष; फ ले आकषसक, नियनमि, िीि सकवा 
अिेकभागी; केसरदले, संदले सकवा प्रदले याचं्या द प्पट; सकिदले ि ळलेली व नििकीि; 
मृद फळ सकवा बोंड; नबया अप ष्ट्क व अिेक. 

 
Meliaceae लनब कुल; मेणलएसी 

कड सिब, बकाणा सिब, सिबारा, िूण, महॅोगिी, लाल िदंि इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. 
यािा समावशे भाडं गणाि (निरॅनिएलीझमध्ये) बेंथमॅ व हूकर (आनण एग्लर व प्रँटल) यािंी केला 
आहे; परंि  हनिन्सि यािंी सिब क लाला सिब गणािा दिा नदला आहे. प्रम ख लक्षणे : झ डपे सकवा 
वृक्ष; पािे बह धा नपसासारखी संय क्त्त्त; फ ले निसलगी; संदले व प्रदले क्वनिि ि ळलेली; बह धा 
केसरदलािंी िळी अथवा पाि, स टी; पाि सकवा कमी, ि ळलेल्या ऊध्वसस्थ सकिदलाचं्या 
सकिप टाि अिेक कप्पे व प्रत्येकाि १–२ बीिके; सकिल एकि; फळे नवनवध; नबया एक सकवा 
अिेक. 

 
member अगं; भाग; अवयव 

विस्पिींच्या स्वरूपवणसिाच्या संदभाि नििा कोणिाही भाग. 
 
membrane पटल; पापुद्रा 

सवस सारख्या कोनशकािंा िािूक अनिपािळ पडदा. 
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membranaceous (membranous) पटलाभ; पटली 
अनिपािळ पडद्यासारखे; उदा. शवेाळीिे पाि. 

 
Mendelian character मेंडेली लक्षि 

पहा allelomorph. 
 
Mendelian inheritance मेंडेली अनुहिि; मेंडेली वशंागणि 

मेंडेल यािंी शोधलेल्या नियमाि सार, नपढ्ाि नपढ्ा िालू राहणारी, लक्षणािंी परपरा; पहा 
Mendel’s laws. 

 
Mendelism मेंडेलवाद 

अिेक सकंर-प्रयोगािंी मेंडेल यािंी प्रकाशाि आणलेली विस्पिींिील अि हरणनवषयक मानहिी व 
त्यावरूि काढलेले निष्ट्कषस; पहा Mendel’s laws. 

 
Mendel’s Laws (Mendelism) मेंडेलाचें णनयम (मेंडेलवाद) 

गे्रगर योहाि मेंडेल या विस्पनिशास्त्रज्ञािें आि वनंशकी शाखेिील मौनलक संशोधि, ह्या वरील 
शीषसकाखाली प्रनसद्ध असूि लॉक या शास्त्रज्ञािंी ित्सबंंधीिी व्याख्या प ढे नदल्याप्रमाणे आहे : 
“नवषमरंद कािे (सकंरिािे) निर्ममलेल्या गंि कामंध्ये श द्ध पैिृक वैकन्ल्पक लक्षणे परस्परापंासूि 
अलग असूि त्यािंी गंि कामंध्ये झालेली सानं्ख्यक वाटणी अशी असिे की, त्याम ळे त्यािंी शक्त्य 
नििकी नमश्रणे (एकिूट) संख्येिे सारखी होिाि.” उदाहरणाथस: “ठेंगू नवरुद्ध उंि” आनण 
“नहरव्या नवरुद्ध नपवळ्या नबया” अशी दोि वैकन्ल्पक लक्षणाचं्या वाटाण्याच्या श द्ध प्रकारािंा संकर 
घडनवला असिा त्यापासूि नमळणाऱ्या संििीि (सकंरिाि) ह्या िारही लक्षणािें िि क “अलग व 
स्विंत्र” (असे एकक स्वरूपाि) राहूि प ढे िेव्हा हा संकरि प्रिोत्पनत्त करिो त्यावळेी त्याच्या 
संििीि ठेंगू व नहरव्या नबयािंी, ठेंगू व नपवळ्या नबयािंी, उंि व नपवळ्या नबयािंी आनण उंि व 
नहरव्या नबयािंी अशी िार प्रकारिी “नमश्रणे” दशसनवणाऱ्या विस्पिी असिाि. फक्त्त्त एकि 
वैकन्ल्पक ग णािंी (लक्षणािंी) िोडी लक्षाि ठेविू केलेल्या मेंडेल याचं्या प्रयोगाि हीि घटिा 
नदसिे : दोन्हीपैकी एक लक्षण (संकरिाि) “प्रभावी” असूि द सरे “स प्ि” असिे; परंि  
संकरिाच्या प ढील संििीि मात्र लक्षणािें स्विंत्रपणे अि हरण झाल्यािे, िीि प्रकारच्या व्यक्त्त्ती 
आढळिाि (प्रभावी लक्षण दशसनवणारी श द्ध, प्रभावी लक्षणािी अश द्ध व स प्ि लक्षण दशसनवणारी 
श द्ध) व त्यािें प्रमाण १ : २ : १ असिे. मेंडेल याचं्या संकरप्रयोगाचं्या संशोधिािील मौनलक 
निष्ट्कषस असे– (१) प्राणी वा विस्पिी यामंध्ये वैकन्ल्पक लक्षणािें अन्स्ित्व असूि त्याबद्दल 
िबाबदार असे घटक (िि क) गंि कािारे एका नपढीिूि द सरीि “स्विंत्रपणे” उिरिाि. (२) 
अशा नभन्न प्रकारच्या श द्धवशंी (समरंद की) व्यक्त्िींच्या संकरािे निमाण झालेल्या संकरिािे 
(नवषमरंद की) स्वरूपाि (सरूपनवधा) काही लक्षणे प्रभावी व काही स प्ि असिाि; संकरिाच्या 
प ढील संििीि काही व्यक्त्त्ती मूळच्या नपिराप्रमाणे श द्धवशी िर काही संकरिाप्रमाणे अश द्धवशंी 
(नवषमरंद की) असूि काही मूळच्या लक्षणािें “िवीि नमश्रण” दशसनविाि; यािे कारण कोणत्याही 
गंि काि दोि वैकन्ल्पक लक्षणापंैकी एकटे (िि क स्वरूपाि) असिे. वैकन्ल्पक लक्षणाचं्या अिेक 
िोड्या असल्यास प्रत्येक िोडीिील एकि असिे; म्हणिेि (३) गंि के श द्ध असिाि; रंद के मात्र 
श द्ध सकवा अश द्ध अशी दोि प्रकारिी असू शकिाि. मेंडेल याचं्या प्रिोत्पत्तींसंबंधाच्या व 



 अनुक्रमणिका 

लक्षणाचं्या अि हरणासंबधंीच्या या सकंल्पिेस मेंडेल यािंी उपपनत्त (मेंडेलवाद) म्हणिाि. या 
संकल्पिेि मेंडेलाचं्या पिात् झालेल्या अिेक प्राणी व विस्पिी याचं्या संबधंीच्या संशोधिाम ळे 
काही फरक पडले आहेि; िथानप काही बाबी अबानधि आहेि. पहा allelomorphic pair of 
characters; gene; homozygous; heterozygous; inheritance. 
 

Menispermaceae गुडूची कुल; मेणनस्पमेसी 
ग ळवले (ग डूिी), वसिवले, काकमारी, पहाडवले, इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा 
समावशे मोरवले गणाि (रॅिॅलीझमध्ये) केलेला आढळिो. प्रम ख लक्षणे : लहािमोठ्या वलेी, 
झ डपे व वृक्ष; एकाआड एक साधी पािे; एकसलगी, नवभक्त्त्त विस्पिींवर, बह धा नवख रलेली, 
नियनमि, लहाि, नफकटरंगी, नत्रभागी फ ले; सकिदलाखेरीि इिर प ष्ट्पदलािंी दोि दोि वि सळे; 
ऊध्वसस्थ सकिदले स टी, अिेक सकवा एक व प्रत्येकाि एक बीिक; आठळीफळ; पहा Ranales. 

 
merenchyma कवकोिक; कवकोणि 

पहा plectenchyma. 
 
mericarp फलाशं; अशंफल 

श ष्ट्क फळ भगंूि त्यापासूि स टे होणारे एकबीिी व बह धा ि फ टणारे भाग; उदा. लािाळू, 
कोसथबीर, एरंड, िक्रभेंडी, निरेनियम, इत्यादींिी फळे; पहा schizocarpic; coccus; 
lomentum. 

 
meristele िंभक 

एकि मध्यविी रंभ असलेल्या खोडावरील प्रत्येक पािाशी संबंनधि असा रंभािा भाग; उदा. 
ऑनफओग्लॉसम िेिा. 

 
meristem णवभज्या; णवभाजी ऊिक 

ज्यापासूि प ढे नवशषे प्रकारिी ऊिके, अवयव व उपागें बििाि असे नवकसिशील (सिि िवीि 
कोनशका निमाण करणारे) ऊिक सकवा एकि कोनशका अथवा अिेक ऊिकािें थर; खोड, मूळ, 
शाखा याचं्या टोकास, िसेि नवशषेिः निदनलनकि विस्पिींच्या व प्रकटबीि विस्पिींच्या 
अवयवािंील काही वधसिशील स्थािािं, इिर स्थायी ऊिकासंनन्नध अशी ऊिके आढळिाि; िेिाभ 
विस्पिींच्या व काही कायक विस्पिींच्या नवभज्येि एकि कोनशका असिे; पहा cambium; 
phellogen. 

 
primary meristem प्रार्णमक णवभज्या 
प्रारंभापासूि कायसक्षम असणारा व कोवळ्या अवयवाचं्या सवस ऊिकािंी निर्ममिी करणारा 
ऊिकसमूह; खोडाच्या व म ळाचं्या टोकास असलेल्या ह्या अग्रस्थ नवभज्येमध्ये िीि भाग 
(आद्यत्विा, पूवोिककर व िल्पनवभज्या) आढळिाि; पहा protoderm; promeristem; ground 
meristem; procambium. 
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secondary meristem णििीयक णवभज्या 
स्थायी (कायम) पण निविं कोनशकाचं्या समूहापासूि (ऊिकापासूि) बिलेले वधसिशील ऊिक; 
उदा. त्वक्षाकर; पहा phellogen; interfascicular cambium. 
 
–merous –भागी 
एखाद्या अवयवािील (सकवा इंनद्रयािील) भागािंी संख्या दाखनवणारा प्रत्यय; उदा. नत्रभागी, 
पंिभागी, इ. पहा trimerous, pentamerous. 

 
meristematic णवभाजी 

सिि वाढि राहणाऱ्या ऊिकािंी सकवा कोनशकेिी लक्षणे दशसनवणारा घटक. 
 
meristematic cell णवभाजी कोणशका 

सिि नवभागणीिे संख्यावाढ करणारी कोनशका (पेशी). 
 
mesarch उभयवधी 

दोन्ही बािूस आनदप्रकाष्ठ असलेले (प्रकाष्ठ सकवा वाहक वृदं); अि प्रकाष्ठािे सभोवार वढेलेला 
आनदरंभ; पहा protoxylem; xylem; metaxylem. 

 
mesocarp मध्यकवच 

फळाच्या सालीच्या िीि भागापंैकी मधला थर; मृद फळाि सकवा आठळी असलेल्या (अश्मगभी) 
फळाि हे थर स्पि नदसिाि; उदा. संत्रा, आंबा, इ. 

 
mesophanerophyte मध्यम बीजी वृक्ष; मध्यमवृक्ष 

८ िे ३० मी. उंिीिे बह वषाय ूव कळ्यािंा अप रे संरक्षण असलेला बीिधारी वृक्ष. 
 
mesophloem (middle or green bark); मध्यपणिकाष्ठ 

बाह्य सालीच्या आिील नहरवट भाग; यामध्ये नििीयक पनरकाष्ठािा काही (बाहेरील) भाग अंिभूसि 
असिो. 

 
mesophyll मध्योिक; मध्योणि; पिपमध्योणि 

पािािील वाहक वृदं (सकवा रंभ) आनण अनपत्विा या खेरीि इिर सवस ऊिकसमूह. 
 
mesophyte मध्यवनस्पणि 

िनमिीिील व हविेील ओलाव्याबाबि कधीही द र्मभक्ष सकवा अनिरेक िसलेल्या नठकाणी वाढणारी 
विस्पिी. उदा. आंबा, कािू, वड, सपपळ, इ. 

 
mesopodium (leaf-stalk) वृंि; देठ 

पािािा देठ. 
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mesothermophilous (mesothermic) शीिकणटबंधीय 

शीिकनटबंधािील (विस्पिी). 
 
mestome bundle सूिहीन वृंद 

दृढकोनशका व सूते्र यािंा अभाव असलेला वाहक वृदं; पहा hadrome, leptome. 
 
metabolic चयापचयी 

ियापियािील सकवा त्यासबंधंी. 
 
metabolism चयापचय 

कोनशका सकवा शरीर याि सिि िालू असलेली, िैव, नवधायक व नवध्वसंक रासायनिक प्रनक्रया. 
आि घेिलेल्या पदाथांिे रूपािंर, संिय व ऊिा निमाण करूि सिीवास कायसक्षम बिनवण्यािी 
नक्रया; पहा anabolism; katabolism. 

 
metabolite चयापचयोत्पाद 

वर वणसि केलेल्या ियापियािूि निमाण झालेले पदाथस (उपय क्त्त्त व टाकाऊ). 
 
Metachlamydeae (Sympetalae) युक्त्िप्रदली उपवगप 

संविस आनण ि ळलेल्या पाकळ्यािंा प ष्ट्पम क ट असलेल्या निदनलनकि विस्पिींिा एंग्लर आनण 
प्रँटल याचं्या पद्धिीिील उपवगस. याि पाि गणािंा अंिभाव केला आहे. यामंध्ये फ लाि एकूण िार 
सकवा पाि मंडले असिाि; उदा. सिद क क ल, मधूक क ल,पानरिािक क ल, ककस टी क ल, मंनिष्ठ 
क ल, इ. पहा Archichlamydeae. 

 
metagenesis णपढ्ाचें एकािंिि 

स स्पि असे गिं कधारी व बीि कधारी यािें एकािंिर द सरे व त्यािंिर प न्हा पनहले असे 
िीवििक्र. उदा. शवेाळी, िेिे इ. पहा alternation of generations. 

 
metamorphosis रूपािंिि 

एखाद्या अवयवािे द सऱ्याि रूपािंर होण्यािी प्रनक्रया (प्रकार); उदा. केसरदलािंा पाकळ्याि 
बदल (रूपािंरण); हे व्यक्त्त्तीच्या सकवा िािीच्या नवकासाि होिे. उपपणांिे सकवा पािािें 
काट्याि रूपािंरण; उदा. काही निवड ंग; पहा ontogeny; phylogeny; Euporbiaceae; 
Cactaceae. 

 
metaphase (metakinesis) मध्यावस्र्ा 

कोनशकेच्या नवभाििाि रंगसूत्रािंी िकूस च्या मध्यावर पसरलेली अवस्था; याि स्विंत्र रंगसूते्र सकवा 
रंगसूत्राधे स्पि असिाि. पहा mistosis; meiosis. 

 
metaphloem अनुपणिकाष्ठ 

आनदपनरकाष्ठािंिर बिलेला प्राथनमक पनरकाष्ठािा भाग; पहा protophloem. 



 अनुक्रमणिका 

metaphysic सहसूि 

पहा paraphysis. 
 
metastasis (१) प्रके्षपि; (२) चयापचय 

(१) नित्य स्थािावरूि अवयवािा अन्य स्थािावर उगम. (२) पहा metabolism. 
 

metasyndesis (telosynapsis; syndeosis) अग्रसंलग्न 

कोनशकेच्या नवभागणीि रंगसूत्राचं्या िोड्या बििेवळेी (मध्यावस्था) परस्पराचं्या टोकास निकटूि 
राहण्यािा प्रकार. 

 
metatype मूलस्र्ानरूप 

मूळच्या स्थािािूि संकलकािे आणलेली (अनधकृि) विस्पिी. 
 
metaxylem अनुप्रकाष्ठ 

आनदप्रकाष्ठािंिर बिलेला प्राथनमक प्रकाष्ठािा भाग. 
 
metoecious णभन्नाश्रयी 

पहा heterocius. 
 
micrandre ऱ्हस्व नििंिु (पंु-िंिु) 

पहा dwarf male; nanandrous. 
 
micranthous लघुपुष्ट्पी 

लहाि फ ले असलेले. 
 
micro– सूक्ष्म–; लघु–; अल्प– 

अनिलहाि या अथी उपसगस. 
 
micro aplanospore सूक्ष्म अचिबीजुक 

अनि लहाि व हालिाल ि करणारे बीि क (प्रिोत्पादक असलगी कोनशका); उदा. शवैले, काही 
कवक. 

 
microbiology सूक्ष्मजीवणवज्ञान 

नवषाण,ू सूक्षिंिू, सूक्ष्मिीव यासबंंधीिी ज्ञािशाखा. 
 

microbiotic सूक्ष्मजैव 

सूक्ष्म िीवासंबधंी 
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microbody सूक्ष्मकाय 

अनि लहाि कण. 
 

microconidium लघुणवबीजुक 

पहा conidium. 
 
microcyst लघुकोष्ठ 

पहा cyst. 
 
microfibril सूक्ष्मसूिक 

अत्यंि सूक्ष्म धागा. 
 
microflora सूक्ष्मपादपजाि 

नवनशि स्थािी आढळणारा अनिलहाि विस्पिींिा समहू सकवा त्यािें वणसि. 
 
micro fossil सूक्ष्मजीवाश्म 

अत्यंि लहाि िीवािें भसू्िरािींल अवशषे; उदा. करंडक विस्पिी; काही मृद काय प्राणी. 
 
microfungi लघुकवक 

लहाि हनरिद्रव्यहीि विस्पिी; पहा fungi. 
 
microgamete सूक्ष्मगंिुक 

दोि गंि कापंकैी (प्रिोत्पादक लैं नगक कोनशकापकैी) लहाि (बह धा िर). 
 
microgametophyte सूक्ष्म गंिुकधािी; लघुयुग्मकोणद्भद; सूक्ष्म पंु-गंिुकधािी 

प -ं(िर) गंि के निर्ममणारी अनिलहाि नपढी; उदा. नसलानििेला. 
 
micrometer सूक्ष्ममापक 

सूक्ष्मदशी यंत्रािूि सूक्ष्म पदाथांिी (उदा. स्टािसकण, स्फनटक, विस्पिी व प्राणी आनण त्यािें भाग, 
इ.) लाबंी, रंुदी, व्यास इ. मोिण्यािे साधि (कािपट्टी), छादिी सकवा िेत्रसभग; पहा eyepiece. 

 
micronucleus लघुप्रकल; सूक्ष्मप्रकल 

कोनशकेिील (सूक्ष्म प्राणी सकवा विस्पिीिील) बह धा दोि प्रकलापंकैी लहाि प्रकल; प्रकलाच्या 
खंडिाम ळे स्विंत्र झालेल्या शकला (खंडा) पैकी एक. 

 
microorganism सूक्ष्मजीव 

फक्त्त्त सूक्ष्मदशसकाच्या साहाय्यािे नदसू शकणारे अत्यंि लहाि सिीव (प्राणी, विस्पिी, सूक्ष्म 
िंिू). 

 



 अनुक्रमणिका 

microparasite सूक्ष्मजीवोपजीवी 
अत्यंि लहाि व द सऱ्या िीवावर उपिीनवका करणारा सिीव; उदा. काही सूक्ष्मिंिू, आनदिीव 
इ. 
 

microphanerophyte लघुबीजीवृक्ष; लघुवृक्ष 

स मारे २ िे ८ मी. उंिीिे क्ष प सकवा लहाि वृक्ष. 
 
micro photograph सूक्ष्म छायाणचि 

अत्यंि लहाि वस्िूिे छायानित्र. 
 
microphyll लघुपिप 

लहाि पाि; उदा. Pilea microphylla (L) Liebm. 
 
microphyllous लघुपिी 

लहाि पािे असलेली (विस्पिी); उदा. नसलानििेला, लायकोपोनडयम, इ. 
 
microphylly लघुपिपिा 

लहाि पािे असण्यािा प्रकार. 
 
microphyte सूक्ष्म (लघु) पादप 

उदा. सूक्ष्म िंिू, शवैले. 
 
microphytic formation सूक्ष्मपादप समावास 

फक्त्त्त सूक्ष्म विस्पिींिा िैसर्मगक सम दाय. 
 
micropylar बीजकिंर–; बीजाडंिाि–; बीजाडंिािीय 

 
micropyle बीजकिंर; बीजाडंिाि 

बीिकािील प्रदेहाच्या टोकावरील लहाि भोक; बीि रुििािा ह्या नछद्रािूि पाणी शोषले िािे व 
मोड (आनदमूळ) प्रथम बाहेर येिो. 

 
microscope सूक्ष्मदशपक; सूक्ष्मदशप 

सूक्ष्म वस्िंूिे निरीक्षण करूि त्यासंबधंीिे िपशील समिूि घेण्यास उपय क्त्त्त असे यानंत्रक साधि. 
 
microscopic सूक्ष्म; सूक्ष्मदशीय 

 
microscopy सूक्ष्मदर्धशकी 

सूक्ष्मदशसकासबंंधािी समग्र मानहिी (संरििा, उपयोग, वापरण्यािी पद्धि, निरीक्षणाकनरिा 
आवश्यक िे प्राणी वा विस्पिी यावंर करण्यािे संस्कार, इत्यादी िपशील). 
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microsome सूक्ष्म कि 

प्राकलािील अत्यंि सूक्ष्म कण. 
 
microspecies सूक्ष्मजािी 

िािीिा एक लहाि प्रकार. 
 
microspermous लघुबीजी 

लहाि बीिे असलेली. 
 
microsporangium लघुबीजुककोश 

दोि प्रकारच्या बीि कापंैकी लहाि बीि के असलेला नपशवीसारखा अवयव; उदा. नसलानििेला. 
 
microsporangiate लघुबीजुककोणशक 

लहाि बीि के असणाऱ्या बीि ककोशािंी (सकवा परागकोशािंी) निर्ममिी करणारी िर-प ष्ट्पे 
(केसर-प ष्ट्पे) यािंी निर्ममिी करणारी (विस्पिी अथवा लघ बीि ककोश निर्ममणारे फूल सकवा 
शकूं). 

 
microspore लघुबीजुक; लघुबीजािु 

दोि प्रकारच्या बीि कापैकी लहाि; परागकण. 
 
microsporophyII लघुबीजुकपिप 

लघ बीि ककोश धारण करणारे पाि अगर ित्सम उपागं, छद, शल्क, इ. 
 
microsporocarp लघुबीजुकफल 

लघ बीि ककोश असलेला बदं बोंडासारखा अवयव; उदा. ॲझोला (िलिेिापैकी). 
 
microsporocyte लघुबीजुकजनककोणशका; लघुबीजािुजनकपेशी 

लघ बीि के निमाण करणारी मािृकोनशका. 
 
microsporogenesis लघुबीजुकणनर्धमिी 

लघ बीि कािें उत्पादि व नवकास. 
 
microsporous लघुबीजुकी 

लहाि बीि के असणारी (विस्पिी). 
 
microstome लघुिुण्ड 

लहाि नछद्रस्वरूप िार. 
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microstomous flower लघुिुण्डी पुष्ट्प 

लहाि िोंडािे (प ष्ट्पम क टाच्या िारािे) फूल; उदा. सदाफ ली, िाई, ि ई, इत्यादी. 
 
microstylous लघुलकजली 

आख ड व लाबं सकिलाच्या (निरूप) फ लापंैकी आख ड सकिलािे. 
 
microsymbiont लघुसहजीवी 

दोि सहिीवीपकैी (एकत्र राहणारी) लहाि; उदा. ॲझोला विस्पिींच्या पािािील िील– हनरि 
शवैल, ॲिाबीिा; सायकसािील िॉस्टॉक, पहा symbiosis. 

 
microtome सूक्ष्मछेदक 

विस्पिी अथवा प्राणी याचं्या लहाि शरीरािे सकवा अवयवािें अनिसूक्ष्म काप (छेद) काढण्यािे 
यानंत्रक साधि. 

 
microtubule सूक्ष्मनणलका 

अनिलहाि विेािी िळी. 
 
microzooid सूक्ष्मचिगंिुक 

अत्यंि लहाि व िलिशील प्रिोत्पादक कोनशका; उदा. व्हॉल् व्हॉक्त्स, स्फेरेला, य लोनिक्त्स इ. 
शवैले. 

 
microzoospore सूक्ष्मचिबीजुक 

अत्यंि लहाि व अन्स्थर बीि क; उदा. काही शवैले (य लोनिक्त्स); कवक इ. 
 
microbe सूक्ष्मजीव 

उदा. आनदिीव, सूक्ष्मिंिू. 
 
micron मायक्रॉन 

नमनलमीटरिा एक हिाराशं; सूक्ष्म दशसकाखाली वस्िू मोिण्यािे एकक. 
 
middle lamella मध्यपटल 

दोि कोनशकामंधील सामान्य प्राथनमक पािळ पडदा; याच्या दोन्ही बािूस त्या कोनशकािें स्विंत्र 
आवरण बििे. 

 
mid-rib (mid-vein) मध्यणसिा; मध्यशीि 

पािािील पात्यामध्ये िळापासूि टोकापयंि गेलेली प्रम ख शीर; ही देठािूि अखंनडि आलेली 
नदसिे. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

migration स्र्लािंि, स्र्ानांिि 

पूवी िसलेल्या नठकाणी प्रवशे सकवा आक्रमण करूि स न्स्थि होणे. 
 
mildew भुिी; बुिा 

एनरसायफी या कवकाचं्या गटािील व नवबीि के निमाण करूि रोगािा फैलाव करणारी विस्पिी. 
नहिे भ रकट रंगािे नठपके (सकवा आवरण) पािावर भ कटी टाकल्याप्रमाणे नदसिे; िी िंि म क्त्त्त 
असल्यास ‘िंि भ री’ (downy mildew) व भ कटीसारखी असल्यास ‘िूणसभ री’ (powdery 
mildew) म्हणिाि. 

 
milk (latex) चीक 

विस्पिीिील निकाला सामान्यपणे नदलेले इंग्रिी िाव; त्यावरूि Milk tree (Brosimum 
galactodendron D. Don.) व्हेिेझ एलािील एक दूध देणारे झाड; Milk weed (Asclepias 
sp.); द धवले (Hoya woghtii Hook). Milk bush (Euphorbia tirucalli L.) िागं्याशरे. 

 
mimicry अनुकृणि; मायाविि 

बह धा संरक्षणाकनरिा सकवा प्रसाराकनरिा द सऱ्या िािीच्या विस्पिीिी, प्राण्यािी, अथवा 
अवयवािी (फसवी) िक्कल. उदा. एरंडािे बी सकवा घेवडा, नसिाफळ, रामफळ इत्यादींिे बी 
कीटकािें अि करण (शरीरसादृश्य) करिाि; काही कीटक पािािंी िक्कल सकवा काटकीिा 
आभास करिाि. 

 
Mimosaceae णशिीि कुल; लज्जालु कुल; णममोझेसी: 

नशकेकाई, नशरीष, लािाळू (लज्जाल ), बाभळू, शमी गारदळ, इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे 
क ल; यािा अिंभाव सक्षबी (सशबाविं) गणाि केला िािो. प्रम ख लक्षणे : नपसासारखी सय क्त्त्त पािे 
असलेली झ डपे सकवा वृक्ष; लहाि, नियनमि, िीि, पाि सकवा सहा सहा प ष्ट्पदलािंी मंडले 
असणारी व बह धा ग च्छाकृिी सकवा कनणश प्रकारच्या फ लोऱ्यावर येणारी फ ले; पाकळ्या क्वनिि 
ि ळलेल्या व अवसकि; केसरदले कधी स टी िर कधी एकत्र ि ळलेली; एका सकिदलाच्या 
सकिप टाि एक सकवा अिेक बीिके; सशबा (फळ) कधी फ टूि लहाि एकबीिी ि िडकणारे खंड 
(फलाशं) बििाि, अप ष्ट्क नबया. पहा. Leguminosae. 

 
miscibility णमश्रिीयिा 

दोि द्रव पदाथस परस्पराशंी एकरूप होण्यािी उभयिािंील क्षमिा. 
 
mitochondria (chondriosomes) कलकिु 

कोनशकेिील प्राकलापासूि निघालेले रंज्यद्रव्यािे नवनशि कण; त्यािंी संरििा िनटल व आकार 
नभन्न असूि त्यािं नविंिके असिाि; हनरत्कणूंिा उगम यािेंपासूि होि असावा असे माििाि. 

 
mitosis (equatorial division) समणवभाजन 

कोनशकेच्या प्रकलािील निग नणि रंगसूत्राच्या संख्येि बदल ि करिा, फक्त्त्त प्रत्येक रंगसूत्र उभे 
नवभागिू प न्हा सारख्या रंगसूत्रािंी दोि प्रकले बिनवली िाणारी, कोनशका-नवभागणीिी प्रनक्रया. 
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प्राणी व विस्पिी याचं्या शरीरािी वाढ करणारी कोनशका–नवभागण्यािी पद्धिी. ही प्रकलािी 
नवभागणी पूवावस्था, मध्यावस्था, पिावस्था व अंत्यावस्था ह्या िार स्वरूपािूि घडूि येिे व शवेटी 
प्रकलाबरोबर सवस कोनशकेच्या दोि सारख्या कोनशका बििाि; पहा prophase; metaphase; 
anaphase; telophase. 

 
mitra (१) फिा (फडी); (२) भूछिणशि 

(१) फडीच्या आकारािी पाकळी; (२) काही कवकाच्या िाड गोलसर छत्रासारखा नशरोभाग. 
 
mitriform (mitrate) फिाकृणि; छिाकृणि; कंुचारूप 

वर वर्मणल्याप्रमाणे असलेला. 
 
mixed णमश्र 

अिेक प्रकारच्या विस्पिींिे (घटकािें) नमश्रण असलेले; 
 
mixed bud णमश्र कणलका. 

कोवळी पािे व फ लािें अनवकनसि भाग एकत्र असलेली कळी. 
 
mixed forest णमश्रवन 

नभन्न (पािझडी, सदापणी, ख रटी, व वलेी, इ.) प्रकारच्या विस्पिींिे नमश्रण असलेले िंगल. 
 
mixed formation णमश्र समावास 

परस्पराशिेारी असलेल्या दोि सकवा िीि प्रकारच्या समावासािें नमश्रण असलेला विस्पिींिा 
सम दाय; उदा. िळ्यािील मोठ्या िरंगणाऱ्या, लहाि िरंगणाऱ्या आनण ब डूि राहणाऱ्या 
(निमनज्जि) विस्पिींिा असे िीि सम दाय एकत्र असलेला संनमश्र सम दाय आढळिो. 

 
mixed inflorescence णमश्र पुष्ट्पबंध (फुलोिा) 

एका प्रकारच्या (अक ं नठि) फ लोऱ्याि असलेले द सऱ्या प्रकारिे (क ं नठि) फ लोरे; उदा. गविे, 
भिूस क ल, ि ळस, ओसाडी (स्िबकािंी पनरमिंरी) इ. 

 
mixed pith णमश्र णनकाष्ठ (भेंड), णमश्र मज्जा 

मृदूिकाि नवख रलेल्या वानहका सकवा घिकोनशका असलेले भेंड. 
 
mixed sorus णमश्र (बीजुककोश) पंुज; णमश्रपंुज 

बीि ककोशािंी पक्व होण्यािी वळे व स्थाि यामंध्ये अनियनमिपणा असलेला समूह (प ंि); उदा. 
िेफ्रोलेनपस िेिा; पहा mixtae. 

 
mixed vessel णमश्रवाणहनी 

नभन्न प्रकारच्या िाडीिे प्रकार (एकाि वाहक घटकावर) असणारा िळीसारखा वाहक घटक; पहा 
vessel. 
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mixo-chimaera णमश्र णवणचिोिकी 
कृनत्रमरीत्या दोि नभन्न वाणाचं्या कवकाचं्या िंिूिील अिंद्रसव्य नमसळूि बिनवलेला नवनित्र प्रकार. 

 
mixo chromosome णमश्र िंगसूि; णमश्र गुिसूि 

नित्य रंगसूत्रापैकी दोन्हींच्या नमश्रणािे बिलेले िवीि रंगसूत्र. 
 

mixtae णमश्रपंुजी 
स्थाि व कालसापेक्ष क्रमािे पक्व ि होणारे असे बीि ककोशािे प ंि धारण करणारे समबीि क िेिे; 
बीि ककोश प ंिािील काही कोश प्रथम व काही िंिर पक्व होिाि, परंि  त्याचं्या स्थािाशंी पक्विेिा 
संबंध िसिो. 

 
mobile चल; चंचल; चलनक्षम 

सहि हालणारे; विस्पिींिे काही अवयव सकवा स ट्या विस्पिी; उदा. परागकोश, काही 
एककोनशक शवैले. वारा सकवा सम द्राच्या लाटा याम ळे स्थािािंर करणारी वाल काराशी. 

 
mobility चलनक्षमिा; गणिशीलिा 

हालिाल करण्यािी सकवा स्थलािंर करण्यािी पात्रिा. 
 
modification रूपािंि; पणिविपन 

बाह्य पनरन्स्थनिि सार घडूि येणारे (अन्स्थर) िात्प रिे सकवा न्स्थर बदल; नपढ्ान् नपढ्ा िालू 
असलेले िात्प रिे बदल कायम स्वरूपाि गेल्यािी उदाहरणे आहेि. खोड, पािे व म ळे यािंी काही 
कायम रूपािंरे काटे, िणाव ेया स्वरूपाि आढळिाि. 

 
mode of life जीवनपिणि; जीवनिीिी 

नवशषेेकरूि अन्नग्रहणाच्या सकवा नक्रयाशीलिेच्या प्रकाराि अि कूल ठरलेला िीविक्रम; उदा. 
शवोपिीवी, िीवोपिीवी, निन्ष्ट्क्रय, नक्रयाशील, इ. 

 
model प्रणिकृणि; आदशप 

विस्पिी अथवा प्राणी याचं्या शरीराच्या अवयवािंी सकवा संरििेिी ह बेहूब िम िा दशसनवणारी कृनि 
(नित्र), नियमाप्रमाणे बिनवलेले व संवधसि केलेले िम िेदार आनण अपेके्षप्रमाणे इन्च्छि फल देणारे 
(उदा. शिे. पीक, उद्याि, लागवड इ.). 

 
molecular biology िेिवीय जीवणवज्ञान 

प्राणी व विस्पिी यािंील िीवद्रव्याच्या संरििेिील रेणू व अणू यािंी मानहिी व त्याि सार 
िीवद्रव्यािी संघटिा, त्यािा उगम, त्यािे ग णधमस, नवशषेिः सिीवािें विसि यावर प्रकाश 
टाकणारी नवज्ञािािी शाखा; सिीव व नििीव यािील मूलभिू फरक समिूि येण्यास, पृर्थवीवर 
िीवािंी निर्ममिी कशी झाली व इिर ग्रहावर िीवि असणे शक्त्य आहे सकवा कसे हे समिण्यास या 
मानहिीिा उपयोग होिो. आि वनंशकिा ही घटिा समिण्यासही या शाखेिील मानहिी 
अनधकाअनधक नमळण्यािे सशंोधि स रू आहे. 



 अनुक्रमणिका 

molecule िेिु 

एखाद्या पदाथािा सवाि लहाि घटक कण; मूळच्या पदाथािे सवस ग ण याि असूि िो स्विंत्र राहू 
शकिो. रेणू फ टूि त्यािे भाग (अणू) अलग होिाि. 

 
mon– एक– 

एक या संख्येिा संबधं दशसनवणारा ग्रीक उपसगस. 
 
monadelphous androecium एकसंघ 

फ लािील सवस केसरदलािंा एकि स्िंभ (ि डगा) असलेल (फूल सकवा केसरमडंल); उदा. 
िास्वदं, ग लखेरा. 

 
monandrous (१) एककेसिदली; (२) एकिेिुकाशयी 

(१) एकि केसरदल असलेले; उदा. कदसळ, कािू, आले व काही आमरे यािंी फ ले; यामध्ये 
कायसक्षम केसरदल एक असिो. (२) एकि िर िरगिं के बिनवणारे अवयव असणारे. 

 
monandry एककेसित्व 

फ लाि फक्त्त्त एकि केसरदल असण्यािा प्रकार; उदा. य फोर्मबया वशंािील िषकरूप 
(पेल्यासारख्या) फ लोऱ्यािील िरप ष्ट्पे एककेसरदली व स्त्रीप ष्ट्प िीि सकिदलािें असिे. 

 
monanthous एकपुष्ट्पी 

एकि फूल असलेली (विस्पिी सकवा फ लोरा) उदा. झेनफर नलली. 
 
monarch एकसूि; एकाणदप्रकाष्ठी 

एकि आनदप्रकाष्ठ असलेले प्रकाष्ठय क्त्त्त वाहकवृदं; उदा. नसलानििेलािे मूळ. 
 

moniliform मालाकृणि 

पहा monoliform. 
 
mono एक– 

एक या अथी उपसगस. 
 
monoecious एकिललगी 

दोि प्रकारिी (िर– व स्त्री–) फ ले एकाि झाडावर असण्यािा प्रकार. उदा. भोपळा, एरंड, इ.; 
अबीिी विस्पिींि कधी दोन्ही प्रकारिी िििेंनद्रये एकत्र असलेल्या गंि कधारीला हेि नवशषेण 
लाविाि; पहा dioeceous. 

 
monoembryony एकगभपत्व 

एका बीिाि एका गभािे उत्पादि करण्यािा प्रकार; उदा. बह िेक फ लझाडे. क्वनिि अिेक गभस 
असिाि. 
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monocarp (monocarpic, monocarpean) एकप्रसवी 
एकदाि फ ले येणारी एकवषायू सकवा अन्य विस्पिी; उदा. टाकळा, केळ, ि ळस, इ. 

 
monocarpellary एकलकज; एकलकजदली 

एक सकिदल असलेले (फूल अगर सकिमंडळ); उदा. सशबी क ल. 
 
monocarpic, biennial एकप्रसवी णिविायु 

एकदाि फ ले येणारी, परंि  दोि वष ेनिविं राहणारी उदा. म ळा, गािर. 
 
mono perennial एकप्रसवी बहुविायु 

अिेक वषाच्या िीविाि एकदाि फ ले व फळे येऊि िि होणारी (विस्पिी); उदा. घायपाि, 
बाबंू. 

 
monocephalic एकशीिपक 

एकि स्िबक फ लोरा असलेली (विस्पिी) उदा. द धळ (Dandelion); एकदाडंी (Tridax 
procumbens L.) 

 
monochasial cyme (monochasium) एकशाखी वल्लिी 

एक प्रम ख अक्ष असलेला क ं नठि फ लोरा. पहा uniparous cyme; cyme. 
 
monochlamydeae (Monochlamydeous) एकावृि (एक पणिदली) उपवगप 

पनरदलािें एकि मंडल असलेली फ ले धारण करणाऱ्या निदनलनकि फ लझाडािंा गट; बेंथमॅ व 
हूकर याचं्या वगीकरण–पद्धिीिील निसरा उपवगस; क्वनिि पनरदले िसिाि. एंग्लराचं्या पद्धिीि 
यािा समावशे आद्यपनरदली श्रेणीि सकवा उपवगाि केला आहे व त्या मध्ये स मारे िीस क लािंा 
समावशे केला आहे व िी िऊ गणाि नवभागली आहेि; ही पद्धि अनधक ग्राह्य मािली आहे (पहा 
Choripetalae); हनिन्सि यािंी ह्या उपवगाला नवभाग मािला आहे. 

 
monoclinous णिललगी 

(१) केसरदले व सकिदले एकत्र असलेली फ ले; (२) सवसि फ ले निसलगी असलेला स्िबक 
फ लोरा. 

 
monocotyledon एकदणलणकि; एकबीजपिी. 

बीिाि एक दनलका (डासळबी) असलेली विस्पिी; उदा. गविे; िाल-क ल. सामान्य भाषेि 
‘एकदल’ ही संज्ञा रूढ आहे. 
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monocotyledonous एकदणलणकि; (वनस्पिी लकवा बीज); एकबीजपिी 
 
monocotylae (Monocotyledoneae) एकदणलकी वगप 

बीिी विस्पिींपकैी फ लझाडाचं्या वगािील एक उपवगस; अनलकडे मात्र काहींिी निदनलनकि व 
एकदनलकि हे वगसि मािले आहेि (एंग्लर व प्रँटल, बेसी, बेंथमॅ व हूकर) व फ लझाडािंा बीिी 
विस्पिींि उपनवभाग मािले आहे; पहा Angiospermae; phanerogameae. 

 
monocyclic (१) एकचक्रीय; (२) विायु 

(१) प्रत्येक प्रकारच्या अवयवािें एकि मंडल असलेले (फूल); उदा. धोिरा, सदाफ ली इ. (२) 
एक वषस सकवा त्याहूि कमी िीविकाल असलेली (विस्पिी). 

 
monodynamous एकोन्नि 

इिरापेंक्षा एकि केसरदल अनधक उंि असलेले (केसरमंडल); उदा. कािू. 
 
monoecious एकिललगी 

दोन्ही (प -ं व स्त्री–) फ ले सकवा िििेंनद्रये एकाि झाडावर असणारे. 
 
monoecism एकिललगिा 

दोि प्रकारिी फ ले एकाि झाडावर असण्यािा प्रकार; उदा. एरंड, हॅझेल, भोपळा, मका. 
 
monoeciously polygamous एकिललगी बहुयुणिक 

एकसलगी व निसलगी फ ले एकाि झाडावर असलेली (विस्पिी); उदा. मोई (Odina wodier 
Roxb). 

 
monogynous एकलकजी 

एक सकिदल असलेले (फूल; सकिमंडल). 
 
monoliform मालाकृणि 

मण्याचं्या माळेप्रमाणे; उदा. काही िील हनरि शवैले. 
 
monohybrid एकसंकिज 

एका वैकन्ल्पक िोडीिील लक्षणािं फरक असलेल्या आईबापापासूि झालेली संकरप्रिा 
(अपत्य); पहा allelomorph. 

 
monohybrid cross एकगुि संकि 

वैकन्ल्पक ग णाचं्या एका िोडीबाबि केलेला सकंर. 
 
monolocular (unilocular, one-celled) एकपुट 

एक कप्पा असलेला (सकिप ट, परागकोश). 
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monopetalous युक्त्िप्रदल; एकप्रदल 

ि ळलेल्या पाकळ्यािें; एकि पाकळी असलेले. (फूल). 
 
monophyletic एकस्त्रोिोद् भव; एकोद् भव 

एकाि पूवसि गटापासूि मूलिः उगम पावलेले; हा गट वशंापेक्षा मोठा व गणापेक्षा लहाि माििाि. 
 
monopodial एकपदी 

एकपद असलेली (वाढ). 
 
monopodium एकपद 

अक्षाच्या टोकास सिि वाढ होि रानहल्यािे बिलेला एकि सलग अक्ष (स्िम्भ); उदा निल, िीड, 
स रु. 

 
monosepalous युक्त्िसंदल 

पहा gamosepalous. 
 
monosiphonous एकनणलणकि 

कोनशकािंी एकि रागं असलेला शवैलिंिू; उदा. य लोनिक्त्स, इडोगोनियम; इ. 
 
monosome एकसमसूि 

प्रकलनवभाििामध्ये एखादे संपूणसपणे ि नवभागलेले अनियनमि रंगसूत्र द सऱ्या रंगसूत्राचं्या संिाि 
िाऊि त्यापासूि बिलेल्या प्रकलाि समानवि होण्यािा प्रकार; याम ळे िेथे एक रंगसूत्र अनधक 
असिे व दोन्ही प्रकलािं एकूण संख्या नवषम होिे. 

 
monosomic एकसमसूिी 

एकसमसूत्र असण्यािा प्रकार. 
 
monospermous एकबीजी 

एक बीि असलेल्या फळािी (विस्पिी); उदा. आंबा; खारीक. 
 
monosporangiate एकबीजुककोणशक; एकललगी 

नभन्न (लघ  व ग रु) बीि ककोश स्विंत्र अक्षावर असलेले फूल; उदा. बीि, ओक; केसरदले सकवा 
सकिदले असलेली फ ले अथवा िशी फ ले असलेली विस्पिी; एकि बीि ककोश असलेली. 

 
monospore एकबीजुक 

एका बीि ककोशाि बिणारे एकि नवशषे बीि क; उदा. एक्त्टोकापसस शवैल. 
 
monosporic एकबीजुकी 

फक्त्त्त एकबीि क बिनवणारे बीि ककोश असणारी विस्पिी. 
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monostelous एकिंभी 
फक्त्त्त एक रंभ (कें द्रविी वाहकवृदं व त्या सभोवार पनररंभ, असल्यास) असलेले (खोड). 

 
monostromatic एकस्ििी 

कोनशकािंा एकि थर असलेले; उदा. फ्य िेनरया या शवेाळीिे पाि; शवैलापैकी काहींिे कायक 
(शरीर), उदा. पेनडॲस्रम. 

 
monosymmetrical (zygomorphic) एकसमाि 

एका पािळीिे दोि सारखे अधस बिनविा येण्यासारखे. 
 
monothecal एकपुटक 

एक कप्पा (पोकळी) असलेले. 
 
monotrichous एकप्रकेसली 

एक प्रकेसल (केसासारखा प्राकलािा धागा) असलेली (विस्पिी); उदा. य ग्लीिा शवैल; पहा 
flagellum. 

 
monotypic एकप्रणिरूपी 

फक्त्त्त एक प्रनिनिधी असलेला; उदा. क ल, गण, वशं, िािी, इ. एखाद्या क लाि एकि वशं (उदा. 
दानडम क लाि दानडमवशं; सगकोएसी क लाि सगको हा एकि वशं); एखाद्या वशंाि एकि िािी 
(उदा. सगको वशंािील एक सगको बायलोबा ही िािी; वलेनवनशया वशंाि एक, वलेनवनशया 
नमरानबनलस ही िािी); पहा Moringaceae; Gnetales; Gingkoales. 

 
mongrel संकिज 

ि िी संज्ञा; पहा hybrid. 
 
monograph णवणनबंध 

एखाद्या वशंािी, क लािी सकवा गणािी सपूंणस संशोनधि शास्त्रीय मानहिीिी प न्स्िका. 
 
monsoon-forest मोसमी वन (जंगल) 

उष्ट्णकनटबधंािील मोिका पाऊस पण दीघस श ष्ट्क काल अशा नठकाणी वाढणारे दाट (पािझडी) 
िंगल (अशी सशपर यािंी व्याख्या). नवप ल पाऊस व थंड हवा असल्यास सदापणी बि. 

 
monstrocity णवकृणि 

अनियनमि वाढीम ळे अनित्य, आकन्स्मक व िमत्कानरक (बह धा फार मोठे) स्वरूप प्राप्ि झालेली 
संरििा, उदा. मक्त्यावर दोन्ही प्रकारिी फ ले एकाि सामान्य दाडं्यावर येण्यािा प्रकार. 

 
montane पवपिीय; शैलेय 

पवसिासबंंधी; पवसिावरिी सकवा डोंगरी (विस्पिी). उदा. निमरू (Diospyros Montana Roxb.) 



 अनुक्रमणिका 

moorland जीिपक भूप्रदेश 

सम द्रसपाटीपासूि िे (नब्रटिमधील) उंि टेकड्याचं्या मार्थयापयंि पसरलेल्या ह्या प्रदेशाि पीट 
(िीणसक) व संिािक क लािील (एनरकेसी) विस्पिी नवशषेेकरूि आढळिाि; पहा Ericaceae. 
 

Moraceae वट कुल; मोिेसी 
ि िू, वड (वट), फणस, अंनिर, उंबर, सपपळ इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; एंग्लर व 
प्रँटल यािंी यािा अिंभाव वावल गणाि (अर्मटकेलीझ) केला होिा; िसेि हनिन्सि यािंीही त्याि 
गणाि इिर पाि क लासंह केला आहे. प्रम ख लक्षणे; झ डपे व वृक्ष, निकाळ; पािास उपपणे व िी 
साधी; एकसलगी लहाि फ ले; फ लोरे नवनवध; पनरदले असल्यास िार स टी सकवा ि ळलेली; 
केसरदले नििकीि व त्यासमोर; दोि ि ळलेल्या सकिदलाच्या उध्वसस्थ सकिप टाि एक कप्पा व 
त्याि एक बीिक; फळ (कपाली, आठळी य क्त्त्त). 

 
Moringaceae णशगु्ररु (शेवगा) कुल; मोलिगेसी 

शोभािंि अथवा शवेग्याच्या एका निदनलनकि विस्पिींच्या वशंािील फक्त्त्त िीि िािींिा समावशे 
असलेले लहाि प्रनिरूपी क ल. यािा अंिभाव हनिन्सि यािंी वरुण गणाि (कॅपनॅरडेलीझमध्ये) 
केला आहे. एंग्लर व प्रँटल यािंी ऱ्हीडेलीझ गणाि केला आहे. प्रम ख लक्षणे: पािझडी वृक्ष; पािे 
संय क्त्त्त व मोठी; फ ले, निसलगी, एकसमात्र, पंिभागी; पाि वधं्य केसर; सकिधरावर ऊध्वसस्थ, 
िीि ि ळलेल्या सकिदलाचं्या सकिप टाि एक कप्पा, िटविी बीिकाधािी; बीिके अिेक; बोंडाि 
अिेक अप ष्ट्क बीिे; लाबंट बोंडाला सामान्य भाषेि शेंग म्हणिाि; िी सशबा िव्हे; पहा legume. 

 
Morphogenesis आकािजनन 

विस्पिींच्या आकारप्रधाि लक्षणािंा उगम व नवकास इत्यादींिी मानहिी देणारी ज्ञािशाखा. 
 
Morphology आकािणवज्ञान 

सिीवािें स्वरूप व त्यािंी िडणघडण याचं्या अभ्यासािी शाखा; यामध्ये बाह्यागं व अंिरंग याचं्या 
अभ्यासािा समावशे करिाि; फक्त्त्त अंिरसििेिा अभ्यास ‘शारीर’ या शाखेि करिाि. फक्त्त्त 
अवयवाचं्या आरंभापासूि त्यािंा नवकास पूणस होईपयंिच्या क्रमवार मानहिीस नवकासिंत्र 
(morphosis) म्हणिाि. 

 
mosaic णचिन्यास 

नित्राप्रमाणे दृश्य अथवा माडंणी; 
 
mosaic disease णचिन्यास णवकृणि; केवडा िोग 

िंबाखू व इिर काही विस्पिींच्या पािावंर नित्रनवनित्र नठपके सकवा नठगळे येणारा नक्रयावैज्ञानिक 
रोग. 

 
moschate (musky) कस्िूिीगंधी 

कस्ि रीिा वास येणारे; उदा. कस्ि रीभेंडी (Abelmoschus moschatus Medik; Musk 
mallow). 
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moss शेवाळे 

शवेाळी नवभागािील विस्पिीिे सामान्य िाव; पहा Bryophyta; Musci. 
 
mother-cell जनक (मािृ) कोणशका 

िवीि कोनशकािंी निर्ममिी करणारी कोनशका. 
 
mother plant जनक वनस्पणि 

मूळिी उत्पादक विस्पिी; संकरिािी बीिधारक विस्पिी. 
 
moth-flower पिंगपुष्ट्प; शलभपुष्ट्प 

पिंगाकडूि परानगि होणारे फूल. उदा. टाकळा, नपवळा धोिरा, इ. 
 
motile चल–; चि–; चलनशील 

हालिाल करणारे; िरंगि (पोहि) िाणारे; उदा. काही गंि के, बीि के शवैले, इ. 
 
motility चलनक्षमिा; चणलष्ट्िुिा 

हालिाल करण्यािे सामर्थयस. 
 
motor-cell पे्रिकपेशी 

पहा bulliform cell 
 
motor organ पे्रिक अवयव 

हालिाल घडविू आणण्यास उपय क्त्त्त असा अवयव सकवा उपागं; उदा. काही पािाचं्या िळाशी 
असलेला फ गीर भाग (प लवृिं); केसल, प्रकेसल इत्यादी प्राकलािे धागे; काही गविाचं्या 
पािाचं्या अनपत्विेिील नवशषेत्व पावलेल्या कोनशका (उदा. मका); त्याम ळे पािािंी रूक्ष हविे 
स रळी होिे; िंिर प न्हा पाि सपाट होिे. 

 
mould (mold) (१) बुिशी; (२) साचा 

(१) कवकापंैकी नवनशि िंिूमय विस्पिी; मृि पदाथावर व क्वनिि सिीव विस्पिींच्या अवयवावंर 
ही आढळिे कारण िी परोपिीवी असिे. (२) प्रािीिकाळी विस्पिींच्या अथवा प्राण्याचं्या शरीरािे 
सकवा अवयवािें ठसे िरम मािीि उठूि त्यािें प न्हा दगडासारखे रूपािंर झाल्यािे ियार झालेला 
सािा; त्याि प ढे प न्हा रेिी, गाळ सािूि िो कठीण होऊि निघालेला ओिीव सािा; पहा fossil. 

 
moveable चलनशील 

आिील सकवा बाहेरील िेिकाम ळे हालणारे अथवा स्थािािंर करणारे; उदा. गविािें परागकोश; 
काही शवैले; प्रिोत्पादक कोनशका. 
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movement हालचाल; चलन; वलन 

अवयवािें आंदोलि सकवा वळणे; उदा. फळािें स्फोट; सूक्ष्मिंिू, शवैले, प्रिोत्पादक कोनशका 
यािंी हालिाल; िणाव,े वढेणारे खोड, फूल नमटणे व उमलणे. 

 
mucilage श्लेष्ट्मा; श्लेष्ट्मल द्रव्य 

ब ळब ळीि पदाथस; उदा. पाण्यािील विस्पिींिे आवरण; काही फळािील (भेंडी, भोकर, बाडंगूळ) 
अथवा काही नबयािूंि पाण्याच्या संपकािे येणारा िसाि पदाथस उदा. िालीमखािा, इसबगोल; 
घोळ व कोरफड याचं्या पािािील निकट रस. 

 
mucilaginous णचकट; श्लेष्ट्मल; बुळबुळीि 

 
mucro लघुसूणच 

आखूड, िीक्ष्ण टोक. 
 
mucronate सूच्याग्र 

स ईसारखे बारीक टोक असलेले (पाि, ि स, छद इ.); उदा. नत्रधारी निवड ंगािे पाि; गव्हािे ि स; 
कादंळािे पाि (Rhizophora mucronata Lam.). 

 
multi– बहु– 

अिेक या अथािा उपसगस. 
 
multi cellular बहु– अनेक-कोणशक 

अिेक कोनशकािें बिलेले; शरीर सकवा अवयव. 
 
multiciliate बहुकेसली 

अिेक सूक्ष्म धागे (प्राकलािे) असलेले; उदा. सायकस सकवा िेफ्रोलेनपस िेिा यािंी रेि के; 
इडोगोनियम शवैलािी बीि के, गंि के. 

 
multicostate बहुणसिाल 

अिेक प्रम ख नशरा असेलेले; उदा. बोर, घोटवले यािंी पािे. 
 
multidentate बहुदंिी 

अिेक दािे असलेले; करविीं; उदा. िास्वदंािे पाि. 
 
multifid बहुखंणडि 

अिेक खंड पडलेले; उदा. कामलिा; भद्रदंिी (Jatropha multifida L.) यािंी पािे. 
 
multiflorus बहुपुष्ट्पी 

अिेक फ ले असलेली (विस्पिी, अक्ष, इ.). 
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multifoliate (digitate) बहुदली 
अिेक दले एका सबदूिूि निघि असलेले सयं क्त्त्त पाि; उदा. सावर, पूि, गोरखसिि, इ. 

 
multifoliatus बहुपिी 

भरपूर पािे असलेली (विस्पिी). 
 
multilocular बहुपुटक 

अिेक कप्पे असलेला (सकिप ट); उदा. भेंडी, धोिरा; सलब,ू इ. 
 
multinuclear } बहुप्रकली; बहुकें द्रक 
multinucleate 

अिेक प्रकले असलेली (कोनशका) उदा. व्हाउिेनरया व क्त्लॅडोफोरा शवैले; म्यूकर ब रशी. 
 
multiparous बहुशाखी; बहवाक्षी 

म ख्य अक्षावर टोकास वाढ थाबंूि बािूस अिेक शाखा असलेली (उदा. वल्लरी); पहा cyme. 
 
multiple corolla बहुचक्रीय पुष्ट्पमुकुट 

एकापेक्षा अनधक पाकळ्यािंी वि सळे असलेला प ष्ट्पम क ट उदा. ग लाब, सोििाफा, इ. 
 
multiple (composite) fruit संयुक्त्ि फळ 

फ लोऱ्यापासूि बिलेल्या अिेक लहाि फळािंा एकनत्रि समूह; उदा. फणस, बारिोंडी, अििस. 
 
multiple gene hypothesis बहुजनुक गृहीिक 

व्यक्त्त्तीिील एखादे लक्षण कमीिास्ि प्रमाणाि संििीि उिरण्यािे कारण त्यािे अन्स्ित्व 
व्यक्त्त्तीच्या प्रकलािील अिेक िि कावंर अवलंबूि असिे असे मािणे; उदा. रंग; नबयािील गाभा, 
फ लाचं्या पाकळ्या, कािडीिा रंग, इ. 

 
multipolar बहुरुवी 

काही कोनशका नवभाििाि निध्र वी िकूस ऐविी अिेक टोके असलेला िकूस  आढळिो. पहा bipolar 
spindle. 
 

multiseriate बहुश्रेणिक 

अिेक श्रणेी (रागंा) असलेले. 
 
muricate णपटणकि; खबपि 

अिेक आख ड, कठीण व लहाि टेंगळे (गाठी) याम ळे खरबरीि असलेले; उदा. मामफळ (Anona 
muricata L.) 

 
 



 अनुक्रमणिका 

Musa-form कदलीरूप 

केळीच्या झाडाप्रमाणे असलेले स्वरूप; ओषधीय (िरम) नहरव,े मोठे खोड व त्याला लपेटूि 
असलेल्या अिेक पािािें आवरक िळ. 

 
Musaceae कदली (िंभा) कुल; म्यझेूसी 

केळ (कदली), रॅव्हेिेला, हेनलकोनिया (िंगली केळ) िवणेी इत्यादी एकदनलनकि विस्पिींिे 
लहाि क ल. यािा अंिभाव हल्ली कदली गणाि (नसटॅनमिी) करिाि. परंि  हनिन्सि श ठंी 
(सझनिबरेलीझ) गणाि करिाि. प्रम ख लक्षणे : मोठ्या िरम (काष्ठ िसलेल्या) नमर्थया-खोडाच्या 
विस्पिी; महाछदय क्त्त्त सयं क्त्त्त फ लोरा; निसलगी सकवा एकसलगी, एकसमात्र, सम सकवा नवषम 
प्रकारिी पनरदले असलेली फ ले; बह धा ि ळलेल्या िीि पनरदलािंी दोि वि सळे; िीि केसरदले 
फलिक्षम व दोि वधं्य; िीि ि ळलेल्या सकिदलाचं्या अधःस्थ सकिप टाि िीि कप्पे व प्रत्येकाि 
एक सकवा अिेक बीिके; मृद फळ सकवा बोंडाि सप ष्ट्क व पनरप ष्ट्कय क्त्त्त नबया; पहा Scitamineae. 

 
Musci (Mosses) हणििा वगप; म्युस्सी 

शवेाळी नवभागािील कायकाभ विस्पिींच्या िीि वगांपकैी एक; यकृिका व शृगंका हे इिर दोि 
वगस होि. 

 
Muscinae (Bryophyta) शेवाळी णवभाग; म्युस्स्सनी 

अबीिी विस्पिीपकैी अत्यिं साध्या कायकाभ शरीराच्या, पण प्रत्यक्ष कायक विस्पिींच्यापेक्षा 
अनधक प्रगि, िलस्थलवासी, ओल्या नठकाणी मखमलीसारखा थर बिनवणाऱ्या विस्पिी; पहा 
Thallophyta; Bryophyta. 

 
mushroom भूछि; अळंबे 

कवक विस्पिींपकैी छत्रासारख्या आकाराच्या विस्पिींिा प्रकार; पहा Agaricales. 
 
mutable उत्पणिविपनीय 

एकदम नवशषे प्रकारिा फेरबदल होणारे (उत्पनरविसिशील) सिीव. 
 

mutation उत्पणिविपन 

प्राणी व विस्पिी याचं्या िािींिील संििीि एकदम नदसूि येणारा व प ढील नपढ्ािं बह धा िालू 
राहणारा नवशषे प्रकारिा फरक (प्रभेदि); उदा. सरासरीपेक्षा बरीि अनधक उंिी, आकार, रंग, 
ब द्धी इत्यादींमध्ये नदसणारा फरक. 

 
mutation progressive प्रागणिक उत्पणिविपन 

मूळच्या नपढीपेक्षा निनिि प्रगनि दशसनवणारा बदल. 
 
mutation regressive पिागणिक उत्पणिविपन 

मूळच्या (पैिृक) नपढीपेक्षा न्यूििा दशसनवणारा फरक. 
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mutant उत्पणिविी; उत्पणिवर्धिि 

उत्पनरविसि झालेले दशसनवणारा (सिीव सकवा िि क) 
 
muticous शूकहीन 

नबिटोकािे, बोथट सकवा लाबं व टोकदार िसलेले (छद); उदा. कनसली (Abutilon muticum 
Sweet.). 

 
mutualism पािस्पयप; अन्योन्यत्व 

एकमेकािें नहिसबंंध (अवलंबि) असण्यािा प्रकार. 
 
mycelia कवकजालीय 

कवकािालासंबधंी; पहा Fungi. 
 
mycelia layer कवकजाल-स्िि 

कवकिालािा पाप द्र्यासारखा थर. 
 
mycelia strand कवकजाल-पट्ट 

सूत्रमय कवकिाल कवकिंिूिा नवणलेला ि डगा. 
 
myceloid कवकजालाभ 

कवकिंिंूच्या िाळ्यासारखे. 
 
mycelium कवकजाल 

कवकािे बह धा िंि मय शरीर; पहा Fungi. 
 
Mycetozoa श्लेष्ट्मकवक वगप; मायसेटोझोआ 

कायक विस्पिींपैकी कवक (Fungi) विस्पिींच्या नवभागािील एक वगस; वगीकरणाच्या अन्य 
पद्धिीि यालाि श्लेष्ट्मकवक उपवगस (Myxomycetes) अथवा श्लेष्ट्मकवक नवभाग (Myxophyta, 
Myxothallophyta, Myxomycophyta) म्हणिाि. प्रम ख लक्षणे : साधे, लहाि, हनरिद्रव्यहीि, 
िग्ि निकासारखे, बह प्रकली, िीवद्रव्यय क्त्त्त शरीर; प्रिोत्पत्तीकनरिा िरबीि क; काहींि 
िरबीि ककोश; ओलसर व क िक्त्या पदाथावर काही शवोपिीवी; लैं नगक प्रिोत्पादि अत्यंि 
साधे; यािंा उगम आनदिीवासारख्या प्राण्यापंासूि असावा; नवभाग मािल्यास िीि वगस (व वगस 
मािल्यास िीि उपवगस) करिाि. हल्ली खऱ्या कवकापासूि यािंा अलग ठेवले िािे. Fungi; 
Thallophyta. 

 
Mycologist कवकणवज्ञ; कवकिज्ज्ञ 

कवक विस्पिीसबंंधी भरपूर ज्ञाि असलेला संशोधकशास्त्रज्ञ. 
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Mycology कवकणवज्ञान 

कवकािंी संपूणस मानहिी संकनलि करणारी नवज्ञािशाखा. 
 
Mycoplasm कवकद्रव्य 

रोगकारक कवकािील िीवद्रव्यािा अंश; हा काही आश्रय-बीिाि स प्िावस्थेि राहूि बीि 
रुििेवळेी प न्हा नक्रयाशील बििो व उगवणाऱ्या विस्पिीि रोगकारक ठरिो, असे काही शास्त्रज्ञ 
माििाि. 

 
mycorrhiza संकवक 

कवक व उच्च विस्पिींिी म ळे याचं्या एकत्र िीविािील (सहिीवी) संबधं. 
 
ectotrophic mycorrhiza बणहःस्स्र्ि संकवक 

कवकिंिू म ळाि ि नशरिा पषृ्ठभागावर राहूि अन्नशोषण करणारे सहिीवि; (उदा. पाइि वृक्ष). 
 
endotrophic mycorrhiza अिंःस्स्र्ि संकवक 

द सऱ्या विस्पिीच्या म ळाि कवकिंिू नशरूि अन्नशोषण करण्यािा (उदा. काही आमरे) प्रकार. 
 
mycosis कवकार्धि 

य रोनशयम कवकाम ळे प्राण्यािंा झालेला रोग. उदा. िायटा; एक कणसरोग. 
 
mycotrophic संकवकधािी 

संकवक धारण करणारी (विस्पिी); उदा. िीड. 
 
Myristicaceae जाणिफल (जायफळ) कुल; णमणिस्स्टकेसी 

िायफळाच्या झाडािा अंिभाव असलेले लहाि निदनलनकि क ल; यािा समावशे मोरवले गणाि 
(रॅिेलीझमध्ये) एंग्लर व प्रँटल आनण बेसी यािंी केला आहे. प्रम ख लक्षणे; झ डपे सकवा वृक्ष; पािे 
साधी एकाआड एक, सिि नहरवी व िैलप्रसपडय क्त्त्त. एकसलगी, नियनमि, नवभक्त्त्त झाडावंर, 
लहाि फ ले येिाि; ३ पनरदले ि ळलेली; केसरदले ३–१८ व ि ळलेली; एक सकिदलाच्या 
ऊध्वसस्थ सकिप टाि एक बीिक; मासंल फळ िडकिे; नबयाला बीिोपागं असिे. प ष्ट्क रेषाभेनदि. 
हनिन्सि यािंी हे क ल ॲिोिेलीझ (सीिाफल गण) मध्ये घािले आहे. Knema attenuata 
(Wall) Warb. पहा Ranales. 

 
Myricaceae कट् फल कुल; णमणिकेसी 

कायफळ (कट्ट फल) ह्या निदनलनकि फ लझाडािा व त्याच्या वशंािील इिरािंा आनण नशवाय 
इिर दोि वशंाचं्या िािीिा (एकूण िािी पन्नास) अंिभाव करणारे लहाि क ल; हनिन्सि (व 
एंग्लर) याचं्या पद्धिीि नमनरकेलीझ या स्विंत्र गणाि अिंभाव असूि इिर शास्त्रज्ञ अक्रोड गणाि 
(ि ग्लँडेलीझमध्ये) करिाि. प्रम ख लक्षणे; स गंधी वृक्ष, झ ड पे; पािे साधी, िाठर कमी िास्ि 
नवभागलेली; पािाचं्या बगलेि नवनवध प्रकारिे बह धा लोंबिे कनणश प्रकारिे फ लोरे; फ ले 
एकसलगी, एकत्र सकवा नवभक्त्त्त; पनरदले िसिाि; केसरदले २–२०; िंिू ि ळलेले; सकिदले 
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दोि, ि ळलेली ऊध्वसस्थ; सकिप ट व फळ आठळीय क्त्त्त; एकि बी. कायफळ (Myrica nagi) ही 
एकि िािी भारिाि आढळिे. पहा Juglandales. 

 
myrmecophilous (१) णपपीणलकाणप्रय; (२) णपपीणलका पिाणगि 

(१) म ंग्यािंा अन्नप रवठा करूि आश्रय देणारी व त्यािें कडूि संरक्षण नमळणारी (विस्पिी). उदा. 
बाभळीिी एक िािी; (२) म ंग्याकंडूि परागण करनवणारी (विस्पिी). 

 
myrmecophobous णपपीणलकािेष्टी 

केस, प्रसपडे याचं्या साहाय्यािे म ंग्यािंा दूर ठेवणारी (विस्पिी). 
 
myrmecophyte णपपीणलका-वनस्पणि 

म ंग्यािें साहियं दशसनवणारी विस्पिी. 
 
Myrsinaceae णवडंग कुल; णमर्धसनेसी 

कािळा, वावसडग (नवडंग), आर्मडनसया, मीसा इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा 
समावशे एंग्लर व प्रँटल (व बेंथमॅ आनण हूकर) यािंी नप्रम्यूलेलीझ गणाि केला आहे. प्रम ख लक्षणे 
: झ ड पे व वृक्ष; पािे सदा नहरवी व एकाआड एक; फ ले सच्छदक, निसलगी, एकसलगी, नियनमि व 
िार–पाि भागी; पाकळ्या ि ळलेल्या; केसरदले पाकळयासमोर निकटलेली; क्वनिि वधं्यकेसर; 
ऊध्वसस्थ सकवा अधस-अधःस्थ सकिप टाि एक कप्पा व अिेक बीिके; आठळीय क्त्त्त फळाि एक 
सकवा अिेक केसप ष्ट्क बीिे; कधी मृद फळ. 

 
Myrtaceae जंबुल कुल; णमटेसी 

िाभंळू, पेरु,िाबं, लवगं, इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; यािा समावशे (नमटेलीझ) िंब ल 
गणाि केला आहे; प्रम ख लक्षणे : साधी, समोरासमोर, िैलप्रसपडय क्त्त्त पािािें वृक्ष व झ ड पे; 
निसलगी िार-पाि भागी, नियनमि, सच्छदक, पनरसकि, अनपसकि फ ले; संदले स टी व सिि 
राहणारा; पाकळ्या स ट्या; केसरदले अिेक, सबबाच्या कडेिे निकटलेली; दोि सकवा अनधक 
अधःस्थ सकिलदलाचं्या सयं क्त्त्त सकिप टाि एक िे अिेक बीिके; फळ नवनवध; बह धा मृद फळ 
अिेक अप ष्ट्क नबया. 

 
Myrtales (Myrtiflorae) जंबुल गि; णमटेलीझ (णमर्धटफ्लोिी) 

यामध्ये िंब ल क ल, दानडम क ल, कादंल क ल, अि सि क ल, शृगंाटक क ल आनण धािकी क ल 
यािंा समावशे केला िािो. हनिन्सि यािंी मात्र धािकी क ल, शृगंाटक क ल, दानडम क ल यािंा 
वगेळ्या धािकी गणाि (नलिेलीझ) घािले आहे व इिरािंा िंब ल गणाि राखले आहे. यानशवाय 
रामेठा क ल (थायमेलेसी), आंबग ळ क ल (एलेग्िेसी), इत्यादी एकूण १९ क ले एंग्लराचं्या 
िंब लगणाि (नमर्मटफ्लोरी) समानवि आहेि. 

 
Myxa (mucous) श्लेष्ट्मा 

ब ळब ळीि पदाथस; उदा. भोकर फळािील (Cordia myxa L.) निकट मगि. 
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myxamoeba श्लेष्ट्माणदजीव 

श्लेष्ट्मकवकाि आढळणाऱ्या बीि कापासूि निमाण होणारी, आनदिीवाप्रमाणे वावरणारी, िग्ि, 
निविं कोनशका. 

 
Myxomycetes श्लेष्ट्मकवक वगप; णमक्त्सोमायसेटीज 

पहा Mycetozoa. 
 
Myxomycophyta श्लेष्ट्मकवक णवभाग; णमक्त्सोमायकोफायटा 

पहा Mycetozoa 
 
Myxophyceae (Schizophyceae) नीलहणिि शैवले; णमक्त्सोफायसी 

पहा Cyanophyceae. 
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N 
 
N (n) एन 

एकग नणि रंगसूत्रािंी संख्या दशसनवणारे इंग्रिी अक्षर. 
 
nacreous मुक्त्िाभ; मौस्क्त्िकाभ 

मोत्यासारखे िेि असलेले. 
 
naked अनावृि; नग्न; प्रकट 

आवरण िसलेली (कोनशका, कनलका, बीि के, गंि के, प ष्ट्पकनलका, बीि इ.) उदा. प्रकटबीि 
विस्पिी. 

 
naked flower नग्नपुष्ट्प 

पनरदलहीि फूल; उदा. वाळ ंि क ल; गविे; अळू. 
 
naked seeded प्रकटबीज; नग्नबीज; अनावृिबीजी 

बीिे सकिप टाि िसूि उघडी असण्यािा प्रकार. उदा. सायकस, िीड, निर (पाइि), थ िा, 
सगको, नबरमी (यू), इ. पहा Gymnospermae. 

 
nanandrous ऱ्हस्व पंु–िंिुकी; लघु पंु–िंिुकी 

आखूड (ख िे) िरिंिू निर्ममणारे (इडोगोनियम शवैल). 
 
nanism ऱ्हस्विा; लघुिा 

ख िेपणा; उदा. काही विस्पिी व प्राणी याचं्या ख िा िािी, प्रकार. 
 
nannander (nanandrium)ऱ्हस्व पंु–िंिु; लघु पंु–िंिु 

पहा dwarf male. 
 
nannoplankton लघुप्लवक 

अत्यंि लहाि व म क्त्त्तपणे िरंगणारे िीव; उदा. काही शवैले; सूक्ष्म प्राणी, इ. 
 
nannophanerophyte लघु बीजी पादप 

दोि मीटरपेक्षा ज्यास्ि उंिी िसलेले व भपूृष्ठावरील भागावर स प्ि कनलका असणारे बीिधारी 
झ डूप. 

 
nanus ऱ्हस्व; खुजा; बटु 

 
napiform (napaceous) कंुभीरूप 

भोवऱ्यासारखे वर रंुद व खाली निम ळिे होि गेलेले. उदा. गािर, म ळा, इ. 



 अनुक्रमणिका 

narcotic मादक; संवेदनमंदक; गंुणगकािी 
ग ंगी आणणारे. 

 
nascent tissue (meristem) णवभज्या 

सिि कोनशकािें नवभािि िालू ठेवणारे ऊिक; पहा meristem. 
 
nastic movement अनुकंुचनी वलन 

िेििेम ळे घडूि येणारी पण निच्या नदशशेी सबंंध िसलेली हालिाल; दोि पृष्ठभाग असलेल्या 
अवयवामंध्ये सिि लाबंीि वाढ होि असल्यािे आपोआप वाकडेपणा आणणारी हालिाल (वळणे); 
याम ळे कळ्या प्रथम नमटलेल्या असूि प ढे उघडिाि; दरवळेी नभन्न पृष्ठभाग अनधक वाढिो; पहा 
epinasty, hyponasty, nyctinasty. 

 
natant णनमणज्जि; णनमग्न 

ड बलेले, ब डूि िरंगणारे. 
 
native देशी 

खास त्याि देशािील (विस्पिी). 
 
natural स्वाभाणवक; नैसर्धगक; प्राकृणिक 

 
natural classification नैसर्धगक वगीकिि 

पहा classification. 
 
natural family नैसर्धगक कुल 

अिेक (क्वनिि एकि) निकट संबनंधि विस्पिींच्या वशंािंा गट. 
 
natural order नैसर्धगक गि 

अिेक (क्वनिि एकि) निकटविी क लािंा गट. 
 
naturalist णनसगपवैज्ञाणनक 

निसगािील विस्पिी, प्राणी, खडक इत्यादींिी नवशषे मानहिी सकंलि करणारा िज्ञ. 
 

naturalisation स्वाभाणवकीकिि 

परनठकाणाहूि येऊि स्थानिक पनरन्स्थिीशी (निसगाशी) समरस होऊि देशी सकवा स्थानिक 
सिीवाप्रमाणे स्थायी होण्यािी प्रनक्रया; उदा. नकत्येक िण (नपवळा धोत्रा,ओसाडी, इ.). 
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nature स्वरूप; प्रकृणि; णनसगप 
 
natural selection नैसर्धगक णनवड 

नवनशि पनरन्स्थिीि, िगण्यास योग्य अशी, निसगसिः घडूि येणारी प्रनक्रया; डार्मविच्या (इ. स. 
१८५९) ित्त्वाप्रमाणे सिीवािील िीविाथस स्पधेि यशस्वी होणाऱ्यािंा िण  निसगािेि िगण्यास 
लायक ठरवले व िे िगले आनण इिर िाश पावले, अशा प्रकारिी घटिा. 

 
navicular नौकाकृणि; नौकाकाि 

िावसेारखे; उदा. िॅन्व्हक्त्यलूा करंडक विस्पिी; काही गविािंी ि से. 
 
neck ग्रीवा; मान 

(१) खोड व मूळ यामधील साधंा; (२) पािे व आवरक यामधील साधंा; (३) प ष्ट्पम क ट व संविस 
याचं्या िनलकािंा आक ं निि भाग; (४) गभसकोश सकवा अदं ककलश यािंा लाबंट भाग; (५) काही 
कवकाचं्या पनलघ धािीफलािंी लाबंवण; पहा ascocarp; perithecium. 

 
neck canal−cell ग्रीवा-मागप कोणशका 

ग्रीविेील पोकळी भरूि काढणारी कोनशका. 
 
neck cell ग्रीवा-कोणशका 

ग्रीवचे्या घटक कोनशका. उदा. िेिे. 
 
necrosis ऊिकक्षय; ऊिकनाश 

व्रणासारख्या रोगकारक घटिेम ळे निविं विस्पिीच्या नवनशि स्थािािील कोनशकेिा सकवा 
ऊिकािा िाश. 

 
nectar मधुिस; मकिंद 

बह धा फ लाि असलेला व कीटकाकनरिा अथवा पक्ष्याकनरिा आकषसक अन्न असा गोड रस; हाि 
रस िंिर मध म्हणूि उपलब्ध होिो. काही कवकस द्धा असा रस बिनविाि िो कीटकाकंडूि 
बीि काचं्या प्रसाराकनरिा असिो. 

 
nectary मधुिस प्रलपड 

मध रस स्त्रवणाऱ्या कोनशकािंा समूह. 
 
nectariferous मधुिसधािक; मकिंदयुक्त्ि; मधुस्त्रावक 

मध रस स्त्रवणारा,धारण करणारा (साठनवणारा); 
 
necton (nekton) चलप्लवक; िििक 

नक्रयाशील व िरिा (िलनवहारी) िीवसमूह; पहा plankton. 
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needle सूणच, सुई 

 
needle–shaped सूच्याकाि 

स ईप्रमाणे लाबंट निम ळिे गोलाकार (नििीय), उदा. िीड (पाइि) िे पाि; शिावरीच्या काही 
िािींच्या फादं्या; पहा cladode. 

 
negative ऋि 

(१) नवरुद्ध,अभावदशसक सकवा िकारात्मक उपसगस; (२) नवद्य ि आयिापंैकी एक प्रकार; उदा. 
ऋणभार. 

 
negative geotropism ऋि गुरुत्वानुविपन 

ग रुत्वाकषसणाच्या िेििेनवरुद्ध (वाढणे); उदा. खोड. 
 
negative heliotropism ऋि प्रकाशानुविपन 

प्रकाशाच्या िेििेनवरुद्ध असलेल्या नदशकेडे वाढणे; उदा. मूळ. 
 
negative heterosis ऋि संकिज ओज 

संकराम ळे येणाऱ्या अनधक िोमािा अभाव; पहा heterosis. 
 
negative pressure ऋिदमन; उलट दाब 

बाष्ट्पोच्छ् वास वाढला असिा म ळािंी शोषलेले पाणी अप रे पडूि विस्पिीिील पाणी कमी होिे; 
यावळेी विस्पिींिील वायू हवपेेक्षा कमी दाबाखाली असल्यािे िनमिीिूि खोडािारे पाणी वर 
खेिण्याऐविी िे खोड कापल्यास पाणी वरूि शोषले िािे; या घटिेस वरील संज्ञा वापरिाि. 

 
nemoralis (१) नवागि; (२) वनवासी 

(१) िवीि प्रनवि केलेली विस्पिी; (२) रािाि सकवा िंगलाि वाढणारी. 
 
nematophyte प्रवाहपादप 

पाण्याच्या प्रवाहाि वाढणारी विस्पिी. उदा. पोडोस्टेमोिेसी; काही िीलहनरि शवैले. 
 
neobiogenesis नवजीवजनन 

पृर्थवींवर आरंभी एकदाि (अपघािािे) िीवोत्पनत्त होऊि िीवपरंपरा स रू झाली या 
उपपत्तींनशवाय त्यािंिर िी प न्हा झाली असावी सकवा अिेकदा होि गेली असावी असा एक नविार. 

 
Neo Darwinism नव−डार्धवनवाद 

क्रमनवकासािे घडूि येणाऱ्या िािींच्या निर्ममिीसंबधंीच्या िालसस डार्मवि याचं्या उपपत्तीवर घेिले 
गेलेले आके्षप दूर करूि, उत्पनरविसिािा आधार घेऊि. िसेि मेंडेल यािंी प रस्कार केलेल्या 
उपपत्तीप्रमाणे अि हरणाचं्या नियमािंा नविार करूि, डार्मविाचं्या मूळच्या लायख व्यक्त्िींच्या 
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िैसर्मगक निवडीच्या संकल्पिेस प िी देणारी उपपत्ती; पहा Darwinism; mutation; natural 
selection. 

 
Neo–Lamarckism नव–लामाकप  वाद 

लामाकस  या शास्त्रज्ञाच्या अि यायािंी त्याच्या मूळच्या ससद्धािाला आधारभिू म्हणिू माडंलेले िवीि 
स्पिीकरण. सपंानदि लक्षणाचं्या अि हरणास प्रायोनगक प रावा िाही ह्या वाइझमाि याचं्या 
हरकिीम ळे लामाकस  यािंी िविानि–निर्ममिीला आधार देणारी मूळिी उपपनत्त (गंि कल उपपनत्त) 
बािूस पडली; िथानप सिीवाचं्या पनरन्स्थनिसापेक्ष शरीररििा व सवयी (रीिी) यामं ळे िीविाि 
यशस्वी होण्यािी क्षमिा ध्यािाि घेऊि सपंानदि ग ण व त्यािें अि हरण यािें िव े स्पिीकरण 
लामाकस च्या अि यायािंी केले; त्याि सार व्यक्त्त्तीच्या गंि कलावर (िििद्रव्यावर) 
बाह्यपनरन्स्थिीिा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पनरणाम (स्थाि क अथवा शरीरािारे होणारे प्रविसि) होऊि 
त्याि सार याि पडणाऱ्या फरकामं ळे प ढील िवीि नपढीि काही फरक होिाि व त्याम ळे सिीवास 
सोयीिे फरक (भेद, उत्पनरविसिे) िालू राहिाि व अशा रीिीिे सपंानदि केलेले ग ण (लक्षणे) 
क्रमनवनवकासाला (व िूिि िािींच्या निर्ममिीस) साहाय्यक होिाि. पहा germ plasm, somatic 
induction, mutation; Lamarckism. 

 
Nepenthaceae (Pitcher-plants) घटपिी कुल; नेपेंरे्सी 

िंब,ू कलश, घट, क ं भ यासंारख्या रूपािंनरि पािाचं्या कीटकभक्षक व निदनलनकि विस्पिींिे 
क ल. यािा अंिभाव सरॅासेनिएलीझ ह्या कीटकभक्षक विस्पिींच्या गणाि करिाि.  
पहा. carnivorous plants; Sarraceniales. 

 
nereid formation शैवल समावास 

शवैलािंा नवनशि नठकाणी आढळणारा सम दाय. 
 
neritic समुद्रवासी प्लवक 

सम द्राि २०० मीटरपयंिच्या खोलीमध्ये आढळणारा, िरंगणारा िीवसमहू. 
 
nerve (१) णसिा; शीि; (२) चेिनी; ज्ञानिंिू 

(१) साधी सकवा शाखाय क्त्त्त (पािािील) शीर. (२) सिीवाचं्या पनरन्स्थिीिे ज्ञाि त्यािंा देणारा व 
प्रनिसाद करू देणारा िंिू. 

 
nervose (veined) णसिाल; णसिायुक्त्ि 

नशरािंी व्याप्ि (भरलेले). 
 
nervous system िंणिका व्यहू (िंि); चैिन्यव्यहू 

सिीवास बाह्य पनरन्स्थिीिे ज्ञाि करूि देणारी संरििा (कोनशका, िंिू, िीवद्रव्य, इ.) 
 
nervure प्रधानणसिा 

पािािील मोठी शीर. 
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network जालक; जाळे 

पाि अथवा ित्सम अवयवािील नशरािें िाळे; कवक विस्पिीिींल िंिंूिे िाळे. 
 
netted जालयुक्त्ि; जाणळदाि 

नशरािें िाळे असलेले (उदा. निदनलनकि विस्पिीिे) पाि 
 
neuter (neutral) flower क्त्लीब-ललगहीन-पुष्ट्प 

िप ंसक फूल; कायसक्षम केसरदले सकवा सकिदले िसलेले फूल; उदा. अळूच्या फ लोऱ्यािील 
काही फ ले; सूयसफ लाच्या स्िबकािील नकरण प ष्ट्पके. 

 
neutralisation उदाणसनीकिि 

अल्कधमी पदाथािे (रसायिािे) अम्लधमी पदाथािे ग ण िाहीसे करण्यािी नवनक्रया. 
 
neutriflorus ललगहीन (णनणलिंग) पुष्ट्पी 

िप ंसक फ ले असेलेले; उदा. सूयसफ लाच्या क लािील नकरण-प ष्ट्पके िप ंसक असलेल्या काही 
िािी. 

 
nicotianus िंबाखू िंगी 

गदस िपनकरी रंगािे. 
 
nicotineणनकोटीन 

िंबाखूच्या पािािील क्षाराभ द्रव्य (अल्कलॉइड). 
 
Nidulariaceae नीडकवक कुल; णनड युलॅणिएसी 

सत्यकवकापैकी गदाकवक वगािील (भकंूद क गणािील) एक लहाि क ल; ह्यािील सवस विस्पिी 
शवोपिीवी असूि शरीर पक्ष्याच्या (पेल्यासारख्या) घरट्याप्रमाणे असिे. पहा Basidiomycetes; 
Eubasidii; Lycoperdales. 

 
niger काळे; कृष्ट्िविी; कािळा 

उदा. कागंणीिे फळ (Solanum nigrum L); कारळा (कार्मिल) Guizotia abyssinica Cass). 
 
night−positionणनशास्स्र्िी 

रात्री (अंधाराि) काही विस्पिींच्या (सशबीक लािील) पािािंी सैल लोंबणारी (निनमलीि) न्स्थिी; 
िसेि काही फ ले (कमळ) रात्री बंद राहण्यािी रीि; पहा nyctinasty. 

 
nigricant (nigricans) कृष्ट्िविी. 

काही कालािंिर काळे होणारे; उदा. फड्या निवड ंग (Opuntia nigricans Haw.); Ixora 
nigricans); राई (Brassica nigra Koch.). 
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Nipetum गुलगा-संघाि; णनपेटम 

ग लगा िावाच्या िाल विस्पिीिे प्राधान्य असलेला सम दाय; पहा consociation. 
 
nitid चमकदाि 

स्वच्छ, ग ळग ळीि असल्यािे िकाकणारे; क निस, सारोली (Alnus nitida Endl.). 
 
nitrification नायरीकिि 

िनमिीिील सूक्ष्मिंिू, कवक इत्यादींच्या साहाय्यािे विस्पिी व प्राणी याचं्या मिृ अवशषेािें 
रूपािंर प्रथम अमोनियाि व िंिर िायरेटय क्त्त्त लवणाि होण्यािी प्रनक्रया; ही लवणे विस्पिी 
प न्हा शोषिू घेिाि सकवा त्यािील काही भाग अन्य सूक्ष्मिंिूम ळे िायरोििहीि बिूि 
(नविायरीकरण denitrifying) िो वायू हविे नमसळूि िािो. 

 
nitrogen-fixation नि (नायरोजन) स्स्र्िीकिि; नि–स्स्र्िि 

अिनिल (हवनेशवाय िगणारे) सूक्ष्मिंिूिारे सकवा काही िील–हनरि शवैलाकंडूि स्विंत्रपणे 
अथवा म ळािील सहिीवी सूक्ष्मिंिूिारे केले िाणारे हविेील िायरोिि वायिेू संस्थापि (काबसिी 
िायरोिि-संय गनिर्ममिी); यािा इिर विस्पिींसही अन्नघटक म्हणूि उपयोग होिो, कारण 
िमीि िायरोििसपंन्न होिे. 

 
nitrophilous क्षािणप्रय; निणप्रय 

भरपूर िायरेट असलेल्या िनमिीि वाढणारी (विस्पिी). 
 
nocturnal (१) नैश; (२) िालिचि 

(१) रात्रीसबधंी; रात्री घडूि येणारे; (२) रात्री संिार करणारे (निशािर); 
 
nocturnal movement नैश चलन−वलन. 

रात्रीम ळे घडूि येणारी हालिाल; पािा–फ लािंी उघड झाप. 
 
nodal पवीय 

पेऱ्यावरिे; पेऱ्यािील; पेऱ्यासंबंधी. 
 
nodal diphragm पवपपटल 

पेऱ्यामंध्ये पसरूि वाढलेला पडदा. 
 
node पेिे; पवप 

खोडावर िेथूि एक सकवा अिेक पािे, बगलेिील कळ्या व कधी म ळ्या निघिाि िो दोि 
काडं्यामंधील भाग. 

 
nodiferous पेिेदाि; पवपयुक्त्ि. 

पेरी स्पि असलेले (खोड); उदा. ऊस, बाबं,ू इ. 
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nodose गाठदाि; गाठाळ. 

गाठी असलेले (मूळ); 
 

nodular गं्रणर्ल; गंडयुक्त्ि. 

अिेक लहाि उंिवट्यासारख्या गाठी असलेले. 
 
nodule गंड; गं्रणर्; गं्रणर्का, गाठ 

लहाि गाठ; काही सशबी विस्पिींच्या म ळावर सूक्ष्मिंि  य क्त्त्त गाठी असिाि. 
 
nomenclature (१) नामपिणि; (२) नामकिि; 

(१) प्राणी सकवा विस्पिींच्या वगीकरणाि शास्त्रीय िाव देण्यािी पद्धि सकवा (२) प्रत्यक्ष िाव देणे; 
पहा Binomial nomenclature. 

 
non− अ−; −हीन 

अभावदशसक उपसगस सकवा प्रत्यय. 
 
non-cellular अकोणशक 

संिरििेि कोनशका िसलेले; उदा. प्राणी व विस्पिी यानशवाय इिर वस्िू; उदा. नवषाणू. 
 
non-ciliated केसलहीन 

केसल अथवा केसले िसलेले (बीि के, कोनशका, गंि के); पहा cilium. 
 
non-cyclic अचक्रीय 

पहा acyclic. 
 
non-cytoplasmic अपणिकलीय; पणिकलहीन 

पनरकल िसलेली (मृिकोनशका). उदा. घिसूत्र, कठककोनशका; पहा stone cell. 
 
non-disjunction अणवयोजन 

पहा disjunction. 
 
non-heritable नानुहयिं; अवशंागणिक 

एका नपढीिूि द सरीि परंपरेिे ि उिरणारे (संपानदि ग णदोष) 
 
non-septate पटहीन 

पडदा (पडदे) िसलेला; उदा. काही कवक िंिू, व काही शवैल िंिू. 
 
normal णनयणमि; सामान्य; णनत्य 

संरििेच्या संदभाि, नित्याप्रमाणे असलेली; पनरन्स्थिीच्या दृिीिे, सामान्य असलेली. 
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notate (marked) िेिाणंकि; लबदवाणंकि 

रेषा सकवा नठपके पडलेले. 
 

notch खाच 

मयानदि खोलगट भाग. 
 
notched (emarginated) णनम्नमध्य 

मध्ये खाि असलेले (पािािे टोक; उदा. उंडी, कािंिािी एक िािी). 
 
nucellus प्रदेह; बीजाडंकाय 

बीिकािील गाभा; यािि गभसकोनशका (ग रुबीि क) असिे; बीिकाभोविी एक सकवा दोि 
आवरणे असिाि; पहा ovule. 

 
nuciferous कपाली धािक 

कठीण कविािे फळ असणारे (झाड); उदा. ओक; िारळािे (Cocos nucifera L.) आिील 
कविधारी भागाला उदे्दशिू िािीबािक िाव नदले आहे; पण िारळािे फळ अश्मगभी आहे; पहा 
nut. 

 
nuclear प्रकलीय 

प्रकलासंबधंी; प्रकलािील; पहा nucleus. 
 
nuclear discप्रकलणबम्ब; कें द्रकी णबम्ब 

कोनशका–नवभाििाि प्रकलािील सवस रंगसूत्राचं्या िोड्या बिूि त्यािंी कोनशकेच्या मध्यास 
बिलेली िबकडीसारखी आकृिी (मध्यावस्था). 

 
nuclear division प्रकल−णवभाजन 

प्रकलािी प्रत्यक्ष सकवा अप्रत्यक्ष नवभागणी. पहा karyokinesis;meiosis; mitosis. 
 
nuclear fibril िंगसूि 

पहा chromosome. 
 
nuclear fusion प्रकलसंयोग 

प –ंव स्त्री–प्रकलािें मीलि. 
 
nuclear membrane प्रकलपटल 

प्रकलािे फार पािळ आवरण. 
 
nuclear sap प्रकलिस 

प्रकलावरणाच्या आिील द्रवपदाथस. 
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nuclear spindle प्रकलिकुप  
प्रकलनवभाििामधील मध्यावस्थेि व पिावस्थेि आढळणाऱ्या व एका ध्र वापासूि द सऱ्यापयसि 
पसरलेल्या अिेक िंिूिी क कड्यासारखी माडंणी. 

 
nuclear star (aster) िािकावस्र्ा 

पहा nuclear disc. 
 
nuclear thread (spindle-fibre) िकुप िंिु 

 
nuclear vacuole प्रकल-णिस्क्त्िका; प्रकलािील पोकळी; 
 
nucleated प्रकलयुक्त्ि; कें द्रणकि. 

प्रकल असलेली (कोनशका). 
 
nucleic प्रकली; न्यकू्त्लीइक 

प्रकलािील; प्रकलासबंंधी 
 
nucleic acid प्रकली अम्ल; कें द्रकाम्ल 

अिेक न्यनू्क्त्लओटाइडाचं्या संयोििािे बिलेली लाबं साखळीिी सयं गे (डीएिए, आरएिए); पहा 
nucleotide. 

 
nucleolus प्रकलक; कें णद्रका 

प्रकलािील घिसबदू; यामध्ये नरबोि प्रकल प्रनथिे असिाि; प्रकल-नवभाििाि प्रकलक ल प्ि 
होिो व प ढे रंगसूत्रािील काही भागापासूि प न्हा आकार घेिो. 

 
nucleoplasm प्रकलिस; कें द्रकिस 

प्रकलािील द्रवपदाथस. 
 
nucleo-protein प्रकल-प्रणर्न 

प्रकली अम्ल व प्रनथि यािंा रासायनिक सयं ग. 
 
nucleotide न्यसू्क्त्लओटाइड 

पाि काबसि अणूिंी एक शकस रा (नरबोि), फास्फॉनरक अम्ल व िायरोििय क्त्त्त क्षारक (प्यूनरि 
सकवा नपरॅनमडीि) याचं्या प्रत्येकी एक रेणूंिा बिलेला रासायनिक संय ग; यापासूि डी 
ऑक्त्सीनरबोि न्यूक्त्लीइक अम्ल (डी एिए) व नरबोिन्यूक्त्लीइक अम्ल (आरएिए) बििाि; 
डीएिए आि वनंशकिेबद्दल आनण आरएिए हे अम्ल प्रनथि-संश्लेषणास िबाबदार असिे. पहा 
chromosome; ribosome. 
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nucleus प्रकल; कें द्रक 

सिीव प्राकलािील अत्यिं िनटल प्रनथय क्त्त्त व संघनटि सूक्ष्म काय; हा कोनशकेिील सवस िीव-
प्रनक्रयािंा िबाबदार असूि कोनशका-नवभाििाि नवशषे नक्रयाशील असिो; आि वनंशक लक्षणाचं्या 
अि हरणास िबाबदार असलेले घटक (रंगसूते्र व िि के) त्यािि सामावलेले असिाि; पहा 
mitosis, meiosis. chromosome. 

 
incipient nucleus (central body; open nucleus) प्रािंणभक प्रकल 

िीलहनरि शवैलाि आढळणारा सापेक्षिः असंघनटि व प्रकलपटल िसलेला प्रकलकणािंा समूह. 
 
nuculanium (nuculane) द्राक्षाभ 

सलडले याच्या मिाप्रमाणे ऊध्वसस्थ व द्राक्षासारखे पण कठीण नबयािं फळ (मृद फळ); सिब,करवदं, 
खिूर, द्राक्ष, इ. 

 
nucule (oogoniophore) अदुंकाशयदंड; न्युक्त्यलू 

काडंशरीनरका शवैलािील स्त्री–िििेंनद्रय. पहा Charophyceae. 
 
nude नग्न 

पािे, खवले सकवा िसे उपागंािें आवरण िसलेले; उदा. अमरकंद (Eulophia nuda Lindle). 
 
nudicaulous नग्नस्िंभी; नग्नक्षोड 

खवले, पािे िसलेल्या खोडािी (विस्पिी); उदा. िेपिी, सोमलिा, िागं्या शरे, इ. 
 
nulliplex अघटक 

आईबापापासूि नवनशि लक्षणाबंद्दल िबाबदार असलेल्या प्रभावी िि कािा संििीि अभाव; 
त्याम ळे संििीि फक्त्त्त अप्रभावी (अप्रकट) िि क असिे व त्याम ळे पूवी स प्ि (अप्रकट) असलेला 
ग ण नदसिो, पहा duplex, simplex. 

 
nursery garden पन्हेिी बाग 

वाफ्याि सकवा बागेि नियोनिि नठकाणी लावण्यापूवी रोपे ियार करण्यािी नियनंत्रि िागा. 
 
nut कपाली; कवची फळ 

एकापेक्षा अनधक सकिदलापासूि बिलेल्या संय क्त्त्त सकिप टापासूि पक्व झालेले, श ष्ट्क, कठीण 
कविािे (फलावरणािे) पण ि िडकणारे एकबीिी फळ. उदा. कािू, हॅझेल िट, ओक 
(विूंफल); हीि इगं्रिी सजं्ञा अश्मगभी फळािील कठीण आवरणाच्या (अिंःकवि) सबयासं 
वापरिाि. उदा. िारळ; अक्रोड; बदाम; िरदाळू, इ. 
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spurious nut छद्म कपाली; आभासी कपाली 
फलावरणाखेरीि इिर भागापंासूि कठीणपणा नमळालेले फळ. उदा. ग लब शच्या फळास 
पनरदलाच्या िळभागापासूि कानठण्य येिे; यू (नबरमी) च्या कपालीस बीिावरण कठीण असूि 
बीिोपागं मासंल असिे. 

 
nutation प्रच्यवन 

(१) खोड, फादंी इ. अवयवाचं्या टोकािंी वढेे देि िाणारी सर्मपल अथवा एका बािूकडूि 
द सरीकडे होणारी वाढ; नवभािी भागािंील (टोकािील) वाढीच्या नदशि व प्रमाणाि होणाऱ्या 
सिि बदलाम ळे होणारी घटिा. (२) वाढ होि असलेल्या अवयवाच्या टोकािे बािूकडे झ कणे; 
याम ळे िे टोक िागमोडी वाढलेले आढळिे. 

 
revolving nutation पणिवधपन 

वाढणाऱ्या खोडाच्या टोकािे सभोवार वळणे; त्याम ळे हविे त्यािी नफरकी बििे; यािे कारण 
टोकामधील वाढीिी प्रनक्रया क्रमािे टोकाच्या निरनिराळ्या बािूकडे बदलि राहिे; यािा पनरणाम 
त्या खोडास िवळच्या आधारावर वढूेि राहण्याि होिो. हा प्रकार वलेींच्या व िणाव्याचं्या टोकास 
नदसूि येिो; वलेीच्या व िणाव्याचं्या (प्रिािाचं्या) टोकास सिि आधारास ि निकटलेल्या बािूस 
अनधक वाढ होि रानहल्यािे त्यािी ग ंडाळी बििे; वलेी वर िढि िािाि. 

 
nutlet कपाणलका 

पक्वावस्थेि फ टणाऱ्या फळािील श ष्ट्क एकबीिी भाग (फलाशं); उदा. ि लसी क लािील व मोथा 
क लािील विस्पिीिील एकबीिी फळ सकवा फळािा भाग. 

 
nutrient पोिक 

पोषण करणारे. 
 
nutrition (nutriment) पोिि 

योग्य अन्न व पाणी घेऊि व शरीरािील ियापियाच्या नक्रया िालू ठेविू ऊिेिी निर्ममिी करणे, 
झीि भरूि काढणे व वाढ होण्यास साहाय्य करणे, ही प्रनक्रया. 

 
nutritious (nutritive) पौणष्टक; पोिक 

शरीरास नवप लिेिे पोषण देणारे. 
 
nutritive symbiosis पोिक सहजीवन; 

दोि सिीवािें परस्परपोषणाच्या ित्त्वावर एकत्र असण्यािा प्रकार; या दोन्हीपकैी कधी एक वाढिो 
व द सरा िाश पाविो (िीवोपिीवि), िर कधी परस्परास पूरक अशी अन्न घटकािंी देवघेव होिे 
(दगडफूल). पहा parasitism; Lichen; carnivorous plants; 
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Nyctaginaceae पुननपवा कुल; णनक्त्टॅणजनसी 
ग लब श, प ििसवा,वसू, ब गिवलेी इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे लहाि क ल. यािा अिंभाव 
एंग्लर व प्रँटल यािंी सेंरोस्पमीं या गणाि िर बसेींिी पाटलप ष्ट्प गणाि (कायोफायलेलीझमध्ये) व 
हनिन्सि यािंी रामेठा गणाि (थायमेलेलीझमध्ये) केला आहे. प्रम ख लक्षणे : बह धा ओषधीय, 
कधी काष्ठय क्त्त्त झाडे, झ डपे, वलेी; पािे साधी, समोरासमोर; नियनमि, निसलगी, एकसलगी, 
सच्छद फ ले; पनरदले पाि व ि ळलेली आनण पाकळ्यासारखी असूि खालिा भाग फळाभोविी 
कायम निकटूि राहिो. केसरदले बह धा पाि िथानप कधी (१–३०) आनण एका ऊध्वसस्थ 
सकिदलाच्या सकिप टाि एक कप्पा व त्याि एक बीिक; श ष्ट्क फळ, एकबीिी, ि िडकणारे 
आनण बीिाि पनरप ष्ट्क. 

 
nyctanthous (१) नक्त्िपुष्ट्पी; (२) णनशाणवकासी 

(१) रात्री उमलणाऱ्या फ लािंी (विस्पिी); उदा. पानरिािक (Nyctanthas arbor–tristis L.); 
रािराणी (Cestrum nocturnum L.). (२) रात्री उमलणारी फ ले. 

 
nyctigamous नक्त्िणवकासी 

रात्री उमलणारी, बह धा स गधंी व नदवसा बंद रहाणारी (फ ले); उदा. रािराणी. 
 
nyctinastic णनशानुकंुचनी 

प्रकाशाभावी (रात्रीम ळे) घडूि येणारी (हालिाल). 
 
nyctinasty णनशानुकंुचन 

काही विस्पिींि (उदा. सशबी क ल), प्रकाशाच्या अभावाम ळे त्याचं्या काही अवयवाचं्या 
कोनशकािंील पाण्याच्या प्रमाणाि बदल होऊि िे अवयव खाली, बािूस सकवा वर वळण्यािा 
प्रकार; उदा. पािािंी दले दलके सकवा फ लाचं्या पाकळ्या नमटणे. नदवसा प्रकाश िीव्र झाल्यास 
अशा नक्रया घडूि येिाि, त्याला आन्न्हक निद्रा (नदवा निद्रा– diurnal sleep) –वलि म्हणिाि. 
प्रकाशािा प्रभाव िाहीसा झाल्यावर प न्हा पूवसवि न्स्थिी प्राप्ि होिे. 

 
Nymphoeaceae कमल कुल; णनस्म्फएसी 

कमळे, महापद्म इत्यदींिे निदनलनकि फ लझाडािें क ल. यािा अंिभाव मोरवले गणाि 
(रॅिेलीझमध्ये) केला िािो. प्रम ख लक्षणे : पाण्याि सकवा दलदलीि वाढणाऱ्या ओषधीय 
विस्पिी; िरंगणारी सकवा ब डूि राहणारी पािे; मोठी आकषसक, नियनमि, निसलगी, एकाकी, 
फ ले; देठ पोकळ; पनरदले सहा िे अिेक, स टी; केसरदले स टी सहा िे अिेक; सकिदले स टी 
सकवा ि ळलेली, िीि िे अिेक, ऊध्वसस्थ सकवा अधःस्थ; मृद फळािील नबयािंा बीिोपागं बह धा 
असिे; प ष्ट्क व पनरप ष्ट्क कधी कधी असिे. िीलंनबयम, निनफया, कॅबोम्बा, िूफर, यूरेल, 
न्व्हक्त्टोनरया इत्यादी वशंिामे आहेि; हल्ली कॅबोम्बेसी, निलंनबएसी व निन्म्फएसी अशी िीि क ले 
केली आहेि. 
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O 
 
oasis मरूद्यान; मरुवन 

रुक्ष प्रदेशािील, पाण्याच्या क्वनिि उपलब्धिेम ळे बिलेला, िैसर्मगक विासारखा कमीिास्ि 
ि रळक विश्रीिे व्यापलेला भाग. 

 
ob– व्यस्ि; प्रणि–  

उलट या अथािा लॅनटि भाषेिील उपसगस; मराठीिही िसाि उपयोग होिो. 
 
obcompressed पा्पदम्न: प्रणिसंपीणडि 

बािूिे दबलेले (सपाट झालेले), िपटे. 
 
obconical व्यस्ि शंक्वाकृणि 

खाली िळाकडे टोकदार व शेंड्याकडे रंुदट; भोवऱ्यासारखे. 
 
obcordate व्यस्ि हृदयाकृिी 

हृदयाच्या उलट आकारािे (पाि); उदा. अंब शी; पहा cordate. 
 
obdiplostemonous प्रणिणिविपकेसिी 

फ लािील दोि केसरमंडलापंैकी बाहेरच्या मंडलािील पाकळ्याइिकी केसरदले त्याचं्यासमोर 
असूि आिील केसरदले त्याशंी एकाआड एक, असणारे (केसरमंडल; फूल). पहा Burseraceae. 

 
obdiplostemony प्रणिणिविपकेसित्व 

वर वर्मणलेला प्रकार. 
 
objective वस्िुलभग 

सूक्ष्मदशसकाच्या साहाय्यािे निरीक्षण करिािा वस्िूिवळ असणारे सभग. पहा eyepiece. 
 
oblanceolate आयि कंुिसम; व्यस्ि कंुिाभ 

भाल्याच्या उलट आकारािे; िळाकडे टोकदार पण समािंर धारािे व लाबंट; उदा. खैरिाफ्यािे 
पाि. 

 
oblate लघु-अक्षीय; लघ्वक्षी; प्रणिकंुिाभ 

पृर्थवीच्या आकाराप्रमाणे दोन्ही ध्र वाकडे काहीसे सपाट असलेले; संत्र्याच्या आकारािे. 
 
obligate अणनवायप; आवश्यक 

ि टाळिा येण्यासारखे; सक्त्त्तीिे. 
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obligatory symbiont अणनवायप सहजीवी 
निविं राहण्यास सहिीवि बंधिकारक (आवश्यक) असलेले (सिीव); उदा. दगडफ लािील 
शवैल व कवक हे दोि घटक. 

 
obligulate प्रणिणजस्व्हकाकृिी 

स्िबक-मध्याकडे लहाि निभेसारखी प ष्ट्पके असण्यािा प्रकार; िळाकडे रंुद व टोकास निम ळिा 
अशा आकारािा (प ष्ट्पम क ट). 

 
oblique णियपक; णििपे 

असमाि बािू (कडा) असलेले; उदा. कड सिबािे दल, सकवा नबगोनियािे पाि. 
 
oblong आयि 

समािंर बािू असलेले, रंुदीपेक्षा बरीि अनधक लाबंी असलेले (पाि, फळ, छद, इ.); उदा. पेरु; 
राईक डा; नबही (Cydonia oblonga Mill.). 

 
obovate व्यस्ि अडंाकृणि 

देठाकडे अरंुद व शेंड्याकडे अनधक रंुद व गोलसर असलेले (उदा. पाि, पाकळी, छद, फळ, 
इ.) अंड्याच्या उलट आकारािे. उदा. फणस व देशी बदाम यािंी पािे; भ ईिरवड (Cassia 
obovata Collad.). 

 
obovoid प्रत्यडंाभ 

वर प्रमाणे आकार असलेले पण घि (उदा. फळ, बी, इ.) 
 
obscure अस्पष्ट; पुसट 

अनिनिि आप्िभाव असलेले. 
 
obsolete रुि; अस्पष्ट; अवणशष्ट; कालबाह्य 

क्वनििि आढळणारा, ऱ्हनसि सकवा ल प्ि झालेला (अवयव); ि िी संज्ञा; पहा rudiment. 
 
obstructus अशंबि 

केस सकवा ित्सम लहाि उपागंािंी अंशिः बंद केलेले िनलकाकृनि प ष्ट्पम क टािे िार. 
 
obturbinatus प्रणिकंुभीरूप 

क ं भीरूपाच्या (भोवऱ्याच्या) उलट आकारािे; पहा turbinate; napiform. 
 
obtuse णवशाल; णवशालकोनी 

काहीसे गोलसर सकवा बोथट; उदा. वडाच्या पािािे टोक; िागेट् टा (Gordonia obtusa Wall.). 
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occlusion व्रििोध 

वृक्षावर झालेली िखम िवीि ऊिकािे (नकणोिक) बंद होण्यािी प्रनक्रया; पहा callus. 
 
oceanophilous सागिणप्रय 

महासागराि वास करणे पसिं असणारी (विस्पिी). 
 
oceanophyta सागिवनस्पणि 

महासागराि नवशषेेकरूि आढळणाऱ्या विस्पिी; उदा. काही शवैले : सरगिॅम, पॉस्टेन्ल्शया, 
िेनरओनसन्स्टस, मकॅ्रोनसन्स्टस. 

 
ocellus नेिक 

प्रकाशसंवदेी पािाच्या अनपत्विेिी कोनशका; उदा. अळू. कॅलॅनडयम. 
 
ochraceous गैणिक 

गेरूसारख्या रंगािे; नपवळट लालसर; उदा. िाबंेरा रोगािे पािावरिे नठपके. 
 
ochrea पणिवषे्टक 

खोडाभोविी ग ंडाळूि असणारे िळीसारखे उपपणस; उदा. अिंि; पॉनलगोिम; इ. 
 
ochreate (ocreate) नणलकाकृणि; पणिवेष्टकी 

वर वणसि केलेले उपपणस असलेले. 
 
octagonal अष्टकोनी 

आठ कोि असलेले (फळ सकवा बी). 
 
octagynous अष्टलकजली 

आठ सकिले असलेले (फूल). 
 
octandrous अष्टकेसिी 

आठ केसरदले असलेले (फूल). 
 
octant अष्टम 

आठवा भाग; अिमाशं. 
 
octinucleate अष्टप्रकली 

आठ प्रकले असलेला (गभसकोश). 
 
octospermous अष्टबीजी 

आठ बीिे असलेले (फळ). 
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octosporous अष्टबीजुकी 
आठ बीि के असलेला (बीि ककोश). 

 
oddly pinnate णविमदली णपच्छकल्प 

पहा imparipinnate. 
 
odes −सम; −आभ 

सारखेपणा दशसनवणारा प्रत्यय. 
 
odontoid दंिसम 

दािासारखे. 
 
odoratus सुगंधी 

िागंला वास येणारे (फूल अथवा िवळिा भाग) उदा. केवडा (Pandanus odoratissimus 
Roxb.). नहरवा िाफा (Artabotrys odoratissimus R.Br.) 

 
oecesis वसनप्रणक्रया 

पहा ecesis. 
 
oecology पणिस्स्र्णिणवज्ञान; पाणिस्स्र्णिकी; स्र्लणवज्ञान 

निसगसिः विस्पिी (सकवा प्राणी) अथवा त्यािें लहाि मोठे सम दाय ज्या पनरन्स्थिीि नवकास 
पाविाि,िेथील सवस बाबींिा (िमीि, हवामाि, इिर विस्पिी व प्राणी इत्यादी घटकािंा) संपूणस 
अभ्यास; पहा ecology. 

 
oedema (edema) शोफ 

शकं मंि विस्पिींच्या काष्ठय क्त्त्त ऊिकावर वाढलेले अब सदासारखे प्रसपड; विस्पिींच्या शरीरावर 
कोठेही कोनशकािंी अनिवदृ्धी (सूि). 

 
offensive बोचक; क्षोभक 

स्पशस, गंध, घषसण इत्यादींम ळे दाह (कंड  सकवा आग ) उत्पन्न करणारी (विस्पिी, नििे अवयव 
अथवा यंत्रणा); उदा. आग्या, खािोटी इत्यादींच्या स्पशािे खाि स टिे व आग होिे अथवा काटेरी 
झाडािंा बोिकपणा िाणविो. 

 
officinal (official) औिधी 

औषधाच्या दृिीिे महत्त्वािी ठरलेली; क्वनिि इिर दृिीिे व्यापारी महत्त्वािी (विस्पिी); उदा. 
अफू, कबाबनििी, कापूर; गिनपप्पली (Pothos officinalis L.); द धळ (Taraxacum officinale 
Webber); ल िप निया (Nasturtium officinale R. Br.); ऊस (Saccharum officinarum L.) 
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offset (offshoot) अपप्रिोह; प्रशाखा; उपशाखा 
एका विस्पिीच्या खोडाच्या िळापासूि निघालेली व टोकाशंी म ळे फ टूि िवीि विस्पिी निमाण 
करणारी िाड व आखूड शाखा; उदा. गोंडाळ. 

 
oil िैल; िेल 

विस्पिीिील कोणिेही पािळ न्स्िग्ध (वसाय क्त्त्त) द्रव्य; नवशषेिः स्टेनरक, पानमनटक, ओलीक 
अम्ले. 

 
oil immersion lens िैल णनमज्जन लभग 

िेलािूि निरीक्षण करण्याकनरिा वापरलेले सभग. 
 
oil plastid िैलकिु 

पहा elaioplast. 
 
oil tube (vitta) िैल नणलका 

िेलािी िे-आण अथवा सिंय करणारी सूक्ष्म पोकळी; उदा. धणे. 
 
Oleaceae पाणिजािक कुल; ओणलएसी. 

ऑनलव्ह, करंबा, (इंनडयि ऑनलव्ह), पानरिािक, िाई, ि ई, िमेली इत्यादी निदनलनकि 
विस्पिींिे क ल; यािा अंिभाव नकराइि गणाि (िेन्न्शएिेलीझमध्ये) केला िािो. प्रम ख लक्षणे: 
काष्ठय क्त्त्त, काही वलेी, क्वनिि ओषधीय; पािे साधी,समोरसमोर; क्वनिि संय क्त्त्त, नपसासारखी; 
निसलगी सकवा एकसलगी, नियनमि व २–६ भागी फ ले; प ष्ट्पम क ट स ट्या सकवा ि ळलेल्या 
पाकळ्यािंा, क्वनिि अभाव; पाकळ्यास निकटलेली दोि केसरदले; दोि ि ळलेल्या ऊध्वसस्थ 
सकिदलाचं्या सकिप टाि एक सकवा अिेक बीिके; फळे मृद , आठळीय क्त्त्त सकवा बोंड; अप ष्ट्क 
बीिे. 

 
olens गंधयुक्त्ि 

नवशषेिः मध र वासािे; graveolens = उग्र वासािे; उदा. सिाप (Ruta graveolens L.); 
अिमोदा (Apium graveolens L.). 

 
oleraceous खाद्य 

स्वयंपाकाि उपय क्त्त्त विस्पिीसारखे; खाण्यास योग्य; लागवडीच्या िागी वाढणारे; उदा. घोळ 
(Portulaca oleracea L.); कोबी (Brassica oleracea L. var. capitata). 

 
olibanum धूप 

िंद्रसेिी ऊद; कडू व स वानसक राळ; सालई व त्याि वशंािील (Boswellia) इिर झाडापंासूि 
नमळालेला निकट गोंदासारखा पदाथस. 
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oligo– अल्प– 

थोडे या अथािा उपसगस. 
 
oligomerous अल्पभागी 

प्रत्येक मंडलाि फार थोडे भाग असलेले (फूल); उदा. गविे; मोथा क ल; शरे, शेंड, थोर इत्यादी 
य फोर्मबया वशंािील विस्पिी. 

 
ombrometer (rain-guage) पजपन्यमापक 

पावसािे प्रमाण मोिण्यािे उपकरण. 
 
ombrophilous पजपन्यणप्रय 

भरपूर पावसाि वाढि असलेली (विस्पिी); उदा.भाि, िािणी, ऊस, रोनहश, मोथा, क ं दा, 
शवेाळी, केळ, कदसळ, इ. 

 
ombrophobe पजपन्यिेष्टी 

सिि पावसाि ि वाढू शकणारी (विस्पिी); उदा. बाभळू, िेपिी, काटेधोत्रा, निवड ंग, इ. 
 
Ombrophyte (sciophyte) छायाणप्रय वनस्पिी 

सावलीि वाढणारी विस्पिी; पिसन्यनप्रय विस्पिी असाही अथस आहे. उदा. िेिे, शवेाळी, 
कॅलॅनडयम,इ. 

 
Onagraceae शंृगाटक (लशगाडा) कुल; ऑनेगे्रसी 

फ न्क्त्सया, सशगाडा,पाणलवगं, ईिोथेरा, केसर इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; यािा 
समावशे बेसींिी िंब ल गणाि (नमटेलीझमध्ये) व हनिन्सि यािंी मेंदी गणाि (नलिेलीझमध्ये) 
केलेला आढळिो. प्रम ख लक्षणे; एकाआड एक,समोरासमोर सकवा झ बक्त्याि, बह धा साध्या 
पािाचं्या ओषधी; कधी कधी झ डपे व वृक्ष; निसलगी व बह धा नियनमि फ ले. संदले व पाकळ्या २–४ 
व स ट्या; पाकळया क्वनिि िसिाि; केसरदले ४–८ स टी व सकिदले बह धा िार व अधःस्थ 
सकिप टाि १ िे अिेक बीिके; फळ (बोंड, कपाली, मृद ); अप ष्ट्क बीिे सकवा थोडा प ष्ट्क असिो. 

 
oncospore अकुंशबीज 

बीिप्रसारास सोईस्कर असे आकडे असलेले बीि; 
 
one-called एककोणशक 

एकाि कोनशकेिा (िीव; बीि क; प्राणी सकवा विस्पिी); एकि कप्पा असलेला (परागकोश, 
सकिप ट, इ.). 

 
one-flowered एकपुष्ट्पी 

एकि फूल असणारा (फ लोरा; विस्पिी); उदा. झेनफर नलली; कमळ; क म द. 
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ontogeny व्यस्क्त्िणवकास; व्यस्क्त्िवृि 

प्राणी सकवा विस्पिी याचं्यापैकी कोणाच्याही (एकाच्या) संपूणस वाढ व नवकासािा वृत्तािं; पहा 
embryology. 

 
oogamete (female gamete) स्त्री-गंिुक; अदुंक 

प्रिोत्पादक स्त्रीसलगी कोनशका. 
 
oogamous णविमगंिुकी 

स्त्री-व प -ंगंि के नभन्न असलेले (प्रिोत्पादि अथवा विस्पिी); पहा isogamy. 
 
oogamy अदुंकयुणि 

अंद क व रेि क या नभन्नसलगी प्रिोत्पादक कोनशकािंा सयंोग. 
 
oogenesis अदुंकजनन 

अंद कािी (स्त्री-गंि कािी) निर्ममिी. 
 
oogonium अदुंकाशय 

अंद क निर्ममणारी कोनशका; उदा. शवैले; काही कवक. 
 
Oomycetes िंदुककवक उपवगप; ऊमायसेटीज 

शवैलकवक यावगािील दोन्हीपैकी एक उपवगस; द सरा उपवगस गंि बीि क कवकािंा. पनहल्याि 
अंद क व रेि क यािंी निर्ममिी असूि लैं नगक प्रिोत्पादि त्यािें साहाय्यािे होिे; उदा. नपनथयम. 
द सऱ्याि समगंि के असूि गंि बीि क बििाि; उदा. म्यूकर; िवीि वगीकरणाच्या पद्धिीि 
शवैलकवकािें आठ गण करिाि; पहा Phycomycetae; Zygomycetes. 

 
oosphere (ovum) अदुंक 

स्त्रीसलगी प्रिोत्पादक कोनशका. 
 
oospore (zygote) िंदुक 

अंद क व रेि क या नभन्न प्रिोत्पादक कोनशकाचं्या संयोगािे बिलेली संय क्त्त्त कोनशका. 
 
open bundle वधी वृंद 

वाढ िालू असलेला (वर्मधष्ट्ण ; कायसक्षम ऊिककर असलेला) वाहक ऊिकािंा सिं; पहा closed 
bundle. 

 
open forest णविल वन 

मधूि मधूि मोकळी िागा असलेले िंगल. 
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open formation णविल समावास 

विस्पिींिा प्रसार ज्यामध्ये नवख रलेला (नवरळ) असिो, असा नवनशि पनरन्स्थिीिील सम दाय; 
उदा. पािझडी िंगल; ख रटी झाडी. 

 
operculate साणपधान 

अनपधाि (टोपण) असलेले. 
 
opercule (operculum) अणपधान 

(१) शवेाळीिील बीि काशयािे सकवा काही बीिी विस्पिीिील करंडकरूप फळािे टोपण;  
उदा. घोळ, क रडू.(२) काही परागकणावंरील टोपण.(३) निलनगरीच्या फ लावरील टोपण; पहा 
pyxis. 

 
Ophioglossales अणहणजव्ह गि; ऑणफओग्लॉसेलीझ 

िेिे वगािील स्थूलबीि ककोशी उपवगािील (य स्पोरनँिएटी) दोन्हीपैकी एक गण; द सरा गण 
मरेॅनटएलीझ. या दोन्ही गणािील िेिे सापेक्षिः प्रारंनभक आहेि. अनहनिव्ह गणािील िेिािंा पािे 
व देठ यािूंि िििक्षम कनणशासारख्या शाखेवर िाड आवरणािें बीि ककोश असिाि. िागाच्या 
निभेसारखे (अनहनिव्हा) पाि काहीि आढळल्यािे या गणाला व त्यािील एकमेव क लाला 
(ऑनफओग्लॉसेसी) त्या अथािी िाव ेपडली आहेि; पहा Eusporangiatae; Filicineae. 

 
opium अफू 

अफूच्या झाडावरील बोंडाला िऱ्या पाडूि काढलेला व म कनवलेला िीक; मॉर्मफया हा त्यािील 
प्रम ख क्षाराभ (अल्कलॉइड); पहा Papaveraceae. 

 
opposite संमुख; समोिासमोि 

परस्पराचं्या नवरुद्ध बािूस असलेले (अवयव; पािे) उदा. दसरी (Colebrookia oppositifolia 
Sm.) पहा deccussate; antipetalous. 

 
optimal पयाप्ि 

एखाद्या कायाच्या दृिीिे सकवा अवयवाच्या दृिीिे सवानधक नहिािे (उदा. िपमाि, प्रकाश, इ.). 
 
optimum इष्टिम 

िास्िीि िास्ि नहिकारक; उदा. िापमाि. 
 
orbicular (orbiculate) गोलाकाि 

िकिीसारखे सपाट व गोल (उदा. पाि, फळ, बी, इ.) कमळािे पाि; पानरिािक, वावळा व 
नबबला यािंी श ष्ट्क सपक्ष फळे. 
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Orchidaceae आमि कुल; ऑर्धकडेसी 
आकषसकपणाम ळे व कधी स गंधाम ळे पनरनिि (स प्रनसद्ध) असलेल्या एकदनलनकि विस्पिींिे मोठे 
क ल; यािा अंिभाव आमर गणाि (ऑर्मकडेलीझ) हल्ली करिाि (पूवी मायक्रोस्पमी श्रेणीि) : 
प्रम ख लक्षणे : बह वषाय ूओषधी कधी अनपविस्पिी; निसलगी, एकसमात्र, सम (सकवा नवषम) 
पनरदली, मंडनलि, नत्रभागी व िनटल सरंििेिी फ ले; केसरदले एक सकवा दोि असूि सकिलाशी 
ि ळलेले (सकिकेसराक्ष); पराग प ंिामध्ये; िीि अधःस्थ सकिदलाचं्या व एका कप्प्याच्या 
सकिप टाि अिेक सूक्ष्म बीिके; बोंडाि अप ष्ट्क बीिे. िीि सकिल्कापैकी एक रुद्ध. सालमनमश्री हे 
एका आमरािे मूळ आहे; व्हॅनिला िावािे द्रव्य एका आमराच्या फळापासूि काढिाि व काही खाद्य 
पदाथाि स्वादाकनरिा घालिाि. रुद्ध सकिल्काला िंि क म्हणिाि. 

 
Orchidology आमिणवज्ञान 

आमरासबंंधीिी मानहिी. 
 
order गि 

वगीकरण पद्धिीि अिेक क लाचं्या संिाला ही संज्ञा हल्ली वापरिाि; उपवगस व वगस हे त्यापेक्षा मोठे 
गट असूि िेव्हा एखाद्या गणाि एकि क ल असिे िेव्हा त्यािंी लक्षणे समाि असिाि व त्याि एक 
सकवा अिेक वशं समानवि करिाि; उदा. आमरगण,िृणगण, सगकोएलीझ, िीटेलीझ, इ. 

 
oread सूयपपादप 

पहा heliohyte; sun-plant. 
 
orgadium णविलवन 

नवरळपणे वाढणाऱ्या वृक्षािंा व झ डपािंा सम दाय (समावास). 
 
orgadophyta काष्ठपादप 

नवरल व काष्ठय क्त्त्त विस्पिी; झ डपे व वृक्ष. 
 
organ अवयव; अगं; इणंद्रय 

प्राणी सकवा विस्पिी याचं्या शरीरािील निनिि कायसक्षम भाग. उदा. पाि, खोड, मूळ, फूल, फळ 
व बी, इ. प्राण्यािं यकृि, प्लीहा, िेत्र, कणस, हृदय इ. 

 
organelle अगंक 

सूक्ष्म कायसक्षम भाग; पहा cell-organelle. 
 
organic काबपनी; जैव; ऐंणद्रय 

सिीव इंनद्रयासंबधंी; सिींवासंबंधी; सिीवािंी निर्ममलेल्या पदाथासारखी संघटिा असलेले. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

organic evolution जैव क्रमणवकास; जैव उत्क्राणंि 

सवस सिीव प्रािीि व साध्या सिीव द्रव्यापासूि क्रमािे फरक पाविू निमाण होि आले आहेि अशी 
संकल्पिा (नसद्धािं; उपपनत्त). पहा evolution. 

 
organism जीव; सजीव 

ऐंनद्रय संरििा असलेले; भरण, पोषण, वधसि, प्रज्जोत्पादि, इत्यादी िैव प्रनक्रया दशसनवणारे; िीव 
असलेले. 

 
organogenesis (organography) अवयव णवकास; इणंद्रयजनन 

इंनद्रयािंा उगम,वाढ, प्रभेदि इत्यादी सवस घटिािंा वृत्तािं. 
 
orifice (ostiole) णछद्र; िाि; िंर 

पराग, नबया सकवा बीि के बाहेर पडण्यािे िार. 
 
origin उत्पणि; उगम 

एखाद्या सिीवािी िािी, वशं, सकवा क ल इत्यादींिी निर्ममिी कोठूि झाली, िसेि एखाद्या 
अवयवािी स रवाि कशी झाली यासंबधंीिी मानहिी; उदा. पािािंा उगम; फ लािंा उगम; 
फ लझाडािंी उत्पनत्त इ. 

 
ornithophilous पणक्षपिाणगि 

पक्ष्याकंडूि पराग िे-आण करनवणारे (फूल अगर विस्पिी); उदा. शाल्मली, पळस, कदंब, 
पागंारा,इ. 

 
ortho–सिल– 

उभे सकवा सरळ या अथी ग्रीक उपसगस. 
 
orthogenesis णनयि (णनधाणिि) णवकास 

प्राणी वा विस्पिी याचं्या अिेक नपढ्ान् नपढ्ा निनिि नदशिेे िालू असलेला (अंगभिू प्रवृत्तीम ळे 
क्रमािे घडूि येणारा) बदल. त्यामध्ये प्रगनि वा परागनि अनभपे्रि असिे; पनरणामी व्यक्त्त्तीिे अवयव 
ऱ्हास पाविाि सकवा नवकासाप्रि िािाि; कधी कधी अनिनवस्िार िर कधी अनिसंके्षप होिो व 
त्याम ळे िी व्यक्त्त्ती अगर िािी िीविाथस कलहाि अयशस्वी होिे. त्याम ळे िवीि िािींच्या 
निर्ममिीस मदि होिे. अशी नविारसरणी; पण िी सवसमान्य िाही. 

 
orthostichy सिलपंस्क्त्ि 

खोडावरील पािाचं्या सरळ उभ्या रागंा. उदा. पेरू व रुई याचं्या खोडावर िार िर आल्याच्या 
खोडावर दोि ओळी असिाि; पहा phyllotaxy. 
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orthotropous ऊध्वपमुख 

सकिदलावर सकवा सकिप टाि सरळ न्स्थिीि वाढलेले (बीिक); याि बीिकरंध्र वरच्या टोकास 
व बीिकिल िळाशी (नवरुद्ध टोकास) िाभीिवळ असिे; बीिकािा अक्ष सरळ असिो; उदा. 
सायकस, ि का, इ. 

 
oscillation दोलन 

खाली वणसि केलेली प्रनक्रया. 
 
oscillatory आंदोलनी 

साधारणपणे घड्याळाच्या लंबकाप्रमाणे घडूि येणारी (हालिाल) उदा. काही निळी नहरवी शवैले 
व काही िंिूसारखे सूक्ष्मिंिू. 

 
osculum सूक्ष्मिंर 

पहा ostiole. 
 
osmometer ििपिमापक; पिािसिमापी 

िषसणािे मोिमाप करण्यािे उपकरण. 
 
osmosis ििपि; पिासिि 

पायस पाप द्र्यािूि होणारा दोि नवद्रवामंधील पदाथांच्या कणािंा (सकवा पाण्यािा) मंदप्रवशे 
(अनभसरण, नवसरण); पहा diffusion; permeable. 

 
ossified अस्स्र्भूि; घनीभूि 

हाडाप्रमाणे कठीणपणा आणलेले; उदा. काही सप्िाळूसारख्या आठळीय क्त्त्त फळािे अंिःकवि. 
 
osteosclereide अस्स्र्कठक 

कठीणपणा आलेली, लाबंट हाडाच्या आकारािी कोनशका. 
 
estiole (ostium) सूक्ष्मिंर 

काही कवकाचं्या गर्मिकािें, धािीफलािें आनण काही सपगल शवैलािील क हरािे िार; उदा. 
फ्यूकस, पेल्व्हेनशया; पहा conceptacle; perithecium pycnidium. 

 
outer bark बाह्यवल्क 

खोडावरील सालीिा बाहेरिा भाग. 
 
outer glume बाह्यिुि 

गविाचं्या कनणशकािील सवाि बाहेरिे िूस; पहा glume; spikelet. 
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outgrowth (emergence) उिधप; उस्त्र्ि 

पृष्ठभागावर वाढलेले (उपागं). 
 
outline आकाि; रूपिेखा 

अवयवािी सीमा दशसनवणारी बाहेरिी नकिार; उदा. पािािी, पाकळीिी, छदािी कडा. 
 
oval लंबविुपळाकृणि 

लाबंट वि सळासारखे; उदा. शवेग्यािे दलक; सदाफ लीिे पाि; िळाशी व टोकाकडे गोलसर व 
समािंर बािू असलेले; उदा. निळा ग लमोहर (jacaranda ovalifolia R. Br.) 

 
ovary लकजपुट 

फ लािील सकिदलाच्या (स्त्री-केसरच्या)िळाशी असलेला व बीिकािंा (बीिाडंािंा) समानवि 
करणारा फ गीर भाग (भावी फळ); उदा. सवस फ लझाडे; ‘बीिाडंकोश व बीिकोश’हे शब्दही 
वापरलेले आढळिाि. 

 
Ovate (ovoid, oviform, egg− shaped) अडंाकृणि; अडंाभ 

िळाशी रंुद गोलसर व टोकाकडे निम ळि; अंड्याच्या आकारािे; उदा. ग लब शिे पाि; इसबगोल 
(Plantago ovate Forsk.). 

 
overlapping पिस्पिव्यापी 

कनलकावस्थेि प ष्ट्पदले अिेकदा नवनवधप्रकारे परस्परावर अंशिः झाकूि असण्यािा प्रकार; पहा 
imbricate; contorted. 

 
ovulate बीजकयुक्त्ि; बीजाडंी–; बीजाडं- 

बीिके असलेला (अवयव: छद,खवला, पाि, शकूं). 
 
ovule बीजक; बीजाडं 

बीिी विस्पिींि आढळणारा बीिपूवस अवयव; अबीिी विस्पिीि (िेिाभ पादप) आढळणारा 
ग रुबीि ककोश व बीिक हे दोन्ही सारखेि (समिाि) आहेि; पहा megasporangium. 

 
ovuliferous बीजकधािी 

पहा ovulate 
 
ovum अदुंक; अडें; अडंपेशी 

पहा egg; oosphere. 
 
ovum mother cell अदुंकजनक कोणशका. 

अंद क निमाण करणारी कोनशका. 
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oxidation ऑस्क्त्सडीकिि. 

मूळच्या रासायनिक संघटिेि ऑन्क्त्सिििा समावशे करणे. 
 
oxycanthous कंटकयुक्त्ि; काटेिी 

अिेक काटे असलेले (पाि, खोड, फळ इ.) उदा. हॉथॉिस (Crataegus oxycantha L.) याच्या 
फादं्यािें रूपािंर काट्यािं झालेले असिे. 

 
oxylophyta (humus plants) कुजाि वनस्पणि 

क िकट पदाथावर वाढणाऱ्या विस्पिी; उदा. काही शवोपिीवी कवक; संकवक; काही आमरे 
(आर्मकड). 
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P 
 
P प; पी; P 

प ष्ट्पसूत्राि पनरदलमंडल संनक्षप्िरूपािे दशसनवण्यास हे अक्षर वापिाि; पहा floral formula. 
 
pachyneme स्रू्लसूिावस्र्ा 

प्रकलाच्या न्यिूीकरण नवभागणीच्या प्रनक्रयेि सवस रंगसूत्रािंा नमळूि प्रथम बिलेला 
समीपन्स्थिीिील िाड सर्मपल धागा उभा निरला िाण्यापूवीिी अवस्था (काल); पहा synapsis; 
spireme; meiosis. 

 
pachytene घनसूिावस्र्ा 

न्यूिीकरणािील (द सऱ्या अवस्थेि) समरनिि रंगसूत्राचं्या िोड्यािील प्रत्येक सूत्र अनधक िाड 
बिण्यािी अवस्था; पहा diplotene; leptotene. 

 
pagophyta णगणििलस्र् वनस्पणि; णगणििलपादप 

डोंगराच्या पायर्थयाशी वाढणाऱ्या विस्पिी. 
 
paired (conjugated) युगुल; युग्म 

िोडीिे असणारे; उदा. रंगसूते्र; शवेाळींच्या पनरि ंडािवळिें दािे; संयोगापूवीिी दोि प्रिोत्पादक 
कोनशकािंी िोडी. 

 
Palaeobotany पुिापादप शास्त्र; पुिावनस्पणिशास्त्र 

प्रािीि काळी पृर्थवीवर असलेल्या व आिा अश्मीभिू (दगडासारख्या) बिलेल्या अवशषेावंरूि 
ओळखू येणाऱ्या विस्पिींच्या मानहिीिी शाखा; त्यावरूिि आिच्या विस्पिींिी 
परंपरा,परस्परसंबधं व कालखंड इत्यादींिी कल्पिा येिे; पहा. fossil. 

 
Palaeoclimatology पुिाहवामानशास्त्र 

प्रािीिकाळािील हवामािासबंंधीिी शास्त्रीय मानहिी. 
 
Palaeontology पुिाजीवशास्त्र; जीवाश्मशास्त्र 

सवस प्रािीि िीवाचं्या (प्राणी व विस्पिी) संबंधीिी अश्मीभिू अवशषेाचं्या (िीवारंभाच्या) 
शोधावरूि व अभ्यासावरूि काढलेली मानहिी (नवज्ञािशाखा); क्रमनवकासाच्या नसद्धािंाला हा 
बळकट प रावा माििाि. 

 
palate िालु 

(१) उघडलेल्या िोंडाच्या दोि ओठाप्रमाणे (ियोष्ठक) असलेल्या प ष्ट्पम क टाच्या फ लािील 
खालिा ठळक ओठ; उदा. अड ळसा; (२) िसाि परंि  नमटलेल्या िोंडाच्या प ष्ट्पम क ं टािील 
खालच्या ओठािील उंिवटा; उदा. हरणख री (Linaria ramosissima Wall); पहा bilabiate 
personate and ringent. 
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pale (palea, palet) अिंस्िुि 

(१) गविाचं्या कनणशकािील सवाि आिील छदासारखा भाग (िूस); (२) सूयसफूल क लािील 
काहींच्या प ष्ट्पासिावर असलेले श ष्ट्क छद. (३) काही िेिाचं्या पािाचं्या देठावरील पािळ, श ष्ट्क व 
सपाट केस; पहा ramenta. 

 
palisade cell स्कंभकोणशका; लंब-कोणशका. 

लाबंट, पािळ आवरणािी, हनरत्कणय क्त्त्त कोनशका. 
 
palisade tissue (parenchyma) स्कंभोिक 

पृष्ठभागाशंी काटकोिाि असलेल्या लाबंट हनरि द्रव्यय क्त्त्त कोनशकािंा थर; प्रकाशाि वाढणाऱ्या 
बह धा सवस पािािं सकवा ित्सम अवयवािं हे ऊिक आढळिे. 

 
pallens पाडुंिविी 

नफकट रंगािी; उदा. दवणा (Artemisia pallens Pamp.) 
 
Palmaceae (palmae) िाल कुल; पामेसी; पामी 

िाड, माड, पोफळी,सशदी, खिूर, विे इत्यादी उपय क्त्त्त व पनरनिि एकदनलनकि विस्पिींिे मोठे 
क ल; यािा अंिभाव (पामेलीझमध्ये) िाल गणाि करिाि. प्रम ख लक्षणे: बह धा झ डपे व वृक्ष, 
क्वनिि ओषधी; खोडाला फादं्या क्वनिि असिाि. सयं क्त्त्त पािे हािाच्या पंिाप्रमाणे सकवा 
नपसासारखी नवभागलली व एकाआड एक असूि पािािा िळ खोडास वढूेि (आवरक) राहिो. 
फ लोरा िाडिूड कनणशासारखा व शानखि असूि त्यावर एकसलगी सकवा निसलगी फ ले एका सकवा 
नवभक्त्त्त झाडावर आढळिाि; फ ले लहाि, पनरदले िीिच्या दोि वि सळाि; िसेि केसरदलेही. 
िीि ऊध्वसस्थ सकिदलािंा संय क्त्त्त सकिप ट; क्वनिि नवभक्त्त्त सकिदले; एक सकवा अिेक बीिके; 
फळ मृदू सकवा अश्मगभी व त्यावर सहवर्मधष्ट्ण  पनरदले असिाि; नबया सप ष्ट्क. 

 
palmales िाल (िाड) गि; पामेलीझ 

बेंथमॅ व हूकर याचं्या पद्धिीि पामी हा गण कॅनलसीिी या एकदलनकि श्रेणीि घािला असूि 
एंग्लर व प्रँटल याचं्या पद्धिीि याि गणाला नप्रन्न्सपेस म्हटले आहे; बेसींिी हा गण स्रॉनबलॉइडी 
या उपवगाि िर हनिन्सि यािंी आपल्या कोरॅलोफ्लोरी या नवभागाि ठेवला आहे. पलाडं  
गणािील (नलनलएलीझ) पूवसिापंासूि हा गण अविरला असावा याबद्दल यािें एकमि आहे. 

 
palmate हस्िाकृणि 

हािाच्या पंिासारखे नवभागलेले (सयं क्त्त्त पाि); उदा. शाल्मली, अंब शी, मार्मसनलया,इ. 
 
palmately veined हस्िाकृणि णसिाल 

हािाच्या पंिाप्रमाणे नशरािंी माडंणी असलेले (पािे); उदा. एरंड, कापूस; कवडंळ 
(Trichosanthes palmata Roxb.). 
गारवले (Ipomoea palmata Forsk.). 
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palmatifid अल्पहस्िाकृणि 

अध्यापेक्षा कमी पण हस्िाकृिी नवभागलेले (पािे); उदा पपई; एरंड. 
 
palmatipartite अधपहस्िाकृणि 

अध्यापयंि नवभागलेले हस्िाकृिी (पािे); उदा. नििी एरंड; भेंडी; कापूस; िाड. 
 
palmatisect अपूिपहस्िाकृणि 

अध्यापेक्षा अनधक नवभागलेले हस्िाकृिी (पािे); उदा. गारवले. 
 
palm-house िालगृह 

नभन्न प्रकारच्या िाल-विस्पिींिे सवधंसि करण्यास सकवा कायम स व्यवन्स्थि राखण्यास उपय क्त्त्त 
असे कृनत्रम घर. 

 
paludosa पंकवासी 

दलदनलि वाढणारे (झाड); उदा. Phoenix paludosa Roxb. 
 
paluster रुििवासी 

नवशषे प्रकारच्या पाणथळीि वाढणारे (झाड) उदा. Caltha palustris L. 
 
Palynology पिागणवज्ञान 

परागािें नभन्न प्रकार, त्यािें ग णधमस, कायस, संरििा, िीवाश्म (व त्यावरूि प्रािीि विस्पिीसबंंधी 
काढलेले निष्ट्कषस) इत्यादीसंबंधी िपशीलवार मानहिीिी शाखा; नहला “परागनवश्लेषण”असेही 
म्हणिाि. 

 
pampa सदािृिके्षि; पंपा 

याला रुक्षिृणके्षत्र असेही म्हणिाि; अिेंनटिाि या प्रकारिे गविाळ प्रदेश आढळिाि; ह्या गविािें 
मरुविस्पिींशी साम्य असिे; िी उंि असूि त्यािें झ बके नवख रलेले असिाि. पहा steppes. 

 
Pandanaceae केिकी कुल; पँडॅनेसी 

केवडा (वशं : पँडॅिस), सारारंगा व फे्रनसिेनशया या िीि वशंािंील स मारे २२५ िािींिा समावशे 
करणारे एकदनलनकि क ल; यािंा समावशे पँडॅिेलीझ गणाि करिाि. प्रम ख लक्षणे : बह धा 
पाणथळीि वाढणाऱ्या व वायवी म ळािंी आधारलेल्या काष्ठमय विस्पिी; कधी वलेीप्रमाणे 
िढणाऱ्या; कधी शाखाय क्त्त्त; एकाआड एक, लाबं, अरंुद, काटेरी कडा असलेली व िळाशी 
खोडास वढेणारी पािे िीि रागंािं असिाि; फ लोरा टोकास व िळाशी छदे; स्थूलकनणश; िग्ि 
फ ले फार लहाि व एकसलगी; िर फ लाि अक्षावर फक्त्त्त अिेक केसरदले; स्त्रीप ष्ट्पाि अिेक 
सकिदलाचं्या वि सळािे बिलेल्या एक सकवा अिेक कप्प्याच्या सकिप टाि एक िे अिेक बीिके; 
सकिले िसिाि; मृद फळ सकवा आठळीफळ सकवा यािें बिलेले सयं क्त्त्त फळ; प ष्ट्क िेलकट. 
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panduriform (pandurate) वीिाभ 

काहीसे वीणेसारखे; मध्यभागी थोडे आक ं निि व िीि खंड पडलेले (साधे पाि); उदा. पाििेटी; 
ि क्त्यािी िािी. पहा lyrate; fiddle-shaped. 

 
pangenesis सवपजनन 

शरीराच्या सवस भागािूंि सदैव असंख्य सूक्ष्म कण निघूि प्रिोत्पादक कोनशकाि िमिाि व प ढील 
नपढीिा नवकास घडविू आणण्यास व नपिरािंी लक्षणे नपढीि उिरण्यास िबाबदार असिाि असा 
डार्मवििा नसद्धािं; हा मान्य झाला िाही, कारण त्याम ळे संपानदि ग ण उिरणे शक्त्य होिे व त्याला 
प रावा िाही. पहा Lamarckism. 

 
panicle पणिमंजिी 

नवरळ व अिेक शाखाय क्त्त्त मंिरी सकवा ित्सम फ लोरा; उदा. आंबा, कंग णी (Celastrus 
paniculatus Willd.). 

 
paniculate पणिमंजिीय 

पनरमंिरीय क्त्त्त. 
 
panniform (pamosus)ऊिाणजनाभ 

ब रणूस सकवा लोकरीच्या कापडासारखे. 
 
pantogenous सवाश्रयी; णभन्नोपजीवी 

अिेक आश्रयावर वाढणारी (विस्पिी); उदा. काही कवक. 
 
Papaveraceae अणहफेन कुल; पॅपॅव्हिेसी 

अफू, नपवळा धोिरा (काटे धोिरा), पॉपी इत्यादी (निदनलनकि) विस्पिींिे क ल. यािा अंिभाव 
(पॅपॅव्हरेलीझमध्ये) अनहफेि गणाि करिाि; हनिन्सि यािंी ऱ्हीडेलीझमध्ये आनण बेथमँ व हूकर 
यािंी पराएटेलीझमध्ये हे क ल घािले आहे. प्रम ख लक्षणे : एकाआड एक पािे व िीक असलेल्या 
ओषधी. फ ले नियनमि सकवा एकसमात्र, निसलगी; पाकळ्या ४–६ क्वनिि िसिाि; संदले २ 
केसरदले २, ४ सकवा अिेक; सकिदले २ िे अिेक, ि ळलेली; ऊध्वसस्थ सकिप टाि एक कप्पा व 
िटलग्ि बीिकाधािी; बीिके अिेक; बोंड सकवा कपाली प्रकारिे फळ; बीिे सप ष्ट्क. 

 
Papilionaceae पलाश कुल; पॅणपणलओनेसी 

अगस्िा, घेवडा, गोकणस, पळस (पलाश), हरबरा, वाटाणा, नशसू, करंि, पागंारा इत्यादी 
निदनलनकि विस्पिींिे क ल. हनिन्सि यांिी यािा समावशे सशबी गणाि (लेग्य नमिोिीमध्ये) 
केलेला असूि ित्पूवी सशबी क लािील हे एक उपक ल मािले िाि असे. प्रम ख लक्षणे: ओषधी,क्ष प 
व वृक्ष; पािे साधी सकवा संय क्त्त्त; पंिभागी, एकसमात्र, निसलगी फ ले; प ष्ट्पम क ट पिंगरूप; 
केसरदले बह धा दहा, एकत्र ि ळलेली सकवा दोि सघंाि; सशबा िडकूि नबया बाहेर पडिाि. 
पिंगासारख्या (िणक) प ष्ट्पम क टावरूि िणक क ल असेही िाव या क लाला नदलेले आढळिे. 
पहा Leguminosae. 
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papilionaceous पिंगरूप 

फ लपाखरासारखा नदसणारा प ष्ट्पम क ट; यामध्ये एक सवाि मोठी पाकळी (ष्ट्वि) बाहेर व निच्या 
आि दोि बािूच्या लहाि पाकळ्या (पक्ष=पंख) व मध्ये दोि ि ळलेल्या पाकळ्यािंा िावसेारखा 
(िौकािल) भाग अशा पाि पाकळ्या असिाि; उदा. अगस्िा; वाटाणा. 

 
papilla लपणडका 

मृद  उंिवटा. 
 
papillate (papillose) लपणडकेय 

अिेक सपनडका असलेला (पषृ्ठभाग). 
 
pappus णपच्छसंदले 

नपसासारखा अथवा केसाचं्या झ बक्त्यासारखा संविस; उदा. द धळ, सहदेवी, इ. 
 
parallel evolution समािंणिि क्रमणवकास 

दोि नभन्न गटाि, समाि पनरन्स्थिीि नवकास होि गेल्याम ळे काही लक्षणािं सारखेपणा येण्यािी 
प्रनक्रया; उदा. रुई क ल, एरंड क ल व निवड ंग क ल यािंील काही विस्पिींि काटेरी, मासंल व 
पािासारखे नहरव ेखोड आढळिे, िे रुक्षिेशी समरस होण्याकनरिा असिे. 

 
parallel venation समािंि णसिाणवन्यास 

पात्याच्या िळापासूि अिेक नशरा उगम पाविू टोकाकडे त्या समािंर िाऊि िेथे परस्पराशंी 
ि ळल्यास “अनभसारी” व ि ि ळिा पात्याच्या कडेिे गेल्यास “अपसारी” म्हणिाि व हा 
“बह नसराल” समािंर नसरानवन्यास; पात्याि फक्त्त्त एक प्रम ख शीर व अिेक उपनशरा त्याशी 
काटकोिाि पण समािंर असल्यास “एकनसराल” समािंर नशरािंी माडंणी म्हणिाि; उदा. गवि 
व केळ यािंी पािे; पहा convergent; divergent unicostate; multicostate. 

 
paraphysis (pl. paraphyces) वंध्यिंिु 

इिर फलिक्षम अवयवामंधूि असणारा व कायसक्षम िसलेला (वाझं) िंिूसारखा अवयव; उदा. 
काही अबीिी विस्पिी (शवेाळी, शवैले, कवक, इ;). 

 
parasite जीवोपजीवी 

द सऱ्या सिीवावर आपला निवाह अंशिः सकवा पूणसिः करणारा सिीव; उदा. िाबंेरा रोग; 
नहविापािे िंिू, बाडंगूळ; अमरवले. 

 
parasitism जीवोपजीवन 

िीवोपिीवी असण्यािा प्रकार. 
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parastichy सर्धपल पस्क्त्ि; पणिपंस्क्त्ि 

खोडावरील पािाचं्या एकाआड एक माडंणीि (सर्मपल प्रकार) त्याचं्या िळािूि खोडाभोविी 
काढलेल्या काल्पनिक रेषेला “ििनिक सर्मपल”म्हणिाि; िेव्हा खोडावरील पािािंी गदी असिे 
व त्यािंा निकट संपकस  असिो, िेव्हा अन्य सर्मपल रेषािंी श्रेणी ठळकपणे आढळिे व त्यािंा सर्मपल 
पंक्त्त्ती म्हणिाि; उदा. पाइििे शकूं; वई निवड ंग. 

 
parasyndesis समािंि युग्मन 

प्रकल नवभाििािील समीप न्स्थिीि समिाि रंगसूत्रािंी समािंर माडंणी (उपन्स्थिी); पहा 
synapsis. 

 
paratonic प्रवर्धिि 

विस्पनिसृिीि आढळणाऱ्या व बाह्यिेििेम ळे घडविू आणलेल्या (हालिाली); याच्या उलट 
स्वायत्त (स्वयंपे्रनरि); पहा autonomic. 

 
parenchyma मृदूिक 

बह धा पािळ आवरणाच्या, निविं, समव्यासीय व नवनवध काये करणारा उपय क्त्त्त कोनशकािंा समूह 
(ऊिक); उदा. मध्योिक, वायूिक, हनरमोिक, स्कंभोिक इ. पहा mesophyll; palisade. 

 
parenchymatous मृदूिकीय. 

मृदूिकािे बिलेले. 
 
parents जनक णपढी 

आि वनंशकिेच्या ििेि (सकंर-प्रयोगाि) वापरली िाणारी मािा व नपिा (आई व बाप) 
यासबंंधीिी संज्ञा; त्याप ढच्या (त्यापासूि िन्मलेल्या) संििीस ‘संिािीय नपढी’म्हणिाि;  
पहा filial generation. 

 
parichnos णिपा्पमुद्रा 

पाि पडूि गेल्यावर खोडावर मागे राहणाऱ्या वणावरिे (नकणावरिे) बािूिे दोि ठसे; उदा. 
लेनपडोडेंडे्रलीझमध्ये ह्या गणािील प्रािीि विस्पिींिे खोडािे िीवाश्म; पहा Lycopodineae. 

 
parietal िटलग्न; णभिीय 

एकाद्या अवयवाच्या आवरणास निकटलेले अथवा त्यावरि वाढलेले; उदा. बीिक; बीि क. 
 
parietal layer णभणिस्िि 

बाहेरिा थर. 
 
paripinnate समदली णपच्छाकृणि 

मध्यनशरेच्या (पणाक्षाच्या) फक्त्त्त दोन्ही बािूस असलेली दले संख्येिे सारखी असलेले 
(नपसासारखे) व टोकास दल िसलेले संय क्त्त्त पाि; उदा. सिि, बाहवा, इ. 
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parthenocarpic fruit अणनिेक फल 

 
parthenocarpy अणनिेक फलन 

फलिाच्या लैं नगक प्रनक्रयेनशवाय फळ बिण्यािी घटिा; उदा. केळ, अििस, इ. काही द्राक्षािे व 
टोमटॅोिे बीिहीि प्रकार कृनत्रमरीत्या बिनवले िािाि. 

 
parthenogenesis अणनिेक जनन 

फलिानशवाय (लैं नगक प्रनक्रयेनशवाय) अंड्यापासूि (अंद कापासूि) िवीि व्यक्त्त्तीिी उत्पनत्त 
होण्यािी घटिा; उदा. द धळ, धोिरा इत्यानद विस्पिी; प्राण्यापंैकी काही माव्यािें,व म ंग्या, 
मधमाश्या, गाधंीलमाश्या इत्यादींिे प्रकार. 

 
parthenospore अणनिेकबीजुक 

लैं नगक प्रनक्रयेनशवाय एकाि गंि कापंासूि बिलेले गंि बीि कासारखे बीि क; पहा zygospore. 
 
particulate inheritance णवणवक्त्ि अनुहिि 

आईबापापासूि सिंिीि उिरलेल्या लक्षणािें साधे अपूणस नमश्रण झाल्यास सिंिीमध्ये व्यक्त्त्तीच्या 
शरीरािा काही भाग आईकडूि आलेल्या व काही भाग बापाकडूि आलेल्या लक्षणािंा छाप 
दशसनविो; उदा. कदसळीच्या काही िािींि निम्मे पाि नहरव े व निम्मे लालसर सपगट असल्यािे 
आढळिे. िसेि फ लाचं्या रंगािही नमश्रण नदसिे; पहा blended inheritance. 

 
parviflorous लघुपुष्ट्पी 

एकाि वशंािील इिर िािीि आढळणाऱ्या फ लापेंक्षा लहाि फ ले असलेली (विस्पिी); उदा. 
राईक डा (Ixora parviflora Vahl.). 

 
parvifolius लघुपिी 

एकाि वशंािील इिर िािीिल्यापेक्षा लहाि पािे असलेली (विस्पिी). 
 
Passage− cell मागप-कोणशका; प्रवेश-कोणशका 

म ळािंील अंिस्त्विा अथवा बनहस्त्विा ह्यािील कोनशकावरण ि बदललेल्या कोनशका; यािूि 
पाण्यािा आि बाहेर प्रवशे िालू राहिो; इिर कोनशकािंा अशा प्रवशेाला नवरोध असिो; बह धा या 
कोनशका आनदप्रकाष्ठासमोर असिाि. 

 
Passifloraceae कृष्ट्िकमळ कुल; पॅणसफ्लोिेसी. 

कृष्ट्णकमळ,पॅशिफू्रट, ॲडेनिया पामटॅा इत्यादी निदनलनकि फ लझाडािें एक लहाि क ल; हल्ली 
यािा अंिभाव कृष्ट्णकमळ गणाि (पनॅसफ्लोरेलीझमध्ये) करिाि; ित्पूवी पराएटेलीझमध्ये (एंग्लर 
व प्रँटल यािंी) केला होिा; कृष्ट्णकमळाच्या वशंाि (पॅनसफ्लोरामध्ये) स मारे पािश ेिािी असूि या 
क लाि एकूण बारा वशं व सहाश ेिािी आहेि; प्रसार उष्ट्ण व समशीिोष्ट्ण कनटबधंाि आहे. प्रम ख 
लक्षणे : बह िेक िािी ओषधी, झ डपे सकवा पािाचं्या बगलेिील िणाव ेअसलेल्या वलेी; पािे साधी, 
खंडय क्त्त्त, एकाआड एक व उपपणसय क्त्त्त; फ ले एकेकटी सकवा वल्लरीवर येिाि; फ ले नियनमि, 
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निसलगी सकवा एकसलगी; फ लाि केसरधर सकवा सकिधर आढळिे; कधी पाकळ्या िसिाि; 
संदले, प्रदले, केसरदले ३–५; केसरदले कधी १०; िीि ऊध्वसस्थ सकिदलाचं्या सकिप टाि एक 
कप्पा व िटलग्ि अिेक बीिके; मृद फळ सकवा बोंड; नबयावंर अध्यावरण. 

 
pasteurisation पाश्चिीकिि 

ज्याि नविंिि होऊि पदाथस नबघडण्यािी शक्त्यिा असिे िो द्रव स मारे १४०° फॅ. पयंि िापविू 
नविंिि घडविू आणणाऱ्या कवकािंा व बीि कािंा िाश करण्यािी प्रनक्रया; याम ळे द्रवािे पनररक्षण 
होिे. 

 
pasture कुिि; गुिचिि 

िरम व उंि गवि सलगपणे वाढूि बिलेला गविाळ प्रदेश (समावास); ग रािंा िरण्यास हा फार 
उपय क्त्त्त असिो. 

 
paternal पैिृक 

नपत्याकडूि आलेली (लक्षणे, िि के सकवा रंगसूते्र). 
 
pathogen िोगकािक; िोगजनक; िोगजंिु 

रोगािी लागण करणारे (बीि क, िंिू इ.) 
 
pathogenic णवकृणिजनक 

नवकृनि (रोग) उत्पन्न करणारे िीव सकवा पनरन्स्थिी. 
 
pathology णवकृणिणवज्ञान 

रोगासबंंधीिी सवस मानहिी सकंलि करणारी नवज्ञािशाखा. 
 
vegetable (plant) pathology वनस्पणि-िोग-णचणकत्सा; वनस्पणि-िोगणवज्ञान 

विस्पिींिा होणाऱ्या रोगासबंंधीिी ज्ञािशाखा. 
 
patulous णवस्िाणिि 

नवस्िारूि सकवा पसरूि वाढलेले (झाड). 
 
pear-shaped (obovoid, obconic) कंुभाकृणि 

िळाकडे निरंुद होि गेलेले; काही घागरी व िाबंे अशा आकाराच्या असिाि. उदा. िासपिी 
(pear). 

 
peat जीिपक; पीट 

नवनशि हवामािाि, उंिीवरच्या खोल दलदलीि व ऑन्क्त्सििच्या अभावी, विस्पिींिे मृि अवशषे 
पूणसपणे ि क ििा राहूि बिलेला िळाऊ पदाथस. 
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pectin पेस्क्त्टन 

फळािील थलथली (िेली) सारखा पदाथस. 
 
pectinate कंकणिक 

फणीच्या दात्याप्रमाणे बारीक भाग पडलेले; उदा. पाि (कामलिा); पाकळी (सपक);  
पहा fimbriate; pinnatifid; pinnnatisect. 

 
pedate पणक्षपदाकृणि 

पक्ष्याचं्या पावलाप्रमाणे नवभागलेले (पाि सकवा पािािील शीर); हस्िाकृनि खंनडि पािाच्या बािूिे 
खंड प न्हा नवभागलेले असण्यािा प्रकार. 

 
pedicel वृंि; देठ; पुष्ट्पवृंि 

फ लािा देठ; िलिेिािील बीि ककोशधारी िंिू. 
 
pedicellate सवृंि 

देठ असलेले (फूल); उदा. संकेश्वर, ग लाब. 
 
peduncle पुष्ट्पबंधाक्ष 

फ लोऱ्यािा देठ (अक्ष); एकि फूल असल्यास स द्धा (उदा. कमळ, झेनफर नलली) ही संज्ञा 
वापरिाि. 

 
peel साल 

फळािी साल (उदा. आबंा, केळ, संत्र, डासळब, इ.); यामध्ये केव्हा फलावरणािे िीि भाग िर 
केव्हा दोि सकवा एकि भाग येिो. 

 
pelagic सागिी 

ख ल्या सम द्राि (नकिाऱ्यापासूि दूर) वास करणारे (सिीव); ही संज्ञा खाऱ्या सकवा गोड्या 
पाण्याि (पण िळाशी िव्हे) राहाणाऱ्यािंाही वापरली िािे; पहा plankton and nekton हे त्यािें 
दोि प्रकार. 

 
pelagophyta सागिपृष्ठी वनस्पणि 

सम द्राच्या पृष्ठभागावर िरंगणाऱ्या विस्पिी; उदा. सरगिॅम शवैल. 
 
pellicle िनुच्छद 

िािूक व सवाि बाहेरिा पाप द्रा; अनपत्विा. 
 
pellucid पािदशी 

अंशिः सकवा पूणसिः पारदशसक (पलीकडिे दशसनवणारे); स्वच्छ. 
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pelochthophyta (pelophytes) कदपमिणि वनस्पणि 

निखल सािलेल्या िीरावरील विस्पिी; पहा अिूप समावास; पंक समावास; marsh formation. 
 
Peltate छिाकृणि 

छत्राप्रमाणे एक दाडंी (देठ) व त्यावर पसरट गोलसर ढालीसारखे आच्छादि (पािे) असणारे 
(पाि); उदा. अळू, कमळ, रोनपओलम, इ. 

 
pendant लोंबिे; णनलंणबि 

आधाराच्या साहाय्यािे लोंबणारे; उदा. काही पािे, फ ले, फ लोरे, परागकोश, फळे इ. बाहव्यािा 
फ लोरा. 

 
pendulous लोंबिे; णनलंबी 

पहा pendant. 
 
penicillate शलाकाकृणि 

पेन्न्सलीसारखे,अिेक केसाचं्या झ बक्त्यासारखे. 
 
penicillium केश शलाका; कूचपक कवक 

केसािंा झ बका; Penicilium notatum या ब रशीला निच्या झ बकेदार बीि कधारी िंिूम ळे िे 
(कूिसक कवक) िाव पडले. 

 
pennate णपच्छाकृणि; पक्षाकृणि 

पहा pinnate. 
 
pentacarpellary पंचलकजी 

पाि सकिदले असलेले (फूल) अथवा पाि सकिदलािंा बिलेला (सकिप ट); उदा. भेंडी 
क लािील काही विस्पिी; िास्वदं. 

 
pentacyclic पंचचक्रीय 

संविस, प ष्ट्पम क ट, केसरमंडल व सकिमंडल यापैकीं एका सकवा दोि मंडलाि वाढ होऊि एकूण 
पाि मंडले असलेले (फूल); उदा. कळलावी, िागदवणा या दोन्हीि पनरदले व केसरदले यािंी 
प्रत्येकी दोि मंडले व सकिदलािें एकि मंडल असिे. 

 
pentafoliate पंचदली 

पाि दलािें संय क्त्त्त पाि; उदा. निग सडी, ग लाब. 
 
pentagonal (pentangular) पंचकोनी 

पाि कोिािे; पािधारा असलेले (खोड, फळ, बी इ.); उदा. काही निवड ंगाच्या िािी. 
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pentamerous पंचभागी 
प्रत्येक मंडलाि पाि भाग असलेले (फूल). उदा, गारवले, धोिरा; पहा bimerous. 

 
pentander (pentandrous)पंचकेसिी 

पाि केसरदले असलेले (फूल); उदा. धोिरा, वागें, केळ, रुई, इ. यावरुि Pentandria हा वगस 
नलनियसिे मािला होिा व त्याि सवस पंिकेसरी विस्पिींिा समावशे केला होिा. 

 
pentarch पंचसूिी 

पाि आनदप्रकाष्ठािें गट असलेला (प्रकाष्ठ; रंभ). 
 
pentose पेंटोज (शकप िा) 

पाि काबसि अणू असलेले ग्लूगोिसारखे संय ग (रेण)ू; उदा. नरबोि; प्रकली अम्लािें घटक. 
 
pepo ककप टीफल 

अधःस्थ सकिप टापासूि बिलेले अिेकबीिी, एक कप्प्यािे, िटलग्ि बीिकनवन्यास असलेले 
मृद फळ. उदा. काकडी; भोपळा; काशीफळ; (Cucurbita pepo  L.). 

 
pepsin पेस्प्सन 

एक पािक द्रव्य (नविंिक); पहा enzyme. 
 
peptic ferment प्रणर्न पाचक 

प्रनथिािें पािि करणारे (व त्यािें रूपािंर पेप्टोिमध्ये करणारे) नविंिक. उदा. पेन्प्सि. 
 
perceptible इणंद्रयग्राह्य; अवगम्य 

इंनद्रयाम ळे ग्रहण करिा येणारे (समिूि येणारे). 
 
perceptibility अवगम्यिा 

िाणीव होण्यािी क्षमिा. 
 
perception अवगम 

इंनद्रयाच्या मध्यस्थीिे बाह्य कारण िाणण्यािी (समिण्यािी) प्रनक्रया; उदा. ग रुत्वािे अन्स्ित्व 
कोनशकेिील काही कणामं ळे समिूि येण्यािी प्रनक्रया. पहा statolith, statocyst. 

 
percolation णनचिि; पणिगलन 

पाणी सकवा ित्सम द्रव िनमिीच्या कणामंधूि (िनमिीिील पोकळ्यामंधूि) सकवा नछद्रय क्त्त्त 
पडद्यािूि खाली सकवा बािूस गळणे (पाझरणे). 

 
perennating organ बहुविपजीवी अंग (अवयव) 

अिेक वष ेनिविं न्स्थिीि राहणारा विस्पिीिा भाग; उदा. िनमिीिील खोड. 
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perennation बहुऋिुजीणविा; बहुविपजीणविा 
अिेक वष ेनिविं राहण्यािी प्रनक्रया. 

 
perennial बहुविायु 

अिेक वष े निविं राहणारी (विस्पिी); यापंैकी काही एकदाि फ लिाि; उदा. घायपाि, बाबं;ू 
काही दरवषी िर काही कधीमधी फ लिाि; पहा annual, biennial. 

 
perfect पूिप 

(१) निसलगी फूल (सवस अत्यावश्यक अवयव असलेले); (२) सवस घटक भागािंी य क्त्त्त असा 
अवयव; (३) लैं नगक प्रनक्रयेिा पनरणाम म्हणिू बीि कोत्पनत्त होणारी िीविािील अवस्था; उदा. 
काही कवकाि (अपूणस कवक) या अवस्थेिा (धािी,गदा, रंद क इ.) अभाव आढळिो. 

 
perfoliate पणिवषे्टी 

पात्याच्या िळामधूि खोड वर आल्यासारखे नदसणारे (पािे); िळाशी खोडाभोविी वढूेि राहणारे; 
(उदा. शखंप ष्ट्पी= Canscora perfoliata). Bupleurum perfoliatum L. िेव्हा दोि समोरिी 
अशी पािी ि ळूि राहिाि िेव्हा त्यास सहिाि (उदा. Lonicera glauca Hk. = नशया) म्हणिाि; 
पहा connate. 

 
perforate णछणद्रल 

सूक्ष्म नछदे्र असलेले अथवा काहीसे पारदशी नठपके असलेले (पािे). 
 
Peri− पणि−  

भोविी या अथािा उपसगस. 
 
perianth पणिदलमंडल 

संविस आनण प ष्ट्पम क ट असा भेद िसलेली प ष्ट्पदले; दोन्ही नमळूि वणसि करण्यास पण ही संज्ञा 
वापरिाि; पहा perichaetium 

 
perianth lobe पणिदल 

पनरदलमंडलािा भाग. 
 
periaxial wood पणिप्रकाष्ठ 

खोडािील प्रकाष्ठािा बाहेरिा भाग (उदा. टेटू क ल). 
 
periblem मध्यजनक 

खोडाच्या व म ळाच्या टोकाकडील सिि वाढणाऱ्या भागािा (नवभज्येिा) त्विाििकाच्या खालिा 
कोनशकािंा थर; त्याखाली वाहकवृदंािी निर्ममिी करणारा रंभििक भाग असिो; पहा 
plerome,meristem; dermatogen. 
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pericarp फलाविि 

सकिप टापासूि बिलेले फळािे सपूंणस आवरण; बाह्यकवि, मध्यकवि व अंिःकवि असे यािे िीि 
भाग असूि िे नवनवध प्रकारिे असिाि. (उदा. आंबा, िारळ). कधी कधी (उदा. सूयसफूल) िीन्ही 
भाग एकवटलेले आढळिाि. 

 
perichaetium पणिवेष्टन 

शवेाळींपैकी हनरिकाचं्या बीि कधराच्या िळाशी असलेल्या सूक्ष्म छदकासारख्या उपागंािें मंडल; 
काही यकृिकामध्येही असे वलय आढळिे, त्याला ‘छदक मंडल’ म्हणिाि व त्याच्या आिील 
बािूस असलेल्या िशाि वलयास ‘पनरदलमंडल’म्हणिाि; पहा involucre; perianth; 
Liverworts; Musci (Mosses). 

 
periclinal पणिवेणष्टि; पृष्ठसमािंि 

वक्र पृष्ठभागाशी समािंनरि नभनत्तका. 
 
periclinal chimaera पणिवेणष्टि णवणचिोिकी 

पहा graft-hybrid; chimaera. 
 
pericycle पणििंभ 

खोडािील सकवा म ळािील अंिस्त्विेच्या आिील अस्िरासारखा व रंभाबाहेरिा कोनशकािंा थर; 
यािा अंिभाव रंभािि होिो; पहा stele. 

 
pericyclic fibre पणििंभ सूि 

पनररंभ वलयािील काही घिकोनशका. 
 
periderm पणित्वचा 

त्वक्षाकार व त्यापासूि निर्ममल्या िाणाऱ्या बाहेरच्या त्वक्षा-कोनशकािंा थर आनण आिील 
हनरमोिक अथवा नििीयक मध्यत्विा;पहा phellogen; phelloderm; corkcambium; phellem. 

 
peridiole बीजुककोटि 

भकंूद कािंील बीि कधराच्या आच्छादिाि असलेल्या गाभ्यािील बीि के बिनवणारा कप्पा. 
 
peridium पणिघाय 

कवकापंकैी भकंूद क उपवगािील बीि कधराभोविी िंिंूिे बिलेले पाप द्र्यासारखे आवरण. यािे 
आिील व बाहेरील असे दोि पदर असिाि (अिंःपनरघाय व बनहःपनरघाय); पहा Mushroom; 
Gasteromycetes. 

 
perigone (perianth; perichaetium) पणिवेष्टन 

बाहेरिे आच्छादि. 
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perigynous पणिलकज 

फ लािील इिर अवयव सकिमंडलाच्या पािळीवर सकवा पािळीच्या वर असल्यास संविस 
सकिप टापासूि अलग असण्यािा प्रकार; उदा. रॉसबेरी, स्रॉबेरी, ग लाब इ. 

 
perimedullary zone पणिणनकाष्ठ-के्षि; 

आनदप्रकाष्ठाचं्या आिील बािूस असलेल्या भेंडाभोविीिे ऊिक के्षत्र; आनदप्रकाष्ठ व भेंड यामधील 
नवभाग (ऊिक). 

 
periodic movements आविी हालचाल 

ठरानवक कालािे प िः प िः घडूि येणारी ठरानवक हालिाल; उदा. काही फ लािें उघडणे व 
नमटणे; पािािें निशाि क ं िि; पहा nyctinasty. 

 
periodicity आवर्धिििा 

वर वर्मणलेला प्रकार. 
 
perinium अणपबीजुक 

पहा epispore. 
 
peripetalous पणिप्रदलीय 

पाकळ्याभोविी असलेले. 
 
peripheral पणिघीय; पणिघी 

पनरसराि सकवा सभोवार असलेले; उदा. सारोनियसमधील िार, लाबंट, वाकडे रंभ; म ळािील 
सवाि बाहेरिे ऊिक (पनरघी ऊिक); कोनशकेिील सवाि बाहेरील पनरकलािा थर (पनरघीय 
पनरकल). 

 
periplasm पणिप्राकल 

अंद काशय सकवा रेि काशय यािील उपयोगाि ि येिा नशल्लक रानहलेले िीवद्रव्य. 
 
perisperm पणिपुष्ट्क 

प ष्ट्काभोविी प्रदेहापासूि बिलेले अन्नय क्त्त्त ऊिक (कोनशकािंा समूह);पहा nucellus; 
endosperm. 

 
perispore पणिबीजुक 

बीि काभोविीिे आवरण; नसनलकाय क्त्त्त प ट (उदा. आयसॉएनटसच्या बीि काभोविी असलेले). 
 
peristome पणििंुड; पणिमुख 

हनरिकाि (शवेाळी) आढळणारे बीि काशयािे िार व त्यावरिी उपागें सकवा ित्सम संरििा; पहा 
Musci. 
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peristomate पणििंुडी; पणिमुखी 
पनरि ंड असलेले; उदा. शवेाळीपैकी हनरिकािील बीि काशय. 

 
peristomatic संविपमुखी 

सवंिाच्या (िनलकेच्या) म खाशी निकटलेली (पनरसकि केसरदले). 
 
perithecium पणलघ धानीफल 

धािीकवकािं आढळणारा, धािी अथवा धािीबीि के यािंी निर्ममिी करणारा सूक्ष्मिारय क्त्त्त अवयव 
(धािीफल); पहा ascus, ascocarp, Ascomycetes. 

 
peritrichous पणिकेसलीय 

सवस पृष्ठभागावर केसले असलेले; उदा. व्हॉल् व्हॉक्त्स शवैल; काही सूक्ष्मिंिू पहा cilium. 
 
permanent tissue स्र्ायी ऊिक; स्र्ायी ऊणि 

पूणसपणे वाढलेल्या व कायसक्षम झालेल्या कोनशकािंा समहू; क्वनिि हा प न्हा नवभािी व िििक्षम 
बििो व िवकोनशकािंी निर्ममिी करिो; पहा meristem, primary and secondary. 

 
permanent quadrat स्र्ायी चौकोन; स्र्ायी चिुष्ट्कोिक 

प्रत्येक बािू एक मीटर असलेली कायम िौकोिी िागा; ही राखूि ठेविू त्याि निसगसिः उगविू 
वाढणाऱ्या विस्पिींिी वषाि वष े िोंद ठेवणे व अशा पद्धिीिे नवनशि नठकाणी असलेल्या 
पादपिािीिा व त्याि होणाऱ्या फरकािा अभ्यास करणे; यािा पनरन्स्थनिनवज्ञािाि उपयोग 
करिाि. 

 
permeabilityपायपिा 

गरिेि सार कोनशकाबाहेरील काही पदाथस (पाणी, लवणे, क्षार, नवद्राव्य पदाथस इ. आि िाऊ देणे 
व आिील काही बाहेर िाऊ देणे, अशी (िीवद्रव्यािी) क्षमिा; यावर िीवद्रव्यािे िीवि व 
कायसक्षमिा अवलंबिू असिे; कोनशकावरण बव्हंशी पायस असिे. 

 
permeable पायप 

पदाथांिे सूक्ष्म कण आिं (सकवा बाहेर) िाऊ देणारा नििीव पाप द्रा सकवा िशी िीवद्रव्यािी 
अवस्था. 

 
persistent दीघपस्र्ायी 

धारण करणारा अवयव पूणस पक्व होईपयंि (दीघसकाल) त्यावर राहाणारा अन्य अवयव अथवा 
उपागं; उदा. काही झाडावंरिी पािे; काही फळावरील संविस (उदा. पेरू). वागें अथवा 
डासळबाच्या फळावरील संविस सिि राहिो व अनधक वाढिो; पहा accrescent. 
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personate बिौष्ठी 
दोि ओठाप्रमाणे असलेल्या (ियोष्ठक) प ष्ट्पम क टािे िोंड मोकळे िसूि त्याि िालू, उंिवटा, 
उपागं इत्यादींिा अडथळा असणे; याम ळे फार बारीक प्राणीि आि िळाकडे िाऊ शकिाि. उदा. 
हरणख री, स्िॅपड्रॅगॉि, इ. 

 
perulate शस्ल्कि 

खवलेदार; उदा. काही कळ्या. 
 
pesticide कीडनाशक; पीडकनाशक 

नपकावंरील रोगकारक कीटक, सूक्ष्मिंिू सकवा कवक यािंा िाश करणारे; उदा. द्रव, द सरे 
कीटक,िूणे इ. 

 
petal प्रदल; पाकळी 

फ लािील बह धा आकषसक, नवनवधरंगी पण पािासारखा सपाट व संदलापासूि नभन्न भाग 
(प ष्ट्पदल); प ष्ट्पम क टािा भाग; क्वनिि िो नहरवा असिो (उदा. नहरवा िाफा, नसिाफळ, नहरवा 
अशोक), नपवळ्या िाफ्याच्या फ लाि सवसि पनरदले नपवळी असिाि; पहा sepal, calyx, corolla. 

 
petaloid प्रदलसम 

पाकळीसारखे सपाट,रंगीि (सकवा पाढंरे) अन्य प ष्ट्पदल; उदा. संदल, छद, केसरदल, सकिल 
ही सवस कदसळीच्या फ लाि पाकळीसारखी  असिाि; संकेश्वराच्या फ लािील सदंल प्रदलसम 
असिे. 

 
petalody प्रदलीभवन 

फ लािील अन्य प ष्ट्पदलािें, नवशषेिः केसरदलािें, पाकळ्याि रूपािंर झालेली घटिा. 
 
petalous प्रदलयुक्त्ि 

पाकळ्या असलेले. 
 
petaly प्रदलावस्र्ा 

पाकळ्या असण्यािी अवस्था; gamopetaly=य क्त्त्त प्रदलावस्था; polypetaly= म क्त्त्त प्रदलावस्था. 
 

petiolar वृंिीय 

देठासंबंधी; देठावर असलेले (उपागं, कंटक उपपणस, प्रिाि, इ.) 
 
petiolate सवृंि 

देठ असलेले (पाि); पहा sessile (अवृिं). 
 
petiole वृंि; देठ 

पािािा िळ व पािे यामधील पात्यास आधार देणारा िाठर भाग. 
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petiolule वृंिक 

लहाि देठ; संय क्त्त्त पािावर असलेल्या दलािा सकवा दलकािा देठ. 
 
petrad शैलपादप 

खडकावर येणारी विस्पिी; उदा. काही शवैाक, शवेाळी; 
 
petrifaction अश्मीभवन 

नसनलनसक (नसकिा) अम्ल अथवा ि िखडीिे कण मूळ िीव पदाथाि सकवा िीवावशषेाि घ सूि 
त्यािे घि पनररनक्षि रूपािंर अथवा िीवाश्म बिण्यािी प्रनक्रया; fossil. 

 
petrochthophyta शैलिीिपादप 

खडकाळ नकिाऱ्यावरच्या विस्पिी; उदा. काही शवैले. 
 
petrodophyta गोलाश्मपादप 

खडकाळ गोट्याचं्या िनमिीि वाढणाऱ्या विस्पिी. 
 
petrophilous शैलवासी 

खडकावर राहणारी (विस्पिी सकवा प्राणी). 
 
petrophyte शैलपादप 

खडकावर वाढणाऱ्या विस्पिी; उदा. शवेाळी, शवैाक, काही िील हनरि शवैले. खडकाच्या 
पृष्ठभागावर सकवा बािूच्या आडव्या कंगोऱ्यावर वाढणाऱ्या असे दोि प्रकार असिाि; पहा 
lithophyta. 

 
pezizoid चिकाकृणि 

पेल्यासारख्या आकारािे; उदा. पेनझझा िावािे कवक. 
 

Phaeophyceae (Brown algae) लपगल शैवले वगप; फीओफायसी 
सामान्यपणे सपगट, िपनकरी सकवा नफकट रंग असलेल्या साध्या व कायक विस्पिी-नवभागािील 
गट; काहींच्या मिे हा नवभाग (Phaeophyta) समिावा; यामध्ये फ्यूकोझँथीि रंगद्रव्य असिे. ही 
शवैले मोठी असूि बह धा सम द्राि सकवा नकिाऱ्यािवळ आढळिाि; उदा. फ्यूकस, सरगिॅम, 
पॅदीिा, लॅनमिॅनरया, इ. 

 
Phallaceae पूणिकवक कुल; फॅलेसी 

भकूद ंक कवकाच्या गणाि (लायकोपडेलीझ) समानवि केलेल्या काही गदाकवकािें एक क ल; 
यािील म ख्य वशं फॅलस (इनथफॅलस) याच्या पनरपक्व शरीरापासूि अत्यंि घाण वास स टिो व हे 
शरीर शवेटी अधसवट द्रवरुपाि निघळि िािे म्हणूि पूनिकवक हे त्यािे िाव व त्याि अथािे इंग्रिी 
िाव (Stinkhorn fungus); पहा Basidiomycetes. 
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Phanerogamae (Phanerogams) बीजी वनस्पणि णवभाग 

बीिकाि होणाऱ्या लैं नगक प्रनक्रयेिंिर नबयासारखे िनटल प्रिोत्पादक इंनद्रय बिनवणाऱ्या 
विस्पिी; पहा Angiospermae; Gymnospermae. 

 
phanerophyte व्यक्त्िपादप; उपणिकणलकोद् णभद 

सरळ बह वषाय ू खोडावर प्रस प्िावस्थेिील कनलका व ित्सम अंनिम िािूक भाग असणारी 
विस्पिी (वृक्ष व क्ष प); रॉिकीयर या शास्त्रज्ञािंी प्रनिपादि केलेला िीवस्वरूपािा एक प्रकार. 

 
pharmacognosy औिणधस्वरुप णवज्ञान 

विस्पिींिील औषधी द्रव्याचं्या निनिि लक्षणािंी मानहिी देणारी नवज्ञािशाखा. 
 
pharmacology औिणध णक्रयाणवज्ञान; औिणध णवज्ञान 

विस्पिींपासूि उपलब्ध झालेल्या औषनधद्रव्यािंा शरीरावर होणाऱ्या पनरणामािंी (प्रभावािी) 
मानहिी देणारी नवज्ञािशाखा. 

 
pharmacopeia (pharmacopoeia) औिणधकोश 

नभन्न प्रकारच्या शासिमान्य औषधाचं्या मानहिीिा अनधकृि गं्रथ. 
 
pharmacy (१) औिधणनमािशास्त्र; (२) िसशाळा; (३) औिधणनर्धमिी 

(१) औषधे ियार करण्यासंबधंी मानहिी; (२) औषधे निर्ममिीिा कारखािा; (३) औषधे 
बिनवण्यािी प्रनक्रया. 

 
phellem (cork) त्वक्षा 

ब िासारख्या पदाथािे भरलेल्या संरक्षक कोनशकािें थर (ऊिक); पहा cork cambium; 
periderm; suberin. 

 
phelloderm उपत्वक्षा; णििीयक मध्यत्वचा 

त्वक्षा निर्ममिी करणाऱ्या कोनशकाथरापासूि आिील बािूस ियार होणाऱ्या िवीि (नििीयक) मध्य 
(मृद ) त्विेिे थर. 
 

phellogen (cork cambium) त्वक्षाकि 

त्वक्षा व उपत्वक्षा निर्ममणारा नििीयक ऊिककर (नवभज्या);पहा cambium. 
 
phenology (phenomenology) ऋिुजैणवकी 

विस्पिींच्या िीविािील ऋि मािसापेक्ष आविी (ठरानवक काली होणाऱ्या) घटिािंी िोंद; उदा. 
पािे येणे, फ ले येणे, फळे व बीिे यािंा प्रसार इ. िी मानहिी. 
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phenotype सरूपणवधा; दृश्यरूप 

विस्पिी अथवा प्राणी यािें आि वनंशक दृष्ट्ट्या बाह्यस्वरूप (मग त्यािंी ििनिक संघटिा 
कोणिीही असो); पहा genotype. 

 
phloem (bast) पणिकाष्ठ; अधोवाही 

वानहिीविं विस्पिींि सामान्यपणे अन्नरसािी िे-आण करणाऱ्या प्रभेनदि (नवनशि संरििेच्या) 
कोनशका व संलग्ि ऊिके; सामान्यपणे उच्च दिाच्या विस्पिीि यामध्ये िालिी िनलका, सहिरी 
कोनशका, मृदूिक व काही दृढोिक (घिावरणाच्या लाबंट कोनशका= सूते्र) इ. असिाि. काही 
वाहकवृदंािं पनरकाष्ठ व प्रकाष्ठ ह्या दोन्हींिा समावशे होिो.पहा vascular bundle. 

 
phloem fibre पणिकाष्ठ सूि 

पनरकाष्ठाशी सलंग्ि (अंिभूसि) घिावरणाच्या कोनशका. 
 
phloem island पणिकाष्ठ िीप 

नििीयक प्रकाष्ठािे वढेलेले पनरकाष्ठािे ि डगे. (वृदं). 
 
phloem parenchyma पणिकाष्ठीय मृदूिक 

पनरकाष्ठाि समानवि असलेले सामान्य सिीव कोनशकािें (मृदू) ऊिक. 
 
phosphorescence स्फुिदीप्िी 

पहा bioluminescence. 
 
phosphorylation भास्विलन 

फॉस्फॉनरक अम्लाशी सयंोग (उदा. शकस रेिा). 
 
photochemical प्रकाशिासायणनक 

प्रकाशािे घडविू आणलेली रासायनिक (प्रनक्रया). 
 

photogenic प्रकाशजनक 

स्विःच्या नक्रयाशीलिेिे िमकणारे (प्रकाशनिर्ममिी करणारे); उदा. काही सूक्ष्मिंिू; कािवा; 
काही मासे; याला ‘िीवदीप्िी’असे म्हणिाि. 
 

photokinesis प्रकाशजन्य हालचाल 

प्रकाशाकडे सकवा प्रकाशाच्या नदशनेवरुद्ध केली िाणारी हालिाल; उदा. काही शवैले, हनरत्कण , 
सूक्ष्मिंिू, इत्यादी. प्रकाशाच्या अभावी सकवा प्रकाश सानन्नध्याम ळे घडूि येणारी हालिाल; उदा. 
पािे व फ ले यािंी उघडझाप; पहा nyctinastic; photonastic. 

 
photomicrography सूक्ष्म छायाणचिि 

प्रकाशाच्या साहाय्यािे सूक्ष्म वस्िूिी छायानिते्र घेण्यािी प्रनक्रया (कृिी). 
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photonastic प्रकाशानुकंुचनी 
प्रकाशाच्या िीव्रिेच्या बदलािे घडूि येणारी (हालिाल); प्रकाशाच्या नदशशेी या हालिालींिा 
संबंध िसिो. उदा. पािा-ंफ लािंी उघडझाप; पहा nastic movements. 

 
photoperceptive प्रकाशसंवेदी 

प्रकाशािी िाणीव करूि देणारी (कोनशका, इंनद्रये, संरििा, कोनशकागंके, इ.) 
 
photoperiod प्रकाशावणध 

 
photoperiodic प्रकाशावणधक 

 
photoperiodism प्रकाशावणधप्रभाव; प्रकाशावणध प्रणिणक्रया 

नदवसाच्या (प्रकाशाच्या) कमीिास्ि कालाम ळे विस्पिीच्या फ लण्यावर होणारा पनरणाम, कारण 
प्रत्येक विस्पिीला याबाबि काही कमाल प्रकाशपनरमाण आवश्यक असिे; त्याम ळे लघ नदि 
विस्पिी (उदा. कॉस्मॉस) व दीघसनदि विस्पिी (उदा. म ळा, लेट्य स इ.) असे भेद पडिाि. 
काही विस्पिी मात्र भेदािीि (उदा. टोमटॅो) असिाि. विस्पिीिे वय आनण िपमाि यावर 
प्रकाशावधी सबधंीिी प्रनिनक्रया अवलंबूि असिे. 

 
photophilous प्रकाशणप्रय 

सूयसप्रकाशाि वाढणारी विस्पिी. 
 
photophobism प्रकाशिेि 

प्रकाश टाळण्यािी प्रवृनत्त. 
 
photosynthesis प्रकाशसंश्लेिि 

निविं कोनशकािं हनरिद्रव्याच्या व प्रकाशाच्या सानन्नध्याि त्यािील ऊिेिा उपयोग करूि काबसि, 
हायड्रोिि व ऑन्क्त्सिि यािें रासायनिक सशं्लेषण घडविू त्यापासूि काबोहायड्रटेािंी (उदा. 
शकस रा, िूलीर, स्टािस) निर्ममिी. सृिीिील िीविास अत्यावश्यक अशी नहरव्या विस्पिींिील 
मौनलक प्रनक्रया; यामध्ये प्राणवायूिीही निर्ममिी होऊि िो सवस िीवासं आवश्यक म्हणूि उपय क्त्त्त 
ठरिो. 

 
photosynthetic प्रकाशसंश्लेिी 

प्रकाशसंश्लेषणाशी संबनंधि. 
 
phototactic प्रकाशानुचलनी 

प्रकाशाच्या पे्ररणेिे होणारी गनिय क्त्त्त हालिाल; उदा. काही स्विंत्रपणे हालिाल करणारी शवैले. 
(क्त्लॅनमडोमोिॅस, य न्ग्लिा इ.); कोनशकेिील हनरिकण ; काही गिं के; बीि के; ह्याचं्या हालिाली 
प्रकाशाच्या नदशकेडे सकवा नवरुद्ध असिाि. 
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phototaxis प्रकाशानुचलन 

प्रकाशाच्या नदशपे्रमाणे आपली हालिाल नियनंत्रि करण्यािी प्रनक्रया. 
 
phototonic प्रकाशपोणिि 

प्रकाशाच्या पोषक प्रभावािे वाढणारी (संवदेिक्षमिा). 
 
phototropic प्रकाशानुविी 

प्रकाशाच्या नदशपे्रमाणे नियंनत्रि व एकाि बािूस अनधक वाढ होऊि घडूि येणारी (अवयवािंी 
वक्रिा); उदा. म ळे प्रकाशानवरुद्ध व खोड प्रकाशाच्या नदशकेडे वाढिाि. 

 
phototropism (heliotropism) प्रकाशानुविपन 

प्रकाशनियत्रणाम ळे एकाि बािूस अनधक वाढ होणे (होण्यािी क्षमिा); याम ळे अवयवास वक्रिा 
येण्यािी प्रनक्रया. 

 
phyad पादपाकृणि 

विस्पिीिे िीवरूप; उदा. वृक्ष, वले इ. 
 
phycocyanine नील िंगद्रव्य; फायकोसायनीन 

िील हनरि-शवैलािील निळ्या रंगािे द्रव्य; यानशवाय हनरिद्रव्य असिेि; काही लाल शवैलािंही 
हे द्रव्य आढळिे. 

 
phycoerythrine लाल िंगद्रव्य; फायकोएणिथ्रीन 

लाल शवैलािंील हनरिद्रव्यानशवाय िाबंड्या रंगािे एक द्रव्य. 
 
phycologist शैवलणवज्ञ 

शवैलाचं्यासंबधंी नवप ल ज्ञाि नमळनवलेला नवशषेिज्ञ. 
 
phycology (algology) शैवलणवज्ञान 

शवैल विस्पिीसंबधंीच्या मानहिीिी शाखा. 
 
Phycomycetes (Phycomycetae) शैवलकवक वगप; फायकोमायसेटीज (फायकोमायसेटी) 

सत्यकवक नवभागािील (य मायकोफायटा) व शवैलाशंी काही लक्षणािं साम्य असणाऱ्या व 
सापेक्षिः साध्या कवकािंा गट; उदा. म्यकूर (ब रशी), नपनथयम,िंि भ री, इ. 

 
phylloclade पिपकाडं; पिपक्षोड 

पािासारखे स्वरूप सकवा कायस अथवा दोन्ही प्राप्ि झालेले खोड. उदा. फड्या निवड ंग; िागं्या शरे; 
रस्कस; नत्रधारी निवड ंग, इ. 
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phyllode (phyllodium) वृंिपिप 
पात्यासारखे देठ; उदा. काही कीटकभक्षक विस्पिी (िेपेंथस); बाभळीिी एक िािी. 

 
phyllody पिायन; पिाभिा 

प ष्ट्पदलािें पािासंारख्या अवयवािं रूपािंर; ही एक नवकृिी आहे. 
 
phylloid पिाभ 

पािासारखे स्वरूप असणे; उदा. वाटाण्यािी उपपणे. 
 
Phyllotaxis (phyllotaxy)पिपणवन्यास 

अक्षावर (खोडावर) पािािंी माडंणी; उदा. एकािंनरि, संम ख, मंडनलि, इ. 
पहा alternte, opposite, whorled. 

 
Phylogeny (phylogenesis) जाणिणवकास; जाणिवृि 

िािीच्या, वशंाच्या सकवा क लाच्या क्रमनवकासािा इनिहास; व्यक्त्त्तीच्या नवकासावरूि िी व्यक्त्त्ती 
ज्या िािीि समानवि असिे निच्या पूवसिाचं्या इनिवतृ्तािे अि माि; व्यक्त्त्तीिा नवकास थोड्या 
कालािील असल्यािे िो संनक्षप्ि स्वरूपाि नमळिो त्याम ळे काही गिकालीि अवस्था ल प्ि 
असिाि; पहा ontogeny. 

 
phylum संघ 

वगीकरण पद्धिीि पूवी संबंनधि िीवाचं्या फार मोठ्या गटास ही संज्ञा उपयोगाि असे; हल्ली 
प्रानणशास्त्राि िी वापरिाि परंि  विस्पनिशास्त्राि निच्याऐविी काही शास्त्रज्ञ नवभाग (division)ही 
संज्ञा वापरिाि; सवससाधारणपणे संघािे अथवा नवभागािे अिेक वगस, वगािे गण व गणािंी क ले 
असे भाग पाडिाि. िथानप उपक ले, उपनवभाग, उपवगस, गोते्र, श्रेणी असे लहाि भागही पाडले 
िािाि. िािी हे शवेटिे एकक असूि संबनंधि िािींिा एक वशं माििाि. ह्या सवस एककामंध्ये 
िैसर्मगक व िानिनवकासाच्या दृिीिे िािे (आप्िभाव) असल्यािे मान्य करूि वगीकरण केले 
िािे. अद्याप नभन्न शास्त्रज्ञािं िपनशलाबाबि एकमि िाही; नवभाग ही संज्ञा phyta या प्रत्ययािे 
दशसनवलेल्या गटािंा काही शास्त्रज्ञ वापरिाि.पहा Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta इ. 

 
phymatodeus (warted) णपटणकि 

अिेक प टक ळ्या (िामनखळीसारख्या) असलेले (पाि; उदा. Pleopeltis phymatodes). 
 
physical barrier भौणिक (प्राकृणिक) िोध 

िैसर्मगक अडथळा (उदा. पवसि, सम द्र इ.) 
 
physical drought भौणिक (प्राकृणिक) रुक्षिा 

विस्पिींिा उपलब्ध ि होण्याइिकी िनमिीिील पाण्यािी टंिाई. 
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physiognomy रूपाकृणि 

स्वरूपािी मानहिी देणारी लक्षणे व त्यावरूि झालेला आकृनि-बोध. 
 
physiognomy, botanical पादपरूपाकृणि 

विस्पिीिे अथवा विस्पनि-सम दायािे स्वरूप (रीिी); त्यावरूि िी द रूि ओळखिा येिे. 
 
physiological drought णक्रयात्मक रुक्षिा 

िनमिीि पाणी असूिही िानंत्रक कारणाम ळे (क्षार, लवणे, अम्ल, इ. म ळे) िे विस्पिींिा उपलब्ध 
ि होण्यािी पनरन्स्थिी. 

 
physiology णक्रयाणवज्ञान; शिीिणक्रयाणवज्ञान 

शरीरािंगसि ियापियािील (पिि, शोषण, अनभसरण इ.) अिेक नक्रयानवनक्रयासंबधंीिी मानहिी; 
अिेक इनंद्रयाचं्या साहाय्यािे हे घडूि येि असल्यािे पूवी याला इनंद्रयनवज्ञाि म्हणि असि. या 
नवषयािील िज्ञास नक्रयावैज्ञानिक (physiologist) म्हणिाि. 

 
phytodynamics पादपगणिकी 

विस्पिींिील हालिालीसंबधंीिे ज्ञाि. 
 
phytogenesis (phytogeny) पादपजनन; पादपोद्भव 

विस्पिीिा उगम व नवकास यासबंंधीिे ज्ञाि. 
 
Phytogenetics पादपानुवंणशकी 

विस्पिींिील आि वनंशक लक्षणाचं्या अि हरणासंबधंीिी मानहिी. 
 
phytogeographer पादपभूगोलणवज्ञ 

विस्पनि-भगूोलासंबधंी मानहिगार. 
 
phytogeographical region भौगोणलक वनस्पणि-प्रदेश 

 
Phytogeography (Plant-geography) पादपभूगोल; वनस्पणि-भूगोल 

पृर्थवीवर नभन्न हवामािाि सार निसगसिः झालेल्या विस्पिींच्या प्रसारािी मानहिी (मानहिीिी 
शाखा). 

 
phytognosis (Botany, Phytology) वनस्पणिणवज्ञान; वनस्पणिशास्त्र 

विस्पिीसंबधंी समग्र ज्ञािािी शाखा; एक ि िी संज्ञा. 
 
phytohormone पादप संपे्रिक 

विस्पिीिील नवनशि पे्ररक पदाथस; पहा hormone. 
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phytolith पादपजीवाश्म 

िीवाश्मरूपािील प्रािीि विस्पिी. 
 
Phytolithology (Palaeobotany) पुिावनस्पणिशास्त्र 

पहा palaeobotany. 
 
Phytopathology (Vegetable-Plant-pathology) वनस्पणि-णवकृणिशास्त्र; वनस्पणििोगशास्त्र; 
पादपिोगशास्त्र 

विस्पिींिा होणाऱ्या सवस रोगासंबधंीिी ज्ञािशाखा. 
 
phytoplankton वनस्पणि (पादप) प्लवक 

नकिाऱ्यापासूि दूरवर िळ्याि सकवा सम द्राि िरंगणारा विस्पिींिा समूह; पहा plankton. 
 
Phytosociology (Plant-sociology) वनस्पणि-समाजशास्त्र; पादप-समाजशास्त्र 

विस्पिींच्या सम दायािंा व साम नहक िीविािा अभ्यास. 
 
Phytoteratology पादपणवदू्रपशास्त्र; पादपात्यरूपशास्त्र 

विस्पनिसृिीि आढळणाऱ्या नवकृि (अनित्य सकवा राक्षसी) स्वरूपाच्या संरििेबद्दलिी मानहिी; 
उदा. एका केळीच्या सालीि दोि केळ्यािंा गाभा; नित्यापेक्षा फार मोठ्या आकारािे फळ; 
फळाऐविी गाठीसारखा अवयव; फ लािील केसरदलाऐविी पाकळ्यासारखे अवयव. 

 
Phytotomy (Plant anatomy) वनस्पणि-पादपशािीि 

विस्पिींच्या शरीराच्या अंिरसििेिा अभ्यास अथवा ित्संबधंी मानहिीिी शाखा. 
 
pigment लपजक; िंजक; विपक 

प्राणी सकवा विस्पिी याचं्या शरीरास सकवा अवयवास रंग प्राप्ि करूि देणारा पदाथस; उदा. 
हनरिद्रव्य. 
 

pileate छियुक्त्ि; छिकी 
छत्राप्रमाणे आकार असलेला व बीि के निमाण करणारा भाग. 
 

pileus छि 

पसरट टोपीप्रमाणे (बशीसारखा) आकारािा खालूि दाडं्यावर आधारलेला व बीि कधारक पडदे 
असलेला अवयव; कधी दाडंा फार लहाि व छत्र फारि पसरट असिे; उदा. कवकापंैकी भछूते्र; 
पहा mushroom. 

 
piliferous layer मूलकेशस्िि 

म ळावरिे केसाळ आवरण; यािूिि पाणी व खनििे यािें शोषण होिे. 
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pilose (pilous) केशयुक्त्ि; केसाळ 

िरम केस असलेले (उपागं, अवयव, इ.) उदा. क ं दा (Ischaemum pilosum Hack.). 
 
pinna दल; णपच्छक 

संय क्त्त्त पािािा स टा भाग; उदा. ग लाबाच्या संय क्त्त्त पािास पाि स टी दले असिाि. 
 
pinna trace दललेश 

पहा leaf−trace. 
 
pinnate णपच्छकल्प; णपच्छाकृणि 

नपसासारखे; एका मध्यनशरेवर (मध्याक्षावर) दोन्ही बािूस लहाि स टी (स्विंत्र) दले असलेले 
(संय क्त्त्त पाि); उदा. सिि, ग लाब, सिब इ. पहा paripinnate, imparipinnate. 

 
pinnatifid अल्पणपच्छाकृणि. 

अध्यापेक्षा कमी व नपसासारखे नवभागलेले (साधे पाि); उदा. अफू, शवेिंी, भ ईपात्रा (Launea 
pinnatifida Cass.). 

 
pinnatisect अपूिप णपच्छाकृणि 

अध्यापेक्षा बरेि अनधक आनण नपसासारखे (पािे) नवभागलेले (साधे पाि); उदा. झेंडू (Tagetes 
erecta L.); कॉसमॉस; कामलिा (Ipomoea quamoclit L.). 

 
pinnatipartite अधपणपच्छाकृणि 

अध्यापयंि नपसासारखे नवभागलेले (पािे, पाि) उदा. काटे धोत्रा; म ळा. 
 
pinnule दलक 

संय क्त्त्त पािाच्या प िः नवभागलेल्या दलािा स टा भाग; उदा. शवेगा.  
 
pioneer आद्य; आद्य प्रविपक 

आरंभी असणारा; पायाभिू. 
 
Piperaceae मिीच (णमिी) कुल; पायपिेसी 

सपपळी, कंकोळ, नमरी, िागवले इत्यादी विस्पिींिे (निदनलनकि) क ल. बेसींच्या वगीकरणाि या 
क लािा अिंभाव मोरवले गणाि (रॅिेलीझमध्ये) केला असूि हसिन्सि यािंी नमरी गणाि 
(पायपरेलीझमध्ये) केला आहे. उभयिाचं्या मिे हे प्रारंनभक क ल आहे. कारण त्यािंी फ ले 
एकसलगी सकवा निसलगी व अपनरदली असिाि. प्रम ख लक्षणे : निखट व साध्या एकाआड एक 
पािाचं्या ओषधी व क्ष पे; कनणश फ लोरा; ऊध्वसस्थ सकिप टाि एक कप्पा व त्याि एक बीिक; 
सप ष्ट्क व सपनरप ष्ट्क बी. 
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piperin पायपणिन 

काळ्या व पाढंऱ्या नमरीि आढळणारे निखट द्रव्य; त्यावरूि piperatus (piperitus) निक्त्त्त. 
(निखट) ही संज्ञा. 

 
pisaceus वृिागंविी 

ओल्या वाटाण्या (वृत्तागं) प्रमाणे नहरव.े 
 
pisiform वृिागंाकृणि 

वाटाण्यासारख्या आकारािे. 
 
pistil लकजमंडल; स्त्रीकेसिमंडल 

एक सकवा अिेक सकिदलािें बिलेले फ लािील स्त्रीसलगी प्रिोत्पादक दलािें मंडल; पहा 
gynaecium. 

 
pistillate लकजयुक्त्ि 

फक्त्त्त सकिमंडल असलेले (फूल). 
 
pistillate flower लकजपुष्ट्प; मादीफूल 

फक्त्त्त सकिमंडल असलेले फूल; उदा. पपई, भोपळा इ. 
 
pistillode वंध्यलकज 

ऱ्हास पावलेल्या सकवा अकायसक्षम सकिदलांिे मंडल; उदा. सूयसफ लाच्या फ लोऱ्यािील नकरण-
प ष्ट्पक; उंबरािील ग ल्म-प ष्ट्पे. 

 
pit खाि; खाच; गिप 

कोनशकावरणािील लहाि खोलगट िागा. 
 
pit-field खािके्षि; गिपके्षि 

अिेक खािा असलेली िागा. 
 
pit-membrane खािपटल; गिपपटल 

खािेिील पािळ पाप द्रा (कोनशकावरण) 
 
pitcher कलश; घट; कंुभ 

िेपेंथेस (घटपणी, कलशपणी) विस्पिींच्या रूपािंनरि पािािा टोकाकडील िंबूसारखा भाग; 
त्याि बह धा पािक रस असूि त्याम ळे कीटकािें रूपािंर शोषणीय पदाथाि होिे; पहा 
Sarraceniales. 
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pith (medulla) णनकाष्ठ; भेंड; मज्जा 
खोडाि सामान्यपणे मध्यभागी आढळणारे मृदूिक; निदनलनकि विस्पिीच्या फार िूि व 
काष्ठय क्त्त्त खोडाि त्यािागी पोकळी असिे. 

 
pith ray (vascular ray) णनकाष्ठ णकिि; मज्जा णकिि 

पहा medullary ray 
 
pitted खािाणंकि 

कोनशकावरणाि खािा असलेली (वानहका सकवा वानहिी). काही फळाचं्या सकवा नबयाचं्या 
सालीवरही खािा आढळिाि. 

 
pitted vessel खािाणंकि वाणहनी 
 
placenta बीजकाधानी 

सकिप टािील बीिकािे उगमस्थाि; प्रकटबीि विस्पिीिील सकिदलाचं्या नकिारी (कडा) 
सकवा खवल्यािंा पृष्ठभाग. अबीिी विस्पिीिील बीि ककोशाचं्या उगमस्थािािे ऊिक, उदा. 
िेफ्रोलेनपस िेिा. 

 
placentation बीजकणवन्यास 

सकिप टाि आढळणारी नभन्न प्रकारिी बीिकािंी माडंणी (बीिकाधािींिी व्यवस्था); विस्पिींच्या 
काही वशंाि, क लाि सकवा गणाि एकाि प्रकारिा बीिकनवन्यास आढळिो; त्याला वगीकरणाि 
महत्त्व असिे. 

 
plaited (plicate) चुणिि; चुणिदाि 

कळीमध्ये ि ण्या (घड्या) पडलेला (प ष्ट्पम क ट) सकवा उभ्या घड्या पडलेले पाि; उदा. िारळ, 
सशदी, इत्यादी; पणसवलिािा एक प्रकार; गारवलेीच्या सकवा धोिऱ्याच्या फ लािील प ष्ट्पम क ट. 

 
plane of section छेद प्रिल 

छेद घेण्यािी पािळी (आडवी सकवा उभी). 
 
plane of symmetry समाि-प्रिल; समाििेची पािळी 

वस्िूिे (नवशषेिः फ लािे) दोि अथवा अनधक सारखे भाग करणारी पािळी. 
 
plankton प्लवक; प्लवकजीव 

बह धा िलपृष्ठावर सकवा पृष्ठाखाली म क्त्िपणे िरंगणारा बह धा सूक्ष्म िीवािंा समूह; इिर मोठ्या 
प्राण्यािें प्रम ख खाद्य. पहा necton, pelagic, benthos, phytoplankton, nannoplankton. 

 
neritic plankton िटसमीप प्लवक 

नकिाऱ्यािवळिा िरिा िीवसमूह; उदा. शवैले, सूक्ष्म िंिू, सूक्ष्म प्राणी, करंडक विस्पिी, इ. 
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plankton formation प्लवक समावास 

म क्त्त्तपणे पाण्याि िरंगणाऱ्या िीवािंा (प्राण्यािंा सकवा विस्पिींिा) समाि पनरन्स्थिीशी समरस 
झालेला सम दाय. 
 

plano-convex समिल बणहगोल 

एका बािूस सपाट व द सऱ्या बािूस फ गीर. 
 
planogamete चिगंिुक 

केसलय क्त्त्त व हालिाल करणारी प्रिोत्पादक कोनशका उदा. हनरिशवैल; काही कवक. 
 
plant वनस्पणि; पादप; उद् णभज्ज 

निसगािील वाय,ू पाणी खनििे यािें शोषण करूि व सूयापासूि अन्न बिनवण्यास लागणाऱ्या 
उिोिा वापर करणारा हनरिद्रव्यय क्त्त्त, स्वावलंबी, सिीव घटक. कवक, अिेक सूक्ष्मिंिू वगैरे 
सिीव याला अपवाद परंि  त्यावंर अवलंनबि असिाि; िसेि अिेक प्राणीही विस्पिीवर आपली 
उपिीनवका करिाि. 

 
plant anatomy वनस्पणिशािीि 

पहा anatomy 
 
plant formation वनस्पणि समावास 

पहा formation 
 
plantation लागवड; मळा 

नवनशि विस्पिींिी मोठ्या प्रमाणावर नवशषे प्रकारे केलेली नपकवण; उदा. ऊस, कॉफी, द्राके्ष इ. 
 
plant-breeder वनस्पणि-प्रजनक 

विस्पिींच्या नभन्न िािी व प्रकार यामंध्ये कृनत्रम पद्धिीिे प्रिोत्पादि घडविू आणणारा (नवज्ञ); 
उदा. लूथर, बरबँक, मेंडेल, इ. 

 
plant-breeding वनस्पणि प्रजनन 

वर सानंगिलेली प्रनक्रया. 
 
plant cane सुरू ऊस 

नबयापंासूि आरंभ केलेल्या उसाच्या लागवडीिे पनहल्या वषािे पीक (वाढ). 
 
Plant-geography वनस्पणि-भूगोल 

पहा Phytogeography 
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plantlet पादपक 

लहाि रोपटे. 
 
Plant− pathology वनस्पणििोगणवज्ञान 

पहा Phytopathology. 
 
plasma− membrane प्राकल-कला; प्राकल-पटल 

अनिशय पािळ, नवशषेिः वसा आनण प्रनथि यािंी बिलेला (कोनशकेिील) िीवद्रव्यािा सवाि 
बाहेरिा पाप द्रा; विस्पिींच्या कोनशकािं असा पाप द्रा कोनशकेिील नरन्क्त्त्तकेभोविीही असिो. 
कोनशकेिील प्राकलािी पायसिा या पाप द्र्यावरि अवलंबूि असिे. पहा ectoplasm. 

 
plasmodesma प्राकलिंिु 

एका निविं कोनशकेिील प्राकलापासूि निघालेला व द सऱ्या कोनशकेिील प्राकलाला िोडणारा 
अनिसूक्ष्म धागा; अशा अिेक धाग्यािंी सवस कोनशकांिा परस्परसंबधं मध्ये कोनशकावरण 
असिािंाही अबानधि राहूि बह कोनशक विस्पिी एकि सिीव व्यक्त्त्तीप्रमाणे िगिे. पहा 
protoplast; protoplasm. 

 
plasmodial stage प्राकलावस्र्ा 

िीविािंील फक्त्त्त प्राकलय क्त्त्त असण्यािी अवस्था. 
 
plasmodium प्राकलपंुज 

अिावृत्त (िग्ि), अिेक प्रकले असलेला व आनदिीवाप्रमाणे सरपटण्यािी हालिाल करणारा 
प्राकलािा (िीवद्रव्यािा) अनियनमि गोळा; पहा Mycetozoa. 

 
plasmogamy पणिकलसंयोग 

प्रकलाखेरीि इिर िीवद्रव्यािा (पनरकलािा) सयंोग; यामंध्ये दोि सकवा अनधक िीवद्रव्यय क्त्त्त 
घटकािें मीलि (नमश्रण) होऊ शकिे. 

 
plasmolysis प्राकलकंुचन 

कोनशकेिील पाण्यािा अंश बनहस्िषसणाम ळे (कोनशकेच्या बाहेर नवसरणाम ळे गेल्यािे), कमी 
झाल्यािे प्राकलािे आक ं िि व कोनशकावरणापासूि अलग होणे; नरन्क्त्त्तकेिा भोविालच्या 
प्राकलावरिा दाब कमी झाल्यािे ही नक्रया घडूि येिे. 

 
plastic आकायप 

आकार देिा येण्यासारखे सकवा रूपािंर करण्यासारखे. 
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plastic material अकायप पदार्प 
 
plasticity आकायपिा 

आकायस असण्यािी क्षमिा; पािे, उपपणस, खोड व म ळे यामंध्ये हा ग ण असल्याम ळे त्यािें 
पनरन्स्थनिि सार रूपािंर झालेले आढळिे. 

 
plastid प्राकिु; प्राकलकिु; लवक 

विस्पिींच्या सिीव कोनशकेिील निविं द्रव्याि (प्राकलाि) आढळणारे व नवनवध काये करणारे 
कोनशकागंक; उदा. हनरिकण , िैलकण , वणसकण , श्वेिकण  इ. पहा cell-organelle. 

 
platycarpic (platycarpous) णवस्िृिफली; पृरु्फली 

रंुद (पसरट) फळ असलेले (पादप). 
 
platyform चपटा; पसिट 

 
platylobate णवस्िृिखंडी 

रंुद नवभाग असलेले (पाि). 
 
platyphyllous णवस्िृिपिी; पृरु्पिी 

रंुद पािे असलेली (विस्पिी; िािी). 
 
plectenchyma (merenchyma; pseudoparenchyma) छद्मी (आभासी) मृदूिक; कवकोणि; स्रू्लोणि 

अिेक स ट्या कोनशकािें सकवा िंिंूिे िंिर एकत्र येऊि बिलेले ऊिक. उदा. कवकािंील 
नकत्येक अवयव (िालाश्म, पीनठका); काही शवैले. 

 
pleiochasium (polychasium) बहुशाखीय पुष्ट्पबंध 

प्रत्येक शाखा प न्हा दोन्हीपेक्षा अनधक व लहाि अक्ष बािूस बिनवणारा क नठि फ लोरा. 
 

plerome िंभजनक 

खोडाच्या सकवा ित्सम अवयवाच्या नवभज्येिील मध्यविी वाहक वृदंानद भागािी निर्ममिी करणारा 
मध्यििकाच्या आिील भाग; पहा stele, periblem, vascular bundle, meristem. 
 

plerome sheath (bundle sheath) िंभजनकाविि, िंभजनकयेष्ट 

रंभििकाभोविी असलेले उिक. 
 
pleuston ििंड पादप 

हलकेपणाम ळे पाण्याि िरंगणाऱ्या विस्पिी; म ळे िसलेल्या, म क्त्त्तपणे िरंगणाऱ्या व 
पाण्याखालील बीिी विस्पिींिाही येथे समावशे करिाि. 
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plexus जालक 

परस्परािंा िोडणाऱ्या नशरािें िाळे. 
 
plicate चूणिि 

ि ण्या पडलेले (अवयव). 
 
Plumbaginaceae णचिक कुल; प्लंबॅणजनेसी 

काळा व लाल नित्रक इत्यादींिे निदनलनकि लहाि क ल; नित्रकाच्या म ळ्याि प्लंबॅनिि हे 
स्फनटकी द्रव्य असिे. यािा अंिभाव नित्रक गणाि (प्लंबनॅििेलीझमध्ये) एगं्लर व पँ्रटल यािंी 
केला असूि हनिन्सि व बेंथमॅ आनण हूकर यािंी नप्रम्य लेलीझ गणाि केला आहे. प्रम ख लक्षणे : 
ओषधी, क्ष पे व उपक्ष पे (लहाि झ डपे); पािे साधी; पाणी व ि िा नमनश्रि पाणी बाहेर टाकणारी 
प्रसपडे त्यावर असिाि; फ ले निसलगी; संदले पाि व य क्त्त्त; पाकळ्या ि ळलेल्या सकवा स ट्या; पाि 
केसरदलािें एकि मंडल; पाि ि ळलेल्या सकिदलाचं्या सकिप टाि एक कप्पा व त्याि एकि 
बीिक; फळ एकबीिी श ष्ट्क व ि िडकणारे सकवा करंड्यासारखे झाकणािे उघडणारे; बी सप ष्ट्क. 
संविस अिेकदा फळास वढूेि राहिो. 

 
plume िुिा; णपच्छक 

केसािंा झ बका; उदा. द धळ, एकदाडंी व सहदेवी यािंी फळे; क ड्यािे व रुईिे बी. 
 
plumose णशखायुक्त्ि; णपच्छकी 

शेंडी अथवा ि ऱ्याप्रमाणे केसािा झ बका असलेले फळ अथवा बीि; पहा pappus. सािनवणीच्या 
नबयास दोि झ बके असिाि. 

 
plumule आणदकोिक; कोंब 

बीि रुिल्यावर त्यािूि बाहेर येणाऱ्या पनहल्या कळीिे (कोंबािे) उिेडाकडे वाढणारे टोक 
(कळी); पहा radicle. 

 
plumule axis प्रर्माक्ष; आद्यक्ष. 

प्रारंनभक अक्ष; रुिलेल्या नबयािूि बाहेर आलेल्या अंक राच्या आनदकोरक व आनदमूल यािंा 
िोडणारा भाग. 

 
pluri− बहु लकवा अनेक 

या अथािा उपसगस 
 
pluricellular बहुकोणशक; बहुपेशीय; अनेककोणशक 

अिेक शरीरघटक असेलेले. 
 
pluriflorus बहुपुष्ट्पी; अनेकपुष्ट्पी 

अिेक फ ले असलेले. 
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plurigametic बहुगंिुकी 
अिेक गंि के निमाण करणारे; उदा. शवैल. 

 
plurilocular बहुपुटकी; अनेकपुटकी 

अिेक कप्पे असलेले (सकिप ट); अिेक कोनशकािें बिलेले; उदा. एक्त्टोकापसस या शवैलािील 
बीि ककोश सकवा गंि काशय. 

 
plurisporous बहुबीजुकी; बहुबीजािुक 

अिेक बीि के असलेला (कोश). 
 
plus (or+) धन 

प –ंप्रकल असलेल्या बीि कािें (वाणािे, िंिूिे) नवशषेण; उदा. ब रशीच्या दोि प्रकारच्या िंिूपैकी 
एक (िर); द सरा िंिू (minus or–) ऋण (स्त्री). 

 
plus strain धन वाि 

पहा strain. 
 
Pneumathode वािणछद्र; वाििंर 

पािावरील त्वगं्रध्र, सालीवरील वल्करंध्र, इत्यादीसारख्या नछद्रािंा अिंभाव या संजे्ञि करिाि. 
 
pneumatophore ्सनमूल; वािमूल 

वायूशी नवनिमय करण्याकनरिा िनमिीिूि वर प्रकाशाकडे वाढणारे व अिेक हवाय क्त्त्त पोकळ्या 
असलेले मूळ. उदा. कादंळ, काकंरा निप्पी, निवार इ. सम द्रनकिाऱ्यावर निखलाि वाढणारी 
झाडे. 

 
pocket-leaf कोटि-पिप 

क िट पदाथस साठनवण्याकनरिा कप्प्याप्रमाणे नवशषेत्व पावलेले पाि; उदा. काही अनपविस्पिी. 
 
pod लशबा 

सामान्य भाषेि शेंग, पण शास्त्रीयदृष्ट्ट्या नवनशि प्रकारिे श ष्ट्क फळ; पहा legume; siliqua. 
 
podetium उन्नि कायक 

िलस्थ व सपाट कायकािा वर सरळ वाढलेला भाग; उदा. शवैाक; शवेाळी (मािांनशया); हा 
दाडं्यासारखा अथवा पेल्यासारखा सकवा शाखाय क्त्त्त असिो. 

 
podium स्िंभाधाि 

िळाशी असलेला सरळ आधार. 
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podo– दंड; वृंि 

ग्रीक भाषेिील देठ सकवा ित्सम भाग या अथािा उपसगस. 
 
podocarp लकजवृंि 

सकिदलािा देठासारखा िळभाग. 
 
point-mutation जनुकोत्पणिविपन 

पहा gene mutation. 
 
polar रुवी; रुवीय 

अवयवाच्या सकवा अक्षाच्या टोकासंबधंी सकवा टोकावर असलेले. 
 
polar body त्यक्त्ि कोणशका 

ििक कोनशकेच्या अधससूत्रण नवभागणीिे बिलेल्या कायसक्षम कोनशकेखेरीि इिर (वधं्य) सकवा 
ित्सम प्राकलािा अंश. 

 
polar cap रुवीय आविि 

कोनशकानवभाििािील मध्यावस्थेि पनरकलाच्या धाग्याचं्या िकूस सारख्या अवस्थेि त्याच्या दोन्ही 
टोकास असलेला टोपीसारखा भाग; पहा mitosis. 

 
polar nucleus रुवीय प्रकल; रुवीय कें द्रक 

फ लझाडाचं्या बीिकािील गभसकोशाि फलिापूवी बिलेल्या िार प्रकलाचं्या िोडीिील प्रत्येकी 
एक; याचं्या संयोगािे प ढे बिणाऱ्या द य्यम प्रकलािे पयसवसाि प ष्ट्काि (गभाभोविीच्या अन्नाि 
होिे); पहा endosperm. 

 
polarity रुवत्व 

दोि ध्र व (टोके) असण्यािी न्स्थिी; उदा. आनदमूळ व आनदकोरक ही दोि गभाक्षािी (प्राथनमक 
अक्षािी) टोके त्यािे ध्र वत्व दशसनविाि व त्यािंी निनििी ित्पूवीपासूि झालेली असिे; अिेक 
विस्पिींि रंद कावस्थेि दोि ध्र वािंी स्पििा नदसूि येिे. 

 
pole रुव; अग्र; टोक 

 
Polemoniales भोकि गि; पोलेमोणनएलीझ 

बेसी याचं्या वगीकरणाप्रमाणे निदनलनकि विस्पिींच्या या गणाि वृत्ताकं क ल, भोकर क ल, 
हनरणपदी क ल इत्यादींिा समावशे होिो. हनिन्सि यािंी भोकर गण (बोरॅनििेलीझ), वृत्ताकं गण 
व पोलेमोनिएलीझ स्विंत्र ठेवले आहेि; पहा Boraginaceae. 

 
polish णझलई कििे 

घासूि प सूि िकाकी आणणे. 
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pollard ऱ्हस्स्वि 

िनमिीिवळच्या शाखा छेदूि ख िा राखलेला व कापलेल्या नठकाणी िाडिूड प्ररोहािंी भरलेला 
वृक्षिळ (ख ंट). 

 
pollen पिाग 

फ लझाडाचं्या फ लािील केसरदलावर निमाण झालेले व लैं नगक प्रनक्रयेि आवश्यक असे लहाि 
ध ळीच्या कणासारखे भाग; यािें कायस प्रकटबीि विस्पिींिील व िेिाभ (वानहिीविं अबीिी) 
विस्पिींिील लघ बीि काप्रमाणे असिे; साधारणपणे गोलसर, िथानप बाह्यावरणाि िे फार 
नवनवधिा दशसनविाि. अिेक कणािंी भ कटी असाही पराग या संजे्ञिा अथस लावला िािो. पराग प -ं
गंि के निमाण करिाि. 

 
pollen analysis पिाग-णवश्लेिि; पिागणवज्ञान 

पहा palynology. 
 
pollen chamber पिागसंपुट 

बीिकािील प्रदेहाच्या टोकावर असलेला परागणािंिर काही काळ परागसंिय करणारा व 
बीिकावरणािे संरनक्षलेला कप्पा; उदा. सायकस; पहा nucellus. 

 
pollen flower पिागपुष्ट्प 

परागणाकनरिा येणाऱ्या कीटकािंा मध रसाऐविी पराग उपलब्ध करणारे फूल; उदा. पॉपी 
(अफूच्या क लािील काही िािी), गविे, अक्रोड क ल, भिूस क ल, बीि, िेस्टिट, ओक, वाळ ंि 
क ल, एल्म, इ. 

 
pollen grain पिागकि 

परागाचं्या भ कटीिील एक स्विंत्र कण. 
 
pollen sac (cell) पिागकोटि 

सवस परागकण एकत्र असलेली नपशवी (पोकळी; लघ बीि ककोश); बह धा अशा दोि नपशव्या 
(कप्पे, कोटरे) एका परागखंडाि असूि असे दोि खंड एका परागकोशाि असिाि. पहा anther, 
anther– lobe. 

 
pollen tetrad पिागचिुष्टय 

िार परागकणािा एक समूह सकवा िौकडी; उदा. ईिोथेरा; एनरकेसी. पहा Ericaceae. 
 
pollen tube पिागनणलका 

पराग रुिल्यावर त्यािूि बाहेर पडणारा िळीसारखा अवयव; हा फ लझाडाचं्या सकिलािूि 
सकिप टािील बीिकाि प्रवशे करिो व फलि घडविू आणिो; प्रकटबीिीि प्रत्यक्ष बीिकावरि 
पराग पडूि िनलका आि प्रवशे करिे. नहिे कायस िर-गंि कािंा फलिाि साहाय्य करण्यािे 
असल्यािे व ही एकग नणि असल्यािे गंि कधारी नपढीि असिे. 
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pollinate पिागि कििे 

पराग सकिल्कावर पडणे अथवा पाडण्यास मदि करणे (ससिि). 
 
pollination पिागि; पिागलसचन 

केसरदलामंधूि निघणारे पराग त्याि फ लािील सकवा त्याि िािीच्या अन्य फ लािील 
सकिल्कावर पडण्यािी प्रनक्रया अथवा पडण्यास मदि करण्यािी प्रनक्रया; प्रकटबीि 
विस्पिीिील पराग (लघ बीि के) प्रत्यक्ष बीिकावर पडण्यािी प्रनक्रया. 

 
pollinium पिागपंुज 

एका परागकोटरािील सवस परागािंा एक प ंिका; प ंिक्त्यािील कण स टे िसूि पािळ पाप द्र्यािंी 
वढेलेले असिाि; िळाशी एक निवट िंिू असिो व दोि िंिंूिा साधंा एका सूक्ष्म गं्रथीस निकटूि 
असिो. उदा. रुई, ऑर्मकड. 

 
pollinodium (antheridium) पंु-धानी 

पहा antheridium. 
 
poly– बहु–  

अिेक याअथी उपसगस. 
 
polyadelphia बहुसंघीय; पॉणलअडेस्ल्फया 

कालस  नलनियस याचं्या कृनत्रम वगीकरण पद्धिीिील एक वगस. यामध्ये त्यािंी फ लािील 
केसरदलािें अिेक गट (झ बके) असणाऱ्या सवस विस्पिींिा समावशे केला होिा. 
 

polyadelphous बहुसंघ 

केसरदलािें अिेक संघ असणारे (केसरमंडल सकवा फूल); उदा. संत्र, एरंड, इ. 
 

polyandrous बहुकेसणिि 

अिेक केसरदले असलेले (केसरमंडल, फूल); उदा. ग लाब, वाघाटी, क ं भा, इ. 
 
polyandry बहुकेसित्व 

अिेक केसरदले असण्यािा प्रकार (न्स्थिी). 
 
polyanthous बहुपुष्ट्पी 

एकाि छदमंडलाि अिेक फ ले असलेले; उदा. क मूर; निनशगंध (Polyanthus tuberosa L.). 
 
polyarch बहुसूि 

आनदप्रकाष्ठािें अिेक गट असलेला रंभ; उदा. नसलानििेला; पहा stele. 
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polycarpellary बहुलकज; बहुलकजदली 
ख ल्या सकवा ि ळलेल्या अिेक सकिदलािें (सकिमंडळ) उदा. ग लाब, भेंडी, नपवळा िाफा, 
कमळ इ. 

 
polycarpic बहुफली 

िीविाि अिेकदा फ ले व फळे निर्ममणारे; उदा. आंबा. 
 
polycarpous मुक्त्िाकॅंज; पृर्क अडंपी 

पहा apocarpous. 
 
polycephalous बहुस्िबक; बहुशीिपक 

स्िबकासारखे अिेक फ लोरे असलेले; उदा. सहदेवी, ओसाडी, इ. पहा capitulum. 
 
polychasium बहुशाख 

पहा pleiochasium. 
 
polycotyledonous बहुदणलणकि 

अिेक दनलका असलेले (बी; विस्पिी); उदा. पाइि (देविार, िीड). 
 
polycyclic बहुचक्रीय 

प ष्ट्पदलािंी (संदले, प्रदले इ.) अिेक मंडले असलेले (फूल) उदा. ग लाब. 
 
polyembryony बहुगभपत्व; बहुभु्रििा 

एका बीिकाि सकवा बीिाि अिेक गभस असण्यािा प्रकार; उदा. पाइि व इिर शकं मंि विस्पिी; 
संत्र, सलब,ू इ. 

 
polygamous बहुयुणिक 

एकसलगी व उभयसलगी (निसलगी) फ ले एकाि झाडावर अथवा एका िािीच्या दोि नभन्न झाडावर 
असणारी (िािी) उदा. ॲश, मगँोस्टीि, कािू, काकडसशगी, अमोणी, इ. 

 
polygamy बहुयुणिकत्व 

वर सानंगिलेले लक्षण असण्यािा प्रकार. 
 
Polygonaceae चुक्र (चुका) कुल; पॉणलगोनेसी 

म हलिबनेकया, ि का, रेवदंनििी, पोवळी (अँनटगोिॉि), इत्यानद निदनलनकि विस्पिींिे क ल; 
यािा अिंभाव बसेींिी पाटलप ष्ट्प गणाि (कॅनरओफायलेलीझ), एँग्लर व प्रँटल यािंी व 
हनिन्सिािंी ि क्रगणाि (पॉनलगोिेलीझ) केला आहे. प्रम ख लक्षणे : िनलकेसारखे उपपणस 
असलेल्या एकाआड एक पािाचं्या ओषधी. निसलगी नियनमि, िक्रीय सकवा अिक्रीय फ ले; 
पनरदले ३+३; सकिदले ३ ि ळलेली, व ऊध्वसस्थ सकिप ट; ह्या साधारणिः आढळणाऱ्या व्यवस्थेि 
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फरक आढळिाि; सकिप टाि एक कप्पा व एक बीिक; नत्रकोिी कपाली (फळ); सप ष्ट्क बी; 
फळावर सिि राहणाऱ्या पनरदलािा पखं असिो. 

 
polymerous (pleiomerous) बहुभागी 

फ लािील प्रत्येक मंडलाि अिेक प ष्ट्पदले असलेले (फूल); उदा. ग लाब (संविानशवाय इिर 
मंडले), कमळ; नहरवा िाफा. 

 
polymorphic बहुरूपी 

स्वरूपािे अिेक प्रकार दशसनवणारे; एका िािीि पािे, प ष्ट्पदले, बीि के, फळे याचं्या प्रकारािंील 
नवनवधिा असणारी (विस्पिी). 

 
polymorphism बहुरूपिा 

बह रूपी असण्यािी न्स्थिी; उदा. एकाि झाडावर दोि प्रकारिी फ ले असणे. िीविाि त्याि 
विस्पिीिे नभन्न आकार-प्रकार आढळिाि; उदा. अगसट िावािे कवक. 

 
polynucleate (multinucleate) बहुप्रकल (प्रकली); बहुकें द्रक 

अिेक प्रकल असलेली (कोनशका) उदा. म्य कर ब रशी; क्त्लॅडोफोरा शवैल. 
 
Polypetalae मुक्त्िप्रदली उपवगप 

बेंथमॅ आनण हूकर याचं्या वगीकरणािील स ट्या पाकळ्या असलेल्या फ लाचं्या (निदनलनकि 
वगािील) विस्पिींिा गट. 

 
polypetalous मुक्त्िप्रदली 

अिेक स ट्या पाकळ्यािें (फूल); उदा. ग लाब, संकेश्वर, ग लमोहर, इ. 
 
polyphagous बहवाश्रयी 

अिेक आश्रयावंर आढळणारे (कवक); उदा. नपनथयम, अगसट, िाबंेरा, इ. 
 
polyphyletic अनेकोद् भव; अनेकस्त्रोिोद् भव 

अिेक पूवसिापंासूि (क ले, िािी अथवा वशं) उत्क्रािं झालेला (अविरलेला) एखादा मोठा गट; 
उदा. सवस शवैल विस्पिी अिेक प्रारंनभक सूक्ष्म पूवसिापंासूि स्विंत्रपणे नवकनसि होि आल्या 
असाव्या; या आधारावर त्यािें स्विंत्र नवभाग पाडले आहेि; शवैले असा स्विंत्र नवभाग आिा 
मािला िाि िाही. पहा monophyletic; Algae. 

 
polyphyllous मुक्त्िपणिदली 

स टी पनरदले असलेले (फूल) उदा. ि का, िारळ, कमळ, नपवळा िाफा. 
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polyploidy बहुगुणिि 

प्रकलािील रंगसूत्रािंी संख्या द पटीपेक्षा अनधक असलेले (प्रकल अथवा विस्पिींच्या िािी, 
प्रकार इ.). यािील िािीिा निग नणिाशी संकर होि िाही; पहा diploid. 

 
polyploidy बहुगुणिित्व; बहुगुिन 

बह ग नणि (रंगसूत्रािें अिेक गट) असण्यािा प्रकार; पहा haploid, diploid, allopolyploidy. 
 
Polyporaceae बहुणछद्रकवक कुल. 

गदाकवक वगािील अिेक नछदे्र असलेल्या बीि कोत्पादक अवयवाचं्या कवकािें क ल; पहा 
Basidiomycetes. 

 
polyscpalous मुक्त्िसंदली 

सवस संदले स टी असलेले (फूल); उदा. मोहरी, सलबू. 
 
polyspermous बहुबीजी 

अिेक नबया असलेले. 
 
polysporangiatc बहुबीजुककोणशक 

अिेक बीि ककोश असलेले. 
 
polysporous बहुबीजुकी; बहुबीजािुक 

अिेक (४– ८ पेक्षा अनधक) बीि के असलेली (धािी); पहा ascus. 
 
polyspory बहुबीजुकत्व; बहुबीजािुकिा 

अिेक बीि के असण्यािा प्रकार. 
 
polystelic बहुिंभी 

अिेक रंभ असलेले खोड; उदा. नसलानििेला; काही िेिे इ. पहा stele. 
 
polystemonous (polyandrous) बहुकेसिी; बहु-पंु–केसिी 

अिेक केसरदलािें; उदा. पेरू, सावर यािें फूल. 
 
polystylous बहुलकजली 

अिेक सकिले असलेले (सकिमंडळ); उदा. एरंड; नित्रक; ग लाब, इ. 
 
polytheleus बहुलकजपुटी 

अिेक स्विंत्र सकिप ट असलेले (फूल); उदा. नपवळा िाफा; ग लाब, स्रॉबेरी, रासबेरी, इ. 
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polytrichous बहुकेशी 
अिेक केस असलेले (फळ, बी, केसरदल इ.) उदा. सावर व कापसािे बी; एकदाडंीिे फळ; 
मोरवलेीिे सकिल; काही गविािंी ि से. 

 
polytypic बहु (अनेक) प्रणिरूपी 

अिेक िािी अंिभूसि असलेला वशं; पहा monotypic. 
 
pome आक्रािं फल 

अिेक कप्पे असलेले, मासंल प ष्ट्पासिािे आनण संविािे वढेलेले फळ; उदा. सफरिंद, िासपिी, 
नबही. 

 
pomiferous आक्रािं फलधािी 

आक्रािं फळ असलेली (विस्पिी). 
 
pomology फलणवद्या; फलशास्त्र 

खाद्य फळझाडाचं्या लागवडीसंबधंीिी मानहिी. 
 
pond–scum पल्वक ििंग 

डबक्त्यािील व साठलेल्या पाण्यािील नहरवा िवगं; याि म ख्यिः सूक्ष्म शवैले असूि नवनशि ऋिूि 
िी भरपूर असिाि. 

 
poophyte शािलपादप 

शािल प्रकाराच्या गविाळ प्रदेशािील विस्पनि; पहा meadow 
 
popcorn लाही मका 

मक्त्यािी लाही करण्यास उत्तम असा प्रकार. 
 
porandrous (poricidal) िन्रस्फोटक 

नछदे्र पडूि त्यािूि पराग नवख रणारी (विस्पिी); उदा. मका, वागें. 
 
pore णछद्र, िंर 

कोणत्याही अवयवाला (खोड, पाि, परागकोश, इ.) असलेले भोक; उदा. त्वगं्रध्र, 
वल्करंध्र,िलरंध्र, नछद्रकवक, वानहका, िनमिीिील पोकळी, स्फॅग्िम शवेाळीिील पािे, अफूिी 
बोंडे. 

 
pore fungus णछद्रकवक 

पहा polyporaceae. 
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pore passage िंरमागप 
पािाचं्या त्वगं्रध्रािा मागस; अनपत्विेिील बाहेरिे व आिील नछद्र यामंधील पोकळी. 

 
pore space (volume) िंरावकाश 

ज्याि घिकणािंा अभाव असिो, अशी िनमिीिील एकूण पोकळ िागा. 
 
poricidal िंरस्फोटी 

भोके पडूि फ टणारे (फळ); उदा. अफू. 
 
porogamy िंरयुणि 

बह िेक सवस बीिी विस्पिींि परागिनलका बीिकरंध्रािूि प्रदेहाि प्रवशे करूि िंिर गभसकोशािील 
अंद कािे व परागिनलकेिील प ं–प्रकलािे मीलि घडविू आणिे िो प्रकार; पहा chalazogamy. 

 
porodis णछद्राभ 

नछद्रासारखे नदसणारे अिेक सबदू (नठपके); उदा. करंडक विस्पिीिे आवरण. 
 
porometer त्वगं्ररमापक 

त्वगं्रध्रािंी पनरमाणे मोिण्यािे उपकरण. 
 
porous (porose) णछद्रल; णछद्री; िंरी 

नछदे्र असलेले (अवयव). 
 
porous dehiscence णछद्रल स्फुटन; िंरीस्फुटन 

नछदे्र पडूि िडकणारा; उदा. अफूिे बोंड; सरगणीिे परागकोश. 
 
porphyreus (purpureus) जाभंळे 

उदा. Claviceps purpurea या कवकािे िालाश्म (अिेक िंिू एकत्र होऊि बिलेली निन्ष्ट्क्रय 
संरििा) 

 
Portulacaceae लोिी (लोणनका) कुल 

घोळ (लोणी, लोणा) व ित्सम निदनलनकि विस्पिीिे लहाि क ल; एंग्लर व प्रँटल यािंी 
सेंरोस्पमीमध्ये, बेंथमॅ व हूकर यािंी कायोफायलीिीि व हनिन्सििीं कायोफायलेलीझमध्ये 
समानवि केले आहे. प्रम ख लक्षणे : ओषधी व लहाि झ डपे; मासंल पािे व केसाळ उपपणे; 
फ लोरा–नियनमि, निसलगी फ लािंी वल्लरी; संदले स टी, २; प्रदले ४–५ स टी; केसरदले स टी व 
५ सकवा त्यापेक्षा कमीिास्ि; सकिदले ि ळलेली ३–५; सकिप ट ऊध्वसस्थ सकवा अधसअधःस्थ, 
त्याि एक कप्पा व २–अिेक बीिके; बोंडफळाि सप ष्ट्क बीिे. 
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positive धन 

केवळ (निरपेक्ष) सकवा पनरणामकारक न्स्थिी दशसनवण्याकनरिा उपसगाप्रमाणे उपयोग करिाि. 
उदा. धि प्रकाशाि विसिी (प्रकाशाच्या पनरणामाम ळें  निकडे वाढणारे); त्याउलट ऋण 
प्रकाशाि विसिी (प्रकाशानवरुद्ध वाढणारे). 

 
positive reaction धन प्रणिणक्रया 

िेिकाकडे नक्रयात्मक प्रवृनत्त दशसनवण्यािी घटिा. 
 
posterior पश्च 

प्रम ख अक्षािवळिी (उदा. पािािी सकवा फ लािी बािू). 
 
post– climax पश्चचिमावस्र्ा; पश्चपिमावस्र्ा 

िरमावस्थेिंिरिी न्स्थिी; पहा climax. 
 
post fertilization फलनोिि 

गंि कमीलिािंिर (फलिािंिर) होणारे (बदल सकवा नवकास); पहा fertilisation. 
 
post genital जन्मोिि; जननोिि 

िन्मास आल्यािंिर उद भवणारी सकवा नदसूि येणारी (लक्षणे सकवा संरििा); याउलट िन्मिाि 
(आि वनंशक). 

 
postmeiotic division अधपसूििोिि णवभाजन 

पहा meiosis. 
 
postsynapsis उिि समीपस्स्र्णि 

प्रकलनवभाििाि (अधससूत्रण प्रकाराि) समिाि रंगसूत्राचं्या िोड्यािंी माडंणी झाल्यािंिरिी 
(प्रनक्रया). 
 

potamophyta नदीपादप. 

िद्यािं वाढणाऱ्या विस्पिी. 
 
potential स्स्र्णिज; अव्यक्त्ि 

नवनशि स्थाि (न्स्थिी) असल्याम ळे प्राप्ि होणारे व पनरन्स्थनिसापेक्ष उपय क्त्त्त ठरणारे (सनंिि). 
 
potential energy स्स्र्णिज ऊजा 

संनिि ऊिा; उदा. अन्नकणािंील ऊिा अि कूल पनरन्स्थिीि म क्त्त्त होऊि कायास उपय क्त्त्त होिे; 
लाकडािील ऊिा िळिािंा उष्ट्णिारूपािे बाहेर पडिे व गनिि होिे; पहा kinetic. 
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potometer बाष्ट्पोच्छूवासमापक; 
विस्पिीिूि वाफेच्या रूपािे बाहेर टाकल्या िाणाऱ्या पाण्यािे मोिमाप करणारे उपकरण 
(साधि). 

 
pouch कोष्ठ 

नपशवीसारखा अवयव; उदा. काही फ लािील श नंडका; काही बािूच्या उपम ळाच्या नवभािी 
टोकावरिी पािक व नपशवीसारखी टोपी; पहा spur. 

 
powder चूिप; पीठ; पूड; भुकटी 
 
powdery mildew चूिपभुिी 

कवकामं ळे पािावर पडलेले नपठासारखे लहािमोठे नठपके; उदा. द्राक्ष, ग लाब; पहा mildew. 
 
prairie प्रशािल 

दमट हवामािािील उंि, िरम व सलगपणे वाढणाऱ्या गविािंा (उ. अमेनरकेिील) प्रदेश; याि 
ऋि मािाप्रमाणे काही ओषधीही (कंदय क्त्त्त, वषायू) आढळिाि. 

 
pratensis शािलवासी 

शािलप्रकारच्या गविाळ प्रदेशाि वाढणारी (विस्पिी); उदा. Eulophia pratensis (शिावरी). 
 
pratum शािल 

पहा meadow. 
 
pre (prae) आणद– पूवप; प्राक 

स्थाि सकवा काल याचं्या सदंभाि अग्रत्व दशसनवणारा उपसगस; मराठीि प्रत्ययासारखाही उपय क्त्त्त. 
 
Preangiosperms आद्यावृिबीज वनस्पणि; आवृिबीजपूवप वनस्पिी 

फ लझाडे (आवृिबीि विस्पिी) अन्स्ित्वाि येण्यापूवीच्या पूवसि विस्पिी; आधीिी फ लझाडे. 
 
precatorius माळेकणििा उपयुक्त्ि 

उदा. ग ंि (Abrus precatorius L.) 
 
preclimax पूवपचिमावस्र्ा; पूवपपिमावस्र्ा 

विस्पिींच्या सम दायाच्या अंनिम अवस्थेपूवी असलेली न्स्थिी. 
 
prefertilisation फलनपूवप 

अंद कािे रेि काकडूि फलि होण्यापूवीिी (न्स्थिी, संरििा, इ.) 
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prefloration कणलकािचना 
फ लािी कळी उमलण्यापूवीिी अंिगसि संरििा अथवा आिील अवयवािंी (प ष्ट्पदलािंी) माडंणी; 
पहा ptyxis; aestivation. 
 

prefoliation कोिकिचना 
कळी उमलण्यापूवीिी निच्यािील पािािंी माडंणी; पहा ptyxis; vernation. 

 
prehensile type पणिग्राही प्रकाि 

केसरदले व सकिले यािंा कवटाळूि धरूि परपरागण घडविू आणणारी कीटकपरानगि (फ ले). 
 
premorse (praemorse) णछन्न 

टोकाशी कापल्याप्रमाणे; िाविू िोडल्याप्रमाणे; क रिडलेला. 
 
presence उपस्स्र्िी 

(१) व्यक्त्िींिील एखाद्या लक्षणाबद्दल िबाबदार असलेल्या िि कािे अन्स्ित्व; पहा gene; (२) 
पनरन्स्थनिनवज्ञािाि, एखाद्या पादप-सम दायािील अिेक िम िाके्षत्राि त्यािील नवनशि िािीिे 
अन्स्ित्व व नििे मापि सकवा वगसवारी. 

 
presentation time अवगमकाल; 

एखाद्या अवयवास िेिकािी िाणीव होण्यास लागलेला वेळ. 
 
preservation पणििक्षि 

िैव, भौनिक व रासायनिक बदल ि होऊ देिा ििि करण्यािी (नटकनवण्यािी) प्रनक्रया; उदा. 
खाद्य पदाथस; विस्पिी अथवा प्राणी सकवा त्यािें भाग. 

 
pressure दाब; दमन 

 
root pressure मूलदमन 

खोडाि द्रव वर िढनवण्यास आवश्यक असा म ळाचं्या उिकािंील दाब. 
 
presynapsis पूव समीपस्स्र्णि 

समीपन्स्थिीच्या आधीिी प्रकलािी अवस्था; पहा synapsis, post-synapsis. 
 
prevention प्रणिबंर् 

रोग होऊ ि देणे, फ ले सकवा फळे येऊ ि देणे, इत्यादी सबंंधी वापर असलेली संज्ञा. 
 
prevernal aspect वसिंपूवप प्रभाव अर्वा दृश्य 

वसंिऋि पूवी पादपसम दायास असलेले स्वरूप. पहा vernal aspect. 
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prickle काटा; शल्य 

सालीवर इिस्ििः वाढलेले िीक्ष्ण व कठीण उपागं; उदा. ग लाब, काटेमाठ. 
 
prickly काटेिी; शल्यवंि 

काटे असलेले. 
 
primary आद्य; प्रार्णमक 

प्रथम नवकास पावलेला (अवयव). 
 
primary axis प्रर्माक्ष; आद्याक्ष 

पािािंा सकवा फ लोऱ्यािा म ख्य अक्ष (दाडंा); विस्पिींिे खोड. 
 
primary body मूलकाय; आद्यकाय 

फक्त्त्त प्राथनमक ऊिके असलेले शरीर; अग्रस्थ नवभज्येपासूि बिलेल्या ऊिकािें शरीर; पहा 
meristem. 

 
primary cortex प्रार्णमक मध्यत्वचा; मध्यजनक 

प्राथनमक नवभज्येपासूि बिलेले व अंिस्त्विे बाहेरिे मदूृिक; अग्रस्थ नवभज्येिील त्विाििकािे 
वढेलेले (आनण रंभििकाबाहेरिे) ऊिक; पहा cortex, meristem, periblem, plerome. 

 
primary increase प्रार्णमक वृणि 

प्रथम झालेली आकारवाढ. 
 
primary leaf (primordial leaf) आद्यपिप; पूवपपिप 

पनहले पाि. 
 
primary meristem प्रार्णमक णवभज्या 

पहा meristem. 
 
primary petiole पिाक्ष 

संय क्त्त्त पािािी म ख्य शीर (देठािा प ढे वाढलेला भाग). 
 
primary phloem (bast) प्रार्णमक पणिकाष्ठ 

पहा phloem. 
 
primary root प्रार्णमक मूळ 

आनदमलूापासूि बिलेले पनहले (प्रम ख) मूळ; पहा tap-root. 
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primary shoot प्रार्णमक प्रिोह 

आनदकोरकापासूि (पनहल्या कोंबापासूि) बिलेला प्रम ख पल्लव (खोड व कोवळ्या पािािंी कळी, 
बालपणे इ.) 

 
primary structure प्रार्णमक संिचना 

पनहल्यािे बिलेली शरीररििा. 
 
primary tissue प्रर्मोिक 

प्राथनमक नवभज्येपासूि बिलेले ऊिक (पनहल्याि वषी निर्ममलेले ऊिक). 
 
primary wood प्रार्णमक काष्ठ 

प्राथनमक नवभज्येपासूि (पूवोिककरापासूि) बिलेले प्रकाष्ठ. पहा xylem (wood); 
procambium. 

 
primeval forest अस्पष्ट वन; मूळचे जंगल 

मूळच्या स्वरूपाि असलेले, मािवािे स्पशस ि केलेले िंगल; अशी िंगले आिा फारि थोडी आहेि 
(अमेनरका, अनफ्रका, इ.); पहा vergin forest. 

 
primine बीजकाविि 

बीिकािे बाह्याच्छादि. 
 
primitive प्रािंणभक; आणदम; आद्य; आणद-प्राचीन 

पनहल्यािे नवकास पावलेले (अवयव, विश्री, विस्पिी, िािी, िीवि, इ.) 
 
Primofilices आणदम नेचे; आणद नेचे; प्रायमोणफणलसेस 

िविेिापूंवी नवकास पावलेले प्रािीि िेिे. प रािीव महाकल्पािील िीवाश्म स्वरूपािि सध्या 
आढळणारे व िेिे (नफनलसीिी) वगािील िीि उपवगांपकैी एक; पहा Filicinae. 

 
primordial अणवकणसि; आणदम; आद्य 

पनहल्यािे दृश्य स्वरूपाि आलेले; सवसप्रथम अवस्थेिील (अवयव). 
 

primordial cell अनावृि (नग्न) कोणशका 
कोनशकावरण िसलेला िीवद्रव्यािा घटक (एकक). 

 
primordial leaf आद्यपिप 

दनलकेिंिरिे (पनहले) पाि; आनदकोरकापासूि बिलेले. 
 
primordial meristem (promeristem) पूवप णवभज्या; आद्य णवभाजी ऊणि 

पहा promeristem. 
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primordial tissue िल्पोिक 

पहा ground tissue. 
 
primordial utricle आद्याशय 

कोनशकेिील बाह्य प्राकल; नरन्क्त्िकाय क्त्त्त आिील िीवद्रव्य (अंिःप्राकल) ह्यािे वढेलेला असिो; 
पहा protoplast. 

 
primospore आणदबीजुक 

ििक िीवाचं्या शरीरकोसशकेपासूि फारसे नभन्न (अप्रभेनदि) िसणारे बीि क. 
 
prismatic लोलकाभ; प्रणचनाकाि 

लोलकासारखे; कोिािी अलग केलेल्या सपाट बािू असलेले; उदा. काही मृदूिकािील 
कोनशका; ऊिककर कोनशका. 

 
prismatic layer लोलकस्िि; णिपार्ध्कस्िि 

वर सानंगिल्याप्रमाणे कोनशका असलेला थर. 
 
prison-flower कािा-पुष्ट्प 

ि रंुगािील कैद्याप्रमाणे काही वळे बंनदस्ि ठेविू त्यािे (प्राण्या)ं कडूि परागणािे कायस करविू 
घेणारे फूल; उदा. पोपटवले; अळू; कॅलॅनडयम. 

 
proanthesis प्राग्पुष्ट्पन 

फ ले येण्याच्या नित्यकालापूवी, िी येण्यािा प्रकार. 
 
procambial strand पूवोिककि पट्ट 

नवभज्येच्या रंभििक भागािील वाहकवृदं बिनवणाऱ्या लाबंट कोनशकािंी उभी पट्टी; पहा 
meristem. 

 
procambium पूवोिककि 

ज्या नवभािी कोनशकापासूि िवीि वाहक घटक (वानहका, वानहन्या इ.) निर्ममले िािाि त्या मूळ 
व खोड याचं्या टोकाशी असलेल्या नवकासपूवावस्थेिील कोनशकािंा थर. 

 
procarp पूवपफल 

घािीकवकािील (उदा. य रोनशयम) स्त्री–िििेंनद्रय; त्यालाि टोकाशी ‘योनिकासूत्र’ असा 
आदायी (ग्रहणशील) िंिू असिो; पहा trichogyne. 

 
procerus उंच 

लहाि वृक्षाप्रमाणे उंि असलेले झाड; उदा. मादंार (Calotropis procera R. Br.) 
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process (१) प्रवधप; (२) प्रणक्रया; णवणध 

(१) पृष्ठभागापासूि वर सकवा प ढे वाढूि आलेले उपागं; उदा. काटे; केसल, इ. (२) अिेक 
टप्प्यािंी घडूि येणारी िनटल नक्रया; उदा. नविंिि, प्रकाशसशं्लेषण, पिि, प्रिोत्पादि, इत्यादी 
िैव प्रनक्रया. 

 
processing प्रणक्रयि 

अिेक टप्प्यािंी घडूि येणारी िनटल नक्रया; उदा. नविंिि, प्रकाशसशं्लेषण, पिि, प्रिोत्पादि, 
इत्यादी िैव प्रनक्रया. 

 
procumbent भूसपी 

िनमिीसरपट वाढणारे (खोड, वले); उदा. प ििसवा; व्हर्मबिा व्हेिोिा; एकदाडंी (Tridax 
procumbens L.) इ. 

 
pro–embryo पूवपगभप; आणदगभप 

गभािे नभन्न भाग स्पि होण्यापूवीिी अवस्था. 
 
proenzyme पूवपणविंचक 

नविंििािी प्रनक्रया होण्यापूवी निला िेििा देणारे द सरे द्रव्य (प्रभावक). 
 
profile lie पा्पदृश्य स्स्र्िी; पा प्रुप 

िीव्र प्रकाशाला अि लक्षिू पािे प्रकाशाच्या नकरणाकडे आपल्या नकिारी (कडा) वळविू ठेविाि िी 
न्स्थिी; उदा. टाकळा, लािाळू; िागफणािे खोड; िागीििी अथवा कोरफडीिी पािे. 

 
progamous फलनपूवप 

फलिापूवी घडणारी; उदा. सलगनिनििी. 
 
progamous cell फलनपूवप कोणशका 

परागकणाि बिलेली व िर-गंि क (प्रकल) असलेली कोनशका. 
 
progressive metamorphosis प्रगामी रूपािंिि 

उच्चिेकडे (प्रगिीकडे) िेणारा अवयवािंील बदल; उदा. पाकळ्या ऐविी केसरदलािंी निर्ममिी. 
 
progressive succession प्रगामी अनुक्रमि 

िरमावस्थेप्रि िेणारा पादपसम दायािील बदल. 
 
Progymnosperms आणदप्रकटबीज वनस्पणि 

प्रकटबीि विस्पिींिे पूवसि; उदा. बेिेटायटेलीझ; बीिी िेिे. 
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prohydrotropism धन-जलानुविपन 

ओलाव्याकडे वाढि िाण्यािी प्रवृत्ती. 
 
projection प्रवधपक; प्रके्षप 

पृष्ठभागावर वाढलेला लहाि पण नभन्न आकार-प्रकारािा उंिवटा. 
 
proliferation प्रचुिजनन; प्रचुिि 

उपशाखािंी नवस्िार होण्यािी घटिा. 
 
proliferous उपशाखी; बहुजनक; प्रचुिजनक 

उपशाखारूप सिंिी असलेले (निर्ममणारे); अनधक सारखे अवयव सकवा भाग स्विःवर निर्ममणारे. 
 
prolific जननक्षम; प्रसवशील; फलदायी 

प्रिानिर्ममिीिे नवप ल सामर्थयस असलेले; नवप ल फळे देणारे. 
 
prolification प्रिोहणनर्धमिी 

फ लामध्ये टोकास सकवा बािूस पािािंा झ बका येणे. उदा. ग लाब क लािील काही विस्पिी, 
स्रॉबेरी, इ. 

 
proligerous (proliferous) बहुप्रसवी 

शवैाक (दगडफूल) विस्पिीिील म क्त्त्त धािीफलािा बीि कधारी भाग. 
 
promeristem (primordial meristem) पूवपणवभज्या 

उच्च दिाच्या विस्पिीिील कोवळ्या रोपाच्या खोडाच्या टोकािील अप्रभेनदि कोनशकासमूह 
(मृदूिक); यािील सवस कोनशका सवस नदशािंा नवभाििािे वाढि असिाि; िसिसे टोकाकडूि 
खालच्या बािूस पहाव ेिसिसे अनधकानधक प्रभेनदि ऊिके आढळिाि (आद्यत्विा, पूवोिककर 
आनण िल्पनवभज्या); पहा meristem. 

 
promycelium पूवपिंिु; पूवपजालक; प्राक कवकजाल 

बीि क रुिूि त्यािूि वाढणारा अल्पाय षी व प िरनप नभन्नरूप बीि के निर्ममणारा कवकिंि ; उदा. 
कवक; म्यूकर ब रशीिे गिं बीि क रुिूि बिणारा िंिू. 

 
pronucleus पूवपप्रकल 

संयोगी गंि कािील प्रकल; हा द सऱ्याशी संयोग पाविू कायसक्षम बििो व संय क्त्त्त कोनशकेपासूि 
िवीि विस्पिी निमाण होिे. 

 
propagation अणभवृिी; प्रवधपन 

सिीवािंा प्रसार सकवा लागवड. 
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propagule कणलका; मुकुणलका; कंणदका; प्रवधप 
विस्पिींच्या लक्षणािें साित्य नटकविू धरणारी प्रिोत्पादक कोनशका, कळी, इत्यादी उपागं 
अथवा अवयव. 
 

prophase पूवावस्र्ा 
कोनशकानवभाििािील (प्रकल नवभाििािील) पनहली आरंभीिी अवस्था; यामध्ये रंगसूते्र स्पि व 
स्विंत्र होऊि िी उभी निरली िािाि व िकस िंिूशी िोडली िािाि; प्रकलावरण िाहीसे होिे व 
प्रकलक ल प्ि होिो; मात्र िकूस िे स्पि रूप प ढील अवस्थेि नदसिे; पहा metaphase. 

 
prophloem आणदपणिकाष्ठ 

पहा protophloem. 
 
prophototactic धन प्रकाशानुचलनी 

पहा प्रकाशाि िलिी; phototactic. 
 
prophototropic धन प्रकाशानुविपनी 

पहा प्रकाशाि विसिी; phototropic. 
 
prophylactic िोगप्रणिकािक; िोगप्रणिबंधक 

रोगाला प्रनिबधं करणारे (साधि, उपाय, इ.). 
 
prophylaxis िोगप्रणिकाि; िोगप्रणिबंध 

रोग होऊ ि देण्यािा प्रकार. 
 
prophyll छदक 

पहा bracteole. 
 
proplastid पूवपप्राकिु; आणदलवक; पूवपलवक 

पनरकलािील प्राकणूिी निर्ममिी करणारा सूक्ष्मकण; पहा chloroplast; chromoplast. 
 
prop–root (stilt root) आधािमूळ 

विस्पिीला आधार देणारे व खोडापासूि निघिू हविूेि िनमिीि गेलेले टेकूसारखे मूळ; उदा. 
केवडा, मका,इ. 

 
prosenchyma दीघोिक 

पािळ सकवा िाड आवरण असलेल्या, सिीव व लाबंट कोनशकािें समूह; अिेकदा यािे वलय 
अनपत्विेखाली (खोड, देठ यामध्ये) आढळिे; ह्या ऊिकािं हनरिकण  बह धा असिाि; 
अन्ननिर्ममिी, संिय, नवसनृि इत्यादी काये येथे िालू असिाि; िाड सभिी असलेले ऊिक मिब िी 
देिे. 
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prosgeotropic (positively geotropic) धन गुरुत्वानुविपनी 
पहा geotropism. 

 
prosheliotropic (positively heliotropic) धन प्रकाशानुविपनी 

पहा phototropism; Positive. 
 
prosporangium पूवपबीजुककोश 

काही कवकािील बीि ककोशािी निर्ममिी करणारी पनहली फ गीर कोनशका; यािील िीवद्रव्य 
बीि ककोशाि गेल्यावर त्यापासूि अिेक िरबीि के निमाण होिाि; उदा. Chytridieae. 

 
prostelic एकिंभी 

अक्षामध्ये एकि, मध्यविी, एकमध्य वाहकवृदं असलेले (खोड); उदा. न्ऱ्हनिया (िेिाभ पादप). 
 
prosthermotaxis (positive thermotaxis) धन िापानुचलन 

सूक्ष्मिंिू सकवा िरबीि के यािें उष्ट्ण भागाकडे (गमि) िाणे; पहा thermotaxis. 
 
prostrate प्रिि 

िनमिीवर सपाट राहूि वाढणारी (विस्पिी); उदा. काही शवैले, यकृिका, शवैाक; मयादवले, 
प ििसवा, काटेसरगणी, नवष्ट्ण क्रािंा यािंी खोडे व फादं्या. 

 
protandrous पूवपपिागपक्व 

केसरदलािील परागकण प्रथम पूणसपक्व होणारे (फूल); उदा. सूयसफूल, कापूस; 
 
protandry पूवपपिागपक्वन 

वर सानंगिलेले लक्षण असलेली न्स्थिी (प्रकार). 
 
protease प्रणर्न णविंचक; प्रोणटएज 

प्रनथिािें नविंिि (रासायनिक प्रनक्रयेिे साध्या पदाथाि रूपािंर) करणारे द्रव्य. 
 
protective layer संिक्षक स्िि (र्ि); संिक्षी स्िि 

पाि गळूि पडिेवळेी खोडावर िेथील अिेक कोनशकाचं्या थराि बदल होऊि (िखम ि होऊ 
देिा) बिणारा संरक्षक थर; पाि प्रत्यक्ष गळल्यावर िेथे त्यािा वण राहिो; उदा. पपइस; पहा 
abscission. 

 
protective sheath संिक्षक आविि 

पहा endodermis. 
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protein प्रणर्न 

िीवद्रव्यािा मूलभिू घटक; काबसि, हायड्रोिि, ऑन्क्त्सिि व िायरोिि क्वनित् गधंक व स्फ र 
इत्यादी मलूद्रव्ये (आनण काही खनििे) असलेले िनटल सयं ग; प्राण्याचं्या अन्नािंील आवश्यक 
घटक; अिेक अॅनमिो अम्लाचं्या सशं्लेषणािे प्रनथिे बििाि. पहा protoplasm. 

 
protenchyma (ground tissue) िल्पोिक 

पहा ground tissue. 
 
proterandrous पूवपपिागपक्व 

पहा protandrous. 
 
proterogynous पूवपलकजपक्व 

प्रथम सकिल्क पक्व होणारे (फूल); उदा. सापसंद, मोहरी, बटाटा इ. 
 
proterogyny पूवपलकजपक्वन 

वर सानंगिलेली न्स्थिी (प्रकार). 
 
prothallus पूवपकायक; प्रकाणयका 

बीि क रुिल्यावर त्यापासूि निर्ममलेली कायकरूप (अत्यंि साधे शरीर असलेली) व गंि के 
निर्ममणारी एकसलगी सकवा निसलगी, स्विंत्र सकवा अवलंनबि (विस्पिीिी) नपढी; गंि कधारी; पहा 
gametophyte. 

 
protocorm आद्यघनकंद 

काही विस्पिींि आढळणारा (फायलोग्लॉसम, लायकोपोनडयम सिसम व इिर काहींि) 
दृढकंदासारखा अवयव; याला गं्रनथक्षोड असेही म्हणिाि; गभािे प्रभेदि होण्यापूवी िो याि 
स्वरूपाि कमी अनधक काळ असिो. वानहिीविं विस्पिींच्या खोडाच्या क्रमनवकासाि हा अवयव 
एक टप्पा असावा असे काहींिे मि आहे; पहा corm. 

 
protoderm आद्यत्वचा 

प्राथनमक अग्रस्थ नवभज्येपासूि बिलेले पनहले बाह्याच्छादक ऊिक (अल्पनवकनसि अनपत्विा); 
पहा meristem; epidermis. 

 
protodochae प्रागनुक्रमि; पूवानुक्रमि 

नवनशि नठकाणी पनहल्यािे होणारा विश्रीिील क्रनमक बदल; पहा succession. 
 
protogenesis पूवपमुकुलन 

कळ्यािंी प्रिोत्पादि घडूि येण्यािी प्रनक्रया. 
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protogynous पूवपलकजपक्व 

पहा proterogynous. 
 
protohadrome आणदप्रकाष्ठ 

पहा protoxylem. 
 
protoleptome आणदपणिकाष्ठ 

पहा protophloem. 
 
protomeristem आणदणवभज्या 

अवयवािा पाया घालणारी अग्रस्थ नवभज्या. 
 
protonema शंवालक 

शवेाळी विस्पिींि रंद क रुिल्यावर निमाण होणारी पनहली शवैलासारखी (िंिूसारखी सकवा 
सपाट िकिीसारखी) अवस्था; प ढे नहच्यापासूि म ख्य विस्पिी वाढिे. 

 
protophloem आणदपणिकाष्ठ 

वाहक वृदंािील अन्नरसािी िे-आण करणाऱ्या (पनरकाष्ठ) भागािील पनहल्यािे बिलेला भाग; पहा 
phloem. 

 
protophyll पूवपपिप 

आद्यदृढकंदावरील पाि; (वानहिीविं) अबीिी विस्पिीिील (िेिाम पादपािील) दनलका अथवा 
आद्यपणस; लायकोपोनडयम् सिसम ह्या विस्पिीि आद्यदृढकंदावर अिेक पूवसपणे असिाि; पहा 
protocorm. 

 
protophyta आणदपादप; आणदवनस्पिी 

अत्यंि साध्या प्रारंनभक एककोनशक व क्ष द्र विस्पिी; उदा. काही शवैले, सूक्ष्मिंिू, काही कवक. 
 
Protophytology पुिावनस्पणिणवज्ञान 

पहा Palaeobotany. 
 
protoplasm जीवद्रव्य 

सवस सिीवाचं्या (प्राणी व विस्पिी) शरीरािील िीविव्यवहारािे भौनिक (वास्िव) आधारभिू 
स्थाि. त्याच्या अभावी सिीवत्व (वृद्धी, ियापिय, प्रिोत्पादि, संवदेिाक्षमिा, इ.) आढळि 
िाही. एककोनशक सिीवाि हा अधसघि पदाथस कोनशकावरणािे, संरनक्षि सकवा िग्िावस्थेि 
असिो; अिेककोनशकाि, प्रत्येक कोनशकेि स्विंत्रपणे असला िरी सवािील िीवद्रव्याि एकिा 
आढळिे; सवस िीवद्रव्य (समिी) एकि असल्याप्रमाणे व्यवहार िालिाि. पहा Protoplast; cell. 
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Protoplast प्राकल 

आच्छादलेल्या सकवा िग्िावस्थेि असलेल्या व्यन्क्त्िस्वरूपािील (व्यिी) िीवद्रव्यािे एकक; एका 
कोनशकेिील सवस िीवद्रव्य. पहा cytoplasm, nucleus, plastid. 

 
Protopteridophyta प्राग्नेचाभ (प्राग्वाणहनीवंि) पादप; प्रोटोटेणिडोफायटा 

वानहिीविं अबीिी विस्पिींिा गृहीि पूवसि गट; हनरि शवैलापंासूि ह्या विस्पिी क्रमनवकासािे 
अविरलेल्या आहेि असे मािल्यास त्याचं्याहूि प्रभेनदि व सायलोफायटीिी (ज्यािें पासूि इिर 
टेनरडोफायटा नवकनसि झाल्या आहेि असा गट) या गटाशंी साम्य असलेला (कन्ल्पलेला) 
प्रारंनभक गट. 

 
protostele आद्यिंभ 

मध्य कें द्रविी प्रकाष्ठ व त्याभोविी पनरकाष्ठ असलेला प्रारंनभक रंभ; उदा. न्ऱ्हनिया; 
पहा Psilophytales. 

 
prototype आणदरूप 

ज्यापासूि रूपािंनरि प्रिा निर्ममली गेली असावी असा गहृीि पूवसि (पूवसिाकृनि). 
 
protoxylem आणदप्रकाष्ठ; पूवपकाष्ठ 

नवभज्येपासूि प्रथम बिलेला प्राथनमक प्रकाष्ठािा (िलवाहक ऊिक समूह) भाग; हा भडािवळ 
असिो. पहा xylem. 

 
protozoophilous सूक्ष्मजीवणप्रय; सूक्ष्मजीवपिाणगि 

लहाि अगर सूक्ष्म प्राण्याकंडूि (आनदिीव) फलि (लैं नगक प्रनक्रया) घडविू आणणाऱ्या काही 
िलविस्पिी. 

 
protozygote आणदिंदुक 

अि हरणाच्या प्रनक्रयेि नपिराकंडूि दोन्ही प्रभावी घटक (िि के) एकत्र आलेले समरंद क. 
 
protropic धन अनुविपन (धनानुविपन) 

िेिकाकडे िेणारी वाढण्यािी प्रनक्रया उदा. प्रकाशाि विसि; पहा heliotropic; phototropic. 
 
protruding पुिः सृि 

प ढे डोकावणारे (झ कणारे); उदा. संकेश्वरािी केसरदले. 
 

proximal समीपस्र् 

िवळिे; अक्षाला अि लक्षूि, त्याच्या िवळ येणारे (भाग); उदा. पािाच्या पात्यािा िळभाग 
टोकापेक्षा िवळिा असिो; टोक दूरस्थ असिे; पहा distal. 
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pruinate (pruinose, pruinous) भुिे 

भ रकट नदसणारे; पृष्ठभागावर मेणिट व िूणीय (नपठासारखा) थर असलेले; उदा. घायपािीिे 
पाि. 

 
prurient दाहक; खाजिे; कंडूत्पादक 

खाि (कंडू) आणणारे; उदा. खािक इली (Mucuna pruriens Baker). 
 
psamnophilous (psamnophile) वालुकाणप्रय; वालुकावासी; वालुकािागी 

उदा. नवप ल वाळूनमनश्रि िनमिीि वाढणारी (विस्पिी); Psamna arenaria आनण Spinifex 
squarrosa ह्या विस्पिी वाल काराशीवर सम द्रनकिारी आढळिाि; पहा strand-plants. 

 
pseudannual छद्मविायु 

कंदय क्त्त्त सकवा गं्रनथक्षोडय क्त्त्त, िनमिीिील खोडाच्या साहाय्यािे वषाि वष े िगणारी परंि  
वषायूप्रमाणे प्रनिवषी कोरड्या ऋिूि िनमिीवर ि नदसणारी ओषधी; उदा. आले, काही आमरे, 
हळक ं ड, कादंा, स रण, इ. 

 
pseudannulus छद्मवलय 

शवेाळींच्या बीि काशयाच्या पनरि ंडाबाहेरिे नवशषेत्व पावलेल्या कोनशकािें वि सळ. 
 
pseudaxis छद्माक्ष 

पहा sympodium. 
 
pseudembryo छद्मगभप 

प ष्ट्कािील अलग राखलेला कोनशकािंा समूह; उदा. बॅलॅिोफोरा (पूणस िीवोपिीवी फ लझाड). 
 
pseudo– (pscud–) छदमी; छद्म–; णमथ्या; आभासी 

खोटे अथवा भास उत्पन्न करणारे या अथी उपसगस. 
 
pseudobulb आभासीकंद; छद्मकंद 

कंदाप्रमाणे अन्नसंियी काडें (खोडाच्या दोि पेऱ्यामंधील भाग); उदा. आमरापंैकी काहंी िािी. 
 
pseudocarp छद्मफल; आभासी फल 

पक्व सकिप टाऐविी फळािे कायस करणारी प ष्ट्पस्थली सकवा ित्सम सलंग्ि अवयव; याला 
अनिनरक्त्त्त (साहाय्यक) फळ म्हणिाि; उदा. सफरिदं, िासपिी, स्रॉबेरी, कमळ (िीलंबो); 
कािूिे बोंडू. 

 
pscudoepiphyte अणपवनस्पणिब  रुव 

प्रथमपासूिि द सऱ्या (आश्रय) विस्पिीवर ि वाढिा, प ढे आधार घेऊि िगणारी विस्पिी. उदा. 
स रण क लािील काही विस्पिीं प्रथम िनमिीि वाढूि िंिर िवळच्या झाडािा आधार घेिाि व 
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त्यावर वाढिाि; त्याचं्या खोडािी खालिी बािू िाश पाविू त्यापासूि स टलेल्या वायवी म ळ्या 
त्यािंा पाणी देिाि. खऱ्या अनपविस्पिी (उदा. आमरे) आरंभापासूि पूणसपणे द सऱ्यावर भार 
टाकिाि व पाणी स्विंत्रपणे वरच्यावर िमा करूि वापरिाि; पहा epiphyte. 

 
pseudogamy छद्मयुणि; आभासी फलन; आभासी युग्मन 

अनिषेक िििािे फलोत्पत्ती; परागण होऊि बीि काि गंि क प्रवशे होि िाही, असा प्रकार. 
 
pseudo-hermaphrodite छद्मी णिललगी 

कायसक्षमिेच्या दृिीिे एकसलगी, िथानप संरििेि निसलगी आनण दोन्हीपैकी एका सलगािे अवयव 
वधं्य असलेले (फूल). 

 
pseudo-monocotyledon छद्मी एकदणलणकि 

निदनलनकि, िथानप नवकासावस्थेि दोन्हीपैकी एक दनलका स्थनगि झालेली (विस्पिी) उदा. 
कॅप्सेला. 

 
pseudoparenchyma छद्मी मृदूिक 

मूलिः संबधं िसलेल्या स्विंत्र कोनशकािें साधे ऊिक; उदा. कवकािील िंिू एकत्र येऊि 
बिलेले ऊिक. 

 
pseudopodium छद्मपाद; पादाभ; आभासी पाद 

िग्िावस्थेिील िीवद्रव्याच्या पृष्ठभागापासूि निघालेले व हालिालीि पायाप्रमाणे उपय क्त्त्त 
असलेले िात्प रिे प्रवधसि. उदा. श्लेष्ट्मकवकािंी बीि के व िीवद्रव्यािे खंड; अॅमीबा प्राणी. 

 
pseudo-perianth छद्मपणिदलमंडल; आभासी पणिदलमंडल 

अंद ककलशाच्या िळाशी फलिािंिर बिणारे पेल्यासारखे आवरण; काही यकृिकािील विस्पिी. 
 
pseudo-vivipary छद्मापत्यजनन 

फ लाबंरोबरि िवळपास पणसय क्त्त्त िििक्षम कळ्यािंी निर्ममिी; उदा. प्रिड (Juncus bufonius 
L.) 

 
pseudozygospore आभासी (छद्मी) गंिुबीजुक; आभासी युग्मािु 

पहा azygospore. 
 
psilo – अनावृि; नग्न 

आच्छादि िसलेले; उपसगाप्रमाणे उपय क्त्त्त संज्ञा. 
 
Psilophytinae नग्नपादप वगप; सायलोफायटीनी 

वानहिीविं अबीिी विस्पिी नवभागािील (िेिाभ पादप; टेनरडोफायटा) प्रारंनभक विस्पिींिा वगस; 
यािील विस्पिी अत्यिं साध्या व मूलहीि असूि बीि ककोश शाखाचं्या वा उपशाखाचं्या टोकास 
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एकेकटे असिाि; पािे फार लहाि सकवा िसिाि. याचं्यापैकी कीहींिे िीवाश्म पूवस व मध्य 
डेव्होनियि ह्या अनिप्रािीि काळािील खडकािं सापडिाि; कदानिि त्यापूवीं त्यािंा क्रमनवकास 
होि आला असावा. 

 
Psilophytales नग्नपादप गि; सायलोफायटेलीझ 

वर सानंगिलेल्या वगािील एक गण; ह्या सवसि विस्पिी प्रािीि व िीवाश्म रूपािि आढळिाि. 
उदा. न्ऱ्हनिया, सायलोफायटॉि, अॅस्टरोझायलॉि हे व इिर काही वशं याि अंिभूसि आहेि. 

 
Psilotales सायलोटेलीझ 

सायलोफायटीिी वगािील नवद्यमाि व फक्त्त्त दोि वशं असलेला (सायलोटम व मेनसपे्टनरस) गण; 
फक्त्त्त सायलोटमला खवल्यासारखी पािे असिाि; बीि ककोशाि २–३ कप्पे; निखंडी 
बीि ककोशपणे. 

 
psychrometer आद्रपिामापक 

हविेील ओलाव्यािे (आद्रसिेिे) मापि करण्यािे साधि (उपकरण). 
 
psychrophytes अणिशीिवनस्पणि; शीिवासी पादप 

िनमिीिील अनिथंड िपमािाम ळे म ळाचं्या शोषणनक्रयेि येणाऱ्या अडिणींशी समरस होणाऱ्या 
विस्पिी (आल्पीय विस्पिी). 

 
ptenophyllium पानझडी वन 

ठरानवक काळाि पािे गळणाऱ्या वृक्षािंा समावास. 
 
pterampelid आिोही नेचा 

वर िढि िाणारा कोणिाही िेिा; उदा. लायगोनडयम. 
 
pteratus सपक्ष 

पंख य क्त्त्त. 
 
Pterigraphia }नेचे णवज्ञान Pteriodographia 
 

Pteridophyta नेचाभ पादप (वाणहनीवंि अबीजी वनस्पिी) णवभाग; टेणिडोफायटा 
शवेाळी व बीिी विस्पिी या दोन्हींच्या मध्ये (नवकासाच्या दृिीिे) असणारा गट. वानहका आनण 
कधीकधी वानहन्या असलेल्या (प्रकाष्ठ व पनरकाष्ठ या घटकािंी बिलेले वाहक वृदं (गट) 
असलेल्या), परंि  बीिािा अभाव असलेल्या िेिे (pteris, pteridos) व ित्सम विस्पिींिा 
(िेिाभ) गट; पहा Tracheophyta. 
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Pteridospermae (Cycadofilicales) बीजी नेचे गि; टेणिडोस्पमी. (सायकॅडोणफणलकेलीझ) 

बीिे धारण करणारा िथानप िेिाभ विस्पिीशी साम्य असणारा प्रािीि (अश्मीभिू) विस्पिींिा 
गट; यािा अंिभाव प्रकटबीि विस्पिींि करिाि. पूरािीव महाकल्पािींल खडकाि यािें 
नशलारूप अवशषे आढळिाि; प्रत्यक्षपणे सकवा अप्रत्यक्षपणे यािेंपासूि बीिी विस्पिी नवकास 
पावल्या असाव्याि असे काही शास्त्रज्ञ माििाि; प्रत्यक्ष त्यािंा उगम त्याि महाकल्पाि प्राम ख्यािे 
आढळणाऱ्या िेिापंासूि झाला असावा अशीही नविारसरणी आढळिे. 

 
pterigynous सपक्ष 

पंख असलेले. 
 

pterocarpus सपक्षफली 
पंखय क्त्त्त फळे असलेली (विस्पिी); उदा. नबबळा (Pterocarpus marsupium Roxb.);  
रक्त्त्तिंदि (Pterocarpus santalinus L.) 

 
Pteropsida टेिोस्प्सडा णवभाग 

पाणी व अन्नरस यािंी िे–आण करणारे घटक (वानहका व वानहन्या) असणाऱ्या विस्पिींच्या दोि 
नवभागापंैकी एक; द सरा नवभाग लायकोन्प्सडा; पनहल्या नवभागाि िेिे (नफनलसीिी), प्रकटबीि व 
आवृिबीि (बीिी) विस्पिींिा समावशे होिो; मोठी पािे व त्याम ळे रंभाि असलेली पणसनववरे हे 
यािें वैनशष्ट्ट्य िर लहाि पािे व पणसनववरािंा अभाव हे द सऱ्यािे वैनशष्ट्ट्य; द सऱ्या नवभागाि 
लायकोपोनडिी, एक्नवसीटीिी व सायलोफायटीिी यािंा अिंभाव करिाि. काहींच्या मिे 
स्फेिोन्प्सडा हा अनधक एक नवभाग मािावा व त्यामध्ये एनक्वसीटीिीिा समावशे करावा. नसिो 
याचं्या मिे सवस वानहिीविं विस्पिींिा (अबीिी व बीिी) अंिभाव एका नवभागाि 
(रनॅकओफायटा) करावा; िथानप असेही वगीकरण नववाद्य आहे. पहा Tracheophyta. 

 
pterospore सपक्ष बीजुक 

पंखय क्त्त्त बीिे असलेली विस्पिी; उदा. शवेगा. 
 

pterygium पंख; पक्ष 
पंखय क्त्त्त बीिे असलेली विस्पिी; उदा. शवेगा. 

 
pterygospermous सपक्षबीजी 

पंखय क्त्त्त बीिे असलेली विस्पिी; उदा. शवेगा. पहा pterospore; उदा. शवेगा (Moringa 
pterygosperma Gaertn). 

 
ptomaine शणवक-णवि; टोमेन 

रोगकारक सूक्ष्मिंिंूच्यापासूि बिणारा नवषारी क्षाराभ (अल्कलॉइड). 
 
ptyalin टायणलन; लालाद्रव्य 

स्टािससारख्या नपठूळ पदाथािे साखरेि रूपािंर करणारे लाळेिील नविंिक (एन्झाइम्) द्रव्य. 
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ptyxis दलवलन; पिपवलन 

कळीिील संरििा दशसनवणारी संज्ञा; पाि सकवा प ष्ट्पदल कळीमध्ये स्विःभोविी ग ंडाळलेले सकवा 
घडी पडलेले (वळलेले) असण्यािे नभन्न प्रकार; पहा prefoliation, prefloration, aestivation, 
vernation. 

 
puberulous अल्पलोमश; सूक्ष्मिोणमल 

फार थोडी लव असलेले (पाि, खोड, फ लािील भाग, फळ, बी, इ.); उदा. आघाड्यािे पाि, 
ि ळशीिे प्रम ख अवयव. 

 
pubescence लवदािपिा; लोमशत्व; िोणमलिा 

लवदार असण्याि लक्षण; उदा. क ं द (Jasminum pubescence Willd.). 
 
pubescent लोमश; लवदाि; मृदुिोमी 

िरम व आखूड केस (लव) असलेले (अवयव); उदा. ऐसर (ईश्वर) िी फ ले, फ लोरा; इ. 
लाल कमळ (Nymphoea pubescence Willd.). 

 
pull-root किपि-मूळ 

स्विः आक ं िि पाविू खोडास िमीिीि खोलवर ओढूि धरणारे मूळ; यावर आडव े कंगोरे 
नदसिाि. उदा. अळू, केशर, िागदौिा (भ ईनशरड), इ. 

 
pullulation मुकुलायन 

कळ्या येणे; अंक रणे, उदा. यीस्ट िावािे कवक. 
 
pulp गाभा; मगज; कल्क 

फळािील गीर (रसाळ अथवा मासंल); प्राण्यािंील िरम व मासंल भाग. 
 

paper pulp लगदा 
कागद बिनवण्यास लागणारा लाकडािा सकवा सिध्यािंा मऊ िोथा. 

 
pulsation स्पंदन 

कोनशकेिील (िग्ि िरबीि के आनण प्राकलप िं) नरन्क्त्िकािें आक ं िि व प्रसरण; प्राण्यािंील 
हृदयािी िीि प्रनक्रया. पहा vacuole. 

 
pulverulent भुिकट; चूिाभ; चूर्धिल; चूिी 

भ कटी पसरल्याप्रमाणे नदसणारे; उदा. काही कवकािील बीि के अथवा बीि कसमहू. 
 
pulvinate सपुलवृंि; स्रू्लाधािी 

प लवृिं असलेले. 
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pulvinus पुलवृंि; स्रू्लाधाणिका 
पािाच्या देठाच्या िळाशी असलेला फ गीर उशीसारखा भाग. 

 
pulvis भुकटी; चूिप 
 
pumilus खुजे; लघु 

उदा. (Magnolia pumila Andr.). 
 
punctate लबदवाणंकि; णठपकेदाि 

अिेक नठपके, सूक्ष्म खािा अथवा अधसपारदशसक प्रसपड असलेले. 
 
punctiform लबदुरूप 

नठपक्त्यासारखे. 
 
pungent (१) णिक्त्ि(२) िीक्ष्िाग्र 

(१) निखट िव असलेले; (२) अणक िीदार टोकािे (पाि); उदा. घायपाि, य का, निवगूर. 
 
Punicaceae दाणडमकुल; प्युणनकेसी 

प्य निका या शास्त्रीय िावािे ओळखल्या िाणाऱ्या एकाि वशंािा अंिभाव असलेले क ल. यािा 
समावशे िंब ल गणाि (नमर्मटफ्लोरीि) केला िाि असे. हनिन्सि यािंी मेंदी (मेंनदका) गणाि 
(नलिेलीझमध्ये) हे क ल घािले आहे. गॅ्रिेटेसी या िावािेही हे क ल ओळखले िािे. डासळब 
(दानडम) ही पनरनिि िािी या क लािील फक्त्त्त दोि िािींपैकी एक आहे. प्रम ख लक्षणे : 
काष्ठय क्त्त्त विस्पिी; पािे साधी, बह धा समोरासमोर सकवा मंडनलि; फ ले निसलगी, आकषसक, 
नियनमि; संदले व प्रदले स टी, ५–७; केसरदले अिेक; सकिदले अिेक व ि ळलेली; सकिप ट 
अधःस्थ; बीिके अिेक. बीिावरण रसाळ; मृद फळाि अप ष्ट्क बीिे, डासळब (Punica granatum 
L.). 

 
puniceous णकिणमजी 

नकरनमिी अगर गदस लाल रंगािे; डासळबी रंगािे; डासळबाच्या फ लाच्या पाकळ्याचं्या रंगािे. 
 

pure शुि; स्वच्छ; णवशुि 

नमश्रण िसलेले. 
 
pure culture णवशुि संवधपक 

कोणत्याही अन्य सिीवािा संपकस  ि झालेला व नवनशि िीवािे श द्ध स्वरूपाि संवधसि केलेला द्रव 
अगर घि पदाथस; उदा. यीस्ट (नकण्व), सूक्ष्मिंिू, ब रशी, आनदिीव, इत्यादींच्या कृनत्रम 
वाढीकनरिा असे पदाथस वापरिाि. 
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pure forest णवशुिवन 

एकाि िािीच्या विस्पिींिी व्यापलेले िंगल. उदा. सालवि, िन्दिवि, सागवि, िीड (पाईि) 
वि; आंबराई, सििेिे बि. 

 
pure line णवशुि संिणि; शुि वंशक्रम 

स्वपरागणािे प्रिोत्पत्ती होऊि नपढ्ािनपढ्ा िालू असलेली सिंनि. 
 
pure strain शुि वाि 

पहा strain. 
 
purity of gametes गंिुकशुिी 

व्यक्त्त्ती नमश्रग णय क्त्त्त असली िरी गंि काि एकि ग णघटक असण्यािा प्रकार; एखाद्या व्यक्त्त्तीच्या 
शरीरकोनशकाि त्याच्या आईबापाकडूि आलेल्या वैकन्ल्पक ग णापंैकी (उदा. ख िेपणा व उंिी 
अथवा ग ळग ळीिपणा व स रक िलेपणा, इ.) दोन्हींिे ििक घटक (िि के) असले िरी निच्या 
प्रिोत्पादक कोनशकाि त्यापकैी एकि असिो, म्हणिे प्रिोत्पादक कोनशका (गंि क) श द्ध असिे. 

 
purpureus जाभंळे; नीलारुि 

निळे व लाल याचं्या कमीअनधक नमश्रणािे बिलेला रंग; उदा. Digitalis purpurea L. = 
निलप ष्ट्पी. 

 
pustular णपटणकि 

बारीक फोडाप्रमाणे प टक ळ्या आलेले. 
 
pustule णपटक; पुळी 

सूक्ष्म उंिवट्यासारखा फोड. 
 
putamen (पहा : प रवणी) कवचकें द्र; अणष्ठ 

आठळीिील कठीण साल. उदा. साग, बदाम, अक्रोड, िारळ, इ. पहा drupe, endocarp. 
 
pycnidium गर्धिका; पणलघा 

काही कवकािील व शवैकािील नवनशि प्रकारिी बीि के निमाण करणारी पेल्यासारखी सकवा 
स रईसारखी व असलग पद्धिीिे कायकािि बिलेली पोकळी. 

 
pycnoconidium (pycnogonidium, pycnospore) गर्धिका-बीजुक 

गर्मिकेि बिलेले बीि क. 
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pyrene (पहा : प रवणी) अणष्ठका; कपाणलका 
प्रत्येक बीिाभोविी स्विंत्र कठीण कवि असलेल्या अिेकबीिी आठळी फळािील (अश्मगभी 
फळािील) एक मूळिे कवि नवभागिू बिलेली प्रत्येक आठळी. उदा. सप्िाळू (पीि); घाणेरी; 
नशवण; निग सडी. 

 
pyrenoid प्रकिु 

कोनशकेिील वणसकणिूील (प्राकणिूील) सूक्ष्म वणसहीि, गोल कण. अिेकदा याभोविी नपिकण 
बििो; उदा. शवैले. 

 
Pyrenomycetes पणलघ-कवक; पायणिनोमायसेटीज 

पनलघ प्रकारिे घािीफल निर्ममणाऱ्या कवकािंा गट (उपसगस); उदा. अगसट रोग. पहा 
perithecium; ascus. 

 
pyriform कंुभाकृणि 

पीअर फळासारखा आकार असलेले. 
 
pyrophilous दग्धभूवासी 

ि कत्याि िळूि गेलेल्या िनमिीवर वाढणारी (विस्पिी). 
 
pyroxylophilous दग्धकाष्ठवासी 

िळलेल्या लाकडावर वाढणारी (विस्पिी). 
 
pyxidate (operculate) साणपधान 

झाकणी असलेले; उदा. घोळ, क रडू व निलनगरी यािंी फळे. 
 
pyxidium (pyxis) किंड फल 

लहाि करंड्याप्रमाणे िळ व झाकणी असणारे व िसेि िडकणारे फळ; उदा. क रडू; शवेाळीिील 
बीि काशय. 
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Q 
 
quadrangular चौधािी 

िार धारा असलेले; उदा. काडंवलेीिे खोड (Vitis quadrangularis Vahl.) 
 
quadrant चिुर्प 

फलीि अंद काच्या नवभागणीिील एक िि थांश भाग. 
 
quadrat चौकोन; चिुष्ट्कोिक 

बह धा प्रत्येकी एक मीटर बािू असलेला, िौरस आकारािा, त्यािील विश्रीच्या संघटिेिा अभ्यास 
करण्याकनरिा राखूि ठेवलेला भभूाग. 

 
permanent quadrat स्र्ायी चौकोन 

वषाि वष ेअि सधंािाकनरिा राखूि ठेवलेला कायम िौकोिी भूभाग. 
 
quadri चिुः-  

िारीच्या संबधंी उपसगस. 
 
quadrifid चिुभागी 

िार भागािें बिलेले. 
 
quadrifoliate चिुदपली 

िार दले स्पि असलेले; उदा. संय क्त्त्त पाि(Marsilea quadrifoliaिावािा एक िलिेिा). 
 
quadrifurcate चिुःशाखी 

िार शाखािं नवभागलेला (अक्ष). 
 
quadrilobate चिुःखंडी 

िार ि कडे (खंड) पडलेले (पाि, फळ). 
 
quadrilocular (four-celled) चिुष्ट्पुटक 

िार कप्पे असलेले (फळ, सकिप ट, परागकोश); उदा. निळािा सकिप ट; सायकसिा 
परागकोश; ि ळशीिे फळ. 

 
quadrinucleate चिुष्ट्प्रकली 

िार प्रकले असलेली (कोनशका); उदा. गदाकोनशका (बीि क ियार होण्यापूवी) अथवा यीस्ट 
(नकण्व) िी धािीकोनशका. 
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quadrivalent चिुःसंयोजी 
(१) िार कोनशका निर्ममणारी (कोनशका). (२) िार रंगसूते्र एकत्र असलेले. 

 
qualitative गुिात्मक 

प्राणी अथवा विस्पिी याचं्या एखाद्या िािीिील प्रकाराि असलेल ि मोििा येण्यासारखे (भेद); 
उदा. रंग, फ लािंा वास, फळािंी िव, नबयािें रंग, इ. प्राण्यािंील क्रौयस व िापल्य. 

 
quantitative पणिमािात्मक 

विस्पिींिील (अथवा प्राण्यािंील) िािींच्या प्रकाराि असलेले (मोिमाप करिा येण्यासारखे) 
भेद; उदा. उंिी, विि, पािािें खंड, फ लाच्या पाकळ्या; प्राण्याच्या पायािी बोटे, आकारमाि, 
नपलािंी संख्या इ. 

 
quiescent णनश्चल; सुप्ि 

निन्ष्ट्क्रय अवस्थेिील सिीव. 
 
quill शल 

कठीण, निम ळत्या टोकािा लहाि शलू, दंड (अक्ष). सकवा अवयव. quillwort = शलपणस; पहा 
Isoetales. 

 
quincuncial णवपणिणहि 

प ष्ट्पदलाचं्या (कळीिील) माडंणीिील एस प्रकार; यामध्ये दोि पाकळ्या पूणसपणे बाहेर, दोि 
पूणसपणे आि व एका पाकळीिी एक नकिार आिील पाकळीच्या नकिारीवर व द सरी नकिार 
बाहेरच्या एका पाकळीच्या नकिारीखालीं असिे; याम ळे या सवस पाकळ्या २, १, ५, ३, व ४ ह्या 
अि क्रमािे िोडल्यास नफरकीप्रमाणे संरििा बििे (उदा. ग लाब). 

 
quincunx पंचिाश्यिंि 

पत्त्याच्या डावािील ‘पंिा’ प्रमाणे सकवा फाशा (समघि) वरील पाि सटबाप्रमाणे (िार कोपऱ्यास 
िार सटबे व मध्ये एक सटब याप्रमाणे) माडंणी; झाडािंी माडंणी कधी याप्रमाणे करिाि. 

 
quinine णक्वनीन; कोयनेल 

कोयिेलच्या (ससकोिा) झाडाच्या सालीिील क्षाराभ (अल्कलॉइड); ससकोिाच्या व रेनमनियाच्या 
इिर िािीिूिही हे उपलब्ध होिे; हा त्या विस्पिीिील उत्सगस होय; उदा. Cinchona officinalis 
L.; Remijia sp. 

 
quinquefoliate पंचपिी 

पाि पािे असलेले; उदा. Panax quinquefolius. 
 
quinquefoliolate पंचदली 

पाि दले असलेले संय क्त्त्त पणस. 
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quintuplinerved पंचणशिी 
पाि प्रम ख नशरा असलेले (पाि); उदा. एरंड. 
  



 अनुक्रमणिका 

R 
 
race प्रजाणि 

बीिापासूि प्रिोत्पत्ती करण्याइिके न्स्थर प्रकार सकवा त्या व्यक्त्िींिा लहाि गट. 
 
adaptive (biological) race अनुकूणलि (जैव) प्रजाणि 

फक्त्त्त नक्रयावैज्ञानिक फरक दशसनवणारा प्रकार; आकारवैज्ञानिक फरकािंा येथे अभाव असिो. 
 

physiological race णक्रयात्मक प्रजाणि 

शरीरनक्रयेि फरक असणारा त्याि िािीिील व्यक्त्िींिा लहाि गट. 
 
raceme मंजिी; मंणजिी 

फ लोऱ्यािा एक प्रकार; यामध्ये म ख्य अक्ष टोकाकडे सिि वाढि राहूि बािूस फ ले येिाि; सवाि 
कोवळे फूल टोकाकडे व िूि खाली िळाकडे याप्रमाणे क्रम (अग्रवधी) असिो; फ लािंा देठ 
असिाि. उदा. संकेश्वर, बाहवा, इ.; यामध्ये फ लािें देठ सारख्या लाबंीिे असिाि असे िाही; 
पहा corymb, racemose. 

 
racemose अकंुणठि 

पहा indefinite. 
 
rachis (rhachis) पिाक्ष 

संय क्त्त्त पािािी दले धारण करणारा अक्ष. 
 
rachilla उपणक्षका; प्राणक्षका 

लहाि पणाक्ष सकवा लहाि उपाक्ष; प ष्ट्पके धारण करणारा अक्ष; उदा. गविे, लव्हाळे, इ. 
 
radial अिीय 

कें द्रापासूि निघालेले; नत्रज्येच्या नदशिेे असलेले. 
 
radial bundle अिीय वृंद 

प्रकाष्ठ व पनरकाष्ठ नभन्न नत्रज्येवर असलेला वाहक वृदं; उदा. बह िेक म ळे. 
 
radial dot अिीय लबदू 

पहा casparian dot. 
 
radial plane अिीय प्रिल 

कें द्रािूि नत्रज्येच्या नदशिे व पृष्ठाशी काटकोिाि असणारी पािळी. 
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radial section अिीय छेद 

नत्रज्येिूि िाणाऱ्या उभ्या पािळीिे काढलेला काप. 
 
radial symmetry (radiosymmetry) अिसमणमिी, अिीय समणमिी; अिसमाििा 

वस्िूच्या कें द्रािूि िाणाऱ्या व कोणत्याही व्यासाला समािंर व उभ्या अशा दोन्हीपेक्षा अनधक 
पािळ्यािंी दरवळेी दोि सारखे भाग होण्यासारखी संरििा; उदा; मक्त्यािे खोड. 

 
radial wall अिीय णभणि 

नत्रज्येशी समािंर सभि (कोनशकावरण). 
 
radially symmetrical अिसमाि; अिीय समणमि 

वर वणसि केलेली अरसमात्रिा असणारा (अवयव); उदा. ग लाबािे फूल, अिेक म ळे, खोडे व 
फळे; पहा actinomorphic. 

 
radical मूलज 

म ळापासूि िनमिीवर निघालेली अथवा म ळाच्या मार्थयावरील सनंक्षप्ि खोडापासूि निघालेली 
सकवा िनमिीिील खोडापासूि झ बक्त्याि वर येणारी (पािे); उदा. म ळा, बीट, गािर, िागदवणा, 
निनशगंध यािंी पािे. 

 
radicicolous मूलस्स्र्ि 

म ळाच्या मार्थयावर उगवलेले (उदा. फूल), अथवा म ळािि वस्िी करूि असणारे (उदा. 
सूक्ष्मिंिू; Rhizobium radicicola). 

 
radicinus मूलाभ 

म ळासारखे (स्वरूप, कायस, इ.). 
 
radicle आणदमूल; मूलाकुंि 

बीि रुिूि त्यािूि आलेला मोड. काही अबीिी विस्पिीिील म ळािे कायस करणारा प्रारंनभक 
अवयव. 

 
radicose (१) बहुमूली; (२) गुरुमूली 

(१) अिेक म ळे सकवा (२) मोठी म ळे असलेली (विस्पिी); उदा. शिावरी, डेनलया, टॅनपओका, 
कणगर, ग लब श, इ. 

 
radicular आणदमूलीय; मूलाकुंिीय 

आनदमलूासंबधंी; पहा radical. 
 
radiculiformis आणदमूलाकृणि 

आनदमलूासारख्या आकारािे. 
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radiculose उपमूळधािी 
अिेक उपम ळे (म ख्य म ळावरच्या शाखा) असलेले. 

 
radius (ray) णिज्या; अि; णकिि 

उदा. (१) सूयसफूल क लािींल स्िबक फ लोऱ्यािील पनरघािवळिे नभन्न प ष्ट्पक; (२) िामर 
क लािील सयं क्त्त्त िामर फ लोऱ्यािील एक; (३) निकाष्ठ-नकरण. 

 
rain– forest विावन; विािण्य 

भरपूर पावसाम ळे वाढलेले दाट िंगल; उदा. सह्याद्रीवरील दाट सदापणी िंगल; याि काही 
पािझडी झाडेही असिाि; कमीिास्ि मोसमी पावसाम ळे सदापणी सकवा पािझडी अशी दोन्ही 
प्रकारिी िंगले बििाि. 

 
hot rain– forest सदापिी विावन 

नवष ववृत्ताभोविीच्या पट्टट्यािील सदैव नहरवी पािे असलेल्या झाडािें िंगल; उदा. अमेझॉि व 
काँगो याचं्या खोऱ्यािील विे. 
 
tropical rain– forest उष्ट्िकणटबंधीय विावन 

नवष ववृत्ताच्या उत्तरेस सकवा दनक्षणेस २३° २७' अक्षाशंाच्या पट्टट्यािील वरच्याप्रमाणे वि. 
 
rain-leaf पजपन्यपिप 

पावसािे पाणी खाली नठबकूि िाण्यास सोयीिे लाबंट टोक (प्रक ं निि) असलेले पाि. उदा. 
सपपळ. 

 
ramal (rameous) शाखीय 

फादंीवरील; शाखेवरिे (पाि, फूल, मूळ, इ.). 
 
ramentum (pl. ramenta) िनुशल्क 

पािळ खवल्यासारखा अनपत्विेवरिा केस; उदा. िेिे. 
 
ramentaceous िनुशल्की 

िि शल्क असलेले. 
 
Ramie िॅमी 

ऱ्हीया विस्पिीिा िंि ; Boehmeria nivea Hook and Arn.= Rhea. 
 
ramiferous (ramose) शाखायुक्त्ि 

फादं्या (शाखा) असलेले. 
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ramification शाखीभवन; शाखायन; शाखाणवन्यास 

शाखािंी माडंणी; शाखाय क्त्त्त बिणे. 
 
ramiform शाखाकृणि; शाखी 

शाखेप्रमाणे आकारािे; शाखा असणारे. 
 
ramiparous शाखोत्पादक 

शाखा निर्ममिी करणारे. 
 
ramose (ramous) बहुशाखी 

अिेक शाखा असलेले (क्ष प). 
 
ramosissimous अणिशाखी 

फारि शाखा असलेली (ओषधी सकवा क्ष प). 
 
ramulus उपशाखा 

लहाि शाखा. 
 
ramunculus (twig) अतं्यशाखा; अणंिम शाखा 

अिेक शाखाय क्त्त्त असलेल्या अक्षािी लहािाि लहाि (शवेटिी) शाखा (टहाळ). 
 
ramus शाखा; फादंी 
 
random mating यदृच्छ संयोग; स्वैि संगम 

दोि सकवा अनधक नभन्न िि कय क्त्त्त िर-गंि कािंा दोि सकवा अनधक प्रकारच्या स्त्री-गंि काशंी 
होणारा संभाव्य सयंोग (य नि, मीलि); यािूि नभन्न िि कय क्त्त्त अिेक रंद कािंी व त्यािूि नवकास 
पावणाऱ्या सिंिीिी निर्ममिी होि. 

 
range कक्षा; पल्ला 

कमीिकमी व िास्िीि िास्ि मूल्यामंधील अिंर; उदा. उष्ट्णिामाि, पाण्यािी खोली; एखाद्या 
विस्पिीिी निसगसिः वस्िी करण्यािे के्षत्र; एखाद्या के्षत्रािील नकमाि व कमाल पिसन्यमािािींल 
सकवा िापमािािील फरक. 

 
rank पद 

वगीकरणािील एखाद्या गटािा दिा; उदा. क लािा सकवा गणािा दिा. 
 
Ranales मोिवेल गि; िॅनेलीझ 

बेंथमॅ आनण हूकर याचं्या वगीकरण पद्धिीप्रमाणे हे निदनलनकि विस्पिींिे गोत्र असूि त्याि 
मोरवले क ल िपंक क ल, सीिाफळ क ल, ग डूिी क ल व कमल क ल यािंा समावशे गण या संजे्ञिे 
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होिो; बेसींच्या पद्धिीि मोरवले गणाि ह्या क लानंशवाय िमाल क ल, िानि फल क ल व नमरी क ल 
यािंाही अंिभाव आहे; हसिसिािंी फक्त्त्त मोरवले क ल व कमल क ल यािंा समावशे केला आहे. या 
गणािील काष्ठय क्त्त्त विस्पिी प्रारंनभक व ओषधीय विस्पिी नवशषेत्व पावलेल्या आहेि. 
प ष्ट्पदलािंी सर्मपल माडंणी, म क्त्त्त व अवसकि सकिप ट, स टी पनरदले इत्यादी लक्षणे येथे 
आढळिाि. 

 
Ranunculaceae मोिवेल कुल; िॅनन्क्त्युलेसी 

काळे निरे, बाळकडू, मोरवले, अनिनवष, बििाग इत्यादी विस्पिींिे (निदनलनकि) क ल; यािा 
अंिभाव मोरवले गणाि (रॅिेलीझमध्ये) करिाि. प्रम ख लक्षणे : ओषधीय विस्पिी; बह धा 
नवभागलेली पाि; निसलगी, नियनमि, क्वनित् एकसमात्र फ ले; सर्मपल िे िक्रीय पनरदले; क्वनिि 
संदले व प्रदले नभन्न; केसरदले अिेक; सकिदले ऊध्वसस्थ, एक िे अिेक, स टी; बीिके एक; बोंड 
सकवा पेनटका फळ; क्वनित् मृद फळ; नबया िेलक ट व प ष्ट्कय क्त्त्त. 

 
rapaceous िकुप रूप; लंुठसम 

मध्ये फ गीर व गोल आनण दोन्ही टोकासं निम ळिे; पहा fusiform. 
 
raphe संणधिेिा 

(१) अधोम ख बीिकाशी निकटूि असलेला लाबंट कंगोऱ्यासारखा बीिबधं (बीिकािा देठ); 
उदा. सूयसफूल. (२) करंडक विस्पिीिा कोनशकावरणावर असलेली भेग; यािूि होणाऱ्या 
िीवद्रव्याच्या हालिालीिे कोनशका सरपटि िािे व मागेप ढे सरकिे. 

 
raphide सूणचस्फणटक 

स ईसारखे स्फनटक (कॅन्ल्शयम ऑक्त्झेलेट); उदा. गोंडाळ, कोरफड, काडंवले इत्यादींच्या 
पािािंील कोनशकाि अिेक स्फनटकािंी ि डी असिे; पहा sphaeraphide. 

 
ratoon मूलोद्भव 

छाटूि टाकलेल्या म ळापासूि आलेला प्ररोह (पल्लव). 
 
raw humus कच्चा (अपूिप) कुजाि 

िैव अवशषेािे पूणस रूपािंर ि झालेला प्रकार; पहा humus. 
 
ray णकिि; िश्मी; अि 

दंडाकृनि अक्षािील नत्रज्येशी समािंर असा मृदूिकािा भाग; रंभािील अवाहक ऊिक. 
 
ray floret णकिि–पुष्ट्पक 

स्िबक (ग च्छासारख्या) फ लोऱ्यावरिे पनरघािील फूल; उदा. सूयसफूल, शवेिंी, सहदेवी इ. 
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medullary ray णनकाष्ठी-णकिि; णनकाष्ठ–णकिि 

निकाष्ठािा (भेंडािा) इिर ऊिकामंधूि िाणारा नकरणासारखा पदर. ऊिककरापासूि नििीयक 
प्रकाष्ठ व पनरकाष्ठ यािूि िाणारा मृदूिकािा उभा थर; हा नििीयक निकाष्ठ-नकरण असूि ित्पूवी 
मध्यत्विेिूि िाणारा प्राथनमक निकाष्ठ-नकरण असिो. 

 
ray tracheid अिवाणहका 

नत्रिेच्या नदशिेे िाणाऱ्या वाहक ऊिकािील घिकोनशका; ही नत्रज्येशी समािंर असूि निच्यावर 
अि नलप्ि खािा असिाि; उदा. पाइि (िीड, निल). 

 
reaction (१) प्रणिणक्रया; (२) णवणक्रया 

(१) िेिकाम ळे घडूि येणारा बदल अथवा प्रनिसादरूप नक्रया; वसनिस्थािावर घडलेला 
विस्पिींच्या समावासािा पनरणाम. (२) रसायिशास्त्राि ही संज्ञा रासायनिक बदलाकनरिा 
वापरिाि. 

 
reaction time प्रणिणक्रया काल 

िेिकाला प्रनिसाद देण्याला लागलेला अवधी. 
 
recapitulation पुनिाविपन 

त्याि अवस्थािूंि प न्हा िाणे. 
 
recapitulation hypothesis पुनिाविपन गृहीिक 

 
recapitulation theory पुनिाविपन णसिािं 

प्रत्येक सिीव व्यक्त्त्ती आपल्या िािीच्या क्रमनवकासाि ज्या अवस्थािूंि गेली असावी त्याि 
अवस्थािूंि स्थूलमािािे िी आपल्या व्यन्क्त्िगि नवकासामध्ये िाि असिे अशी क्रमनवकासाच्या 
(उत्क्रािंीच्या) नसद्धािंाला प रावा म्हणिू प्रथम मािलेली कल्पिा (उपपत्ती); आिा नसद्धािंरूपािे 
मान्य झाली आहे. व्यन्क्त्िनवकासाि िानिनवकासािी संनक्षप्िपणे प िरावृत्ती होिे, कारण 
व्यन्क्त्िनवकासाला सापेक्षिः फारि कमी वळे नमळिो. पहा Phylogeny; ontogeny. 

 
receptacle (१) पुष्ट्पासन; (२) आशय (३) आधानी 

(१) अिेक लहाि फ ले धारण करणारा अक्षािा लाबंट, सपाट, खोलगट सकवा फ गीर भाग; उदा. 
सूयसफूल क ल; (२) नकत्येक कवकािं आढळणारा बीि कधारी भाग; उदा. पीनठका; धािीफल; 
पनलघा; शवैाकािील प्रििी-ििक; बीिकाधािी; प ष्ट्पस्थली (३) काही शवेाळीिील िििेंनद्रये 
धारण करणारा अवयव; िेिािंील बीि ककोश धारण करणारी आधारभिू संरििा. पहा Torus, 
placenta, stroma, soredium, pycnidium. 

 
receptacular पुष्ट्पासनीय; पुष्ट्पस्र्लीय 

फ लािील प ष्ट्पासिावर आधारलेले; प ष्ट्पासिासंबधंी; प ष्ट्पस्थलीसंबधंी; 
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receptacular theory पुष्ट्पस्र्ली णसिािं 

ऊध्वसस्थ सकिप टापासूि अधःस्थ सकिप टािा क्रमनवकास झाला असूि त्यामध्ये प ष्ट्पस्थली 
(प ष्ट्पासि) ऊध्वसस्थ सकिप टाला वढूेि वाढण्यािी प्रनक्रया असिे अशी एक उपपत्ती. पहा 
appendicular theory. 

 
receptive ग्राही; आदायी; ग्रहिशील 

ग्रहण करण्यािी (स्वीकारण्यािी) क्षमिा असलेला (अवयव; भाग; सकिल्क; इ). 
 
receptive body ग्राही काय 

ग्रहणशील कणासारखा भाग. 
 
receptiveness (receptivity) ग्रहिशीलिा, आदाणयत्व; ग्राहकिा 

ग्रहण करण्यािी क्षमिा (सामर्थयस). 
 
receptor (recipient) ग्राहक; ग्राही 

ग्रहण करणारा (अवयव, भाग). 
 
recessive अप्रकट; अप्रभावी 

एका नपढीिूि द सऱ्या नपढीि ग णदोषािें अि हरण होिािा काही ग णदोष (लक्षणे) संििीि 
िाबडिोब ि नदसिा स प्ि (अप्रकट) राहूि, त्याप ढच्या नपढीि अि कूल पनरन्स्थिीि नदसू 
लागिाि म्हणूि िी अप्रकट माििाि; त्यािंा िी पयायी लक्षणे (िी लागलीि नदसिाि) िी प्रकट 
सकवा प्रभावी ठरिाि. पहा dominant. 

 
reciprocity अन्योन्यिा; पिस्पििा 

एकमेकाि देवघेवीच्या ित्त्वावर संबंध असण्यािी न्स्थिी; उदा. फूल व कीटक यािें संबधं; 
विस्पिी व प्राणी यािें सबंंध; पहा symbiosis. 

 
reciprocal अन्योन्य; पािस्पणिक; व्युत्क्रमी 

दोि सिीव एकत्र िीवि काढीि असिािंा त्यािंा एकमेकाशंी देवघेवीिा संबधं अथवा व्यवहार. 
उदा. शवैाक; कवकमूल संबधं; पहा Lichen. 

 
reciprocal hybrids अन्योन्य संकिज 

दोि िािी अथवा प्रकार यामंध्ये दोि प्रकारािे घडविू आणलेली सकंरप्रिा; एकदा एक 
िािीिील िर व द सऱ्यािील मादी व त्यािंिर पनहल्या िािीिील मादी व द सऱ्यािील िर असे 
संबंध घडविू केलेली (सिंिी) सकवा सकंरि निर्ममिी. 

 
reclinate अववणलि 

कळीमध्ये पािािा टोकाकडूि िळाकडे द मडूि असण्यािा प्रकार; पहा ptyxis. 
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recolonisation पुनवपसन; पुनवपसाहिीकिि 

एखाद्या के्षत्रािील विस्पिीसम दाय िाश पावल्यावर प िरनप िेथे वसाहि (सम दाय) स्थापि 
होण्यािी प्रनक्रया (घटिा). 

 
recombination पुनःसंयोजन 

संकर प्रनक्रयेि सकंरिाि एकत्र आलेल्या अिेक ग णघटकािें संकरिाचं्या अिंःप्रिििाम ळे 
प ढील नपढीि नभन्नप्रकारे (प्रभावी व अप्रभावी लक्षणाचं्या रूपािे) नमश्रण होण्यािा प्रकार; यािा 
पनहला अि भव गे्रगर मेंडेल या शास्त्रज्ञािंा आला; पहा Mendelism. 

 
recombinant पुनःसंयोजी 

प िरनप िवीि नमश्रण होणारे (घटक). 
 
reconstruction पुनिपचना; पुनघपटना 

िीवाश्मस्वरूपाि इिस्ििः आढळणाऱ्या प्रािीि विस्पिींच्या (सकवा प्राण्याचं्या) नभन्न अवयवािंा 
अभ्यास करूि संपूणस विस्पिीिी (सकवा प्राण्यािी) पूणस कल्पिा देणारी आकृिी (नित्र सकवा 
प्रत्यक्ष प्रनिकृिी) बिनवणे. 

 
rectivenius (rectinerved) सिलणसिाल; समािंिणसिी 

समािंर नशरा असलेले (पाि); उदा. गविे, घायपाि. 
 
red alga लाल शैवल 

पहा Rhodophyceae. 
 
red snow लाल णहम; लाल बफप  

एका हनरि शवैलाम ळे (Haematococcus nivalis Agardh.) लाल नठपके पडल्याप्रमाणे 
नदसणारा बफाळ भाग. 

 
reduced (१) न्यनूीकृि; अधपसूणिि (२) ऱ्हणसि; न्यणूनि 

१) निग नणिापासूि एकग नणि झालेली (रंगसूत्रािंी संख्या). २) नवकसिाि अपूणस रानहलेला 
(अवयव); क्रमनवकासाि सखं्येि (उदा. केसरदले, सकिदले, पनरदले इ.) सकवा आकारमािाि 
(उदा. नभन्न अवयव, उंिी, पािािंा आकार, इ.) कमीपणा आलेला; उदा. बटाट्यािे प्ररोह 
ऱ्हसिािे गं्रनथक्षोड झालेले असाव ेअसे माििाि. 

 
reduced apogamy न्यणूनि अणनिेकजनन; न्यणूनि अयुग्मिा 

पहा apogamy. 
 
reduced fertilisation ऱ्हणसि फलन (णनिेचन); न्यनूीकृि फलन 

िर-व स्त्री-ग ंिकाचं्या सकवा प्रकलाचं्या संयोगापासूि होणाऱ्या नित्य फलिाऐविी अन्य प्रकले 
(उदा. दोि स्त्री-प्रकले) एकत्र होण्यािी प्रनक्रया. 
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reduction ऱ्हसन; न्यनूीकिि; क्षपि 

वर reduced येथे वर्मणलेली प्रनक्रया; रसायिशास्त्राि क्षपण ही संज्ञा हायड्रोिि अणू नमळनवणे 
सकवा ऑन्क्त्सिि अणू घालनवणे असा सामान्यपणे होणारा प्रकार. 

 
reduplicate बणहवपक्र धािास्पशी; वक्रधािास्पशी 

फ लाचं्या कळीिील प ष्ट्पदलाचं्या माडंणीिा एक प्रकार; यामंध्ये संदले सकवा पाकळ्या परस्परास 
फक्त्त्त नकिारीिी (कडािंी) स्पशस करिाि परंि  ित्पूवी प्रत्येक दल बाहेर वळलेले असिे; उदा. 
ग लखेरािी संदले; बटाट्याच्या क लािील फ लाचं्या पाकळ्या. 

 
reduplication पुनार्धिगुिन 

१) मूळच्या अवयवाचं्या सखं्येि िवीि अवयव त्याि धिीवर बिल्यािे संख्यावाढ होणे उदा. 
पाकळ्या, सकिदले, केसरदले इत्यादींिी मंडले. २) रंगसूत्राच्या एकग नणि सिंाि एखाद्या 
रंगसूत्रािा भाग (खंड) दोिदा येण्यािा प्रकार. ३) सलंग्ििा व नवलग्ििा या पूवीच्या संज्ञाकनरिा 
ही वापरिाि; पहा linkage, repulsion. 

 
reflexed बणहनपि; बणहवपणलि; बणहवपक्र 

एकदम बाहेर वळलेला (अवयव); खाली सकवा मागे वाकलेला; उदा. काही केसरदले; ग लाबािी 
संदले; सूयसफूल (छदमंडल). 

 
reg जलोढ मरुस्र्ल 

अल्िीनरयािील गाळाच्या िनमिीिे रुक्ष मदैाि. 
 
regeneration पुनजपनन; पुनरुद्भवन 

िखम झाल्यावर सकवा अवयव कापूि टाकल्यावर िेथील शषे पृष्ठभागापासूि िवीि शाकीय 
अवयवािें उत्पादि; उदा. िंगलािील झाड िोडूि राखलेल्या ब ंध्यावर िवीि प्ररोह (फादं्या) 
येऊि झाड प न्हा वाढण्यािी घटिा; कलमावर म ळे फ टणे; विस्पिीि सकवा (प्राण्याि) िाहीसा 
झालेला अवयव प न्हा प्राप्िहोणे; सवस िंगल सकवा गविाळ प्रदेश (िळल्यािंिर) प न्हा निमाण 
होणे. पहा reparation. 

 
regermination पुनिंकुिि 

स्थनगि झालेले अकं रण प न्हा स रू होण्यािी प्रनक्रया. 
 
region प्रदेश 

काही नवनशि प्रकारािंी (िािींिी) व्यापलेला प्रदेश. 
 
botanical region वानस्पणिक प्रदेश 

नवनशि पनरन्स्थिीशी संबंनधि असे विस्पनिप्रधाि प्रदेश. उदा. उष्ट्णकनटबंधीय वषारण्य; 
समशीिोष्ट्ण िृणके्षत्र; नवष ववृत्तीय वषावि. 
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regional प्रादेणशक 

नवनशि प्रदेशािील; प्रदेशासबंंधी. 
 
regional distribution प्रादेणशक प्रसाि 

पनरन्स्थनिसापेक्ष नवनशि प्रदेशािि (काही विस्पिी अथवा प्राणी यािंा) प्रसार, उदा. सागािी 
सकवा सालािी विे; नहमालयािील शकं मिं विे. 

 
regma पाणलस्फोटी फळ 

िडकूि िीि सकवा अनधक एकबीिी व स्फोटक फलाशं (क डी फळ) बिनवणारे श ष्ट्क फळ; उदा. 
एरंड, मोगली एरंड, िंगली एरंड, भद्रदंिी; इ. हे फळ ऊध्वसस्थ, नत्रप टक सकिप टापासूि बिलेले 
असिे. 

 
regression पिागणि; घट 

प्रगिीऐविी उलट प्रनक्रया; उदा. प्रगि अवयवाऐविी ित्पूवीिा कमी दिािा अवयव बिणे; 
पाकळ्याऐविी संदले; केसरदलाऐविी पाकळ्या. 

 
regressive evolution प्रणिगामी क्रमणवकास 

विस्पिी अथवा प्राणी याचं्या सद्यःन्स्थिीि, त्याचं्या पूवसिाशंी ि लिा केल्यास, आढळणारा अप्रगि 
(ऱ्हास दशसनवणारा) बदल. हा बदल काही लक्षणािं (उदा. उंिी, आकारमाि, संरििा, संख्या, 
प्रसार, इ.) नवशषेेकरूि आढळिो. उदा. काही विस्पिी क लािं पनरदलािंा आकार व संख्या याि 
परागनि नदसिे (उदा. नमरी–क ल) िर काही क लाि वृक्षाऐविी ओषधी अनधक (उदा. सूयसफूल 
क ल) पण संख्या व प्रसार याि प्रगनि आढळिे (पनहला क्रमाकं). िृण क लाि फ लाचं्या संरििेि 
परागनि आहे परंि  संख्या व प्रसार यामध्ये गविािंा द सरा क्रमाकं लागिो. 

 
regressive succession प्रणिगामी अनुक्रमि 

िरमावस्थेप्रि ि िेणारा पादपसम दायािील बदल. 
 
regular णनयणमि 

आकार व संरििा यामध्ये समात्रिा असणारे (फूल); पहा actinomorphic. 
 
regulation णनयमन 

प्रनिकूल पनरन्स्थिीिही नित्य न्स्थिी व शरीरकाये िालू ठेवण्यािी क्षमिा. 
 

auto (self) regulation स्वणनयमन 

स्विःच्या िबाबदारीवर नियमि (नियतं्रण) िालू ठेवण्यािा प्रकार. 
 
rejuvenation पुनरुज्जीवन; पुनयुपवीकिि; पुनयुपवन 

नवद्यमाि कोनशकेिील िीवद्रव्यापासूि िवीि एक िग्ि कोनशका बिनवण्यािी प्रनक्रया. उदा. काही 
शवैल विस्पिींिी ग ंिके व बीि के. 
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remains (relic) अवशेि 

नविाशक प्रनक्रयेिूि उरलेले (शषे) अथवा वािलेला भाग. 
 
reniform मूिलपडाकृणि; वृक्काकाि 

मूत्रसपडाप्रमाणे (कािूच्या फळाप्रमाणे) एका बािूस (िळाशी) खाि असलेले व द सऱ्या बािूस 
(टोकाकडे) गोलसर असलेले (पाि, फळ, बी, इ.); उदा. ब्राह्मीिे पाि; उंदीरकािी (Ipomea 
reniformis Chois.). 

 
reorientation पुनर्धवन्यास; पुनःस्र्ापन 

अवयवाचं्या सापेक्ष न्स्थिीि बदल; उदा. आमरािंी फ ले; काही फ लािील केसरदले व सकिदले 
यािंी परागणािंिर पूवस न्स्थिी बदलिे; उदा. भारंगी; सलॅ् न्व्हया. 

 
reparation पुनवपधपन; हाणनपूर्धि 

िाश पावलेला अवयव, िेथेि प न्हा िवीि बिणे; उदा. म ळािे टोक फार थोडे ि टले असल्यास 
िवीि येणे, निरले गेले असल्यास दोि िवीि टोके येणे. 

 
repent (repens) प्रसपी 

रागंिे व म ळािंी निकटूि राहणारे खोड असलेली (विस्पिी); उदा. केसर (Jussiaea repens 
L.). 

 
repetition पुनिावृणि 

प न्हा घडूि येण्यािी प्रनक्रया. 
 
replum छद् मपट; आभासी पट (पडदा) 

काही विस्पिींच्या सकिप टाि िंिर बिणारा पडदा; बीिकाधािी याला निकटूि रानहल्यािे 
फळािी झडपे अलग होिाि. उदा. मोहरीिे (साषसप) फळ; पहा siliqua. 

 
reproduction प्रजोत्पादन; पुनरुत्पादन; जनन 

नवद्यमाि (हयाि असलेल्या) व्यक्त्त्तीपासूि शाकीय, असलग सकवा ससलग पद्धिीिा अवलंब करूि 
िवीि त्यासारखी व्यक्त्त्ती (सिंिी) निमाण होण्यािी प्रनक्रया (घटिा). 

 
reproductive जनक, पुनरुत्पादक, प्रजोत्पादक 

िवीि सिंिी निमाण होण्याि भाग घेणारा (अवयव सकवा कोनशका); उदा. बीि, बीि क, गंि क, 
रंद क, इ. 

 

reproductive bud कणलका, मुकुणलका 
प्रिोत्पादक अवयव निर्ममणारी कळी (फ लािी कळी; प ष्ट्पकनलका); प्रिा (संििी) निमाण 
करणारी सूक्ष्म संरििा (उपाग, अवयव, कंनदका, इ.). 
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reproductive cell जनन-कोणशका 
संििी निमाण करण्यािी क्षमिा असलेला शरीरािील सवाि लहाि घटक; उदा. गंि क, बीि क, 
रंद क, नवबीि क इ. पहा gamete. 

 
reproductive organ जननेंणद्रय; जनक अवयव 

प्रिोत्पादिाि प्रत्यक्ष भाग घेणारा सकवा ित्सम काय निमाण करणारा व नवशषेत्व पावलेला 
अवयव; उदा. अंद काशय; अंद ककलश; केसरदल; सकिदल; धािी; गदाकोनशका; इ. इ. 

 
reproductive phase जननावस्र्ा 

प्रिोत्पादिािी अवस्था. 
 
reproductive shoot जनन-प्रिोह 

प्ररोहाच्या दोि प्रकारापंकैी प्रिोत्पादक अवयव असलेला भाग; शकूं, फूल, इ. पहा vegetative. 
 
reproductive system जनन-िंि (व्यहू) 

प्रिोत्पादिाि भाग घेणाऱ्या सवस अवयवािंा व्यूह (संस्था) अथवा संि. 
 
repulsion प्रणिकिपि; णवलग्निा 

सिीवािें सकवा त्याचं्या वैकन्ल्पक लक्षणािें परस्परािंा टाळणे. ििकाकडूि (आईबापाकडूि) 
आलेल्या नभन्न वैकन्ल्पक लक्षणाचं्या घटकािें संििीि उिरिािा स्विंत्र व्यवस्थापि होण्याऐविी, 
नभन्न ििकािूंि, काही घटक अिेकदा एकत्रपणे संििीि उिरिाि, त्यास ‘संलग्ििा’ 
(coupling) म्हणिाि; िसेि कधी नभन्न ििकािूि आलेले नभन्न वैकन्ल्पक घटक प ढे परस्पराशंी 
होणारी िवीि य नि टाळिाि; याला ‘नवलग्ििा’ म्हणिाि; दोन्ही घटिािंा सारखाि पनरणाम 
प्रत्यक्षाि नदसिो, िो असा की, आईबापाचं्या शरीर कोनशकािील वैकन्ल्पक घटकािंी य नि ग ंिक-
िििाि शक्त्यिो िालू ठेवण्यािी (अबानधि राखण्यािी) प्रवृत्ती आढळिे; पहा allelomorph. 

 
reserve cellulose संणचि िूलीि; िाखीव सेल्युलोज 

साठविू ठेवलेले अधसिूलीररूप अन्न; उदा. खारकेच्या बीिाि नवनशि प्रकारे कोनशकावरणाि 
साठविू िे अन्न बीिाच्या अकं रणाि नवद्राव्य स्वरूपाि आणिू वापरले िािे. 

 
residue अवशेि 

नवनशि प्रनक्रयेिंिर उरलेला. 
 
resin िाळ; िेझीन 

निकट, अनवद्राव्य, घिीभिू सकवा कठीण टपेंटाइि यासारखा विस्पिीि (पाइि, फर, इ.) 
बिलेला व सालीिूि निसगसिः सकवा िखम झाल्यावर पाझरणारा टाकाऊ पदाथस. उदा. बोळ, 
ग ग्ग ळ, धूप, बाल्सम इ. 
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resin duct (canal) िाळ–नणलका 
काही विस्पिीिील राळ सकवा ित्सम पदाथस निमाण करणाऱ्या कोनशकािंी (राळ–प्रसपड) 
वढेलेला िळीसारखा मागस; उदा. िीड (पाइि). 

 
resin passage िाळ–नणलका; िाळ-मागप 

राळेिा स्त्राव करणाऱ्या कोनशकांिी वढेलेली िळीसारखी पोकळी. 
 
resinogenic िाळ जनक 

 
resinosis (resin flux) िाळस्त्राव 

काही झाडािूि कवकाचं्या उपद्रवाम ळे (उदा. Armillaria mellea) स टलेला अनियनंत्रि, 
अिैसर्मगक व नवप ल राळेिा पाझर; उदा. शकं मंि विस्पिी. 

 
resistance प्रणििोध 

प्रनिकार करण्यािी क्षमिा; उदा. रोगप्रनिरोध. 
 
respirable ्सनीय 

श्वसिनक्रया होण्यासारखे (होऊि ऊिाप्राप्िी होण्यासारखे) उदा. साखर. 
 
respiration ्सन; ्ासोच्छछ वास 

प्राणवायू आि घेऊि काबसि डाय-ऑक्त्साइड व पाणी बाहेर सोडणे व ऊिाप्राप्िी करणे, इत्यादी 
प्रनक्रयेस सानिल (normal, aerobic) श्वसि म्हणिाि; ऑन्क्त्सिि बाहेरूि ि घेिा ऊिेिे 
उत्पादि करणे यास अिनिल सकवा निवाि (anaerobic) श्वसि म्हणिाि (उदा. यीस्ट; काही 
सूक्ष्मिंिू); याला अंिःश्वसि (internal respiration) असेही म्हणिाि; श्वसिनक्रया मूलिः 
ऑन्क्त्सडीकरण होय; िी एक ज्वलिनक्रया आहे व िी कमी िपमािाि घडूि येिे. 

 
respiratory coefficient ्सन-गुिक 

आि घेिलेला ऑन्क्त्सिि व बाहेर सोडलेला काबसि डाय-ऑक्त्साइड यािें ग णोत्तर (co₂/o₂); 
सवससाधारणिः co₂/o₂ = १ असे आढळिे; िथानप िेलनबयाचं्या श्वसिनक्रयेि ऑन्क्त्सिि अनधक 
घेिला िाऊि काबसि डाय-ऑक्त्साइड कमी सोडला िािो व निदेशाकं (भागाकार) १ पेक्षा कमी 
होिो (स मारे ·०७); प्रनथिािंा श्वसि निदेशाकं (·०८). 

 
respiratory enzyme ्सन-णविंचक 

श्वसिाि उिोत्पादि करणारा निदेशक (उत्पे्ररक). पहा enzyme. 
 
respirometer ्सनमापक 

वाय नवनिमयािे मोिमाप करण्याकनरिा वापरलेले उपकरण; यामध्ये अंक रणाऱ्या नबया सकवा 
उमलणाऱ्या कळ्या यािंा उपयोग करिाि. 
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response प्रणिणक्रया; प्रणिसाद 

िेिकाला सिीवािे नभन्न नभन्न प्रकारे नदलेला प्रनिसाद; सिीवाचं्या संवदेिक्षमिेिा आनवष्ट्कार; 
उदा. अि विसि, अि िलि, अि क ं िि, इत्यादी हालिाली व आनदिीवसदृश प्रनिसाद. 

 
rest णवश्राम 

कडक नहवाळ्याि शीि िपमािाम ळे आनण कडक उन्हाळ्याि ओलाव्याच्या अभावी काहीं 
विस्पिींिी ियापिय–निन्ष्ट्क्रयिा. 

 
resting cell णवश्रामी (णनश्चल) कोणशका; णवश्रामी पेशी 

निन्ष्ट्क्रयावस्थेि असलेली स्विंत्र निविं कोनशका. 
 
resting nucleus णवश्रामी कें द्रक; णवश्रामी प्रकल 

प्रकलािी नवभाििपूवस अवस्था. 
 
resting period णवश्रामकाल 

बीि के, बीिे, कंद, गं्रनथक्षोडे इत्यादींिी प्रस िावस्था (निन्ष्ट्क्रय अवस्था); पहा. dormancy. 
 
resting stage णवश्रामावस्र्ा 
 
resting spore णवश्रामी बीजुक; णवश्रामी बीजािु 

प्रनिकूल पनरन्स्थिीि नक्रयाशीलिा िात्प रिी िसलेले िाड आवरणािे बीि क; उदा. शवैले; 
कवक. 

 
restitution नवोद्गम; प्रत्यास्र्ापन; यर्ापूवपस्र्ापन 

िाश पावलेल्या अवयवािंी सकवा अवयवाचं्या भागािंी प न्हा वाढ (प ििसिि); विस्पिीि ही घटिा 
नवकासावस्थेिील भागािि घडूि येिे (उदा. फार लहाि रोपे, वर्मधष्ट्ण  भाग, इ.); इिरत्र िूि 
ऊिकािें नवकासी ऊिकाि रुपािंर होऊि िवीि वर्मधष्ट्ण  सबदू निमाण होिाि व िवीि अवयव 
बििाि. काही प्राण्यामध्ये प्रत्यक्ष िाश पावलेल्या अवयवाचं्या िागी िवीि अवयव बििाि; पहा 
reparation, regeneration. 

 
restitution nucleus नवोद्गि प्रकल 

अधससूत्रणािील पनहल्या सकवा द सऱ्या नवभागणीिा लोप झाल्यािे दोन्हीऐविी एक प्रकल असणे. 
 
restricted णनबिंणधि; सीणमि 

पनरन्स्थिीच्या दबावाम ळे मयानदि झालेला (उदा. विस्पिीिा प्रसार सकवा वाढ.) 
 
resupinate णवपयपस्ि 

खालिी बािू वर आल्याप्रमाणे स्थाि बदलणे; उदा. काही कवकािंा बीि कोत्पादक थर सवाि वर 
असिो. 
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resupination णवपयास 

वर वर्मणलेली प्रनक्रया. मूळच्या न्स्थिीच्या उलट न्स्थिी होणे. उदा. आर्मकडच्या फ लािी अनंिम 
न्स्थिी आरंभीच्या अवस्थेच्या (न्स्थिीच्या) उलट असिे कारण नवकास होि असिािा िे अधे 
स्विःभोविी नफरिे. 

 
resurrection plant पुनजीवी वनस्पिी 

एकदा स कल्यावर प न्हा पाण्याि ठेनवली असिा पूवसवि आकार धारण करणारी विस्पिी; उदा. 
नसलानििेला लेनपडोफायला, ॲिॅस्टॅनटका, काही िेिे (न्प्लओपेन्ल्टस), इ. 

 
retardation प्रगणििोध 

म क्त्त्तपणे वाढ सकवा नवकास होण्यास प्रनिबधं सकवा मयादा. उदा. प्रकाशािा प्रत्यक्ष पनरणाम वाढ 
मयानदि करिो; अंधारािील वाढ सापेक्षिः अनधक असिे; खोड व फादं्या अनधक लाबं परंि  पािे 
फार लहाि व फ लािंा अभाव आढळिो. 

 
retentivity धाििशीलिा 

धरूि ठेवण्यािी क्षमिा. उदा. िनमिीिी पाणी धरूि ठेवण्यािी शक्त्त्ती निच्या कणाचं्या आकारावर 
व ह्यमूस (क िकट पदाथस) वर अवलंबूि असिे. 

 
reticulate जालरूप; जाळीदाि 

िाळे असलेले, िाळीप्रमाणे संरििा असलेले; उदा. िाळ्याप्रमाणे फळाच्या सालीिा पृष्ठभाग 
असलेले; रामफळ (Anona reticutata L.). 

 
reticulum जाल; जाळे 

आडव्या व उभ्या धाग्यािंी बिलेला पाप द्रा (पल्ल) उदा. िारळाच्या पािाच्या देठाशी बिलेला. 
 

nuclear reticulum प्रकलजालक 

प्रकलाच्या नित्य न्स्थिीिील प्रकलावरणाच्या आिील रंगसूत्र द्रव्यािे सूक्ष्म िाळे. 
 
retiform जालाकाि 

िाळ्यासारखे. 
 
retinaculum (१) पणिवाहक; (२) अकुंशाभ 

१) एक सकवा अनधक परागप ंि एकत्र निकटवणारा प्रसपड (उदा. आमरे) २) नबया पक्व होईपयंि 
त्यािंा आधार देणारा आकड्यासारखा बीिबधं (उदा. वासक क ल). 

 
retinerved जालणसिाल; जालणसिी 

नशरािंा िाळे असलेले (पाि). 
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retrogression पिागणि; प्रणिगमन 

अनधक साधेपणा (अप्रभेदि) दशसनवणारा उलटा नवकास. पादप सम दायाि सकवा व्यन्क्त्िगि 
नवकासाि हा प्रकार आढळिो. अि क्रमणाच्या नवरुद्ध ही प्रनक्रया घडूि येिे व पादपसम दाय 
अन्स्थर व साधा बििो. पहा regression, filial regression. 

 
retrogressive पिागामी; प्रणिगामी 

परागिी दशसनवणारे; उदा. पूवसकालीि हवामािाशी स सबंद्ध असा स्थायी समावास (बदललेल्या 
पनरन्स्थिीि रूप नवकास ि पावलेला). 

 
retrogressive metamorphosis पिागामी रूपािंिि 

नित्य अवयवाऐविी कमी दिािे अवयव बिणे, ही नवकृिी (नवकृनिनवज्ञािािील एक प्रकार); 
उदा. केसरदले व सकिदले याऐविी पाकळ्यांिी निर्ममिी, सकवा फक्त्त्त सकिदलाऐविी केसरदले 
येणे. 

 
retrorse पश्चवक्र; अवनि 

मागे सकवाखाली वाकलेले उदा. ग लाबािे काटे. 
 
retroserrate (runcinate) पश्चदंिी 

अंशिः खंड पडलेल्या पात्यािे भाग मागे वळलेले असूि टोकास एक काहीसा नत्रकोणी भाग 
असलेले (साधे पाि); उदा. पाथरी. 

 
retting िंिुणवलगन 

पाण्याि क िविू िंि य क्त्त्त भाग अलग करणे. उदा. िाग, ििस, घायपाि इ. िी पािे व खोड. 
 
retuse णनम्नाग्र 

टोकास खोलगट असलेले (पाि; उदा. िागािी एक िािी); उदा. िादं् रूक (Ficus retusa L.); 
असाणा (Bridelia retusa Spreng). 

 
reversion प्रत्याविपन 

पूवसन्स्थिीवर (पूवावस्थेप्रि) येणे; पूवसिािंी काही लक्षणे नवद्यमाि नपढीि नदसूि येण्यािी घटिा. 
 
revolute बणहवपणलि 

दोन्ही कडा खालच्या पृष्ठाकडे स्विंत्रपणे वळूि दोि स रळ्या झालेले (साधे पाि; उदा. कण्हेर). 
 
revolving nutation पणिवधपन 

पहा circumnutation. 
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Rhamnaceae बदिी (बोि) कुल; ऱ्हॅम्नेसी 
बोर, िोरण, इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा समावशे बेसी आनण बेंथमॅ व हूकर यािंी 
ज्योनिष्ट्मिी गणाि (सीलॅस्रलेीझमध्ये) व एँग लर प्रँटल यािंी बदरी गणाि (ऱ्हॅम्िेलीझमध्ये) केला 
आहे. प्रम ख लक्षणे; काष्ठय क्त्त्त (झ डपे व वृक्ष) विस्पिी; काही वलेी; पािे साधी, व एकाआड एक; 
लहाि उपपणे; फ ले, लहाि, नहरवट सकवा नपवळट; संदले ४–५, पाकळ्या स ट्या, ४–५ सकवा 
िसिाि; पाकळ्यासमोर ४–५ केसरदले; सकिदले ऊध्वसस्थ िे अधःस्थ, २–५ व नििकीि 
बीिके; फळ श ष्ट्क सकवा आठळीय क्त्त्त; पहा Celastraceae. 

 
rheotropic धािानुविपनी; स्त्रोिानुविपनी 

पाण्याच्या झोिाच्या िेििेम ळे त्या नदशिेे सकवा त्यानवरुद्ध नदशकेडे वाढणारे. 
 
rheotropison धािानुविपन 

वर वर्मणलेला प्रकार. 
 
rhipidium व्यजनवल्लिी 

बािूच्या शाखा एकाआड एक पद्धिीिे पण समोरासमोरच्या नदशिेे परस्परावर वाढलेल्या 
असल्यािे पंख्यासारखा नदसणारा क ं नठि फ लोरा; यामध्ये पनहल्या अक्षावर टोकासं फूल व खाली 
बािूस द सरा अक्ष असूि त्याच्याही टोकास फूल व खाली बािूस (पनहल्या अक्षािवळ) निसरा 
अक्ष याप्रमाणे अिेक अक्ष निमाण होिाि व सवस फ ले एका पािळीि येिाि; उदा. आयनरस व ि ंकस 
(प्रिड) वशं. 

 
rhizine मूलबरुव 

साधा एक िंिू सकवा शानखि िंिू अथवा अिेक समािंर िंिंूिा एकरूप झ बका; उदा. शवैाकािंील 
(दगडफलािील) अिेक िािींि असे शोषणािे कायस करणारे व विस्पिीस आधार देणारे अवयव 
आढळिाि. 

 
rhizoid मूलकल्प; मूलाभ 

म ळासारखे कायस करणारे पण साधे केसासारखे एककोनशक सकवा अिेककोनशक पण िंिूसारखे 
उपागं; उदा. शवेाळी; प्रारंनभक िेिाभ पादप (टेनरडोफायटा); सायलोफायटीिी; नकत्येक 
गंि कधारी. 

 
rhizomatous मूलक्षोड जनक; मूलक्षोडयुक्त्ि 

मूलक्षोड निर्ममणारे; मूलक्षोड असणारे. 
 
rhizome (root stock) मूलक्षोड; मूलस्िंभ 

िनमिीखाली आडव े वाढणारे, म ळासारखे नदसणारे, खवल्यासारखी पािे असलेले, निपाश्वस, 
बह धा बह वषाय,ू िनमिीवर पािे, फादं्या, फ लोरे व िनमिीिील म ळे निर्ममणारे खोड (रूपािंनरि); 
उदा. कदसळ, हळद, आले, दूवा (हऱ्याळी), इ. 
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rhizomorph िंिुजटा 
कवकाच्या िंिंूिी बिलेली म ळासारखी शाखाय क्त्त्त ि डी, उदा. भछूत्र, भकंूद क, इ. 

 
rhizophilous मूलवासी 

म ळावर वाढणारे. 
 
rhizophore मूलदंड; मूलधि 

म ळे धारण करणारी पणसहीि शाखा; उदा. नसलानििेला. 
 
Rhizophoretum कादंल-संघाि 

कादंलािी एखादी िािी सकवा अिेक िािी निसगसिः एकत्र वाढि असलेला समावास; यामध्ये ही 
विस्पिी प्रभावी असिे; नकिाऱ्यावरील खाऱ्या दलदलीि यािंा एक सम दाय आढळिो; पहा 
consociation; formation. 

 
Rhizophoraceae कादंल कुल; ऱ्हायझोफोिेसी 

पाशंी, कादंल, काकंरा, िौरी इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; यािा समावशे िंब ल गणाि 
(नमटेंलीझ) केला िािो; प्रम ख लक्षणे : समोरासमोर व उपपणे असलेल्या पािािंी झाडेझ डपे; 
निसलगी, अवसकि िे अनपसकि,नियनमि फ ले; संदले ४–८; पाकळ्या ४–८ स ट्या; केसरदले ८ 
िे अिेक व सबबावर आधारलेली; २–५ ऊध्वसस्थ सकिदले (ि ळलेली); सकिप टाि २–५ कप्पे व 
प्रत्येकाि २ बीि के; मृद फळ. पहा Myrtaceae; Combretaceae. 

 
rhizotaxis (rhizotaxy) मूलणवन्यास; मूलिंि 

म ळािंी माडंणी. 
 
Rhodology गुलाबणवज्ञान 

ग लाबासंबधीिी सवस शास्त्रीय मानहिी. 
 
Rhodophyceae लाल शैवलवगप; ऱ्होडोफायसी 

शवैल विस्पिीपैकी लाल रंगािे द्रव्य (फायकोएनरिीि) नशवाय कधी निळे रंगद्रव्य 
(फायकोसायिीि) प्राम ख्यािे आढळणाऱ्या साध्या कायक विस्पिी; इिर शवैलाप्रमाणे यामंध्येही 
हनरिद्रव्य असिेि. बह िेक सवस खाऱ्या पाण्याि, परंि  काही गोड्या पाण्याि आढळिाि. 
केसलहीि िर–गंि के व स्त्री–गंि के असिाि. या सवांिा अंिभाव हल्ली ऱ्होडोफायटा अथवा लाल 
(रक्त्त्त–) शवैल नवभागाि करिाि; पहा Algae. 

 
rhombate (rhomboidal) चिुष्ट्कोिी 

िार कोि असलेल्या िौकटीप्रमाणे. उदा. ॲनडअटँम िेिाच्या एका िािीिे पाि. 
 
rib मध्यणसिा 

पािाच्या मधली म ख्य शीर; प्राथनमक शीर. 
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ribbed णसिाल 

उठावदार (ठळक) नशरा असलेले; उदा. वडािे पाि. 
 
ribbon–shaped पट टाकृणि 

सपाट पट् टीप्रमाणे असलेले (पाि); उदा. गविे; सवाला (वनॅलस्िेनरया; टेपग्रास). 
 
ribonucleic acid (RNA) णिबो (िायबो) न्यकू्त्लीइक अम्ल. 

न्यूक्त्लीइक अम्ल. पहा nucleic acid. 
 
ribosome णिबोसोम; िायबोसोम 

प्रनथिािें संश्लेषण करणारा, आर एि ए (नरबोन्यूक्त्लीइक अम्ल) िा भरपूर साठा असलेला, 
पनरकालाि आढळणारा व कधी पनरकालािील सूक्ष्म िालकिंिूस (अंिःप्राकल िालकास) 
निकटूि असणारा अनिसूक्ष्म कण; असे असंख्य कण पनरकालाि असिाि. पहा nucleotide; 
chromosome; endoplasmic reticulum. 

 
ridge कटक; कंगोिा 

लाबंट अखंड उंिवटा. 
 
ridged कटणकि; कंगोिेदाि 

अिेक कटक (कंगोरे) असलेले; उदा. दोडका, भेंडी यािंी फळे; खडशरेणीिे व एनक्वसीटमिे 
खोड, फादं्या इ. 

 
right-handed twiner उजवी वेल; दणक्षिाविी वेल. 

पहा dextral. 
 
rigid (stiff) िाठि; दृढ 

फारसे ि वाकणारे (उदा. खोड. पाि, काटे, इ.); उदा. लहाि सूयसफूल (Helianthus rigidus 
Desf.). 

 
rind साल; कवच; वल्क 

झाडािी वा फळािी बाहेरील निवट साल (आवरण, आच्छादि). 
 
ring वलय; कडे 

गोलाकार कंगोरा (कटक) अथवा कडी; उदा. काही वानहका सकवा वानहन्यािील िाड कंगोरे; 
खोडाच्या आडव्या छेदाि नदसणारी काष्ठािील वार्मषक वि सळे; पहा annual ring; annulus. 

 
ring-bark वलयवल्क; वलयीवल्क 

गोलसर पट्टट्यािंी सोलूि िाणारा खोडाच्या बाहेरील भाग; उदा. भिूस; पहा scale-bark. 
 



 अनुक्रमणिका 

ring-cell वलयकोणशका; वलयपेशी 
आंगठीसारखी कोनशका. 

 
ring-disease बागंडी िोग 

बागंडीप्रमाणे खोडाि पसरूि विस्पिीिा िाश करणारा रोग; उदा. बटाटा. 
 
ringworm नायटा; ददु्र 

एका कवकापासूि (Trichophyton) होणारा गोल कंगोऱ्यासारखा त्विारोग. 
 
ringent, bilabiate जंृभोष्ठी 

पहा bilabiate. 
 
riparian (reparial) नदीिटीय; स्त्रोिसमीपस्र्; नदीिीिस्र् 

िदीच्या सकवा पाण्याच्या ओहोळाच्या कडेिे वाढणारी (विस्पिी, विश्री); उदा. Homonoia 
riparia Lour. 

 
ripe पक्व 

पूणस वाढ झालेले (फळ; बीि ककोश; रेि काशय; इ.). 
 
rivularis जलिीिस्र् 

पाण्याच्या (िाला, झरा, ओहोळ, इ.) कडेिे वाढणारे; उदा. Rivularia (एक िीलहनरि शवल). 
 
RNA आिएनए 

नरबोन्यूक्त्लीइक (रायबोन्यूक्त्लीइक) ॲनसड यािे सनंक्षप्ि रूप; प्रनथि–संश्लेषणाि यािा महत्त्वािा 
वाटा असिो; सवस सिीवािं ह आढळिे; पहा chromosome; ribosome. 

 
rock-garden शैलोद्यान 

खडकाळ िागी वाढणाऱ्या मरुविस्पिींिी बाग (बागेिा भाग); कलािंो, पािफ टी, निवड ंगाच्या 
नभन्न िािी, कानटलेडॉि, इ. विस्पिी िेथे वाढिाि. 

 
rolling mechanism लोळि-यिंिा 

गडबडा लोळि, वाऱ्यािे दूरवर िनमिीवरुि (नफरि) िाण्यािी योििा; उदा. सम द्रनकिाऱ्यावर 
वाढणाऱ्या काही विस्पिींिी फळे (Spinifex squarrosus); रािमेथी, लसूणघास, इ. िेनरकोिा 
ग लाब व नसलानििेलािी एक िािी संपूणसपणे िनमिीिूि निघिू वाऱ्यािे दूरवर गडगडि िािाि. 

 
root मूळ; मूल 

उच्च विस्पिीि आढळणारे, खोडापासूि िनमिीि व प्रकाशाच्यानवरुद्ध नदशकेडे वाढि िाणारे, 
विस्पिीस आधार देणारे व लवणय क्त्त्त पाणी शोषिू घेणारे इंनद्रय. 
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root cap मूलिाि 

म ळाच्या टोकाशी संरक्षणाकनरिा असलेले टोपीसारखे आवरण. 
 
root climber मूलािोणहिी 

म ळाचं्या साहाय्यािे िढि िाणारी वले; उदा. गिनपप्पली, अंििवले. 
 
root hair मूलिोम; मूलकेश 

केसासारखे एककोनशक व म ळाच्या टोकािवळ येणारे शोषक उपागं. 
 
rootlet उपमूळ 

म ख्य म ळावर येणारे लहाि मूळ. 
 
root nodule मूलगं्रणर् 

म ळावंर आलेली गाठं; भ ईमगू, वाटाणा. 
 
root–parasite मूलोपजीवी 

द सऱ्या विस्पिीच्या म ळावंर उपिीनवका करणारी विस्पिी; उदा. िंदि, टारफ ला, बंबाखू, इ. 
 
root–pocket मूलगोप 

टोपीसारखे पण िनमिीि ि वाढिा पाण्याि वाढणाऱ्या विस्पिीच्या म ळाच्या टोकावरिे आवरण; 
उदा. डकवीड (Lemna); पहा Lemnaceae. 

 
root–pressure मूलदमन 

म ळाि घेिल्या िाणाऱ्या खनििय क्त्त्त पाण्याम ळे निमाण होणारा दाब. 
 
root–rot मूळकूज 

कवकाचं्या उपद्रवाम ळे म ळे क िणे व विस्पिीिा िाश होणे; उदा. नपनथयम कवकापासूि पपई, 
आले, आळीव इत्यादींिा हा रोग होिो. 

 
root–stock मूलक्षोड 

पहा rhizome. 
 
root–system मूलिंि 

प्रम ख एक मूळ सकवा अिेक म ळे व त्यापासूि निघालेली उपम ळे यािंा संि (व्यूह). 
 
root–tuber मूलकंद 

गं्रनथल अथवा िाडिूड, गाठदार (मासंल) मूळ; उदा. डेनलया, ग लब श, इ. 
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root–tubercle मूलगुणलका 
काही सूक्ष्मिंिंूिी म ळाि वस्िी केल्यािे त्यावर होणारी गाठ; यामध्ये िे िंिूही असिाि; मूळ व 
िंिू याचं्या सहिीविािा एक प्रकार; पहा root–nodule. 

 
Rosaceae गुलाब कुल; िोझेसी 

ग लाब, िरदाळू, नबही, रॉसबेरी, स्रॉबेरी, िासपािी, सफरिंद इत्यादी निदनलनकि फ लझाडािें 
क ल. यािा अिंभाव ग लाब गणाि करिाि. प्रम ख लक्षणे : ओषधी, वलेी, झ डूप व वृक्ष; पािे साधी 
सकवा सयं क्त्त्त व बह धा उपपणासह असिाि; बह धा निसलगी व एकसमात्र फ ले; संदले पाि व 
ि ळलेली; पाकळ्या बह धा पाि व स ट्या; केसरदले अिेक; सकिदले ि ळलेली सकवा स टी व 
बह धा अिेक; फ ले पनरसकि सकवा अवसकि; फळे नवनवध, साधी सकवा घोसफळे; बीिे थोडी व 
अप ष्ट्क. 

 
Rosales गुलाब गि; िोझेलीझ 

बेंथमॅ व हूकर याचं्या पद्धिीप्रमाणे हे गोत्र समिले िािे व एंग्लर आनण प्रटँल याचं्या व बसेीच्या 
पद्धिीि हा गण असूि त्याि सशबी क ल, ग लाब क ल, इत्यादींिा समावशे होिो. हनिन्सिाचं्या 
पद्धिीि सशबी क लािा समावशे िाही. ह्या गणािा उगम मोरवले गणाशी संबनंधि असूि त्यािील 
फ ले िक्रीय, पूणस, एकसमात्रापासूि अरसमात्र या मयादेि म क्त्त्तप्रदल, पंिभागी, असिाि; 
केसरदले अिेक; सकिदले थोडी सकवा अिेक, स टी सकवा िळलेली. 

 
rosaceous गुलाबाकृणि; गुलाबविछिी 

ग लाबप ष्ट्पाप्रमाणे पाकळ्यािंी माडंणी असलेला प ष्ट्पम क ट; ग लाबी रंगािा. 
 
rosette (rosella) गुच्छ; गुच्छाकृणि 

ग लाब प ष्ट्पािील पाकळ्याचं्या माडंणीप्रमाणे असलेला पािािंा झ बका; उदा. कोरफड, घायपाि, 
कॉनटलेडॉि, इ. 

 
rosette shoot गुच्छ प्रिोह 

फादंीवर एकाि सबदूपासूि निघालेला पािािंा झ बका. 
 
Rosetum गुलाब-संघाि 

ग लाबाचं्या अिेक झाडािंा िैसर्मगक सम दाय (समावास). 
 
roseus (rosy) गुलाबी; णफकट लाल 

उदा. ग लखेरा (Althea rosea (L.) Cav.); सदाफ लीिा एक प्रकार (Vinca rosea L.) 
 
rostellum चंचुक 

केसरमंडल व सकिमडळ याच्या स्िंभाच्या टोकािा अरंुद िोिीसारखा भाग; उदा. आमरे 
(ऑर्मकड). पहा Orchidaceae. 
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rostrum चंचू 

िोिीसारखा वर वाढलेला भाग. 
 
rot कूज 

कवक सकवा सूक्ष्मिंिू याम ळे होणारे अिेक क िण्यािे प्रकार. 
 
rotate चक्राकृणि 

गोलाकार, िाकासारखा, सपाट व खाली आख ड िनलकेवर आधारलेला (ि ळलेल्या पाकळ्यािंा 
प ष्ट्पम क ट). उदा. वागें, नमरिी, रुई, इ. 

 
rotation पणिगमन 

कोनशकेिील (सूक्ष्म शरीर-घटकािील) सिीव द्रव्यािी कोनशकेच्या आवरणाच्या आिील बािूस 
िालणारी प्रदनक्षणा. उदा. िायटेला, सवाला अशा नकत्येक िलविस्पिी. 

 
rotund (orbicular-oblong) विुपळाकृणि 

 एकंदरीिे गोल आकारािे पण काहीसे आयि (पाि) : उदा. कमळ; भ ईिाफा (Kaempferia 
rotunda L.) 

 
rough (scabrous) १) खिबिीि; २) िोमश 

१) पृष्ठभाग खडबडीि असलेले; २) पृिभागावर िाठर केस असलेले (उदा. पाि, खोड, फळ, इ. 
खरविािे व प्रािक्त्िािे पाि; भोपळ्यािे खोड, पाि, देठ इ.). 

 
Rubiaceae कदंब कुल; रुणबएसी 

मंनिष्ठ, कदंब, कॉफी, पापटी, अिंि, राईक डा, इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. बथम व 
हूकर याचं्या वगीकरणाप्रमाणे यािा अंिभाव रुनबएलीझ गोत्राि असूि एंग्लर व प्रँटल याचं्या व 
बेसींच्या पद्धिीि त्याि िावाच्या गणाि आहे. हनिन्सि यािंी रुनबएलीझ गणाि फक्त्त्त रुनबएसी हे 
एकि क ल समानवि केले आहे. नवनवध उपपणे असलेली समोरासमोर पािे; प ष्ट्प-संरििेि ४–५ 
भागािंी मंडले; संदले फार लहाि; पाकळ्या ि ळलेल्या; अधःस्थ सकिप ट व सप ष्ट्क नबयािंी 
नवनवध फळे, इत्यादीं लक्षणे या क लाि आढळिाि. कॉफी उपक ल (कॉफीऑइडी) व ससकोिा 
(कोयिेल) उपक ल (ससकोिॉइडी) अशी कदंबक लािी नवभागणी करिाि. 

 
rubidus लालसि 

 
rubrica (red) लाल; िाबंडे 

उदा. मयाळ (Basella rubra L.) या वलेीिे खोड, फादं्या, देठ इ. अवयव. 
 
ruderal अपणशष्टवासी; अपणशष्ट पादप; के्षप्यवासी 

वज्यस (किरा वगैरे टाकाऊ माल) वस्िंूवर अथवा ओसाड िागी वाढणारी विस्पिी; उदा. 
ओसाडी, काटेसरगणी, काटेमाठ, काटेधोत्रा,पाढंरा धोत्रा इ. 
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rudiment (rudimentary) अवशेि; रुि 

ख रटलेला; पूणस वाढ होण्याअगोदर िी थाबंूि अधसवट नवकास पावलेला (अवयव); उदा. स्त्री–
प ष्ट्पािील कायसक्षम िसलेली केसरदले; केळािील नबया. 

 
rugged खिबिीि; खबपि. 

पहा rough, scabrous. 
 
rugose (rugous) सुिकुिलेले 

स रक त्या पडलेले; उदा. खोड; फळ; िोरण (Zizyphus rugosa Lamk.); नभरी व ग लब श यािंी 
फळे. 

 
ruminate िेिाभेणदि 

अिेक रेषािंी भरलेले (नबयािील मगि; प ष्ट्क); उदा. िायफळ, नहरवा अशोक, स पारी, नसिाफळ 
इत्यादींिे बी. येथे बीिावरणािा आिील थर मगिाि इस्ििः वाढलेला असिो. 

 
runcinate पश्चदंिी 

पात्याच्या कडावरिे (करविी) दाि खाली िळाकडे वळलेले असणे; उदा. द धळिे पाि; पाथरी 
(Lactuca runcinata DC.) 

 
runner धाविे खोड; धुमािा 

म ख्य खोडापासूि निघालेली व िनमिीवर सरपटि म ळािंी निकटूि वाढणारी बािूिी शाखा. 
उदा. ब्राह्मी. 

 
rupestral (rupestrine) णभणिवासी 

सभिीवर वाढणारी (विस्पिी). 
 
rust िाबेंिा; गेिवा 

िाबंसू, नपवळट, िपनकरी, गदस सपगट रंगाच्या नठपक्त्यािंी सहि ओळखू येणारा कवकिन्य रोग; 
लोखंडावरील गिंाप्रमाणे नदसल्यािे िसे िावं पडले आहे. पहा Uredinae. 

 
Rutaceae सिाप कुल; रुटेसी 

बेल, कवठ, सिाप, सलब,ू कनढसलब इत्यादींिे निदनलनकि क ल; हे हनिन्सि यािंी सिाप गणाि 
(रुटेलीझमध्ये) अंिभूसि केले आहे. बेसींच्या व बेंथमॅ–हूकरच्या पद्धिींि भाडं गणाि 
(निरॅनिएलीझमध्ये) घािले आहे. स गधंी प्रसपडनिनत्रि बह धा सयं क्त्त्त पािे; नियनमि निसलगी फ ले; 
संदले व प्रदले ४–५; केसरदले ५,८, १० अथवा अनधक, स टी सकवा अिेक ि ड्यािंी असूि 
सकिप ट सबबावर व ऊध्वसस्थ. सकिप टािील अिेक कप्प्याि दोि िे अिेक बीिके; फळे नवनवध. 
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Rutales सिाप गि; रुटेलीझ 

हनिन्सि याचं्याखेरीि इिरािंी हा गण मािलेला िाही; त्यािील एकमेव रुटेसी क लािा समावशे 
भाडं गणाि (निरॅनिएलीझ मध्ये) केला िािो; रुटेलीझ ह्या प्रारंनभक गणािा उगम मोरवले 
गणािूि फार पूवी झाला असावा असे माििाि. 
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S 
 
sabulose (sabuline) वालुकावासी 

रेिाड िनमिीि वाढणारी (विस्पिी); पहा psamnophyte. 
 
sac कोश 

नपशवीसारखा अवयव; उदा. कोनशका; वाय कोश; बीि ककोश; गभसकोश इ. 
 
saccate (gibbous) १) कोशवंि; २) कोशकल्प 

१) कोश असलेला संविस; उदा. मोहरी. कोश असलेला प ष्ट्पम क ट; उदा. स्िॅपड्रॅगॉि. २) 
कोशाप्रमाणे कायसक्षम. 

 
saccharatus (saccharinus) शकप िायुक्त्ि 

साखर असलेला (ज्यापासूि साखर नमळू शकेल असा) (पदाथस); उदा. उसािा रस; िाड 
वृक्षािील रस; मपॅल (Arenga saccharifera La bill.) व बीट याचं्या काही िािींिील रस. ऊस 
(Saccharum officinarum L.) 

 
Saccharomyces (yeast) णकण्व 

शकस रासंबनंधि एका धािीकवक वशंािे िावं; यािील िािी (विस्पिी) साखरेच्या द्रवाि नविंिि 
घडविू आणूि त्यािे रूपािंर अल्कोहॉल (मद्याकस ) मध्ये करिाि व उत्पन्न होणारी ऊिा आपल्या 
िीविाि उपयोगाि आणिाि. बेकरी (पाव, केक बिनवण्यािा उद्योग) व बीर िावंाच्या 
मद्योत्पादिािा उद्योग यामंध्ये नकण्वािा मि ष्ट्यािे उपयोग केला आहे; नशवाय काही पौनिक 
गोळ्यािही नकण्व असिे; पहा Ascomycetes. 

 
saccule लघुकोश 

लहाि कोश 
 
saffron केशि 

केशराच्या (कंदय क्त्त्त विस्पिीच्या) फ लािील सकिल्कापासूि काढलेले रंगद्रव्य; केशर विस्पिी 
(Crocus sativus L.). 

 
sagittal plane अिीय प्रिल 

दोि सारखे भाग (निपाश्वस समात्र) होण्याकनरिा केलेल्या नवभागणीिील मध्यरेषेिी उभी पािळी. 
पहा bilateral symmetry. 

 
sagittate शिाकृणि 

 बाणाच्या टोकासारखा आकार असलेले (पाि, परागकोश, इ.); िळाशी रंुद व दोि बािूस सरळ 
टोकदार खंड असलेले; उदा. करवीर क लािील काही विस्पिींिील परागकोश (उदा. कण्हेर, 
सदाफ ली); अळूिे पाि; पहा hastate. 
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sago साबुदािा 
काही विस्पिींच्या भेंडापासूि काढलेल्या नपष्ठय क्त्त्त पदाथापासूि बिनवलेली कणी. त्या विस्पिी : 
Metroxylon sagu Rottle and M. rumphli Mart. Cycas spp., sago palm; भेली माड 
(Caryota urens L.). 

 
salep (salop, saloop) सालमणमश्री; सालेप 

आमराच्या एका िािीच्या विस्पिीिी गं्रनथल स की म ळे (Orchis latifolia L.). 
 
Salicaceae वालंुज कुल; सणॅलकेसी 

ॲस्पेि, वाळ ंि (नवलो), बहाि (पॉप्लर) इत्यादी विस्पिींिे क ल; याि फक्त्त्त दोिि वशंािंा 
समावशे केला िािो; या क लािा अंिभाव (भिूसक ल, ओकक ल–विं क ल, अक्रोडक ल, 
इत्यादींबरोबर) ॲमेंनटफेरी गटाि करिाि; यािंा ििकनणश (लोंबत्या कणसासारख्या प्रकारिे 
एकसलगी फ लोरे येिाि. हा सवस गट ऱ्हास पावलेल्या निदनलनकि विस्पिींिा असावा असे 
माििाि. याचं्या फ लाि बह धा पनरदले िसूि वाऱ्याकडूि परागण होिे. वाल ंिािे प -ंफ लोरे सरळ 
असिाि. प -ंप ष्ट्पाि २-३० केसरदले छदाच्या बगलेि आनण स्त्री-प ष्ट्पाि दोि ि ळलेली सकिदले; 
बीिे अप ष्ट्क व अिेक आनण केसाळ. 

 
salt लवि 

अम्ल व क्षार (अल्क) याचं्या संयोगािे बिलेला पदाथस. 
 
salt–marsh खािी दलदल; खाजि 

सम द्रनकिाऱ्यावरिी खारट निखलािे भरलेली पाणथळ िमीि; पहा mangrove. 
 
Salvadoraceae पीलु कुल; सलॅ्व्हॅडोिेसी 

पीलू, सककािेला, नमरिोळी इत्यादी सम द्रनकिारी वाढणाऱ्या विस्पिींिे लहाि िीि वशंािे क ल. 
यािा अंिभाव अनरि गणाि (एंग्लर व प्रँटल) सकवा नकराइि गणाि (बेंथमॅ व हूकर) करिाि. 

 
salver-shaped अपछिाकृणि 

दाडं्यावर उलटे छत्र (समईसारखे) असल्याप्रमाणे (प ष्ट्पम क ट); उदा. सदाफ ली, पानरिािक, 
िाई, इ; पहा hypocrateriform. 

 
samara सपक्ष कृत्स्नफल; सपक्षफल 

श ष्ट्क, ि िडकणारे, एकबीिी, ऊध्वसस्थ सकिप टापासूि बिलेले पखंधारी फळ. उदा. नबबळा, 
वावळा, नसकॅमूर. 

 
samaroid सपक्ष कृत्स्नफलाभ; सपक्षफलाभ 

पंखधारी श ष्ट्कफलासारखे. 
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sandy soil िेिाड मािी; वालुका मृदा; वाळू मृदा 
वाळूनमनश्रि मािी. 

 
sanguine िक्त्िविप 

रक्त्िासारखे लाल; उदा. कपबशी (Holmskioldia sanguinea Retz.) विस्पिी. 
 
Santalaceae चंदन कुल; सँटॅलेसी 

या िंदिाच्या क लािा समावशे िंदिगणाि (सँटॅलेलीझमध्ये) केला िािो. प्रम ख लक्षणे : अधसवट 
द सऱ्या विस्पिीवर िगणाऱ्या विस्पिी (ओषधी, झ डपे व वृक्ष). पाि साधी, एकाआड एक सकवा 
समोरासमोर; फ ले निसलगी सकवा एकसलगी, सारख्या पनरदलािी; पनरसकि सकवा अनपसकि सबब; 
पनरदले २+२ सकवा २+३; नििकीि त्यावर आधारलेली केसरदले; अधःस्थ सकिप टाि एकि 
कप्पा व त्याि १–३ बीिके; कपाली सकवा आठळी फळ, एकबीिी; सप ष्ट्क बीि. 

 
santalin सँटॅलीन 

रक्त्त्तिंदिाच्या लाकडापासूि काढलेला राळय क्त्त्त पदाथस. 
 
santonin सँटोनीन 

नकरमाणी ओव्यािील (Artemisia maritima L.; santonica;) कडू पदाथस. 
 
sap पादपिस; िस 

कोनशकािंील सकवा कोवळ्या वानहका व वनहन्यािंील अन्नय क्त्त्त द्रवपदाथस; फ लोऱ्यािे दाडें सकवा 
काही खोडे यािूि िखमेम ळे स्त्रवणाऱ्या व अन्नघटक असलेल्या रसालाही ही संज्ञा वापरिाि. 

 
sapwood िसकाष्ठ 

अन्नरस वाहूि िेणारा काष्ठािा भाग. 
 
sapid रुचकि 

 
Sapindaceae अणिष्ट कुल; सलॅपडेसी 

नरठा (अनरष्ट), कपाळफोडी, रामब िि, नलिी, िखमी इत्यादी निदनलनकि विस्पिीिे लहाि 
क ल. यािा समावशे अनरि गणाि (ससॅपडेलीझमध्ये) करिाि. संदले व प्रदले प्रत्येकी पाि; दहा 
केसरदले व त्याखाली सबब. िीि ि ळलेली सकिदले; ऊध्वसस्थ सकिप ट व त्याि िीि कप्पे व 
िीिि बीिके; फळे नवनवध. 

 
Sapindales अणिष्ट गि; सलॅपडेलीझ 

आम्र क ल व अनरि क ल या दोन्हींिा येथे अंिभाव होिो. बेंथमॅ व हूकर याचं्या पद्धिीि शवेगा 
(नशग्र ) क लही घािले आहे. एंग्लराचं्या पद्धिीि पील  क ल अंिभूसि आहे. द्राक्ष क ल व बदरी क ल 
यािेंशी या गणािे िवळिे िािे आहे. याच्या गणापासूि म्हणिे ज्योनिष्ट्मिी (सेलॅस्रलीझ) 
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गणापासूि अनरि गण अविरला असावा असे माििाि. यामध्ये फ लािील प्रसपडय क्त्त्त सबबापासूि 
केसरदले व प्रदले वाढिाि. 

 
Sapotaceae मधूक (मोह) कुल; सपॅोटेसी 

निकू, मोह, नखरणी, बक ळ इत्यादी निकाळ विस्पिींिे निदनलनकि क ल; यािा अंिभाव बेंथमॅ व 
हूकर याचं्या पद्धिीि टेंब णी गणाि (एबिेेलीझमध्ये) केला िािो. प्रम ख लक्षणे : काष्ठय क्त्त्त व 
एकाआड एक साध्या पािाचं्या विस्पिी, सच्छदक निसलगी फ ले; संदले ४–८ दोि मंडळाि व 
ि ळलेल्या नििक्त्याि पाकळ्यािें एक वि सळ सकवा दोि वि सळे; कधी त्यानशवाय उपागें; 
केसरदलािंी २–३ वि सळे; अिेक ि ळलेल्या ऊध्वसस्थ सकिदलािंा सकिप ट; मृद फळाि अिेक 
बीिे असिाि. 

 
saprophyte शवोपजीवी; मृिजीवी 

मृि व क िकट िैव पदाथावर उपिीनवका करणारी विस्पिी; उदा. काही सूक्ष्मिंिू व कवक. 
 
saprophytism शवोपजीवन 

शवोपिीवी असण्यािा प्रकार; पहा mycorrhiza. 
 
Sarraceniales कलश (घट) पिी गि; सिॅासेणनएलीझ 

एंग्लर व प्रँटल यािंी हा गण आर्मकक्त्लॅनमडी गटाि समानवि केला असूि हनिन्सि यािंी हबेसीि 
घािला आहे. प्रम ख लक्षणे : साधी, एकाआड एक, कीटकभक्षक अवयवाि (घट, कलश, िंबू) 
रूपािंर पावलेली पािे असलेल्या लहाि ओषधी; फ ले नियनमि, अवसकि; िक्रीय िे अधसिक्रीय 
(अधससर्मपल); पनरदले सवस सारखी, सकवा संविस व प ष्ट्पम क ट स्पि व अलग. ३–५ ऊध्वसस्थ, 
ि ळलेल्या सकिदलाचं्या सकिप टाि िीि िे अिेक बीिके; फळे नवनवध व बीिे सप ष्ट्क. या गणाि 
सरॅासेनिएसी, िेपेंथेसी व ड्रॉसेरेसी ही िीि क ले घालिाि; हनिन्सि यािंी िेपेंथेसीिा अिंभाव 
सापसंद गणाि (ईश्वरीगणाि; ॲनरस्टोलेनकएलीझमध्ये) केला आहे. पहा : कीटकभक्षक विस्पिी 
(insectivorous plants); Nepenthaceae. 

 
sativus आिोणपि; संवर्धधि 

लागवडीि असलेली सकव नपकनवलेली (पेरूि वाढनवलेली) विस्पिी. उदा. आळीव (Lepidium 
sativum L.); वाटाणा (Pisum sativum L.) 

 
savannah रुक्षवन; सवॅ्हाना 

काही थोडे पािझडी वृक्ष सकवा झ डपे असलेला गविाळ प्रदेश; हे गवि रुक्ष, केसाळ, िाडेभरडे 
पण उंि असूि झ बक्त्यािंी वाढिे. 

 
saw–toothed (sawd; serrate) दंिुि; किविी 

दािे असलेली (कडा). उदा. िास्वदं. 
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saxicolous शैलरुह 

खडखावर वाढणारी (विस्पिी; उदा. दगडफूल). 
 
Saxifragaceae पािािभेद कुल; ससॅ्क्त्सफॅ्रगेसी 

गूिबेरी, पाषाणभेद (सह. पाखािभेद), बसक इत्यादी निदनलनकि फ लझाडािें एक क ल; यािा 
अंिभाव ग लाब गणाि केला िािो; हनिन्सि यािंी पाषाणभेद गणाि (सनॅ्क्त्सफॅ्रगेनलझमध्ये) केला 
आहे. एकूण वशं िीस व िािी स मारे सहाश े (रेंडल : ऐंशी वशं व अकराश े िािी); प्रसार : 
नवशषेकरूि समशीिोष्ट्ण व उष्ट्णकनटबधंािील डोंगराळ प्रदेश. प्रम ख लक्षणे : ओषधी, क्ष पे व वृक्ष; 
पािे एकाआड एक; फ लोरे नवनवध; फ ले नियनमि, निसलगी मंडनलि, पिभागी; क्वनिि पाकळ्या 
िसिाि; केसरदले पािाच्या दोि मंडळाि असूि बाहेरिे मंडळ पाकळ्यासमोर असिे; सकिदले 
बह धा दोि; ऊध्वसस्थ सकवा अधःस्थ सकिप ट; अिेक बीिके मध्यविी अक्षाला निकटलेली; 
मृद फळाि सकवा बोंडाि अिेक सप ष्ट्क बीिे. पहा Rosales. 

 
saxifragous णशलाभेदी 

खडक फोडूि त्यािील भेगाि वाढणारी (विस्पिी). 
 
scab खवड्या 

नभन्न कवकामं ळे मध्यत्विेि खरबरीिपणा आणणारा रोग. 
 
scabrous (rough) खिबिीि 

 
scalariform श्रेिीरूप 

नशडीप्रमाणे नदसणारे; उदा. वानहका व वानहन्या यािील आडव्या दाडं्याप्रमाणे िाड रेषा असलेले. 
 
scalariform conjugation श्रेिीरूप युगुलीभवन 

काही शवैलामंध्ये (स्पायरोगायरा, झायग्िीमा) दोि िंिूमध्ये समोरासमोरच्या कोनशकामंध्ये 
निमाण झालेल्या आडव्या आरपार िळ्यािूंि घडूि आलेला गंि कसंयोग (प्रिोत्पादक िीवद्रव्यािें 
एकरूप होणे). 

 
scale शल्क; खवला 

पािळ व अिेकदा काहीसा िाठर, क्वनिि मासंल व फार लहाि पािासारखा अवयव; पहा glume. 
 
scale bark शल्कीवल्क 

खवल्याच्या स्वरूपाि स टूि निघणार सालीिे ि कडे; उदा. िीड (पाइि) व पेरू इत्यादींिे खोड. 
 
scale hair शल्ककेश 

पहा ramenta. 
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scale leaf (cataphyll) शल्कपिप 
बह धा भनूमगि खोडावर असलेले खवल्यासारखे पाि; उदा. आले, कदसळ, कादंा इ. क्वनिि 
िनमिीवरच्या खोडावरही खवल्यासारखी पािे आढळिाि; उदा. खडशरेणी, िागं्याशरे, 
एनक्वसीटम, इत्यादी. 

 
scales, interseminal आंिि (अंििा) बीजी शल्क 

शकूंिील एकावर एक असलेल्या बीिामंधूि सकवा बीिकामंधूि वाढलेले खवले; उदा. 
सायकॅडीऑइनडया (अश्मीभिू प्रकटबीि विस्पिी); काही नवद्यमाि शकं मंि विस्पिी. 

 
scalloped (crenate) स्रू्लदंिुि 

बोथट दाि असलेली कडा; उदा. पाि ओवा; पहा crenate. 
 
scaly शल्कयुक्त्ि; खवलेदाि 

खवले असलेले. 
 
scaly bulb शल्ककंद 

अिेक लहाि मासंल खवल्यािंी वढेलेला लहाि कंद; उदा. आंब टी; लसणाच्या गड्डीि अिेक 
लहाि पािळ खवले असूि त्याचं्या बगलेि मासंल क ड्या (कळ्या) असिाि; पहा bulb. 

 
scandent आिोही 

कोणत्याही साधिािंी वर िढणारी (वले); उदा. अिंिवले (Pothos scandens L.). 
 
scape पुष्ट्पाक्ष; पुष्ट्पबंधाक्ष 

िनमिीिील खोडापासूि वर वाढलेला व बह धा पणसहीि असूि टोकास एक सकवा अिेक फ ले 
धारण करणारा दाडंा; उदा. ग लछडी, घायपाि, कोरफड, झेनफरनलली, िागीि, कादंा, इ.; 
काही भछूत्राि आढळणारा दाडंा. 

 
scapiform पुष्ट्पाक्षाकृणि; पुष्ट्पाक्षसम 

फ लोऱ्यािा दाडं्यासारखे. 
 
scapigerous पुष्ट्पाक्षधािी 

फ लोऱ्यािा अक्ष धारण करणारी (विस्पिी); उदा. कादंा, घायपाि, कोरफड, इ. 
 
scar णकि; वि 

िखमेिी रानहलेली खूण (वण); फादंी कापल्यावर, पाि, बीि, फूल, फळ पडूि गेल्यावर मूळ 
िागी रानहलेला वण; उदा. पपईिे खोड; बीिावरिी खूण (िानभ); पहा hilum. 

 
scarious रुक्ष 

पािळ, श ष्ट्क पाप द्र्यासारखे (छद); उदा. िागरमोथा (Cyperus scariosus R. Br.). 
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scarred णकिाणंकि 

अिेक वण पडलेले. 
 
schizocarp (schizocarpic) पाणलभेदी 

अिेक एकबीिी ि कडे ि टूि पडणारे श ष्ट्क फळ; प्रत्येक ि कडा (फलाशं) िडकणारा सकवा ि 
िडकणारा असिो; उदा. लािाळू, गािर, एरंड, भाडं (निरेनियम), म द्रा, ग लखेरा इत्यादींिी 
फळे; पहा mericarp. 

 
schizogenous (schizogenetic) भेदोद् भव 

सामान्य कोनशकावरणाि फूट पडूि त्या कोनशका अलग होण्याम ळे निमाण झालेली (पोकळी सकवा 
िनलका) उदा. राळिनलका; पहा lysigenous. 

 
Schizomycophyta (Bacteria) सूक्ष्मजंिू णवभाग 

सवस प्रकारच्या सूक्ष्मिंिंूिा (बॅक्त्टेनरया) समावशे करणारा नवभाग; वगीकरणाच्या नभन्न पद्धिीि 
यािाि Schizophyta, Schizomycetes असे म्हणिाि. काही अपवाद सोडल्यास हे सवस िंिू 
परोपिीवी आहेि; त्यािंा आकार नभन्न परंि  आकाराि फारि लहाि व संरििा अत्यंि साधी 
िथानप त्यािें नक्रयाशीलत्व महत्त्वािे असिे. त्यािें प्रािीित्व वादािीि आहे; त्यािंी प्रिोत्पत्ती 
निखंडिाम ळे होिे म्हणूि त्या अथािे ग्रीक िावं नदले आहे. िसेि त्यािें कवकाशंी असलेले साम्य 
(हनरिद्रव्यािा अभाव) त्याि िावाि सूनिि केले आहे. 

 
schizopetalous भेणदि प्रदली 

निरलेल्या (फाटलेल्या) पाकळ्या असलेले; उदा. गोंड्यािी िास्वदं (Hibiscus schizopetalous 
Hook.) 

 
sciad (sciophyte) छायावासी वनस्पणि 

सावलीि वाढणारी विस्पिी; उदा. िेिे, शवेाळी, इ. 
 
scion कलम फादंी 

एखाद्या ख ंटावर कलम स्वरूपाि बाधूंि वाढनवण्याकनरिा आणलेली द सरी कोवळी फादंी; पहा 
stock. 

 
sciophilous छायाणप्रय वनस्पिी 
 
Scitamineae कदली गि; णसटॅणमनी 

केळ, कदसळ, आले, इत्यादी एकनदलाि विस्पिींिा गण. यामध्ये आराट क ल, कदसळ क ल, 
कदली व श ण्ठी क ल यािंा अंिभाव करिाि; हनिन्सि यािंी याला श ण्ठी गण (सझनिबरेलीझ) 
म्हटले आहे. बेसींच्या पद्धिीि याि गणाला इनरडेलीझ असे िाव देऊि त्यामध्ये अििस क ल व 
म सळी क ल यािंाही समावशे केला आहे. वखंेड, वलेिी, हळद, इत्यादींिाही अिंभाव श ण्ठी 
क लाि केला िािो. नत्रभागी एकसमात्र फ ले; संविस व प ष्ट्पम क ट नभन्न; केसरमडंळाि ऱ्हास; 
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वधं्यकेसर पाकळ्यासारखे; अधःस्थ सकिप टाि िीि कप्पे व नबयािं पनरप ष्ट्क ही लक्षणे या गणाि 
आढळिाि. पहा Cannaceae, Marantaceae, Musaceae, Zingiberaceae. 

 
Sclereid कठक कोणशका 

फार कठीण आवरण असलेली कोनशका; अश्मगभी फळािें अिंःकवि या कोनशकािें बिलेले 
असिे. 

 
Sclerenchyma दृढोिक 

घि कोनशकावरण असलेला मृि व लाबंट कोनशकािंा समूह; विस्पिींिा कानठण्य आणण्यास नभन्न 
अवयवाि यािा वापर आढळिो; लाबंट कोनशकािंा दृढसूत्र म्हणिाि (Sclerenchymatous 
fibre). 

 
sclerite कठक 

घिावरणािी कठीण कोनशका; यामध्ये नभन्न आकार असूि कधी आवरणावर स्फनटक असिाि; 
उदा. कमळािा देठ. 

 
Sclerotium जालाश्म 

काही कवकािील (उदा. अगसट) स प्िावस्थेिील अिेक िंिंूिा घि ि डगा; हा निन्ष्ट्क्रय अवस्थेि 
िनमिीवर पडूि राहिो, प ढे िो रुिूि िवीि बीि के बििाि व त्यापासूि िवीि िंिू वाढिाि. 

 
Sclerophyllous चर्धमलपिी 

निवट व कठीण पािे असलेली (विस्पिी); उदा. रबर, रुई, कण्हेर, वड, कादंळ. 
 
scorpioid cyme (cincinus) वृणश्चकाभ वल्लिी 

क ं नठि फ लोऱ्यािील एकपद प्रकारापकैी एक; यामध्ये म ख्य अक्षावर फूल येऊि वाढ ख ंटल्यावर 
अिेक िवीि अक्ष एकाआड एक येऊि त्यापैकी प्रत्येकािी वाढ िशीि ख ंटिे; सवस अक्षािंा नमळूि 
एक सलग अक्ष (संय ि पद) बििो; त्यावर फ लाचं्या दोि रागंा व टोक वाकडे व ग ंडाळीप्रमाणे 
असिे; िो सविवाच्या िागंीप्रमाणे नदसिो म्हणिू त्या अथािे िाव पडले आहे; उदा. कंिट क ल; 
घायमारी क ल, भ रंुडी इ. पहा helicoids; cymose. 

 
Scrophulariaceae नीिब्राह्मी कुल; स्क्रोफ्यलूाणिएसी 

िीरब्राह्मी, क टकी, टारफ ला, केश, निलप ष्ट्पी, अंब ली, बाबं, हनरणख री, द धाळी, धोल इत्यादी 
विस्पिींिे क ल; यािा अंिभाव िीरब्राह्मी गणाि (स्क्रोफ्यूलानरएलीझ) केला िािो; हसिसि 
यािंा पसोिेलीझ गण हा बसेींच्या िीरब्राह्मी गणासारखा आहे. प्रम ख लक्षणे : ओषधी व झ ड पे; 
निसलगी, पंिभागी, एकसमात्र फ ले; केसरदले २-५; सकिदले दोि, ऊध्वसस्थ, ि ळलेली व 
मृद फळाि सकवा बोंडाि सप ष्ट्क अिेक नबया. 

 
scrub खुिटे 

पाण्यािा अभाव व बाष्ट्पोच्छ् वासािे अनधक्त्य याम ळे वाढ ख ंटलेले (झाड). 
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scrub jungle खुिटी झाडी (जंगल) 

ख ज्या (ख रटलेल्या) झाडािंा सम दाय (एक समावास). 
 
scurfy शल्कयुक्त्ि 

खवल्यासारखे केस असलेले. 
 
scutellum पुष्ट्कादनी 

गभस व प ष्ट्क यामध्ये ढालीप्रमाणे असणारा िाड भाग; नहलाि कोणी दनलका म्हणिाि, कारण 
प ष्ट्कािील अन्नािे रूपािंर करूि गभास प रवठा करणयािे काम िी करिे; उदा. मका, गहू आनण 
नकत्येक गविे. 

 
scutiform (scutate) फलकाकृणि 

ढालीसारखे. 
 
scutiform leaf फलकपिप 

ढालीप्रमाणे आकारािे बालपणस; उदा. साल् न्व्हनिया िलिेिा. 
 
seaweed सागिी शैवल 

सम द्राि सदैव िरंगि सकवा ब डलेल्या (निमग्ि) न्स्थिीि राहणारे शवैल (सकवा अन्य प्रकारिी 
विस्पिी). 

 
secondary दुय्यम; णििीयक 

प्रारंनभक सकवा प्रम ख िसलेले; पनहल्यािंिर बिलेले (द सरे). 
 
secondary bast णििीयक पणिकाष्ठ 

प्रारंनभक पनरकाष्ठािंिर नििीयक नवभज्येपासूि बिलेले िवीि पनरकाष्ठ (अन्नािी िे–आण 
करणारे घटक); पहा bast, phloem. 

 
secondary cortex णििीयक मध्यत्वचा; उपत्वक्षा 

त्वक्षाकरापासूि आिील बािूस बिलेले मृदूिक; बह िेक बह वषायू निदनलि विस्पिीि आढळिे; 
पहा corkcambium. 

 
secondary formation णििीयक समावास 

िैसर्मगक विस्पनि-सम दायाि मि ष्ट्यािे हस्िके्षप केल्यािे फरक पडूि बिलेला िवीि सम दाय 
(समावास); पािझडी िंगलाऐविी बिलेले िृण–के्षत्र (गविाळ प्रदेश). 

 
secondary growth णििीयक वृणि 

प्रारंनभक वाढीिंिर नििीयक नवभज्येम ळे घडूि आलेली विस्पिीिील िवीि वाढ; पहा 
meristem. 
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secondary hybrid णििीयक संकिज 

आईबापापैकी एक सकवा दोघेही संकरि असल्यािे निर्ममलेली िवीि सकंरनपढी. 
 
secondary medullary ray णििायक णनकाष्ठ-णकिि 

प्रारंनभक निकाष्ठ-नकरणामंध्ये असूि निकाष्ठापयंि ि पोिलेला व नििीयक नवभज्येपासूि बिलेला 
मृदूिकािा पट्टा; पहा pith; parenchyma. 

 
secondary meristem णििीयक णवभज्या (ऊिककि) 

प्रारंनभक नवभज्येपासूि बिलेल्या काही स्थायी ऊिकापासूि बिलेली िवीि नवभज्या (सिि 
कोनशकािंी नवभागणी होऊि िवीि कोनशका बिनवणारे ऊिक; ऊिककर) पहा meristem, 
cambium, phellogen. 

 
secondary nucleus दुय्यम प्रकल 

पहा प्रकल. 
 
secondary petiole दुय्यम वृंि; वृंिक 

संय क्त्त्त पािाच्या दलािा देठ. 
 
secondary root दुय्यम मूळ 

प्रधाि म ळापासूि आलेले मळू. 
 
secondary spore दुय्यम बीजुक 

एक बीि क रुिूि त्यािूि आलेल्या िंिूपासूि सकवा त्या बीि कापासूि बिलेले बीि क; उदा. 
गदाबीि क; नव-बीि क. 

 
secondary tissue णििीयक ऊिक 

ऊिककरापासूि िव्यािे बिलेला कोनशकासमूह. 
 
secondary wood (xylem) णििीयक प्रकाष्ठ 

िव्या ऊिककरापासूि बिलेला वानहकािंा सकवा वानहन्यािंा, सूत्रािंा, व आि षंनगक िलवाहक 
कोनशकािंा संि; पहा xylem, protoxylem. 

 
secretion स्त्रवि; स्त्राव 

नवनशि कोनशकािूंि (प्रसपडीय) पाझरणारा द्रव पदाथस; कधी हा विस्पिीच्या िशा कोनशकेबाहेर 
पडूि शरीरािील पोकळीि साििू राहिो (उदा. िीक, राळ, इ.) िर कधी िो शरीराबाहेर पडिो 
(उदा. मध रस, गोंद, इ.). पाझरलेल्या पदाथांिा विस्पनििीविाि काही कायस असिे अगर िे 
पदाथस टाकाऊ असिाि. पहा nectary; insectivorous plants; gland. 
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secretory स्त्रावक 

पाझर (स्त्रवण) करणारी (कोनशका अथवा ऊिक). 
 
secretory duct स्त्रावी नणलका 

स्त्रावक कोनशकािंी वढेलेली िळीसारखी पोकळी. 
 
secretory gland स्त्रावक प्रलपड 

 
secretory product स्त्रावोत्पाद; स्त्राव 

पाझरलेला पदाथस. पहा gland. 
 
secretory sac स्त्रावक कोश 

गोंद, राळ यासारखे उत्सर्मिि पदाथस स्विःच्या पोकळीि सािविू ठेवणारी कोनशका अगर काही 
कोनशकािंा समूह. 

 
secretory tissue स्त्रावी ऊिक 

प्रसपडािे कायस करणाऱ्या कोनशकािंा समूह; उदा. कीटकभक्षक विस्पिींपैकी काहीि कीटकािें 
पिि करणारा पदाथस स्त्रवणारे ऊिक नवनशि अवयवाि आढळिाि; उदा. िेपेंथस (घटपणी); पहा 
laticiferous tissue. 

 
section काप; छेद 

सूक्ष्मदशसकािे निनरक्षण करण्याकनरिा िीक्ष्ण िाकूिे (पात्यािे, वस्िऱ्यािे) कापूि काढलेला पािळ 
िकिीसारखा ि कडा (उभा सकवा आडवा). 

 
secund एकागंी; एकपा्ी 

एकाि बािूवर फ ले आहेि असा नदसणारा फ लोरा. 
 
sedimentary अवसादी 

गाळािे बिलेली. 
 
seed बीज, बी 

बीिी विस्पिींच्या फ लािील सकवा शकूंिील बीिकाि घडूि आलेल्या लैसगक प्रनक्रयेिंिर 
त्यापासूि बिलेला, प ढील नपढीच्या निर्ममिीस िबाबदार असलेला, िसेि विस्पिींच्या प्रसारास 
मदि करणारा स टस टीि व महत्त्वािा अवयव; पहा ovule, Phanerogamae. 

 
seed-coat बीजाविि 

बीिािील गभस (आनदमूल, आनदकोरक व दनलका) व असल्यास प ष्ट्क व पनरप ष्ट्क या सवांिे विेि. 
पहा testa, tegmen; aril. 
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seed–fern बीजी नेचा 
पहा Pteridospermae. 

 
seed–germination बीजाकुंिि 

बीिािी उगवण. पहा germination. 
 
seedless plant बीजहीन (अबीजी) वनस्पिी 

पहा Cryptogamae. 
 
seedling िोपा; िोप 

बीि रुिूि आलेली िवीि लहाि विस्पिी. 
 
segment खंड; खंडक 

निसगसिः नवभागल्यािे निमाण झालेला एखाद्या कोनशकेिा सकवा अवयवािा भाग; उदा. पाि, फळ, 
अग्रस्थ कोनशका,रंद क, इ. 

 
segmentation खंडीकिि; खंडीभवन; खंडन 

खंड (भाग) निर्ममिीिी प्रनक्रया. उदा. रंद काच्या खंडीभविािे गभसनवकासास स रवाि होिे. 
 
segregation णवभक्त्िीकिि 

प्रिोत्पादिाि गंि कनिर्ममिीिे वळेी ििककोनशकाि एकत्र असलेले वैकन्ल्पक ग ण अलग होऊि, 
िोडीिील प्रत्येक ग ण नभन्न गंि कािूि स्विंत्रपणे प ढील नपढीि उिरिो, िी प्रनक्रया (घटिा); पहा 
assortment; allelomorphic characters. 

 
seismonastic कंपानुकंुचनी 

कंपिाम ळे ग्रहणशील अवयवाि बदल घडूि येण्यािी क्षमिा असणारे; त्याम ळे संबंनधि अवयवािी 
प्रनिसादात्मक हालिाल करण्यािी क्षमिा असणारे; कंपिाला संवदेिाक्षम असणारे अवयव अथवा 
त्यािंी प्रनिनक्रया. 

 
selenotropism चंद्रानुविपन 

िंद्रप्रकाशाच्या िेििेम ळे घडूि येणारी विस्पिींच्या अवयवािी वृनद्धय क्त्त्त हालिाल. 
 
self-bred (selfed) स्वफणलि (संििी) 

स्वपरागणाम ळे निमाण झालेली (सिंिी). 
 
self fertilisation स्वफलन 

स्वपरागणाम ळे सकवा स्विः निमाण केलेल्या प्रिोत्पादक घटकामं ळे घडूि आलेली लैं नगक प्रनक्रया 
(अंद कािे फलि). 
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self pollination स्वपिागि 

एकाि फ लािील पराग िेथील सकिल्कावर पडणे (येणे). 
 
self sterility स्वयवंंध्यत्व 

एकाि फ लािील पराग व सकिल्क यािंा सपंकस  उपय क्त्त्त िसण्यािा प्रकार. 
 
self sown स्विोणपि; अडाऊ 

विस्पिीिे स्विःि बी पसरविू व रुिूि आलेली (िवीि विस्पिी) ओसाड िागी अशा अिेक 
विस्पिी आढळिाि. 

 
semester ring विाधप वलय 

उष्ट्णकनटबधंािील नकत्येक वृक्षािं, एका वषाि दोिदा वाढ व एकदा नवश्रामकाल याम ळे बिलेली 
वलयाकार काष्ठनिर्ममिी. 

 
semi– अधप 

उपसगाप्रमाणे सकवा प्रत्ययाप्रमाणे मराठीि वापरिाि. 
 
semi–amplexicaul अधपसंवेष्टी 

िळाशी अधसवटपणे खोडास वढेणारे (पाि); उदा. िापमारी (Aralia sp.); िंबाखू; म्हािारा 
(Sonchus oleraceous L.). 

 
semi–aquatic plant अधपजलवनस्पणि 

िनमिीि म ळे असूि काही पािे पाण्याि ब डलेली सकवा पाण्यावर अशी विस्पिी; पाणकणीस, 
कोळसशदा. इ. पहा. amphibious. 

 
semi–cell कोणशकाधप 

कोनशकेच्या दोि सारख्या भागापंैकी एक; उदा. डेन्स्मड िावािे सूक्ष्म शवैल. 
 
semi–desert अधपमरुस्र्ल 

रुक्षस्थल सकवा रुक्ष िंगल आनण िृणके्षत्र यामधील प्रदेश. 
 
semi–equitant अधाध्यारूढ 

पणससंबधंािा एक प्रकार; कळीमध्ये एका पािािा मध्यरेषेवर द मडलेला अधा भाग द सऱ्या पािाच्या 
िशा अधावर वढूेि राहिो; दोन्ही संमीनलि असिाि. पहा conduplicate; equitant. 

 
semi–inferior अधप अधःस्र् (अधाधःस्र्) 

संविािे अधसवट वढेलेला सकिप ट; उदा. बीट. 
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semi–Iunar अधपचंद्राकृणि 

अधसवि सळाप्रमाणे (उदा. पाि, पाकळी, बी, इ.) 
 
seminiferous scale बीजधािी शल्क 

शकं मंि विस्पिींच्या बीिकधारी शकूंिील छदशल्काव्यनिनरक्त्त्त बीिक धारण करणारा खवला 
सकवा ित्सम उपागं. 

 
semiorbicular अधपगोलाकृणि 

अध्या वि सळाप्रमाणे आकार असलेला अवयव; उदा. ब्राह्मीिे सकवा काही िेिािें पाि. 
 
semiparasitic अधपजीवोपजीवी 

नहरवी पािे अगर खोड असलेली परंि  पाणी व खनििे इिर स्विंत्र विस्पिीपासूि घेणारी 
विस्पिी; उदा. बाडंग ळ (लोरथँस, न्व्हस्कम, इ.); िंदि, इ. 

 
semipermeable अधपपायप 

पूणसपणे पाणी व नवरघळलेले पदाथस आरपार िाऊ ि देणारे; कोनशकावरण पूणस पायस असिे, परंि  
प्राकलािा बाहेरील अनधक दाट भाग काही पदाथस आि िाऊ देिो िर आिील काही पदाथस बाहेर 
िाण्यास प्रनिबधं करिो. 

 
semipermeable membrane अधपपायप पटल 

वरप्रमाणे बाह्यप्राकलािा भाग सकवा ित्सम द सरा पाप द्रा. 
 
semiterete अधपशूलाकृणि 

लाबं, अधसगोल, व टोकाकडे निम ळिे असलेल्या काठीप्रमाणे (देठ, खोड, फळ, इ.); उदा. 
िाडाच्या सकवा केळीच्या पािािा देठ. 

 
senescence जीिपिा 

वयोमाि वाढि गेल्यािे िीवद्रव्याला आलेली कमिोरी. 
 
sensation संवेदना 

िेिकाला (पे्ररकाला) प्रनिसाद. 
 
sensibility (irritability) संवेदनशीलिा; संवदेनाक्षमिा; 

िेििेला (उते्तििाला) प्रनिसाद देण्यािी क्षमिा. 
 
sensitive संवेदनाक्षम; संवेदी 

प्रनिसाद देणारे (उदा. लािाळूिे पाि). 
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sensory संवेदी 
िेििाग्रहण करूि प्रनिसाद देणारे; केस कोनशका, इ. उदा. काही कीटकभक्षक विस्पिींच्या 
पािावरिे केस (उदा. डायोनिया). काही वलेींच्या िणाव्यािंी (प्रिािािंी) सकवा खोडािंी टोके. 

 
sepal संदल 

फ लाच्या देठावर असलेल्या व फ लािील दलाचं्या िार मंडलािील पनहल्या (संविस) मंडलािा 
एक भाग; पहा calyx. 

 
sepalody संदलीभवन 

इिर प ष्ट्पदलािें संदलािं रूपािंर. 
 
sepaloid संदलाभ; संदलसम 

संदलासारखे (बह धा नहरव ेव आकारािे लहाि निम ळत्या पािासारखे); उदा नहरव्या िाफ्याच्या 
सकवा नसिाफळाच्या फ लािील पाकळ्या. 

 
separate flower स्विंि (एकललगी) फूल 

पहा diclinous. 
 
separating layer अपाच्छेदक स्िि 

नवभािक (नवमोिक) थर; पहा abscission. 
 
septal पट— 

पडद्यािे; पडद्यासंबधंी; (उपसगाप्रमाणे ही संज्ञा वापरिाि; उदा. पट–मध प्रसपड) 
 
septate सपट; पटयुक्त्ि; पटमय 

लहाि पडदा (पडदे) असलेला (उदा. सकिप ट; बीि क,भेंड, फळे इ.) 
 
septicidal पटणभदुि 

फळािींल पडद्याचं्या संनधरेषेवर िडकण्यािा प्रकार. उदा. पोपटवले; सापसंद, इ. येथे फळािी 
शकले नबयासंह स्विंत्र होिाि. 

 
septifragal पटभंगुि 

फळािील पडदे कें द्रापासूि ि टूि निघण्यािा प्रकार. यामध्ये पटनभद र व प टकनभद र या दोन्हीपैकी 
एक प्रकारही आढळिो. उदा. धोत्रा; िूण; येथे फळािी शकले नबयानंशवाय अलग होिाि; पहा 
loculicidal. 

 
septum पट; पडदा 

दोि सकवा अनधक भागाि नवभागणी करणारा कोनशकािंा (ऊिक) थर; पहा diaphragm; 
replum. 



 अनुक्रमणिका 

seriate श्रेिीबि 

अिेक रागंा असलेले; उदा. पािािंी माडंणी. 
 
series क्रम; श्रेिी 

(१) सवाि कमी मूल्य असलेल्यापासूि िे ओळीिे (नियनमिपणे) सवाि अनधक मूल्य 
असलेल्यापयंििी एक माला (रागं); (२) वगीकरणाि नभन्न अथािे वापरलेले एकक; बह धा 
उपवगाच्या खालच्या दिािे. 

 
serial order क्रमाकं 

क्रमाि असलेल्या स्थािाप्रमाणे. 
 
serotinal (serotinous) णवलंणबि; शािद, शिद– 

फार उनशरा बिलेले (ऋिूच्या सकवा वषाच्या शवेटी). 
 
serrate दंिुि; दािेिी 

टोकाकडे वळलेले टोकदार दािे असलेली (कडा); उदा. ि ळस; िास्वदं; सालई (Boswellia 
serrata Roxb.). 

 
serrulate लघुदंिुि 

फार बारीक दािे असलेली नकिार (कडा). 
 
sessile अवृंि 

नबिदेठािे सकवा निकटूि असलेले (पाि सकवा फूल). 
 
set गट; संच 

क लािंा, वशंािंा, सकवा गणािंा एक गट. 
 
seta दंड; िोम 

शवेाळी विस्पिींि आढळणाऱ्या बीि कधारीच्या िीि भागापंैकी (पद, दंड बीि काशय) एक बह धा 
लाबं दाडं्यासारखा भाग; गविाचं्या ि सावरील टोकदार केस (रोम); पहा awn. 

 
setaceous (setose) िोमश; िोणमल 

िाठर केस असलेला (पृष्ठभाग). 
 
setiform िोमसम; िोमाभ 

िाठर लहाि केसासारखे. 
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sex ललग; ललगभेद 

विस्पिींिील (सकवा प्राण्यािंील) िर– व स्त्री–नवषयक भेद सकवा काये अथवा िद नवषयक 
संरििा. 

 
sex cell ललगकोणशका 

िर सकवा स्त्री यापकैी एकािे कायस करणारी कोनशका (प्रिोत्पादक घटक; गंि क). 
 
sex chromosome ललगसूि 

शरीरािील कोनशकािं सकवा सलगकोनशकेि (गंि काि) आढळणारे व नवनशि सलगाबद्दल िबाबदार 
असलेले रंगसूत्र; काही प्राण्यािं, मि ष्ट्याि व काही शवेाळीि आनण काही फ लझाडामंध्ये अशा 
प्रकारिे रंगसूत्रभेद (एक्त्स व वाय) आढळिाि िर इिर नकत्येकािं असा भेद िसूि सलगयतं्रणा 
बरीि ग ंिाग िंीिी असिे; कधी वाय ऐविी रंगसूत्रािा अभाव आढळिो (एक्त्स व ओ). पहा X– 
chromosome; Y –chromosome. 

 
sex-determination ललगणनणश्चिी; ललगणनिपय 

संििीि िर अथवा मादी (हे फरक ज्या सिीवािं स्पि असिील िेथे) व्यक्त्त्ती िन्मास यावी ही 
बाब िरगंि के व स्त्री-गंि के याचं्या संयोगािे वळेी (उदा. मि ष्ट्ये) सकवा ित्पूवी सलगसूत्राम ळे 
ठरण्यािी प्रनक्रया अथवा इिर प्रकारच्या सलगयंत्रणेिील िरि दीि सार ठरण्यािी घटिा; फारि 
थोड्या उच्च विस्पिींि िर व मादी असा बीि कधारी नपढीिा प्रकार आढळिो;खालच्या दिाच्या 
विस्पिीि लघ -व ग रु-बीि कापासूि दोि प्रकारिी गंि कधारी नपढी (शरीर) बििे; िेथे 
सलगनिनििी बीि कोत्पादिािे वळेी होिे; िसेि वरच्या दिाच्या विस्पिीि परागकण आनण 
गभसकोनशकािील अंद क वगैरे कोनशका बििाि त्यावळेी होिे. पहा spore; gamete; 
gametophyte. 

 
sex-differentiation ललगप्रभेदन 

िर व मादी असा भेद व्यक्त्त्ती, अवयव, प्रिोत्पादक कोनशका इत्यादींि नदसूि येण्यािा प्रकार. 
विस्पिींि नभन्न वगाि हे प्रभेदि नभन्न प्रमाणावर आढळिे. 

 
sex-linkage ललग-सहलग्निा 

विस्पिी व प्राणी याचं्या नभन्न िािींि आढळणारी काही लक्षणे िर सकवा मादी याचं्या नवनशि 
रंगसूत्राशी संबनंधि असण्यािा प्रकार; याम ळे अि हरण (एका नपढीिूि द सऱ्या नपढीि) गंि कािील 
सलगसूत्रावरील िि कािफे होि असाव.े 

 
sex-ratio ललगप्रमाि 

लोकसंख्येिील स्त्री–प रुषािें परस्पराशंी प्रमाण हे प्रत्येक शभंर नस्त्रयािंा नकिी प रुषािंी संख्या 
पडिे यावरूि काढले िािे. प्राथनमक ग णोत्तर रंद कोत्पत्तीिंिर, नििीयक ग णोत्तर िन्मािंिर व 
िृिीयक ग णोत्तर पूणस वाढीिंिर काढिाि, कारण त्याम ळे काही उद् बोधक निष्ट्कषस काढिा येिाि. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

sex–reversal ललगणवपयपय; ललगबदल 

काही िैसर्मगक घटिेम ळे व्यक्त्त्तीच्या नवद्यमाि सलगलक्षणािं बदल घडूि येण्यािा प्रकार; याम ळे 
िरािे रूपािंर मादीि सकवा त्या उलट होिे. प्राण्यािं कधी कधी पण विस्पिीि फार क्वनिि ही 
घटिा आढळिे. 

 
sexual dimorphism लैं णगक णिरूपिा 

नभन्न सलगाप्रमाणे बाह्यलक्षणािंील फरक असणे. 
 
sexual generation लैं णगक णपढी; गंिुकधािी 

पहा. gametophyte 
 
sexual organ लैं णगक अवयव; जननेंणद्रय 

फक्त्त्त लैं नगक प्रनक्रयेशीि सबंंध येणारे अवयव; उदा. रेि काशय, अंद ककलश इ. 
 
sexual reproduction लैं णगक जनन 

ससलग प्रिोत्पादि; सलगभेद दशसनवणाऱ्या व रंगसूत्रािा एक गट असणाऱ्या (एकग नणि) 
कोनशकाच्या (गंि काचं्या) मीलिापासूि घडूि येणारी सिंिीिी निर्ममिी; पहा. haploid. 

 
sexual system लैं णगक पिणि 

कालस  नलनियस या स्वीनडश शास्त्रज्ञािंी बिवलेली, विस्पिीिील लैं नगक अवयवािंी (प ं–केसर व 
स्त्रीकेसर) संख्या व त्यािें स्थाि यावर आधारलेली कृनत्रम वगीकरण व्यवस्था. 

 
shade–leaf (ombrophile) छायापिप 

नियनंत्रि प्रकाशाशी समरस होणाऱ्या (अि कूनलि) संरििेिे पाि. 
 
shade–plant छायापादप 

छायेि िागंली वाढू शकणारी व िेथील पनरन्स्थिीशी समरस झालेली विस्पिी; उदा. िेिे. 
 
shade–loving छायाणप्रय 

छाया पसंि करणारे अथवा छायेिि आढळणारे (झाड). 
 
shade–tree छायी वृक्ष 

छाया (सावली) देणारा वृक्ष. 
 
sheath आविि 

िळीसारखा सकवा ित्सम लपेटणारा भाग सकवा अवयव; उदा. गविाच्या पािािा िळभाग; केळ, 
कदसळ यािें देठ. 
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bundle– sheath वृंदाविि 

वाहक वृदंाभोविी असलेला ऊिकािंा मयादक थर; पहा vascular bundle. 
 
sheathing आविक 

द सऱ्या अवयवाभोविी वढूेि राहणारा भाग; उदा. कदसळ, केळ, याचं्या देठािा िळभाग. 
 
shell कवच; किवंटी 

१) अश्मगभी फळािील (उदा. िारळ, अक्रोड, आंबा, इ.) आठळीिे कठीण आवरण; २) श ष्ट्क, ि 
िडकणारे, एकबीिी, कठीण फळािे बाह्य आवरण; उदा. कािू, ओक (विूंफल). 

 
shield-shaped ढालाकृणि 

(१) ढालेच्या आकारािे (पाि); उदा. शवैकािंील म क्त्त्त धािीफल; कारेसी (काडं शरीनरका) 
क लािील विस्पिींि आढळणारी रेि काशयाशी संबनंधि ढाल कोनशका; (२) शकूंिील खवल्यािें 
बाहेरिे समिि भ सि टोक; इ. 

 
shoot प्रिोह; धुमािा 

सवससाधारणिः विस्पिीिा िनमिीवर वाढणारा खोड, पािे, फ ले इत्यादींिी य क्त्त्त असा भाग; 
याउलट िनमिीि वाढणारा भाग– मूळ ही व्याख्या सापवाद असूिही वरील संज्ञा िशाि 
वापरिाि. फक्त्त्त फ लाला ‘प िरुत्पादक प्ररोह’ असे म्हणिाि, कारण त्यामध्ये अक्ष व प ष्ट्पदले 
असिाि. 

 
vegetative shoot शाकप्रिोह 

फक्त्त्त खोड व पािे यािंी बिलेला भाग. 
 
short-day-plant लघुणदन-पादप 

बारा िासापेक्षा लहाि नदवस असिािाि फ लणारी विस्पिी. 
 
shrub कु्षप; झुडूप 

वृक्षापेक्षा लहाि, अिेक वष े िगणारी, काष्ठय क्त्त्त विस्पिी; याला िनमिीच्या पािळीपासूिि 
अिेक फादं्या येिाि; उदा. घाणेरी, कण्हेर, ग लाब, संकेश्वर, नििी कंनदल. 

 
shrub land कु्षपवन 

झ डपाचं्या आकाराच्या (व प्रकाराच्या) विस्पिींिा िैसर्मगक सम दाय. 
 
shrublet कु्षपक 

झ डपापेक्षा लहाि परंि  इिर लक्षणािं त्यासारखीि विस्पिी; उदा. सदाफ ली. 
 
sieve–area चालनी के्षि 

लाबंट कोनशकेिील उभ्या सभिीवर असलेला नछद्रय क्त्त्त मयानदि भाग. 
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sieve–cell चालनी कोणशका 
िाळणीसारखे आडपडदे असलला िळीसारखा घटक; अिेक विस्पिींि यािे कायस अन्नरसािी िे-
आण करण्यािे असिे. 

 
sieve element चालनी घटक 

िाळणी घटक; िाळणी असलेली कोनशका सकवा िळी. 
 
sieve plate चालनी पट्टाका; चाळि; चालनी णबम्ब 

िाळणी असलेल्या लाबंट कोनशकेिील सकवा िनलकेिील भोके पडलेला आडवा पडदा; या 
भोकािूंि िीवद्रव्यािे धागे िािाि. कधी कधी हा पडदा बािूच्या सभिीवरही असिो; अिेक 
िाळण्यािंी संय क्त्त्त पट्नटका असिे; पहा phloem. 

 
sieve tube चालनी-नणलका; चाळि नळी 

अिेक िाळण–कोनशका ि ळूि बिलेली सलग िळी. मात्र यामंध्ये आडव्या पडद्यावर सकवा बािूस 
आरपार भोके असिाि. 

 
sigmoid णसग्माभ 

s या इंग्रिी अक्षराप्रमाणे. 
 
silage मुिघास 

उंि कप्प्याि बंनदस्ि ठेविू व नविंिि (काहीसे क िविू) घडविू आणलेले गवि (वैरण); म रलेले 
गवि. 

 
silica णसकिा, िेिी, वालुका; वाळू 

खडकािा भ गा. 
 
silicification णसकिाधान; वालुकाधान 

कोनशकावरणाि बारीक रेिीिे कण िाऊि बसण्यािी प्रनक्रया; उदा. गविािंी पािी, करंडक 
विस्पिींिे कोनशकावरण. 

 
silicula (silicle) सािपपक 

लहाि साषसप फळ; उदा. कँनडटफ्ट; कॅप्सेला. 
 
siliqua (silique) सािपप 

दोि सकिदलापासूि बिलेले, श ष्ट्क, अिेकबीिी, दोन्ही नशवणीवर िडकणारे व मध्ये असलेल्या 
खोट्या (छद्मपट) पडद्यावर नबया राखूि ठेवणारे फळ; फळािी शकले (ि कडे) खालूि वर ि टि 
िािाि; उदा. मोहरी, कोबी, इ. 
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silva (sylva) वृक्षविपन; वृक्षज्ञान 

एखाद्या स्थािािील (निल्हा) वृक्षािंी मानहिी. 
 
silvery रुपेिी; चंदेिी 

िादंीसारखे िकिकीि. उदा. आबंग ळाच्या पािािंी खालिी बािू. 
 
silvestris वन्य 

विाि वाढणारे; उदा. सशदी (Phoenix silvesiris Roxb.). 
 
silviculture वनवृक्षणवज्ञान 

विाि वाढणाऱ्या वृक्षासबंंधीिी सवस मानहिी. 
 
similarity साधम्यप; साम्य 

सारखेपणा. 
 
simple साधे 

 
simple fruit साधे फळ 

एका सकिप टापासूि बिलेले फळ; आंबा, पेरू. 
 
simple inflorescence साधा पुष्ट्पबंध 

एकाि अक्षावर आलेल्या फ लािंा घोस; उदा. मंिरी, कनणश, इ; क्वनिि एकि फूल असलेला 
अक्ष. 

 
simple leaf साधे पान 

म ख्य देठाला (असल्यास) िोडूि असलेला पािाच्या पात्यािा एक भाग असलेले पाि; उदा आंबा, 
वड, सपपळ. 

 
simple pistil साधे लकजमंडल 

एका सकिदलािे बिलेले सकिमंडळ; उदा. वाटाणा, घेवडा, इ. 
 
simple sorus साधा बीजुककोशपंुज 

सवसि बीि ककोश एकाि वळेी पक्व होणारा समूह; पहा gradate sorus; mixed sorus. 
 
simple stem साधे खोड 

शाखा िसलेले खोड; उदा. िारळ, स पारी, इ. 
 
simplex एकघटक 

पहा duplex. 
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single flower एकेिी फूल 

पाकळ्यािें एकि वि सळ असलेले फूल; उदा. काकडी, भोपळा, पाढंरा िाफा. 
 
sinistral (sinistrose; left-handed) वामाविप; डाव े

पहा anticlockwise. 
 
sinuate (sinuous) निोन्नि 

खोलवर खंड पडलेली नकिार (पािािी कडा); उदा. ओक. 
 
sinus (१) कोटि; णववि (२) फट 

(१) दोि खंडािील खोलगट भाग; उदा; डेन्स्मड शवैलाच्या कोनशकेच्या दोि अधामधील भाग. 
(२) पािाच्या दोि खंडामधला रंुद फटीसारखा भाग. 

 
siphon णननाल 

अक्षािील कें द्राभोविी असलेली लाबंट िनलका; उदा. पॉनलसायफोनिया (लाल शवैले). 
 
siphonaceous णननाली 

िनलकाकार शवैलासंबधंी; उदा. व्हाउिेनरया. 
 
siphonogam णननालयुणिक पादप 

परागिनलकेिारा फलि होणारी विस्पिी. 
 
siphonogamous णननालयुणिक 

नििालय नि असणारी (विस्पिी). 
 
siphonogamy णननालयुणि 

परागिनलकेिारा घडूि येणारे फलि; उदा. बह िेक सवस बीिी विस्पिी. 
 
siphonostele नणलकािंभ 

िळीसारखी मध्यविी वाहक घटकािंी (ऊिकािंी) संरििा; यामध्ये भेंडाभोविी प्रकाष्ठ व त्यािंिर 
पनरकाष्ठ असिे; कधी प्रकाष्ठाच्या दोन्ही बािूस पनरकाष्ठ असिे; उदा. ऑस्म ंडा; ॲनडअँटम; पहा 
amphiphloic; ectophloic. 

 
sleep–movement णनशानुकंुचनी णक्रया 

प्रकाशाच्या मोठ्या बदलाम ळे घडूि येणारी हालिाल; उदा. अिेक सशबी विस्पिी; पहा 
Leguminosae. 

 
slide, glass– काचपट्टी 

सूक्ष्मदशसकािूंि निरीक्षण करण्याकनरिा वापरलेली कािेिी आयिाकार पट्टी. 
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sliding growth (gliding growth) सपपिवृणि 

वाढ िालू असिािा एका कोनशकेच्या आवरणािा शिेारच्या आवरणाशी संबधं ि टूि िी द सऱ्यावर 
घसरूि िवीि आवरणाशी सपंकस  साधण्यािा प्रकार. 

 
slime– fungus श्लेष्ट्मकवक 

पहा Myxomycetes, Mycetozoa. 
 
sling-mechanism गोफि– यिंिा 

फळ सकवा बी याशंी संबनंधि अशा स्फोटक यंत्रणेम ळे नबया दूरवर फेकल्या िाण्यािी अंिगसि 
योििा; यामध्ये फळाच्या सकवा नबयाच्या एखाद्या भागािील अनिस्फीििा सकवा काही भागािी 
वाढिी रुक्षिा कारणीभिू होिाि. उदा. काटेरी इदं्रायण व िेरडा यािंी फळे पूणस नपकली असिा 
स्फीििा वाढीम ळे िडकूि नबया बाहेर फेकिाि; एरंड, गेवा व भाडं यािंी फळे श ष्ट्किेच्या नवनशि 
सबदूप्रि पोिल्यावर िडकिाि व फलाशं सकवा नबया अलग होऊि दूरवर पडिाि; अशा बाबिीि 
गलोल सकवा गोफण ह्या साधिािंी फेकल्या िाणाऱ्या खड्याशंी साम्य नदसिे. अशा फळािंा 
“गोफण– फळे” (sling– fruits) म्हणिाि. 

 
slip मुनवा; अधश्चि; फुटवा 

खोडाच्या िळापासूि निघालेला व लागणीकनरिा प िः उपयोगाि आणला िाणारा प्ररोह (शाखा). 
 
smooth गुळगुळीि 

पहा glabrous 
 
smut (disease) कािंी; काजळी (िोग) 

उन्स्टलॅगो कवकामं ळे अिेक नपकावंर (मका, बाली, ओट, िोंधळा, गहू, उस, इ.) रोग होऊि 
फळाि काळ्या बीि कािें उत्पादि होिे व नपकािा िाश होिो म्हणिू त्या अथािी िाव े पडली 
आहेि. 

 
snail-pollination शंबूक-पिागि 

गोगलगाय सकवा ित्सम प्राण्याकंडूि पराग िेण्यािी व िे सकिल्कावर टाकण्यािी घटिा. 
 
sociability समाजणप्रयिा 

नभन्न प्रकारिे व नभन्न दिािे सम दाय करूि राहण्यािी प्रवृिी; पनरन्स्थनिनवज्ञािाि पादप– 
सम दायािील एखाद्या िािीिील अिेक व्यक्त्िींिे परस्परसंबंध काय आहेि, हे दशसनवणारी सजं्ञा. 

 
social समाजणप्रय; संगणिणप्रय 

१) एकाि िािीच्या व मोठ्या िागेवर निसगसिः एकत्र वाढणाऱ्या अिेक विस्पिी; उदा. टाकळा. 
२) विश्रीिे वैनशष्ट्ट्य दशसनवणारी प्रभावी विस्पिी; उदा. साग-विािील साग. 
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social flowers संगणिणप्रय फुले 

गेंदासारख्या स्िबक फ लोऱ्यािील (उदा. सूयसफूल क लािील) अिेक प ष्ट्पके. पहा Compositae. 
 
society संहणि; समाज  

संगनि (association) व संघाि (consociation) या विस्पनि-सम दायाि गौण मािलेल्या 
व्यक्त्िींिा छोटा उपसम दाय; यािील एखादी व्यक्त्त्ती प्रधाि (प्रभावी) व इिर त्यापेक्षा गौण 
असिाि; परंि  ही प्रधाि व्यक्त्त्ती संगनि व संघाि यािील प्रधािाहूि नभन्न असिे; म्हणूि संहनि 
“प्राधान्यािील प्राधान्य (dominance within a dominance)” माििाि. उदा. पळस-संघािाि 
रुई व निच्या सभोवारिी लहाि रोपटी यािंी संहनि आढळिे; मोठ्या संघािाि पळस प्रधाि 
असिो; संहिीि रुई प्रधाि असिे. 

 
aspect- society– स्वरूप–संहणि 

नवनशि ऋि मािाम ळे घडूि येणाऱ्या मोहरािे (प ष्ट्पनवकसिाम ळे) सकवा िवीि पालवीम ळे अनधक 
ठळकपणे नदसूि येणारी गौण विस्पिींिी संहनि. 

 
stratum-society– स्िि-संहणि 

नवनशि थरािि आढळूि येणारी गौण विस्पिींिी संहनि. 
 
sociological, plant– पादपसमाजशास्त्रीय 

विस्पिींच्या सम दायासंबधंीच्या शास्त्रासंबधंी अगर त्या शास्त्राि अिंभूसि होणारे. 
 
sociology, Plant– (Phytosociology) पादपसमाजशास्त्र 

विस्पिींच्या िैसर्मगक सम दायािें स्थाि, त्यािंा उगम नवकास, संरििा, वगीकरण, भौगोनलक 
वाटणी (नविरण) इत्यादींिी पनरन्स्थनिसापेक्ष मानहिी; पहा Synecology. 

 
soft bast मृदु पणिकाष्ठ 

िालि–िनलका व निकटविी मृदूिक. 
 
soil मृदा; जमीन; मािी; भूमी 

पृर्थवीवर पसरलेला व निसगसिः कमी िास्ि होणारा लहाि मोठ्या कणािंा थर; यामध्ये बारीक 
रेिीिे कण, िैव पदाथािे कण, पाणी व त्याि नवरघळलेली खनििे व काही सूक्ष्मिीव (सूक्ष्मिंिू, 
कवक, इ.) कमी अनधक प्रमाणाि असूि या नभन्न घटकाचं्या प्रमाणावर िनमिीिे ग णधमस व नभन्न 
प्रकार ओळखले िािाि व त्याि सार नभन्न संज्ञा वापरिाि; उदा. शिेिमीि, माळिमीि, 
पोयट्यािी िमीि, खार िमीि, रेिाड िमीि, दग्धभमूी, खडकाळ िमीि, इत्यादी. 

 
soil–aeration मृदावािन 

िनमिीि हवा (वायू) खेळिी राहील अशी प्रनक्रया; उदा. नििरा करणे, िागंरणे, क ळनवणे, इ. 
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soil–borne मृदावाणहि; मृदोद्भवी 
िनमिीिूि संपकस  साधूि िवीि विस्पिीमध्ये (आश्रयाि) प्रवशे करणारे (रोग बीि). 

 
soil–concentration भूसंहणि, मृदासंहणि 

िनमिीिील पाण्याि असलेल्या लवणािें प्रमाण. 
 
soil–conservation भूसंिक्षि; मृदासंधािि. 

शिेिनमिीिील अथवा कोणत्याही नपकाऊ िनमिीिील महत्त्वािे घटक िाश पाविू (सकवा ध पूि) 
िी निकस होऊ िये व लागवडीस योग्य राहावी म्हणिू केली िाणारी संरक्षणात्मक प्रनक्रया अथवा 
योििा; उदा. बाधं घालणे, नििरा करणे, इ. 

 
soil–dwelling भूवासी 

िनमिीि नित्य राहणारे (उदा. कवक, सूक्ष्मिंिू, काही प्राणी इ.). 
 
soil–evaporation मृदा– बाष्ट्पन 

िनमिीिील पाण्यािी वाफ होऊि िाणे. 
 
soil–factors भूघटक 

विस्पिींच्या िीविाच्या दृिीिे महत्त्वािे व िनमिीशी संबनंधि घटक; उदा. पाणी, लवणे, 
िापमाि, प्राणी, क िकट पदाथस, हवा व िनमिीच्या नभन्न घटकाचं्या कणािें आकार व आकारमाि 
इ. 

 
soilless culture मृद् हीन कृणि; जलकृणि 

पहा hydroponics. 
 
soil reclamation भूणम- उिाि 

न्स्थर िसलेली व लागवडीस अयोग्य िमीि स धारूि नपकाऊ करण्यािी प्रनक्रया. 
 
soil–solution भूणम– णवद्रव 

िनमिीिील पोकळ्याि असलेले व नवरघळलेली खनििे असलेले भनूमिल. 
 
soil–stabilization भूणम– स्स्र्िीकिि (स्स्र्िि) 

मािी वाहूि िाऊ िये सकवा वायूम ळे नििे स्थलािंर होऊ िये म्हणूि निला न्स्थर करण्यािी 
प्रनक्रया. 

 
soil–temperature भूिापमान; मृदािापन 

 िनमिीिील नवनशि खोलीवरिे िपमाि (उष्ट्णिेिे प्रमाण). 
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soil water–भूजल 

िनमिीिील पोकळ्या भरूि रानहलेले व मािीच्या कणािंी धरूि ठेवलेले पाणी. 
 

Solanaceae धोििा (धोिा) कुल; सोलॅनेसी 
वागें (वृिंाक), बटाटा, टोमटॅो, नमरिी, धोिरा, िंबाखू, अश्वगंध, सरगणी, इत्यादी विस्पिींिे 
क ल; यािा अंिभाव बसेींच्या पद्धिीि पोलेमोनिएलीझ गणाि व हनिन्सि याचं्या मिे धोिरा गणाि 
(सोलॅिेलीझमध्ये) केला िािो. प्रम ख लक्षणे : धोिरा क लािील विस्पिी ओषधीय सकवा झ डपे 
असूि पािे साधी व एकाआड एक, फ ले नियनमि, अरसमात्र, निसलगी आनण पंिभागी; संविस बह धा 
दीर्घस्थायी सकवा सहवर्मधष्ट्ण ; प ष्ट्पम क ट ि ळलेल्या पाकळ्यािंा; केसरदले पाि आनण पाकळ्यास 
िळाशी निकटलेली; ऊध्वसस्थ, दोि सकिदलािंा सकिप ट आनण फळ मृदू सकवा श ष्ट्क (बोंड) 
असिे; या क लाला ‘वृतं्ताक क ल’ असेही म्हणिाि कारण वृतं्ताक (वागें) ज्या वशंाि घािले आहे 
िो वशं (सोलॅिम) प्रम ख आहे. 

 
solenostele खंणडि िंभ 

प्रकाष्ठाच्या आिील व बाहेरील बािूस पनरकाष्ठ असूि पणसनववराम ळे अखंडपणा िाहीसा झालेले 
रंभ; उदा. िेिे; मार्मसनलयािे मूलझोड. 

 
solitary एकाकी 

एकटे (उदा. फूल); उदा. झेनफर नलली; कमळ. 
 
solitary gregarious एकाकी साणंघक 

एकाि िािीच्या अिेक विस्पिींिा एक झ बका (समूह). 
 
soluble द्राव्य; णवद्राव्य 

पाणी सकवा ित्सम द्रवाि (पािळ माध्यमाि) नवरघळणारा (त्याशी एकरूप होणारा) घि पदाथस; 
िी प्रनक्रया सपंल्यावर बििो िो त्या घि पदाथािा द्राव (solution) अथवा नवद्रव, द्रावण, नवलयि 
इ. 

 
solvency द्रावकिा 

नवरघळण्यािे प्रमाण. 
 
solvent द्रावक; णवद्रावक 

घि पदाथाला नवरघळूि त्याशी एकरूप होणारा द्रव पदाथस; उदा. पाणी, मद्याकस , ईथर इ. 
 
somatic काणयक; स्र्ािव 

शरीरासंबधंी; शरीरािील. 
 
somatic cell स्र्ािुक; काय–कोणशका; काणयक पेशी 

शरीरािील शाकीय (प्रिोत्पादक िसलेली) कोनशका. 
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somatoplasm स्र्ािुकल 

वाइझमाि या शास्त्रज्ञाचं्या मिाप्रमाणे सिीवाचं्या शरीराच्या दोि घटकापंकैी प्रिोत्पादिाशी संबधं 
िसलेला िीवद्रव्यरूप भाग; नपढ्ाि नपढ्ा वाटिाल करीि हा राहाि िाही; िो मत्यस आहे परंि  
द सरा भाग (गंि कल) प्रिोत्पादक असल्यािे भावी नपढीिा स्थाि कल व गंि कल (germ– 
plasm) निमाण करिो; म्हणिे गंि कल अमर व नपढ्ाि नपढ्ा सिि राहणारा आहे. गंि कलाच्या 
या साित्याच्या संकल्पिेला त्यािंी त्यावळेी नसद्धािंािा दिा नदला होिा; त्याि सार स्वसंपानदि 
लक्षणािें अि हरण होि िाही असा त्यािंा अनभप्राय होिा व त्याि बरेिसे िर्थय आहे. पहा germ–
plasm. 

 
sordid मणलन 

मळकट नदसणारा भाग (उदा. नबयावरील केसािंा झ बका; नपच्छसंदले). 
 
soredium प्रजनी 

शवैाक (धोंडफूल) विस्पिीि आढळणाऱ्या व अिेक कवकिंिंूिी वढेलेल्या एक अथवा अिेक 
शवैल कोनशका; यािंा िूिि धोंडफ ले निर्ममण्याकनरिा उपयोग होिो. 

 
sorophore बीजुकपंुजधि 

बीि ककोशािें अिेक प िं धारण करणारा श्लेष्ट्मल धागा; उदा. मार्मसनलया (िलिेिा). 
 
sorosis फलपंुज 

कनणश फ लोऱ्याच्या अिेक फ लापंासूि बिलेल्या अिेक फळािें एकि संय क्त्त्त फळ; बह धा हे 
मासंल असूि फ लोऱ्यािा अक्ष व फ लािें इिर भाग फळाि समानवि होिाि; उदा. फणस, अििस, 
बारिोंडी, ि िू, केवडा, इ. 

 
sorus बीजुककोशपंुज 

अिेक बीि ककोश एकाि स्थािापासूि (बीिकाधािी) निर्ममल्यािे बिलेला समूह; उदा. िेिे. 
पहा sporangium, placenta. 

 
spadix स्रू्लकणिश 

िाडिूड सकवा मासंल दाडंा (प ष्ट्पबधंाक्ष) असलेला फ लोरा (कनणश). उदा. अळू, स रण, िारळ 
इ. 

 
sparse णवखुिलेले 

(sparsiflorus=नवख रलेली फ ले असलेले फ लझाड; उदा. Croton sparsiflorous Morong). 
 
spathe महाछद 

स्थूलकनणशाला संरक्षण देणारा मोठा पािासारखा अवयव (छद). 
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spathulate चमसाकृणि 

आयि व टोकास रंुद व सपाट आनण िळाशी अरंुद होि गेलेल्या कलथा सकवा िमच्याप्रमाणे 
आकारािे; (उदा. पाि, पाकळी सकवा ित्सम अवयव). 

 
special creation, doctrine of णवशेि जनन णसिािं 

सध्या अन्स्ित्वाि असलेले सवस सिीव आहेि िसेि पूवी एकदाि परमेश्वरािे निमाण केले असूि 
त्यािं काही बदल झालेले िाहीि असा ि िा परंि  आिा प राव्याभावी ि मािला िाणारा नसद्धािं. 
पहा organic evolution. 

 
species जािी 

विस्पिींच्या (सकवा प्राण्याचं्या) वगीकरणािील सवाि लहाि एकक. एका िािीिील सवस 
व्यक्त्िींिी नवनशि लक्षणे सारखी व निनिि असिाि; उदा. आंबा, िास्वदं, कण्हेर, इत्यादी 
विस्पिी आनण मािंर, क त्रा, कावळा इत्यादी प्राणी यािंा िािी म्हणिाि. यापंैकी अिेकािं प्रकार 
असल्यािे आढळिे. 

 
indifferent species उदासीन जािी 
अिेक नवनवध प्रकारच्या पादपसम दायाि आढळणारी िािी; पहा fidelity. 

 
physiologic species णक्रयावैज्ञाणनक जािी 
एका िािीच्या परंि  नक्रयानवज्ञािाच्या दृिीिे फरक दशसनवणाऱ्या व्यक्त्त्तीिे लहाि गट अथवा 
एकक. 

 
specific जाणिणवणशष्ट; जािीय 

िािीसंबंधी; नवशषेत्व असलेली (लक्षण). 
 
specific character जाणिणवणशष्ट गुि 

एखाद्या िािीि आढळणारा नवशषे प्रकारिा ग ण सकवा दोष; उदा. स गधंी सकवा द गधंी फ ले. 
 
specific epithet जाणि-गुिनाम 

पहा epithet. 
 
specific name जाणिवाचक नाव 

विस्पिींच्या (सकवा प्राण्याचं्या) द हेरी िामािील बह धा नवशषेत्व दशसनवणारा भाग; पनहला भाग 
वशंिामनिदेशक व द सरा नवशषेत्व निदेशक (नवनिदेशक) असिो. उदा. लंबपणी (longifolia), 
नवस्िृिपणी (latifolia), काटेरी (spinose); काटेमाठ (Amarantus spinosus L.). 

 
specimen नमुना; प्रादशप 

अभ्यासाकनरिा घेिलेली विस्पिी (सकवा प्राणी) सकवा नििा भाग (छेद). 
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sperm– cell पंु–गंिुक 

प्रिोत्पादक व बह धा नक्रयाशील, सूक्ष्म िर-(प -ं)कोनशका; रेि क. 
 
sperm–nucleus िेिुक प्रकल; पंु–प्रकल 

रेि कािील प्रकल; परागिनलकेिील सकवा ित्सम अवयवािंील िर–गंि काप्रमाणे नक्रयाशील 
होणारा म्हणिेि अंद काशी (स्त्री-गंि काशी) सयंोग पावणारा प्रकल. पहा nucleus. 

 
Spermaphyta बीजी वनस्पणि णवभाग 

पहा Phanerogamae. 
 
sperimatangium (antheridium) अचि िेिुकाशय 

एकि अिर रेि क निमाण करणारी कोनशका. 
 
spermatium अचि िेिुक 

स्विंत्रपणे हालिाल ि करणारे प –ंगंि क; उदा. लाल शवैले; धािीकवक (िाबंेरा). 
 
spermatid िेिुक-जनक 

रेि कोत्पादि करणारी कोनशका. 
 
spermatocyst िेिुकाशय-जनक 

रेि काशये निर्ममणारी कोनशका; उदा. शवेाळी. 
 
spermatogenesis िेिुकजनन 

प –ंगंि के निमाण करण्यािी प्रनक्रया. 
 
Spermatophyta बीजी वनस्पणि णवभाग 

पहा Phamerogamae. 
 
spermatozoid िेिुक 

हालिाल करणारे (पोहणारे) सकेसल प –ंगंि क. उदा. शवेाळ, िेिे, इ. 
 
spermogonium (spermogone) पणलघ 

अिर रेि कािंी निर्ममिी करणारा पेल्यासारखा अवयव; उदा. धािीकवक; पहा pycnium. 
 
sphaeraphide स्फणटकपंुज 

अिेक स्फनटकािंा गोलाकार प ंिका; हे स्फनटक कॅन्ल्शयमच्या ऑक्त्झलेॅट व काबोिेटिे असिाि. 
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sphaeroid गोलाकाि 

िेंडूसारखे; वाटोळ्या घि वस्िूप्रमाणे; उदा. बाभळू, लािाळू सकवा कदंब याचं्या गोल गेंदासारखे 
(स्िबकाप्रमाणे). 

 
spicate कणिशाभ 

कणसासारखे उदा. वाखेरी (Wagatea spicata Daiz). 
 
spike कणिश 

लाबंट अक्षावर नबिदेठािी फ ले असलेला अक ं नठि फ लोरा (अक ं नठि फ लोऱ्यािा एक प्रकार); 
उदा. आघाडा, काटेमाठ, निनशगंध इ. (२) प्ररोहाच्या (फादंीच्या) टोकाशी असलेला 
बीि कपणांिा झ बका; उदा. नसलनििेला, लायकोपोनडयम, एनक्कसीटम, इ. पहा raceme. 

 
spike compound संयुक्त्ि कणिश 

प्रम ख अक्षावर अिेक साधे कनणश फ लोरे बािूस असलेला फ लोरा; गविािें फ लोरे अिेक लहाि 
कनणशािें (कनणशकािें) बिलेले असिाि. 

 
spikelet कणिशक 

सामान्य छदािंी (ि सािंी) वढेलेला फक्त्त्त एक सकवा दोि फ ल असलेला द य्यम प्रकारिा कनणश 
फ लोरा; उदा. गविे. 

 
spindle चािी; िकुप  

प्रकलाच्या नवभागणीमध्ये कोनशकेच्या मध्यभागी अिेक प्रनथिय क्त्त्त धाग्यािंी बिलेली, दोि टोके व 
मध्ये फ गीर असलेली संरििा; नहच्या फ गीर भागाि एका पािळीि (सबब) रंगसूत्राधे पसरलेली 
असूि त्यािंा अलग करूि दोि टोकाकडे त्यािें गट करण्यािे कायस या अवस्थेिंिर (मध्यावस्था) 
होिे. 

 
spindle–fibre िकुप सूि 

कोनशकेिील िकूस िील िीवद्रव्यािा एक धागा. 
 
spine कंटक; काटा; शल्य 

पाि, उपपणस, देठ इत्यादींच्या रूपािंरािे बिलेले िीक्ष्ण, कठीण टोकदार उपागं. 
 
spinescent कंटकाग्र 

टोकास काटा असलेले सकवा िीक्ष्ण टोक असलेले (पाि). 
 
spiniferous (spinous, spiny) कंटणकि 

काटे असलेले (अवयव); काटेरी. 
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spinulose कंटकावृि 

पृष्ठभागावर काटे असलेले. 
 
spiral सर्धपल; कंुडणलि 

अक्षाभोविी ग ंडाळल्यासारखे; नफरकीप्रमाणे. 
 
spiral flower सर्धपल पुष्ट्प 

प ष्ट्पदलािंी माडंणी वि सळाि िसूि एकाआड एक पद्धिीिे प ष्ट्पाभोविी असलेले फूल; उदा. 
सोििाफा, कमळ, इ. 

 
spiral phyllotaxy सर्धपल पिपणवन्यास 

पहा phyllotaxy. 
 
spiral vessel (duct) सर्धपल वाणहनी 

मूळच्या कोनशकावरणावर सर्मपल कंगोरे (अंकिे) असलेला वाहक घटक (िनलका). 
 
spireme कंुडल 

कोनशकेिील प्रकलाच्या नवभागणीपूवीिा त्यािील रंगसूत्राचं्या अखंड नफिीसारख्या धाग्यािा ग ंिा 
(ग ंडाळा); हा पूवावस्थेच्या आरंभी नदसिो. पहा mitosis. 

 
spirillum (spirobacterium) सर्धपल जंिु 

स्पायनरलम वशंािील नफरकीप्रमाणे आकारािा सूक्ष्मिंिू. 
 
splendens चकाकिािे 

िमकणारे अवयव (पाि, खोड इ.) असणारे; उदा. Euphorbia splendens Bojerex Hook. 
 
split भग्न; णवभक्त्ि 

बह धा अंशिः नवभागलेले, सिबलेले अथवा निरलेले; उदा. लाकूड, पाकळी, फळ, साल; 
 
spongy सुस्च्छद्र; सुणविल 

स्पंिासारखे, अिेक नछदे्र व पोकळ्या असलेले. 
 
spongy tissue (parenchyma) णविलोिक 

पोकळ्यािंी भरलेला कोनशकासमूह; उदा. निपाश्वस पािािील खालच्या भागािील ऊिक; 
िलविस्पिींच्या खोडािील, देठािील, फळािील सकवा बीिावरणािील ऊिक. 

 
spontaneous generation स्वयजंनन; उत्स्फूिपजनन 

नििीवापासूि नवद्यमाि सिीव आपोआप उत्पन्न झाले असाव ेअशी ि िी, परंि  हल्ली ि मािलेली, 
समिूि; पहा biogenesis. 
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sporadic िुिळक; णविळ 

फार मोठ्या प्रदेशाि, थोड्या प्रमाणाि इिस्ििः नवख रलेला; उदा. विस्पिीवरिा रोग. 
 
sporangium (spore-case) बीजुककोश 

बह धा एककोनशक व सलगहीि प्रिोत्पादक कोनशका (बीि के) अंिभागाि बिनवणारा 
नपशवीसारखा अवयव; येथे बीि के संख्येिे क्वनिि एक िे िार पण बह धा अिेक असिाि. 

 
sporangiferous बीजुककोशधािक 

बीि ककोश धारण करणारी (विस्पिी) अथवा अवयव (उदा. ऑनफओग्लासम िेिािा कनणश). 
 
sporangiophore बीजुककोशदंड 

बीि ककोश धारण करणारा दाडंा (देठ); उदा. एनक्वसीटम. 
 
spore बीजुक; बीजािु 

प्रिोत्पादिािे कायस करणारी व त्याकनरिा ििक विस्पिीपासूि अलग होणारी सलगहीि सूक्ष्म 
कोनशका. 

 
spore sac (moss–capsule)बीजुकाशय 

बीि कािंी भरलेली नपशवी; उदा. शवेाळीिील बीि कधारीिा प्रम ख अग्रस्थ भाग. 
 
sporeling बीजुकापत्य 

बीि क रुिूि बिलेला लहाि रोपा (पूवसकायक व गंि कधारी यािंी पूवावस्था); पहा prothallus; 
gametophyte. 

 
soporiferous बीजुकधािक 

बीि के धारण करणारा (अवयव). 
 
sporocarp बीजुकफल 

(१) लैं नगक प्रनक्रयेिंिर बिणारा, अिेककोनशक व स्विः बीि ककोश निमाण करणारा व त्यािें 
संरक्षण करणारा अवयव; उदा. कवक. (२) िलिेिािंील बीि ककोशप िंाभोविी असलेल्या 
संरक्षक विेिासह (प िंत्राण, सकवा पणसखंड– दल अथवा रूपािंनरि पणस) बिलेले व फळासारखे 
नदसणारे कोष्ठ; पहा Hydropteridales. 

 
sporocyte (sporogenous cell) बीजुकजनक कोणशका 

बीि क निमाण करणारी मािृकोनशका; बह धा ही निग नणि असूि अधससूत्रणािे िी िार एकग नणि 
बीि के बिनविे. 

 
sporogenesis बीजुकजनन 

बीि के बिनवण्यािी प्रनक्रया (उगम व नवकास). 
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sporogenous बीजुकजनक 

बीि के बिनवणारी (कोनशका, संरििा). 
 
sporogenouslayer (hymenium) बीजुकजनकस्िि 

बीि के निर्ममणारा (फलिक्षम) कोनशकािंा थर; उदा. गदाकवक; पहा Basidiomycetes. 
 
sporogonium बीजुकधि 

शवेाळीिील गंि कधारीवर (प्रम ख नपढीवर) लैं नगक प्रनक्रयेिंिर रंद कापासूि बिलेली बीि कधारी 
नपढी; पद, दंड व बीि काशय हे नििे भाग होि; बीि काशयािूि बीि के बाहेर पडिाि. 

 
sporoid (spore-like) बीजुकाभ 

बीि कासारखे नदसणारे. 
 
sporophore बीजुकदंड 

बीि के धारण करणारा दाडंा, आधािी, कवकिंिू, इ. 
 
sporophyll बीजुकपिप 

बीि के (सकवा बीि ककोश) निर्ममणारा पाि सकवा छद यासंारखा अवयव; िेिे, िेिाभ पादप 
(नसलानििेला. लायकोपोनडयम, आयसॉएनटस, इ.) 

 
sporophyte बीजुकधािी 

बह धा बीि काचं्या साहाय्यािे प्रिोत्पादि करणारी निग नणि (प्रकलय क्त्त्त) नपढी; गंि कधारी 
नपढीशी ह्या नपढीिे एकािंरण असिे; िेिे व शवेाळी ह्यािं एकािंरण अनधक स्पि असिे; िेिे व 
इिर उच्च विस्पिींि बीि कधारी नपढी प्रम ख असिे. 

 
sport नवोदय; लीला; उत्पणिविपन 

कळीिूि सकवा बीि रुिल्यािंिर त्यािूि उद् भवणाऱ्या विस्पिीवरिी िवीि स्पि संरििा 
(प्रभेदि; एक िैसर्मगक लीला, क्रीडा); पहा mutation. 

 
sporulation बीजुकणनर्धमिी 

बीि के निमाण होण्यािी प्रनक्रया. 
 
spot णठपका; स्र्ान; णबन्दू; लक्ष्म 

 
spot disease णटक्का िोग 

पािावंरिा नठपक्त्यािंी नदसूि येणारा रोग; उदा. भ ईमूग. 
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spring–wood वसिंकाष्ठ 

वसंि ऋिूि बिलेला खोडािील लाकडािा थर (वलय); यािील वानहका व कोनशका 
त्यािंिरच्या पेक्षा मोठ्या असिाि. 

 
sprout अकुंि; प्रिोह; कोंब 

बीि अथवा बीि क रुिल्यावर त्यािूि आलेला भावी विस्पिीिा आरंभीिा खोड व पािे यािंा 
सकवा ित्सम शाकीय भाग (पूवसकायक); बटाटा, कादंा यासारख्या सकवा कलमासारख्या 
अवयवािूंि फ टलेला िवीि कोंब. 

 
spumescent फेनाभ 

फेसासारखे नदसणारे. 
 
spur (१) शंुणडका; (२) ऱ्हस्व प्रिोह 

(१) संविस सकवा प ष्ट्पम क ट यापासूि वाढलेली लहाि सोंडेसारखी अरंुद, लाबंट (बंद 
िळीसारखी) व मध य क्त्त्त नपशवी. उदा. लाकस स्पर, िेरडा, हरणख री, पॅन्सी. (२) मयानदि वाढ 
असलेली व पािे धारण करणारी बािूिी शाखा; उदा. पाइि (निल, िीड; निलघोिा). 

 
spurred (calcarate) शंुणडकावंि 

श नंडका असलेले (पनरदलमडंळ); उदा. एक आमर (Habenaria longicalcarata). 
 
spurious (false) आभासी; छद्म; छद्मी 

भ्रामक (खोटे); भासमाि होणारे; उदा. कािू फळ (बोंडू) हा वास्िनवक रसाळ देठ असिो; पहा 
pseudocarp. 

 
spurious dissepiments छद्मपट 

सकिदलाच्या नकिारीपासूि सकवा प ष्ट्पस्थलीपासूि ि बिलेला परंि  िंिर वाढलेला 
सकिप टािील आडपडदा; उदा. मोहरीिे फळ; पहा siliqua. 

 
spurious tissue छद्मोिक 

नवशषेिः भछूत्राि आढळणारा व अिेक स्विंत्र िंिू एकत्र नवणले गेल्याम ळे बिणारा 
मृदूिकासारखा कोनशकासमहू; उदा. अगसट; काही शवैले, इ. 

 
squamate (scaly) लघुशल्की 

लहाि खवल्यासारखी पािे सकवा छदे असलेले. 
 
squamose खवलेदाि; शल्काभ; शल्कयुक्त्ि 

खवल्यासारखे नदसणारे सकवा खवले असलेले; उदा. नसिाफळािा पृष्ठभाग खवले असल्यासारखा 
नदसिो, त्यावरूि Annona squamosa L. हे त्यािे िाव. 
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stable स्स्र्ि; अपणिविपनीय 

स्थािाि सकवा संघटिेि बदल ि झालेला; उदा. विस्पिीसमूह (सम दाय). 
 
stable formation स्स्र्ि समावास 

वर सानंगिल्याप्रकारिा विस्पिींिा नवनशि प्रकारिा समहू. 
 
stage अवस्र्ा 

टप्पा; पादपसम दायाि होणाऱ्या बदलािील एक टप्पा. 
 

final stage अतं्यावस्र्ा 
नवनशि पनरन्स्थिीिील पादप सम दायाच्या नवकासािा शवेटिा टप्पा (िरमावस्था); पहा climax. 

 
pioneer stage प्रािंणभक अवस्र्ा 
िवीि भमूीवर होणारा पादपसम दायािा स रवािीिा टप्पा. 
 
transition stage संक्रामी अवस्र्ा 
प्रारंनभक व शवेटिा या दोन्हीमधील नवकासािा टप्पा. 

 
stain अणभिंजक 

सूक्ष्मदशसकािूि विस्पिी व प्राणी आनण त्यािें भाग िपासूि त्यािंील सूक्ष्मरििेिा अभ्यास 
करण्याकनरिा त्यावर केलेल्या प्रनक्रयेि वापरलेले द्रव्य; त्याम ळे नवनशि भाग काही रंगद्रव्यि 
शोधूि इिरापंासूि निराळा नदसिो व ओळखू येिो. 

 
stalk देठ; दाडंा; दंड; वृंि 

फूल, पाि, फळ इत्यादी अवयवािंा खोड अथवा शाखा यािेंशी संबधं िोडणारा आधारभिू भाग. 
शवैले, कवक, शवेाळी इत्यादी विस्पिींिही असा आधारभिू भाग आढळिो. 

 
stalk cell वृंि-कोणशका 

परागकण रुििािा त्यािील कायसक्षम (रेि क ििक) प्रकलाच्या नवभागणीिे बिणाऱ्या दोि 
कोनशकेपैकी वधं्य कोनशका; उदा. पाइि. 

 
stamen केसिदल; पंु-केसि 

प्रिोत्पादक प -ंगंि के निमाण करण्यास िबाबदार असलेले परागकण (लघ बीि क) बिनवणारा 
फ लािील (प -ंशकूंिील) अवयव (प ष्ट्पदल); बह धा एक लाबं िंिू व त्यावर परागकणािंी भरलेली 
नपशवी (परागकोश) हे केसरदलािे भाग होि; पहा microsporophyII; anther; androecium. 

 
staminal tube (androphore) केसि-नणलका 

अिेक केसरदले ि ळूि बिलेली िळी; उदा. िास्वदं. 
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staminate flower पंु–पुष्ट्प; केसि–पुष्ट्प; नि–पुष्ट्प 

फक्त्त्त कायसक्षम केसरदले असलेले फूल; उदा. भोपळा, पपई, इ. 
 
staminode वंध्य केसि 

कायसक्षमिा िसलेले केसरदल; उदा. कदसळ, आले. 
 
staminody केसिीकिि; केसिीभवन 

केसरदलाखेरीि इिर प ष्ट्पदलािें केसरदलाि रूपािंर होणे. 
 
stand शुि गट 

फक्त्त्त एक प्रभावी विस्पिी असलेला पादपसमूह. उदा. बाबंूिे बटे; सििेिे बि; आंबराई, इ. 
 
standard petal (vexillum) ध्वजक 

पिंगरूप प ष्ट्पम क टािील सवाि मोठी पाकळी; उदा. गोकणस, वाटाणा इ. पहा papilionaceous. 
 
staple कापसाचा धागा 
 
starch मंड; णपष्ठ; स्टाचप 

विस्पिींि सामान्यपणे आढळणारा कणस्वरूप व िूलीरसम (सेल्यूलोिसारखी) रासायनिक 
संघटिा असलेला काबोहायडे्रट प्रकारिा सनंिि पदाथस. 

 
starch sheath मंडस्िि; अिंस्त्वचा 

प्राथनमक मध्यत्विेच्या सवाि आिील कोनशकािंा थर; पहा endodermis. 
 
starchy णपष्ठयुक्त्ि; णपठुळ 

 
stasophyta (stagnant water-plants) स्स्र्िजलपादप 

सािलेल्या पाण्यािील विस्पिी; उदा गोंडाळ, डकबीड, क म द, इ. 
 
state अवस्र्ा 

न्स्थिी; उदा. प्रस प्िावस्था. 
 
static स्रै्णिक; अचल; स्स्र्ि 

नवनशि न्स्थिीि सकवा स्थािाि कायम असण्यािी सकवा बदल ि होण्यािी अवस्था. 
 
station स्र्ानक; अणधणनवास 

एखाद्या विस्पिीिे नवनशि (िैसर्मगक) स्थाि; उदा. काही विस्पिी ओसाड िागी (पडीि 
िनमिीवर) आढळिाि (एरंड, धोत्रा, काटेमाठ, इ.). 
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statocyst संिुलन पुटी 
नपिकण व बाह्यप्राकल असलेल्या ग रुत्वसंवदेी कोनशका; खोडाि व म ळाि असलेल्या 
अंिस्त्विेच्या कोनशका ग रुत्वाकषसणाला प्रनिसाद देणाऱ्या कोनशका (संवदेी) असल्यािे, 
विस्पिीला निच्या न्स्थिीिील बदल िाणविो, म्हणूि हा भाग ग रुत्व– संवदेिाक्षम माििाि. 

 
statolith संिुलनाश्म 

वर सानंगिलेल्या संरििेिील उच्च नवनशिग रुत्व असलेले कोणिेही घि कण (नपिकण); 
विस्पिीिी सापेक्ष न्स्थिी बदलल्यास हे स्विंत्र कण कोनशकेि स्थािभ्रि होिाि व त्यािंा 
बाह्यप्राकलाशी असलेला सपंकस ही बदलल्यािे पूवसपनरनिि न्स्थिी प न्हा आणण्यास िो अवयव 
(खोड, मूळ) वक्र होिो. 

 
statospore णवश्रामी बीजुक 

काही काळ नििलपणे घालनवणारे बीि क; पहा spore. 
 
stele िंभ 

निदनलनकि विस्पिींच्या खोड व मूळ या अवयवािंील अंिस्त्विेच्या आिील सवस भाग; 
नवशषेेकरूि वाहक वृदंािंा संि; काही एकदनलनकि विस्पिींि व इिर वानहिीविं विस्पिींिही 
रंभ स्पिपणे आढळिे; कधी अिेक रंभ असिाि. प्राथनमक नवभज्येिील मध्यविी अप्रभेनदि 
भागापासूि रंभ बििे म्हणूि त्याला रंभििक म्हणिाि; पहा plerome; meristem. 

 
stellate िािकाकृणि; िािाकृणि 

अिेक नकरणासारखे भाग (शाखा) असलेली (कोनशका); भेंडी क लाि िारकाकृनि केस 
आढळिाि. 

 
stem खोड; क्षोड; स्िंभ; प्रकाडं; स्कन्ध 

विस्पिींिा बह धा ग रुत्वाकषसणानवरुद्ध उभा वाढणारा प्रम ख अक्ष; खाली सरपटणाऱ्या (िनमिीवर 
पसरणाऱ्या) विस्पिींिे खोड व फादं्या ग रुत्वाकषसणाच्या नदशशेी काटकोिाि वाढिाि. 

 
stem–parasite स्िंभोपजीवी 

आश्रय देणाऱ्या विस्पिींच्या खोडावर राहूि त्यािूि अन्नरस शोषणारी विस्पिी; उदा. बाडंगळू 
(लोरथँस; न्व्हस्कम); अमरवले. 

 
stem–tendril क्षोडप्रिान 

खोडाच्या रूपािंराम ळे बिलेला िाणा (प्रिाि); उदा. कृष्ट्णकमळ; काडंवले, द्राक्षवले इ. 
 
stemless खोडहीन; क्षोडहीन 

सकृद्दशसिी खोडािा अभाव दशसनवणारी (नबिखोडािी) विस्पिी; उदा. म ळा, गािर, ग लगा, इ. 
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steppe िृिसंघाि 

कोरडी, ख रटी व इिस्ििः झ बक्त्यािंी वाढणारी आनण मरुविस्पिीशी साम्य असणारी गविे 
निसगसिः वाढणारा नवनशि हवामािािील व वृक्षहीि प्रदेश; यािा प्रसार समशीिोष्ट्ण कनटबधंाि 
नवशषेेकरूि आढळिो; गविाळ प्रदेशािा एक प्रकार. 

 
Sterculiaceae मुचकंुद कुल; स्टकुप णलएसी 

म िक ं द, म रुडशेंग, कोको, काडंोळ, सारडा, िवा, रुद्राक्षी, कौशी, इत्यादी विस्पिींिे क ल; यािा 
अंिभाव भेंडी गणाि (माल्व्हेलीझमध्ये) करिाि पण हनिन्सि यािंी परुषक गणाि 
(नटनलएलीझमध्ये) केला आहे. भेंडी क लाशी (माल्व्हेसी) या क लािे साम्य असूि निप टक (दोि 
कप्प्यािंा) परागकोश, क्वनिि पाकळ्यािंा अभाव अथवा एकसलगी फ ले या लक्षणािंी हे क ल 
ओळखिा येिे; पहा Malvaceae. 

 
stereid घनकोणशका; दृढकोणशका 

विस्पिींिा सकवा त्याचं्या अवयवािंा आधार व मिब िी देणारी कोनशका; दृढोिकािील घटक. 
पहा sclerenchyma. 

 
stereome (stereom; mechanical tissue) आधाि ऊिक 

विस्पिींिा आधारभिू कोनशकासमूह. दृढोिक व स्थूलकोिोिक यािंा सकवा यापैकी एकािा 
(अथाि त्यािील फक्त्त्त घटकािंा) येथे अिंभाव करिाि, कारण दोन्हीिे कायस सारखे असिे; 
संरििेि काही फरक असिाि; पहा collenchyma; sclerenchyma. 

 
sterioscopic microscope णिणमणि सूक्ष्मदशी 

लाबंी, रंुदी व िाडी दशसनवणारा सूक्ष्मदशसक. 
 
sterigma (pl. sterigmata) प्रागुंल 

कवकामध्ये बीि क-के्षपण करणारा देठासारखा भाग; उदा. गदाकवक; पेनिनसनलयम, इ. 
 
sterile (१) वंध्य; (२) णनजिंिुक 

(१) कायसक्षम िसलेला (वाझं) प्रिोत्पादक अवयव; उदा. केसरदल; सकिदल; बीि क; बीि. 
(२) िंिंूपासूि म क्त्त्त केलेला (द्रव–पदाथस; माध्यम). 

 
sterility वंध्यत्व; वाझंपि 

वर वर्मणलेला दोष असण्यािा प्रकार. 
 
sterilisation वंध्यीकिि; णनजिंिुकीकिि 

वधं्य सकवा नििंि क करण्यािी प्रनक्रया. 
 
sterrophyta जीिपक भूपादप 

पहा moor. 
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stiff fibre दृढसूि 

िाठर धागा. 
 
stigma लकजल्क 

य क्त्त्त सकिप टाच्या सकवा (सकिलाच्या) टोकािा ग्राहक व परागकणास आधारभिू भाग; सकिदले 
स्विंत्र असल्यास प्रत्येकािा अग्रभाग; ‘स्त्रीकेसराग्र’ हा शब्दही वापरलेला आढळिो; पहा style. 

 
Stigmaria मूल जीवाश्म; मूलाश्म; स्स्टग्मॅणिया 

काही अश्मीभिू विस्पिींिा, खािाचं्या ख णा (नकण) असलेला मूळ–वशं. 
 
stilt–root आधािमूळ; अवस्िंभ मूळ 

विस्पिींच्या खोडापासूि निघालेले निरपे व निला आधार देणारे मूळ; उदा. केवडा, कादंळ, इ. 
 
stimulus चेिक; उिजेक; उद्दीपक 

िेििा देणारे; सिीवामंध्ये एखादी प्रनक्रया स रू होण्याकनरिा िालिा देणारे (द्रव्य, द्रव, प्रकाश, 
उष्ट्णिा स्पशस, इ.) उदा. कीटकभक्षक विस्पिीि कीटकावंर पािक स्त्राव होण्यास कीटकािा 
स्पशस िेििा देिो; लािाळूिी पािे स्पशाम ळे व अनिप्रकाशाम ळे सकवा प्रकाशाच्या अभावाम ळे 
हालिाल दशसनविाि. 

 
stinging कंडूत्पादक; दाहक; दंशक 

स्पशस झाला असिा खाि (आग) उत्पन्न करणारा; उदा. केस (आग्या, खािक इली, खािोटी इ. 
विस्पिींिे). 

 
stipe देठ; दाडंा 

भछूत्रािा आधारभिू दाडंा; िेिाचं्या संय क्त्त्त पािािंा देठ. 
 
stipel उपपिपक 

संय क्त्त्त पािाच्या दलािे उपपणस; उदा. घेवडा. 
 
stipulate सोपपिप 

उपपणस असलेले (पाि; उदा. िास्वदं, कापूस, इ.). 
 
stipule उपपिप 

पािाच्या िळाशी (देठ असल्यास, त्याच्या िळाशी) असलेले नभन्न आकारािे सकवा प्रकारिे उपागं; 
उदा. वाटाणा, नपवळा िाफा, ग लाब, अिंि, बोर, इ. 

 
stipulode अल्पोपपिपक 

एका कोनशकेिे बिलेले उपपणस (उदा. कारा िावािे शवैल). 
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stock खंुट 

१) िागंल्या िािीिे कलम करण्याकनरिा वापरलेल्या मूळच्या विस्पिीिे (आश्रय) खोड; पहा; 
scion, host. २) ज्यापासूि म ळे निघिाि असा मूलक्षोड सकवा शाखाहीि खोड. 

 
stolon णििश्चि 

िनमिीवर खोडापासूि वाढल्यािंिर प न्हा िनमिीकडे वळूि व िनमिीशी संपकस  ठेविू िवीि 
विस्पिी निमाण करणारी शाखा. 

 
stoloniferous णििश्चिवर्धधनी (वधी) 

निरिराचं्या साहाय्यािे वाढणारी (संख्यावाढ करणारी विस्पिी); उदा. िेिा, रॉसबरेी इ. 
 
stoma त्वगं्रर 

पािावरच्या अनपत्विेवर (क्वनिि नहरव ेखोड, नहरव्या फादं्या, सकिप ट इत्यादींच्या पषृ्ठावर) दोि 
रक्षक कोनशकािंी नियंनत्रि केलेले सूक्ष्म नछद्र; यािूिि विस्पिीिील वाफेिा नििरा होिो व हविेी 
ये-िा िालू राहिे. सामान्य भाषेि सूक्ष्मनछद्र ही संज्ञा stoma ला वापरलेली आढळिे. परंि  
त्याम ळे pore व stoma िींल फरक स्पि होि िाही. 

 
stomata णछद्र 

रक्षक कोनशकािंी वढेलेले नछद्र. 
 
stone अणष्ठ; आठळी; बाठा; कोय 

अश्मगमी फळािील (उदा. आंबा, िरदाळू) कठीण कवि सकवा कविासह बी; पहा endocarp; 
drupe. 

 
stone cell घनकोणशका 

घि आवरणािी कोनशका. 
 
stone fruit अश्मगभी फळ; आठळी फळ; कोयफळ; बाठीफळ 

पहा drupe. 
 
storage cell संचयी कोणशका 

अन्नािा साठा करणारी कोनशका; उदा. गं्रनथक्षोड, (बटाटा), मूलक्षोड (आले, हळद, इ.), 
गं्रनथमूळ (गािर, म ळा, रिाळे इ.). 

 
strain (१) वाि; (२) िाि 

(१) एका िािीच्या अिेक प्रकारािील उपप्रकार. (२) एखाद्या अवयवावर पडलेला दाब, सकवा िो 
अवयव वाकल्यािे एका बािूस दाब व द सरी बािू ओढली िाणे. 
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strand पेड; पट्ट 

(१) दोरीप्रमाणे अिेक धाग्यािंा ि डगा सकवा ि डी; उदा. वाहक ऊिकािंा पट्ट. (२) नकिारा. 
 
strand vegetation वेलािटीय वनश्री 

सम द्र नकिाऱ्यावर वाढणारा पादपसमहू. 
 
strap–shaped (ligulate) पट्टाकृणि 

सपाट पट्टीसारखे; पहा ligulate. 
 
stratification स्ििि; स्ििीभवन 

थरावर थर बिणे; उदा. कोनशकावरणािी िाडी; विश्रीमध्ये नभन्न उंिीवर नभन्न प्रकारच्या 
विस्पिींिे थर असणे. शवैाकाच्या शरीरािील शवैले व कवक यािंी थरावर थर अशी माडंणी. 

 
stratum स्िि; र्ि 

 
ground stratum भूणमस्िि 

िनमिीलगििा विस्पिींिा थर (शवेाळी, शवैल व फार लहाि सरपटणाऱ्या विस्पिी). 
 
field stratum ओिधीस्िि; िृिस्िि 

गविे व लहाि ओषधीय विस्पिींिा थर. 
 
shrub stratum कु्षपस्िि 

झ डपािंा थर. 
 
tree stratum वृक्षस्िि 

लहािमोठ्या वृक्षािंा थर. 
 
stream प्रवाह; स्त्रोि 

 
streaming पणिगमन; सिि; प्रवाही 

िीवद्रव्यािे कोनशकावरणाच्या आिील भागाि प्रवाहाप्रमाणे वाहणे (भ्रमण). 
 
streaming movement प्रवाही हालचाल; सििणक्रया 

पहा cyclosis. 
 
striate िेिाणंकि 

बारीक समािंर रेषा (कंगोरे, खोबणी) असलेले; उदा. फळ, खोड, बी; एनक्वसीटम. 
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strigose नि िोमश 

िाठ, िीक्ष्ण टोकािे, सरळ व आडव ेपडलेले केस असलेले (अवयव). 
 
striped पटे्टदाि 

एका सकवा नभन्न रंगािे पटे्ट असलेले (पाि, फूल, फळ इ.). 
 
strobile (strobilus, cone) शंकू 

एकसलगी सकवा निसलगी (लघ बीि कपणे सकवा ग रुबीि कपणे अथवा दोन्ही असलेले), खवलेदार, 
िळाशी रंुद व टोकाकड निम ळिे होि गेलेले, बीि ककोशय क्त्त्त (प्रिोत्पादक) प्ररोह; बह धा रुक्ष 
व अिाकषसक; काहींच्या मिे प ष्ट्पाशी, िर काहींच्या मिे फ लोऱ्याशी (प ष्ट्पबधंाशी) साम्य; उदा. 
एनक्वसीटम, नसलानििेला लायकोपोनडयम, पाइि, सायकस, देवदार इ. 

 
strobiloid शंक्वाकृणि 

शकूसारखा आकार व संरििा असलेले. 
 
strobiloid theory शंकु-णसिािं 

लायकोपोनडयम व एनक्वसीटम यासारख्या प्रारंनभक व साध्या बीि कधारी नपढी असलेल्या 
पूवसिापंासूि इिर िेिाभ पादपािंा (टेनरडोफायटा विस्पिींिा) उगम झाला असावा अशी एक 
उपपत्ती. 

 
stroma पीणठका 

अिेक पनलघ धािीफले (धािीबीि के निर्ममणारे अवयव) असलेली उशीसारखी संय क्त्त्त कवक-
संरििा; उदा. अगसट (क्त्लॅनवसेप्स प प सनरया) या कवकािे िालाश्म रुिूि त्यािूि पीनठका बाहेर 
पडिाि व त्यािूि धािीबीि के निमाण होऊि त्या रोगािा प्रसार करिाि; पहा sclerotium; 
perithecium. 

 
strombus सर्धपल लशबा 

गोगलगायीच्या लाबंट शखंाप्रमाणे नपळीव (ग डाळंीसारखी) शेंग; उदा. नवलायिी सिि; लसूि 
घास. 

 
strophiole नाणभजाि 

पहा caruncle. 
 
structure संिचना 

विस्पिींिील सकवा त्याचं्या अवयवािंील सवस भागािंी नवनशि माडंणी (आयोिि); संरििात्मक 
विस्पनि-नवज्ञािाि शारीर, आकारनवज्ञाि, अवयवनवकास, सूक्ष्मशारीर इत्यादींिा समावशे होिो. 

 
stunted कंुणठि; खुिटलेले 

वाढ ख ंटली आहे, असे (अवयव विस्पिी). 
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style लकजल 

फ लािील मध्यभागी असलेल्या प ष्ट्पदलमंडलािील (सकवा स्त्रीकेसरािील) सकिप ट व सकिल्क 
यामधील बह धा लाबंट िनलकेसारखा भाग; बह धा यािे कायस सकिल्काला फ लाबाहेर 
परागणाकनरिा भरपूर मोकळीक देणे हे असिे. 

 
stylodium लंब लकजल्क 

सकिलासारखा लाबंट सकिल्क; उदा. काही गविे. 
 
styrax (storax) ऊद 

काही विस्पिींपासूि (Styrax spp.) काढलेला घट् ट राळेसारखा पदाथस. 
 
suaveolent (suaveolens) सुगंधी 

िागंला वास येणारे (स वानसक); उदा. फूल. 
 
sub– उप–, अल्प– 

नवनशि (म ख्य) दिाखालिे; काहीसे सकवा सकनिि अशा अथािे उपसगाप्रमाणे उपयोगाि 
असलेली संज्ञा. 

 
subacute अल्पिीव्र 

कमी (काहीशी) िीक्ष्ण; उदा. पािािे टोक. 
 
subarctic उििरुवाजवळचे; उपोििरुवीय 

लागवडीच्या उत्तर मयादेपलीकडिे (उदा. पादपिीवि). 
 
subaerial उपवायवी 

िनमिीिवळिे पण िनमिीवर वाढणारे (मलूक्षोड). 
 
subalpine उपाल्पीय 

विश्रीच्या साधारण मयादेवरिी पण आल्पीय (सवोच्च) रेषेखालिी (विश्री). 
 
subapical उपाग्रस्र् 

टोकािवळिे (फूल, फळ). 
 
subassociation उपसंगणि 

संगिींिील एकूण पादपीय संघटिेबाबि निनिि फरक दशसनवणारा त्यािील भाग. पहा 
association. 

 
subaxillary उपकक्षस्र् 

पािाच्या बगलेिवळिे (बगलेखाली असलेले). 
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sub–caespitose अल्पगुच्छाकृणि 

काहीसे झ बकेदार. 
 
subclass उपवगप 

वगस आनण गोत्र यामधील (गणािंा) गट; पहा cohort. 
 
subclimax उपचिमावस्र्ा 

विस्पिींच्या िैसर्मगक समूहािी (समावासािी) अंत्यपूवस अवस्था; पहा climax. 
 
subcordate अल्पहृदयाकृणि 

काहीसे हृदयासारख्या आकारािे (पाि, उपागं). 
 
subdivision उपणवभाग 

नवभाग व वगस (सकवा श्रेणी) ह्या वगीकरणािील एककाच्या मध्ये येणारा गट. 
 
subdominant उपप्रभावी 

प्रभावीपेक्षा कमी दिािी (विस्पिी) पण दखल घेण्यायोग्य (लक्षण). 
 
subepidermal अधस्त्वचीय 

अनपत्विेखालील (त्विा, कोनशका, इ.). 
 
suberin त्वक्षा; स्यबूणिन 

ब िासारख्या वस्िूिील पदाथस; पनरत्विेच्या कोनशकाि आिील िूलीर सभि व बाहेरील मध्यपटल 
यामंध्ये हा पदाथस साििू राहिो. 

 
suberisation त्वक्षाभवन 

ब िािील पदाथाि रूपािंर होण्यािी प्रनक्रया (घटिा). 
 
sub-family उपकुल 

क ल व वशं यामंधील गट. 
 
subgenus उपवशं 

वश व िािी यामंधील गट. 
 
subinferior अल्पाधःस्र् 

काहीसा अधःस्थ (सकिप ट). 
 
subkingdom उपकोटी 

विस्पनि-कोटीिा प्राथनमक नवभाग; उदा. बीिी विस्पिी; अबीिी विस्पिी. 
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sublittoral समुद्रिट समीप; उपवेलाचंलीय 

भरिी– ओहोटीच्या मयादेपलीकडे परंि  नकिाऱ्यापासूि दूर (असणाऱ्या विस्पिी). 
 
submarginal धािासमीप 

पािाच्या नकिारीिवळ असलेली; उदा. शीर; बीि ककोश प ंि. 
 
submerged (submersed) णनमणज्जि; णनमग्न 

पाण्याि ब डलेले; उदा. पाि, खोड, इ. (दृनिपणस विस्पिी). 
 
subobtuse अल्पणवशालकोनी 

लघ कोि व नवशालकोि यामधील अंशािा कोि असलेले. (उदा. पािािे टोक). 
 
suborder उपगि 

गण व क ल यामधील (वशंािंा) गट. 
 
subpetiolar (subpetiolate) वृंिाधःस्र् 

देठाखाली असलेले; उदा. प्रसपड. 
 
sub-serrate अल्पदंिुि 

काहीसे दािेरी; उदा. ि ळशीिे पाि. 
 
subsessile अल्पवृंिीय 

फार लहाि देठ असलेले; उदा. रुईिे पाि. 
 
subshrub उपकु्षप 

झ डपापेक्षा लहाि; उदा. सदाफ लीिे झाड. 
 
subsidiary गौि 

कमी दिाच्या (महत्त्वाच्या); उदा. अनपत्विेिील त्वगं्रध्राचं्या रक्षक कोनशकािवळच्या कोनशका. 
 
subspecies उपजाणि 

िािी व प्रकार यामंधील अनिनिि दिा असलेल्या विस्पिींिा लहाि गट; िािींिील नकत्येकाशंी 
त्यािें साम्य िसूि परस्परसाम्य मात्र आढळि; िािीपेक्षा लहाि एकक. 

 
substantive variation मौणलक भेद; गुिात्मक भेद 

प्रत्यक्ष संघटिेिील बदल; पहा qualitative variation. 
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substitution प्रणिष्ठापन 

िाश पावलेल्या अवयवाऐविी द सरा ित्सम अवयव निमाण होणे; विस्पिीिील नििीयक 
ऊिककरापासूि बिलेल्या िवीि वाढीम ळे (विस्पिीिील) िखम भरूि येण्यािी प्रनक्रया. 

 
substrate कायपद्रव्य 

रासायनिक नवनक्रयेिील (नवशषेिः नविंििाि) ज्यावर नवनक्रया होिे िो प्रारंनभक पदाथस; त्याि 
नवनक्रयेिे बदल होऊि बिलेला िो उत्पाद. 

 
subtending leaf संमुख पिप 

बगलेिूि िवीि कळी अथवा प ष्ट्पाक्ष निर्ममिी करणारे पाि. 
 
subterraneous (underground) भूणमगि 

िनमिीखालील (अवयव; उदा. गं्रनथ खोड, म ळे, क्वनिि फूल व फळ). 
 
subulate (subuliform) आिाकृणि 

पहा awl-shaped. 
 
subvalvate उपधािास्पशी; अल्पधािास्पशी 

अंशिः धारास्पशी; पहा valvate. 
 
subvariety उपप्रकाि 

प्रकारािील पंरि  क्ष ल्लक फरक दशसनवणारी व्यक्त्त्ती. 
 
succedanum बदली 

एखाद्या कोनशकेऐविी सकवा अवयवाऐविी द सरे कायसक्षम अवयव सकवा िािी. उदा. काकडसशगी 
(Rhus succedanea L.). 

 
succession अनुक्रमि 

एकाि के्षत्राि क्रमािे बदल होऊि नभन्न व िरम (अंनिम प्रकारिे) पादप सम दाय सकवा 
विस्पनिसमावास निमाण होण्यािी प्रनक्रया. 

 
successive whorls अनुक्रमी विुपळे; क्रमागि मंडले 

क्रमािे (एकािंिर द सरे) निमाण झालेली अवयवािंी वि सळे (उदा., संविस, प ष्ट्पम क ट, केसरमंडल 
व सकिमंडल). 

 
successor वंशज; वािस 

पूवसिापासूि क्रमािे निमाण होि आलेली संििी. 
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succulent िसाळ; मासंल 

रसािे सकवा रसय क्त्त्त मगिािे भरलेले; उदा. खोड, पाि, फळ इ; घोळीिी सकवा कोरफडीिी 
पािे; निवड ंगािे खोड इ. 

 
sucker (१) अधश्चि; मुनवा; (२) शोिक; चूिक 

(१) िनमिीिील खोडापासूि (फार क्वनिि म ळापासूि) िनमिीवर वाढि आलेली फादंी; उदा. 
प दीिा, शवेिंी; (२) पहा haustorium. 

 
suffrutescent (suffruiticose) उपकु्षपी; कु्षपाभ 

काहीसे झ डपासारखे. 
 
suffultus णबम्बकोष्ठ 

िकिीसारखे कंदाच्या िळाशी असलेले खोड; उदा. कादंा, लसूण इ. 
 
sugar शकप िा; साखि 

स्फनटकरूप, नवद्राव्य व गोड पदाथस (काबोहायड्रेट); उदा. बीटशकस रा, इक्ष शकस रा, फलशकस रा, 
द्राक्षशकस रा, मपॅलशकस रा, िालशकस रा इ. नभन्न प्रकार नभन्न विस्पिीि आढळिाि. 

 
sulcate ससीिा; खोबिीदाि 

खोबणी, िऱ्या, बारीक पन्हळी असलेले उदा. एनक्वसीटमिे खोड. 
 
sulcus सीिा; खोबि 

लाबंट खाि, पन्हळ; उदा. करंडक विस्पिींिील काहींिी शकले; पहा furrow. 
 
sulfureous (sulphureous) पीिाभ; पाडुंि 

नफकट नपवळट रंगािे. 
 
summer–spore (uredospore) ग्रीष्ट्म–बीजुक 

कवकािं उन्हाळ्याि निर्ममला िाणारा असलगी प्रिोत्पादक घटक; हा घटक बह धा एककोनशक 
असिो; उदा. िाबंेरा. फार थोड्या कालपयंि नटकणारे व लागलीि रुिणारे बीि क; पहा 
teleutospore (winter spore). 

 
summer–wood ग्रीष्ट्मकाष्ठ 

वाढ िालू असिेवळेी बिलेला लाकडािा थर. 
 
sun–leaf सूयपपिप 

भरपूर सूयसप्रकाशाि वाढण्यास अि कूल अशी संरििा असलेले पाि. उदा. निवड ंग, रुई, 
पािफ टी, कण्हेर, इ. 
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sun–plant सूयपपादप 

वर नदलेल्या पनरन्स्थिीशी समरस होणारी विस्पिी. उदा. िगर, खैर, वड, काटेधोत्रा, बाभळू, इ. 
 
sun–red सूयपिाम्र 

सूयसप्रकाशाि वाढल्यास (शरीर अवयवावर) लाल रंग निर्ममणारी (विस्पिी). 
 
super– (supra) अणि–; बाह्य–, अणध– 

वरिे, वरच्या दिािे, अनधक, उच्च या अथी उपसगाप्रमाणे उपय क्त्त्त संज्ञा. 
 
super–axillary अणधकक्षस्र् 

पािाच्या बगलेपेक्षा अनधक उंिीवर असलेले. 
 
superficial पृष्ठीय; उपणिस्र् 

वरवरिे; वरिे; पृष्ठभागावरिे. 
 
superior ऊध्वप; ऊध्वपस्र् 

वरच्या पािळीि वाढणारे (असलेले). 
 
superior ovary ऊध्वपस्र् लकजपुट 

सकिमंडलाखेरीि इिर सवस प ष्ट्पदले सकिप टाखालच्या पािळीवर वाढिाि त्यावळेी सकिप टािे 
स्थाि (ऊध्वसस्थ); प ष्ट्पसूत्राि हे लक्षण दशसनवण्यास िी या आद्याक्षराच्या प ढील आकड्याखाली 
रेघ काढूि दाखनविाि; पहा floral formula. 

 
superior plant ऊध्वपपादप 

द सऱ्या विस्पिीवर वाढणारी विस्पिी; उदा. अनपविस्पिी; िीवोपिीवी. 
 
superposed अध्यािोणपि 

उभ्या रेषेि खालच्या अवयवाच्या बरोबर वरच्या पािळीि असलेले; फ लाचं्या बाबिीि एका 
प ष्ट्पदलाच्या आिील द सरे; उदा. पाळीसमोरिे केसरदल. 

 
supporting fibre िकुप सूि; आधािसूि 

पहा spindle-fibre. 
 
supporting plant (host) आश्रय वनस्पणि 

इिरािंा आधार वा पोषण देणारी विस्पिी. 
 
supporting tissue आधाि ऊिक; आधाि ऊणि 

आधारभिू असलेला कोनशकािंा समूह. 
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suppression दमन; वृणििोध; णनिोधन 

पूणसपणे नवकास थाबंनवण्यािी प्रनक्रया. 
 
supra– (super–)विचे; अणि–; अणध– 

उपसगाप्रमाणे उपय क्त्त्त संज्ञा. 
 
supra–axillary अणधकक्षस्र् 

पहा superaxillary. 
 
suprafoliar अणधपिपस्र् 

 
suprafolius अणधपिपस्र् 

पािावर वाढणारे. 
 
Supra-nodal अणधपवपस्र् 

पेऱ्यावरील भागाि असलेले. 
 
survival of the fittest बणलष्ठाचंी (समर्ांची) अणिजीणविा 

िीविस्पधेि (िगण्याकनरिा कराव्या लागणाऱ्या धडपडीि) सवाि श्रेष्ठ (नवनशि पनरन्स्थिीि 
नवनशि ग णाम ळे बलवाि) असणाऱ्या सिीवािंी (प्राणी वा विस्पिी) सरशी व द बसलािंा िाश ही 
डार्मविच्या िैसर्मगक निवडीच्या नसद्धािंािील म ख्य कल्पिा. 

 
susceptibility िोगप्रवृणि 

रोगाला सहि बळी पडण्याइिकी द बसलिा. 
 
suspended णनलंणबि 

लोंबिे; आधाराला निकटूि खाली लोंबणारे; उदा. फूल, फळ, फ लोरा, बीिक (सकिप टाि). 
 
suspensor आलंबक 

(१) रंद कापासूि बिलेला व एका टोकाशी प्रत्यक्ष गभस धारण करणारा कोनशकािंा िंिू; उदा. 
बीिीं विस्पिी व काही िेिाभ पादप; (२) काही कवकािं आढळणारी व गंि काशयाला आधारभिू 
कोनशका; उदा. म्यकूर ब रशी. 

 
suture सीवनी; णशवि 

संनधरेषा; सकिदलाच्या नकिारी परस्पराशी साधंल्या िाऊि सकिप टािी पोकळी निमाण करिे िी 
िोडरेषा (औदर सेविी); सकिदलाचं्या मध्यरेषेला पषृ्ठसेविी म्हणिाि; पहा dorsal suture 
ventral suture. 
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swamp-formation अनूप समावास 

कायम दलदलीि वाढणारा विस्पिींिा सम दाय 
 
swarmspore चिबीजुक 

हालिाल करणारे बीि क (प्रिोत्पादक घटक). 
 
switch-plant अपिप पादप 

पािे लवकर गळूि पडणारी अथवा पािे असूि िसल्यासारखी सकवा िसणारी विस्पिी; उदा. 
िागं्या शरे; माकडसशग (Caralluma fimbriata Wall.). िेपिी, खडशरेणी झाऊ इ. 

 
sword-shaped (ensiform) खड गाकृणि 

िरवारीसारखे; उदा. आबईिी (Canavalia ensiformis DC.) शेंग बाळवखंेडािे (lris germanica 
L.) पाि इ. 

 
syconus औदंुबणिक 

लहाि कलशासारख्या (क ं भासिी) फ लोऱ्यापासूि बिलेले पोकळ व मासंल सयं क्त्त्त फळ; उदा. 
उंबर, अंनिर, इ. पहा hypanthodium. 

 
sylva (silva) वृक्षविपन; वृक्षज्ञान 

नवनशि स्थािािील वृक्षािंी मानहिी (वणसि). 
 
sylvestris (sylvestral) वनवासी 

विाि वाढणारा; उदा. सशदी (phoenix sylvestris Roxb.). 
 
symbiont सहजीवी 

सहिीविािील (सामाइक िीविािील) सहकारी. 
 
symbiosis सहजीवन 

सारख्या िसलेल्या दोि सकवा अनधक सिीव व्यक्त्िींिे एकत्र िगणे. उदा. िीवोपिीवी विस्पिी 
व नििा आश्रय. 

 
antagonistic symbiosis णविोधी सहजीवन 

सहकाऱ्याि स्पधा असलेले सहिीवि; उदा. िीवोपिीवी (अमरवले) व नििा आश्रय (कडवी, 
ड राटंा, शरे, इ.); कीटकभक्षक विस्पिी. 
 
conjunctive symbiosis संयोजी सहजीवन 

दोन्ही सहिीवी कायम एकत्र साधंलेले असणे; उदा. िीवोपिीवी सूक्ष्मिंिू; ब रशी (िायट्यास 
कारणीभिू असलेली); बाडंगूळ; अमरवले, इ. 
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contingent symbiosis सापेक्ष सहजीवन 

एका विस्पिींिे द सऱ्याच्या शरीराि फक्त्त्त आश्रय घेणे; उदा. अंिवसिस्पिी; सायकसच्या म ळाि 
आढळणारे िॉस्टॉक (िीलहनरि शवैल). 
 
disjunctive symbiosis प्रासंणगक सहजीवन 

सहकाऱ्यािंा िात्प रिा संबधं असलेले एकत्र िीवि; उदा. वृक्षवलेसबंंध; हीि वले कोठेही इिर 
आश्रयावर वाढू शकिे; अनपविस्पिी; पक्षी व वृक्ष. 
 
mutualistic symbiosis अन्योन्य सहजीवन 

परस्परािंा फायद्यािे एकत्र िीवि; शवैाक (शवैल+कवक; दगडफूल); सशबी विस्पिीच्या 
म ळावरील गाठींिील सूक्ष्मिंिू; परागण घडनवणारे कीटक. 
 
nutritive symbiosis पोिक सहजीवन 

एक सकवा दोन्ही सहकारी पोषणाम ळे संबंनधि असण्यािा प्रकार; उदा. संकवक, शवैाक, इ. पहा 
Lichens. 

 
symbiotic saprophytism सहजीवी शवोपजीवन 

उच्च विस्पिी व कवक यािें एकत्र िीवि (सकंवक); पहा mycorrhiza. 
 
symbiotrophic सहजीवोपजीवी; सहपोिी 

पोषणाच्या साहाय्यािे एकत्र िगणारे. 
 
Symmetric समणमि; समाि 

मध्यनशरेवर नवभागल्यावर दोि सारखे भाग होणारे; उदा. सामान्य पाि. 
 
symmetry समाििा 

दोि सारखे भाग होण्यािी क्षमिा. 
 

bilateral symmetry णिपा प्; समाििा 
एकाि उभ्या पािळीि नवभागल्यावर दोि सारखे भाग होण्यािी क्षमिा; उदा. वाटाण्यािे फूल; 
पहा zygomorphic. 
 
radial symmetry अिसमाििा 
वस्िूच्या कें द्रािूि कोणत्याही उभ्या पािळीि नवभागल्यावर दोि सारखे भाग होण्यािी क्षमिा. 
उदा. ग लाबप ष्ट्प; सदाफ ली, इ. पहा actinomorphic. 

 
Sympetalae (Gamopetalae) युक्त्िप्रदली उपवगप 

बेंथमॅ व हूकर आनण एंग्लर व प्रँटल याचं्या वगीकरणपद्धिीिील फ लझाडाचं्या निदनलनकि 
विस्पिीिील िळलेल्या पाकळ्याचं्या विस्पिींिा उपवगस. 
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sympetalous युक्त्िप्रदल 

ि ळलेल्या पाकळ्या असलेले (फूल सकवा प ष्ट्पम क ट); उदा. घोत्रा. 
 
sympodium (sympode) संयुिपद 

अिेक लहाि (िवीि) अक्षािंा बिलेला एक प्रम ख अक्ष; उदा. द्राक्षवले; पहा monopodium. 
 
Symphysis सम संजनन 

अवयवाच्या सारख्या भागािंी आरंभापासूिि ि ळूि वाढण्यािी प्रनक्रया; उदा. य क्त्त्तप्रदल 
प ष्ट्पम क ट. 

 
synandrium संकेसिमंडल 

केसरदलाचं्या अंशिः सकवा पूणसिः संयोगािे बिलेली संरििा. उदा. काकडी, भोपळा, सूयसफूल व 
स रण क लािील काहींिे केसरमंडल; इ. 

 
synangium संधानी 

सवस बीि ककोश परस्पराशंी बािूिे निकटल्यािे बिलेली संय क्त्त्त बह प ट क (अिेक कोटरय क्त्त्त) 
संरििा; उदा. मरॅॅनटया िेिा; पहा Marattiales. 

 
synapsis समीपस्स्र्णि 

कोनशकेच्या अधससूत्रण नवभागणीपूवी प्रकलािील सवस सूत्रमय ग ंिा प्रकलावरणाि एका बािूस 
साििू राहण्यािी अवस्था; पहा meiosis. 

 
syncarp संयुक्त्ि फळ 

कनणश फ लोऱ्यापासूि बिलेले संय क्त्त्त फळ अथवा मासंल घोसफळ; उदा. ि िू; केवडा; अििस; 
पहा spike. 

 
syncarpous युक्त्िलकज 

दोि सकवा अनधक सकिदलाचं्या संयोगािे बिलेला (सकिप ट); उदा. सूयसफूल, निकू, काकडी, 
इ. 

 
syndesis युग्मन; युगुलीभवन 

प्रकलािील समीपन्स्थिीिंिर सिािीय रंगसूत्राचं्या िोड्या बिणे (अधससूत्रण नवभाििाकनरिा); 
पहा meiosis. 

 
synecology वनस्पणि (पादप) समाजशास्त्र 

विस्पिींच्या सम दायासबंंधीच्या मानहिीिी नवज्ञािशाखा; पहा Plant sociology; Phyto-(plant-) 
sociology; ecology, autecology. 
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synergidae साहाय्यक कोणशका; साहाय्यक पेशी 
फ लझाडाचं्या बीिकािील (फलिपूवावस्थेि) गभसकोशािील अंद कािवळच्या व फलिास 
साहाय्य करणाऱ्या दोि (वधं्य अंद के) कोनशका; निन्ही नमळूि “अंद कपनरवार” बििो व 
गभसकोशाच्या वरच्या (बीिकरंध्रािवळच्या) टोकािवळ िो असिो. 

 
syngamete (zygote, oospore) िंदुक 

दोि प्रिोत्पादक नभन्न कोनशकाचं्या सयंोगािे बिलेली कोनशका. 
 
syngamy गंिुकसंयोग; फलन 

दोि नवषम (नवरुद्धसलगी : एक प –ं व द सरे स्त्री–) गंि कािें मीलि. 
 
syngenesious anthers युक्त्ि पिागकोश 

फक्त्त्त परागकोश ि ळूि त्यािें बिलेले वलय; उदा. सूयसफूल क ल. 
 
synizesis समीपस्स्र्िी 

पहा synapsis. 
 
synthate संणश्लष्ट 

संश्लेषणािे (अिेक रसायनिक द्रव्ये एकनत्रि झाल्यािे) बिलेला पदाथस. 
 
synthetic fibre कृणिम िंिू 

काही रसायिे एकनत्रि करूि बिनवलेला (सशं्लेनषि) कृनत्रम व िैसर्मगक धाग्याहूि (सूि, रेशीम, 
वाख इ.) नभन्न धागा. 

 
system व्यहू; िंि; पिणि 

अिेक अवयवाचं्या सहकायािे बिलेली व नवनशि कायसित्पर अशी संरििा. 
 
Systematic botany वगीकििात्मक वनस्पिीशास्त्र 

विस्पिीिील लक्षणावंरूि प्राकृनिक आप्िभाव ओळखूि (लक्षाि घेऊि) त्यािंी वगीकरणाच्या 
साच्याि माडंणी करणारी नवज्ञाि शाखा. 

 
systemic fungicide दैणहक कवकनाशक 

रोगकारक कवकाच्या सवस शरीरावर पडूि त्यािा संपूणस िाश करणारा रासायनिक पदाथस. 
 
systemic insecticide दैणहक कीटकनाशक 

विस्पिीिे ि कसाि करणाऱ्या कीटकािंा सपूंणस िाश करणारा पदाथस. 
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systole संकोच 

काही शवैले, िरबीि के इत्यादींच्या कोनशकािंील प्रसरण व आक ं िि पावणाऱ्या नरन्क्त्िकािें 
(पोकळ्यािें) आक ं िि. 
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T 
 
tabasheer (tabashir) िबाशीि 

बाबंूच्या पेऱ्यामंधील वाल कामय खडे (औषधी पदाथस). 
 
tactic अनुचलनी 

आंिनरक बदल होऊि िेिकाला (उदा. प्रकाश, रसायि, उष्ट्णिा) प्रनिसाद दशसनवणारी 
स्थलािंरािी हालिाल; उदा. काही स्विंत्र एककोनशक शवैले; हनरिकण,ू सूक्ष्मिंिू, इ. 

 
tactile स्पशपग्राही 

स्पशाला (स्पशाच्या िेिकाला) प्रनिसाद देणारे. 
 
tactile hair or bristle स्पशपग्राही केस; स्पशपिोम. 

उदा. कीटकभक्षक विस्पिी; डायॉनिया. 
 
tactile organ स्पशेंणद्रय 

 
tactile papilla स्पशपग्राही णपणटका 

अवयवावरील एखाद्या कोनशकेिा बाहेरील उंिवट्यासारखा फ गीर भाग. उदा. प्रिाि; अनपत्विा. 
 
tactile pit स्पशपग्राही खाच 

अनपत्विेच्या एखाद्या कोनशकेच्या बाहेरील आवरणािा मयानदि पािळ भाग; काकडी (ककस टी) 
क लािील अिेक वलेींच्या प्रिािािी टोके खािय क्त्त्त असिाि; त्या खािािारे कोनशकेिील 
िीवद्रव्य स्पशस िाणू शकिो व प्रिाि त्याम ळे ग ंडाळण्यािी प्रनिनक्रया दशसनविे. 

 
tail पुच्छ 

बारीक, लाबं व शपेटीसारखे उपागं. 
 
tailed anther पुच्छयुक्त्ि पिागकोश 

परागकोशाच्या पोकळीखालूि वाढलेले शपेटीसारखे (परंि  त्याि परागकण िसलेले) उपागं; 
उदा. वासकक लािींल काही विस्पिी. 

 
Tamaricaceae झाऊ कुल; टॅमॅणिकेसी 

शरेणी, झाऊ, इत्यादी निदनलनकि मरुविस्पिींिे लहाि क ल; यािा अिंभाव बेंथमॅ व हूकर 
याचं्या पद्धिीि कायोफायनलिी व एंग्लर व प्रँटल याचं्या पद्धिीि पराएटेलीझ गणाि केलेला 
आढळिो; बेसींिी अनहफेि गणाि (पॅपॅव्हेरलीझमध्ये) आनण हनिन्सििी झाऊ गणाि 
(टॅमनॅरकेलीझमध्ये) समानवि केले आहे. प्रम ख लक्षणे : फार लहाि व एकाआड एक पािािंी 
झ डपे व वृक्ष; निसलगी, नियनमि, ४-५ भागािंी फ ले; स ट्या पाकळ्या; नििकीि सकवा द प्पट 
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केसरदले, क्वनिि अिेक, स टी सकवा गटामंध्ये; सकिदले २–५ व ि ळलेली; ऊध्वसस्थ सकिप टाि 
एक कप्पा व िलस्थ बीिकाधािीवर अिेक बीिके; बोंडाि केसाळ नबया. 

 
tangential plane स्पशपिेखीय प्रिल 

खोड सकवा मूळ याचं्या आडव्या छेदाि नत्रज्येशी अथवा निकाष्ठ-नकरणाशी कोटकोिाि असलेली 
पािळी. 

 
tangential section स्पशपिेिी छेद; स्पशपिेखी छेद 

वर वणसि केलेल्या पािळीिूि नमळणारा काप. 
 
tap-root प्रधानमूळ; सोटमूळ; अणधमूळ 

आनदम ळािी सिि खाली वाढ होऊि िाडिूड बिलेले व िनमिीि अिेक उपम ळे निमाण करूि 
मूलव्यूहािा (िंत्रािा) प्रम ख भाग बिलेले प्रम ख मूळ; हे सवस निदनलनकि व नकत्येक प्रकटबीि 
विस्पिींि आढळिे; उदा. म ळा, गािर, ग लब श यामंध्ये िे मासंल असिे; पहा radicle. 

 
tapering (tapered) शंुडाकृणि; शूलाकृणि 

लाबं काट्याप्रमाणे सकवा सोंडेप्रमाणे निरंुद होि गेलेले. 
 
tapetum पोिक स्िि 

सवस उच्च दिाच्या विस्पिींि, बीि कििक कोनशकाभंोविी असणारा व अन्नकणािंी भरलेल्या 
कोनशकािंा थर; हळूहळू हा नवसर्मिि होऊि बीि क निर्ममिीि वापरला िािो. 

 
Tapioca िाणपका; टॅणपओका 

एरंड क लािील एका विस्पिीच्या लठ्ठ (गं्रनथल) म ळािील नपष्ठय क्त्त्त पदाथस; िानपका (Manihot 
utilissima Pohl.). 

 
tawny णफकट िपणकिी 

काहीसा सपगट नपवळ्या रंगािा. 
 
Taxetum णबमी–सघाि 

नबर्मम वृक्षािंा िैसर्मगक समूह (समावास); बमी = नबमी = यू (Taxus baccata L.) 
 
taxon (pl. taxa) वगपक 

वगीकरणाि नभन्न थराि मािलेले एखादे एकक; उदा. गण, गोत्र, वगस, क ल, वशं, िािी, इ. 
 
Taxonomy वगीकिि णवज्ञान 

(१) विस्पिी अथवा प्राणी याचं्या महत्त्वाच्या लक्षणािंा नवकासवादाच्या संदभाि नविार करूि 
वगीकरणािी ित्त्व ेव माडंणी ठरनवणारे शास्त्र. (२) पनरन्स्थनि व विस्पिी याचं्या अभ्यासाि नभन्न 
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सम दायासंबंंधी सवस िपशील लक्षाि घेऊि केलेली विश्रीिील नभन्न घटकािंी (सम दायािंी) 
वगसवारी. 

 
taxonomist वगीकििणवज्ञ 

विस्पिी अथवा प्राणी याचं्या वगीकरणासंबधंी नवशषे ज्ञाि असणारी व्यक्त्त्ती. 
 
taxis अनुचलन 

स्विंत्र सिीवािंी बाह्य िेिकाला अि लक्षिू केलेली प्रनिसादरूप हालिाल; पहा phototaxis; 
chemotaxis. 

 
technical term पाणिभाणिक संज्ञा; िाणंिक संज्ञा 

नवनशि नवषयाच्या के्षत्राि नवनशि अथािे वापरलेला शब्द. 
 
technique िंि 

नवनशि कायस घडविू आणण्याकनरिा वापरलेली आवश्यक पद्धिी; त्यावरूि technical = िानंत्रक 
(िंत्रािा अंिभाव असलेले; िंत्रािा आधार असलेले) 

 
tegmen अिंश्चोल 

बीिाच्या दोि आच्छादिापंकैी आिील आवरण. 
 
tegumentum पंुजिाि 

पहा indusium. 
 
teleutospore (winter spore) णशणशि–बीजुक 

एक अथवा बह धा दोि (क्वनिि अिेक) कोनशकािें बिलेले व बह धा नहवाळी नवश्रािंीिंिर रुिणारे 
बीि क (कवकापंकैी िाबंऱे्याि आढळणारे); पहा uredospore. 

 
telium णशणशि-बीजुकपंुज 

नशनशर ऋिूिील बीि के एकत्र वाढल्यािे बिलेला समूह; सपगट, काळसर, नपवळट अशा रंगािे हे 
नठपके पािावंर वा खोडावर आढळिाि. 

 
telophase अतं्यावस्र्ा 

प्रकलाच्या नवभाििािील शवेटिी अवस्था; पहा mitosis; meiosis. 
 
tendril प्रिान; िािा; ििावा 

द बसल विस्पिीच्या प्रम ख अवयवाच्या रूपािंरािे बिलेला िंिूसारखा, स्पशसग्राही (सवंदेिाक्षम) व 
आधार घेण्यास उपय क्त्त्त असा अवयव; उदा. काकडी, वाटाणा, कळलावी, मोरवले, इ. 
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tendril climber प्रिानािोही; प्रिाणननी 
प्रिािाच्या साह्यािे वर िढि िाणारी वले. 

 
tendrillar प्रिानरूप 

प्रिािाप्रमाणे कायसक्षम (उदा. कळलावीच्या पािािे टोक, मोरवलेीिा देठ, इ.). 
 
tentacle स्पशपक 

स्पशसग्राही केस; उदा. ड्रॉसेरा िावािी कीटकभक्षक विस्पिी. 
 
tenuifolious िनुपिी 

पािळ पाि असलेले. 
 
tepal पणिदल 

पहा perianth. 
 
terate शूलाकृणि 

लाबंट, गोलसर, व टोकदार दाडं्याप्रमाणे (उदा. पाि). 
 
Teratology णवकृणिणवज्ञान; णवदू्रपणवज्ञान 

क रििा, नवकृिी, राक्षसी आकारािे अवयव इत्यादीसारख्या निर्ममिीसंबधंीिी नवज्ञािशाखा. 
 
terminal अग्रस्र्; अणंिम 

टोकावर असलेले; शवेटी असलेले; उदा. संय क्त्त्त पािाच्या टोकावरिे दल; अक्षाच्या टोकावरिी 
कळी. 

 
terminology पणिभािा 

एखाद्या नवषयाि नवनशि अथी वापरलेल्या (संज्ञािंी) अिेक शब्दािंी यादी (शब्दसगं्रह). 
 
ternary त्र्यगंी 

निन्हीच्या गटाि असलेले; नत्रभागी. 
 
ternate णिदली 

िीि दले असलेले (उदा. बलेािे संय क्त्त्त पाि). 
 
terrestrial (१) स्र्लवासी; स्र्लीय; (२) भूचि 

(१) िनमिीवर वाढणारे; उदा. सराटा (Tribulus terrestris L.) (२) प्राण्याचं्या बाबिीि ही संज्ञा 
वापरणे इि. 
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tertiary िृिीय; िृिीयक; णिय्यम 

निसऱ्या क्रमाकंािे; द य्यम अक्षावर आलेला निसरा (अक्ष). 
 

tertiary period िृिीयकल्प 

भसू्िर नवकासािील एक कालखंड (स . साडेसहा कोटी िे १·२ कोटी वषापूवींिा काल). 
 
testa बीजचोल; बणहश्चोल; बीजाविि 

बीिािे बाहेरिे आच्छादि; कधी कधी बाहेरिे व आिील पूणस ि ळलेले असिे. 
 
tetra— चिुः– ; चिुिछ –  

िारीिा सबंंध दशसनवणारा उपसगस. 
 
tetracarpellary चिुः लकजदली. 

िार सकिदले असलेले (सकिमंडल सकवा फूल). 
 
tetrachotomy चिुःखंडन; चिुःशाखाक्रम 

िार सारखे भाग पडलेले (अक्ष) असण्यािा प्रकार; पहा dichotomy. 
 
tetracyclic चिुमिंडणलि; चिुश्चाणक्रक 

नभन्न अवयवािंी िार मंडले (िके्र, वि सळे) असलेले (फूल). 
 
tetrad चिुष्टय 

िौकडा; िारीिा संि; उदा. परागिि िय (उदा. संिािक) सकवा बीि किि िय (काही शवैले). 
 
tetradynamous चिुिोन्नि 

सहापकैी िार केसरदले अनधक उंि असलेले; उदा. मोहरीच्या फ लािील केसरमंडल. 
 
tetrafoliate चिुदपली 

िार दलािे सयं क्त्त्त पाि; उदा. मार्मसनलया. 
 
tetramerous चिुभागी 

प्रत्येक मंडलाि िार अवयव असलेले (फूल); उदा. मोहरीिे फूल. 
 
tetrandrous चिुष्ट्केसिदली 

िार केसरदले असलेले; उदा. कारवीिे फूल. 
 
tetranucleate चिुष्प्रकली 

िार प्रकले असलेली (कोनशका). 
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tetraphyllous चिुष्ट्पिी; चिुष्ट्पणिदली 
िार पािािें; िार दले असलेले पनरदलमंडल पहा perianth. 

 
tetraploid चिुगुपणिि 

िार एकग नणि प्रकलाचं्या सयंोगािे बिलेला (प्रकल); िसा प्रकल असलेली (विस्पिी). 
 
tetraploidy चिुगुपणिित्व 

िि ग सनणि प्रकल असण्यािा प्रकार. 
 
tetraquetrus चिुष्ट्कोनी 

िार धारा असलेले; आडव्या छेदाि िार कोि नदसणारे (िौकोिी); उदा. खोड (काडंवले). 
 
tetrarch चिुःसूि 

रंभाच्या आडव्या छेदाि िार प्रकाष्ठािे वृदं असण्यािा प्रकार; पहा stele. 
 
tetrasporangium चिुबीजुककोश 

िार बीि के असलेला बीि ककोश; उदा. लाल शवैले. 
 
tetraspore चिुर्पबीजुक 

िार बीि कापंैकी एक. 
 
tetrasporophyte चिुर्पबीजुकधािी 

िि थसबीि के निर्ममणारी नपढी; उदा. लाल शवैले (उदा. पॉनलसायफोनिया). 
 
tetravalent चिुःसंयुजी 

प्रकलाच्या अधससूत्रण नवभाििाि वरवर एका रंगसूत्राप्रमाणे नदसणाऱ्या रंगसूत्रािील िारीपकैी 
एक; येथे समिाि रंगसूत्राच्या िोडीिील प्रत्यकािी उभी नवभागणी झाली असावी असे मािल्यास 
एकूण िार रंगसूत्राधे एकत्र काही काळ असिाि. 

 
texture पोि 

पािािंी सकवा ित्सम अवयवािी िाडी, मिब िी, इ. उदा. पािळ, िाड, निवट, मासंल, नठसूळ 
इ. संज्ञा यासबंंधाि वापरिाि; हीि सजं्ञा िनमिीबाबिही वापरिाि. 

 
thalamifloral (thalamiflorous) अवलकजपुष्ट्प 

सकिमंडलाखेरीि फ लािील इिर भाग वरच्या पािळीि (प ष्ट्पस्थलीवर) असलेले. 
 
Thalamiflorae अवलकजपुष्ट्पी श्रेिी 

बेंथमॅ आनण हूकर याचं्या वगीकरणामध्ये निदनलनकि (वगस) विस्पिींिील म क्त्त्तप्रदली (स ट्या 
पाकळ्याचं्या फ लझाडािंी) उपवगािील अवसकि फ लािंी एक श्रेणी; द सरी श्रेणी सबबय क्त्त्त 
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फ लािंी (सबबप ष्ट्पी) व निसरी श्रेणी िषकाप्रमाणे सवंिस असलेल्या पनरसकि सकवा अनपसकि 
फ लािंी (संविसप ष्ट्पी). 

 
thalamus (torus) पुष्ट्पस्र्ली 

प ष्ट्पदले ज्यावर आधारलेली असिाि िो देठािा पसरट भाग; याला receptacle असेही म्हटलेले 
आढळिे. 

 
thalasad समुद्रपादप 

सम द्राि वाढणारी विस्पिी. 
 
thalasophilus समुद्रणप्रय (वनस्पणि) 

 
thalassoplankton सागि प्लवक 

पहा plankton. 
 
thalloid कायकाभ 

कायकासारखे अत्यंि साधे शरीर; पहा thallus. 
 
Thallophyta कायकवनस्पणि णवभाग 

ि न्या (ऐक्त्लर) वगीकरण पद्धिीप्रमाणे अनि साध्या, अप्रभेनदि, कायक प्रकारच्या शरीर धारण 
करणाऱ्या विस्पिींिा नवभाग; यामध्ये शवैले, कवक व शवैाक यािंा समावशे करीि; पहा 
Cryptogamae. 

 
thallus कायक 

खोड व पािे यािंा पूणस अभाव असलेले व कधी कधी म ळासारखी (पण म ळे िव्हेि) आधारभिू 
साधी उपागें असलेले, एककोनशक सकवा अिेक कोनशक अप्रभेनदि शरीर; उदा. शवैल, कवक, 
धोंडफूल, इ. 

 
Theaceae (Ternstroemiaceae) चहा कुल; र्ीएसी 

िहा (थीया), कॅमेनलया, (गॉडोनिया) िागेट्टा इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल; यािा 
अंिभाव एगं्लर व प्रँटल यािंी पराएटेलीझमध्ये (िटलग्ि बीिकाधािी असलेल्या गणाि), बेंथमॅ व 
हूकर यािंी कोकम (वृदंार) गणाि व हनिन्सििी िहा गणाि (थीएलीझमध्ये) केला आहे. प्रम ख 
लक्षणे; साध्या, निवट, एकाआड एक पािाचं्या काष्ठय क्त्त्त विस्पिी; निसलगी, अंशिः सर्मपल फ ले. 
संदले ५–७, नियनमि, दीघसकाल राहणारी; पाकळ्या बह धा ५–९ सकवा अिेक व स ट्या, क्वनित् 
खाली ि ळलेल्या; केसरदले अिेक, क्वनिि कमी वा िास्ि (५–१०–१५), स टी सकवा ि ळलेली; 
सकिदले ि ळलेली ३–५ सकवा २ िे अिेक व १ िे अिेक बीिके (अक्षलग्ि); बोंडाि अिेक नबया. 

 
theca प्राविक 

(१) िेिािा बीि ककोश; (२) शवेाळीिील बीि काशय; (३) परागकोश; (४) पराग प टक. 
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theine र्ीन 

िहाच्या पािािील क्षाराभ (अल्कलॉइड). 
 

Thelephoraceae चमपकवक कुल; रे्लेफोिेसी 
गदाकवकापंैकी एक क ल; यािील कवकािें शवोपिीवी शरीर झाडाचं्या सालीवर सपाट, निवट 
खपलीसारखे असूि गदानिर्ममिीिा थर वरच्या बािूस असिो; अथवा सपाट शरीरािा भाग 
आधारावर उिलला िाऊि एकावर एक कंसाकृनि रििा बििे व त्या प्रत्येकाखाली गदािें थर 
येिाि. उदा. स्टेनरयम; पहा Basidiomycetes. 

 
Theory of descent वशंानुक्रमवाद (णसिािं) 

पृर्थवीवरील सिीव सृिी एकाएकी आहे िशी निमाण झाली िसूि आरंभी अपघािािेि निमाण 
झालेल्या अनिसूक्ष्म साध्या िीवद्रव्यापासूि क्रमािे; हळ हळू निसगसिः फरक पडि िाऊि 
नवनवधरूपधारी अवस्थेप्रि पोिली आहे असा िालसस् डार्मवि यािंा नसद्धािं. 

 
Theory of pangenesis सवोत्पणिवाद 

पहा pangenesis. 
 
thermonastic िापानुकंुचनी 

उष्ट्णिेम ळे (अनधक िापमािाच्या उते्तििाम ळे) घडूि आलेली (अवयवािंी वक्रिा); यामध्ये 
अवयवािंी वाढ नवषमप्रकारे होऊि पनरणामी वाकडेपणा येिो. उदा. यकृिकािें कायक प्रथम 
वरच्या बािूस अनधक वाढूि उलट्या बशीप्रमाणे आकार येिो व याला ‘अनपवधसि’ म्हणिाि; 
याउलट वाकडेपणाला ‘अधोवधसि’ म्हणिाि. केशरािी फ ले उष्ट्ण हविे उघडिाि व थंड हविे 
नमटिाि. पहा epinasty; hyponasty. 

 
thermonasty िापानुकंुचन 

वर वणसि केलेली घटिा; येथे उते्तिकाच्या नदशिेा वक्रिेशी संबधं िसिो. पहा nastic 
movement. 

 
thermotactic िापानुचलनी 

प ढे वणसि केलेल्या प्रकारिी हालिाल (त्या नदशकेडे सकवा त्या नवरुद्ध). 
 
thermotaxis िापानुचलन 

उष्ट्णिेम ळे उते्तिि पावलेल्या सिीव स्विंत्र विस्पिीिे स्थािािंर अथवा न्स्थर विस्पिींच्या 
स्विंत्र भागािे (गंि क, बीि क, हनरिकण , इ.) स्थलािंर; पहा taxis. 

 
thermotropic िापानुविपनी 

उष्ट्णिेम ळे निच्या उगमाकडे सकवा नवरुद्ध नदशलेा झालेली (विस्पिीच्या अवयवािंी वाढ); यामध्ये 
अवयवास वक्रिा येणे शक्त्य असिे. पहा tropism. 
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thickening घनीभवन 

प्राथनमक िूलीरमय आवरणावर िवीि लेप बसूि िाडी वाढण्यािी प्रनक्रया; हा लेप िूलीरािा 
सकवा काष्ठीरािा (नलन्ग्िििा) असिो; िसेि िो सवसत्र सारखा अगर नवनशि िागी बसल्यािे नभन्न 
प्रकारिे अंकि आढळिे. 

 
thicket झाडी 

अिेक लहाि झ डपािंी दाट िाळी. 
 
thigmotropism कंपनानुविपन; स्पशानुविपन 

(१) कंपिाच्या िेििेि सार अनधक स्थानिक वाढ होऊि अवयवाि वक्रिा येणे. (२) स्पशाच्या 
िेििेम ळे उलट बािूस वाढ अनधक होऊि वक्रिा येण्यािी प्रनक्रया; उदा. वलेीिे टोक; प्रिािािा 
टोकाकडील भाग; कीटकभक्षक विस्पिी. 

 
thinophyta िाणशपादप 

मािी सकवा वाळूच्या नढगावर वाढणाऱ्या विस्पिी. 
 
thorn शूल; काटा 

लाबंट, टोकदार, कठीण, कधी शानखि, अशी रूपािंर पावलेली शाखा; उदा. मेंदी, डासळब, 
करवदं, इ. 

 
thorn– forest काटेिी वन 

 रुक्ष नठकाणी वाढणारी काटेरी झ डपे व लहाि वृक्ष यािें िंगल. उदा. ब्रानझलमधील ‘कसटगा’ वि 
(कंटकी वि). 

 
thread–shaped (filiform) सूिाकाि 

फार बारीक स िासारखे. 
 
three–angled (trigonous) णिकोनी; णिधािी 

िीि धारा असलेले (खोड, फळ, बी, इ). 
 
throat कंठ 

ि ळलेल्या पाकळ्याचं्या फ लाच्या िळीिे िार; उदा. सदाफ लीं; पानरिािक. 
 
Thymelaeaceae िामेठा कुल; र्ायमेणलएसी 

रामेठा या विस्पिीिा अिंभाव असलेले हे निदनलनकि फ लझाडािें क ल िंब ल गणाि 
(नमटेनलझमध्ये) समानवि केले आहे (एगं्लर). हनिन्सि यािंी रामेठा गणाि (थायमेलेनलझमध्ये) 
अंिभूसि केले आहे. प्रम ख लक्षणे; काष्ठय क्त्त्त व साध्या, एकाआड एक सकवा समोरासमोर पािाचं्या 
विस्पिी; बह िेक सवस वृक्ष सकवा झ डपे, क्वनिि ओषधी; निसलगी अथवा एकसलगी फ लाि कधी 
पाकळ्यािंा अभाव; अक्ष िळीसारखा सकवा पेल्यासारखा; संदले ४–५ बह धा ि ळलेली; पाकळ्या 
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४–१२, खवल्यासारख्या; केलरदले संदलाइिकी व त्याशंी एकाआड एक, सकवा द प्पट िर कधी 
दोि. बह धा नबम्ब असिे; सकिदल एक, ऊध्वसस्थ; सकिप टाि एक सकवा दोि कप्पे; बीिके एक 
सकवा दोि. फळे नवनवध, प ष्ट्पस्थलीिे वढेलेली; पहा Myrtaceae. 

 
thyrse (thyrsus) णमश्रवध्यपक्ष; णमश्र पणिमंजिी 

बािूिे अक्ष क ं नठि व म ख्य अक्ष अक ं नठि असलेली पनरमिंरी (शाखाय क्त्त्त). पहा panicle. 
 
tier स्िि, र्ि 

 
tigline णटग्लीन 

िमालगोटा या विस्पिीच्या नबयािंील कडू व निखट द्रव्य. 
 
Tiliaceae परुिक कुल; णटणलएसी 

ज्योि (ज्यूट), नििडी, खटखटी, धामण, रुद्राक्ष इ. विस्पिींिे क ल; यािा अिंभाव भेंडी गणाि 
(माल्व्हेलीझमध्ये) केला िािो. हनिन्सि यािंी परुषक गणाि (नटनलएलीझमध्ये) केला आहे. 
भेंडी क लाशी यािे साम्य असूि अिेक व स्विंत्र केसरदले, दोि कप्प्यािें परागकोश व क ं नठि 
फ लोरे या लक्षणािंी त्या क लापासूि परुषक क लािे निराळेपण ओळखिा येिे; पहा Malvaceae. 

 
tiller फूट; फुटवा 

पहा sucker; उदा. िेिा, गविे. 
 
tilophyte (pond–plant) पल्वलपादप 

डबक्त्यािील विस्पिी; उदा. गोंडाळ, ॲझोला, कारंड (लेग्िा), इ. 
 
timber–line वृक्षसीमा 

उंि पवसिावरच्या विश्रीिील वृक्षािंी वाढ संपूि ख रटी झाडी स रवाि होिे िी सीमारेषा (उंिी). 
 
tinctorious (tinctorial) िंजकिा; िंजनक्षमिा 

रंगनवण्यािी क्षमिा असलेले; उदा. अल (Morinda tinctoria Roxb); काळा क डा (Wrightia 
tinctoria R. BR.) िीळ (Indigofera tinctoria L.). 

 
tissue ऊिक; ऊणि 

समाि उगम व कायस असलेल्या आनण बह धा परस्परावलंबी कोनशकािंा समूह. 
 

aqueous tissue जलोिक 

पािळ आवरणाच्या, हनरिद्रव्यहीि, िलपूनरि कोनशकािंी अधस्त्विा; उदा. मासंल पािे. 
 
tissue culture ऊिक-संवधपन 

कृनत्रमरीत्या सिीवाचं्या ऊिकािी नवशषे पद्धिीिे शरीराबाहेर वाढ करण्यािी प्रनक्रया. 
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heterogeneous tissue संकीिोिक 

नभन्नप्रकारच्या कोनशका असलेले ऊिक. 
 
spurious tissue छद् मोिक; आभासी ऊिक 

अिेक कवकिंिू एकत्र नवणल्याप्रमाणे राहूि बिलेले ऊिक; उदा. भछूते्र, भकंूद क, इ. 
 
system tissue ऊिक-िंि 

समाि कायस असलेल्या अिेक संलग्ि ऊिकािंा सिं; उदा. वाहक िंत्र; नवभज्या; िल्पोिक िंत्र. 
 
toadstool छिक 

भछूत्राखेरीि इिर ित्सम गदाकवक. 
 
tomentose लवदाि; लवाच्छाणदि 

आखूड व बारीक लव असलेले. उदा. ऐि (Terminalia tomentosa W. & A.). 
 
tomentum लव 

 
Tomillares चमपपिी (चर्धमलपिी) वनश्री 

फार थोडा पाऊस व कोरडी हवा याचं्या प्रभावािे वाढलेला मरुवासी (निवट पािाचं्या) विस्पिींिा 
समावास. 

 
tongue–grafting णजभली कलम 

मूळच्या ख ंटाि इन्च्छि विस्पिींिे पािरीसारखे कापलेले कलम बसनवण्यािी प्रनक्रया. 
 
tongue-shaped (ligulate) णजव्हाकृिी 

निभेसारखे सपाट, क्वनिि िाड व मासंल व लाबंट आकारािे; फार पािळ व लहाि असल्यास 
‘निन्व्हकाकृनि’ ही संज्ञा वापरिाि; उदा. सूयसफ लाच्या नकरणप ष्ट्पकािंा प ष्ट्पम क ट. 

 
tonoplast अिंःप्राकल पटल; णिस्क्त्िकापटल 

कोनशकेिील नरन्क्त्िके (पोकळी) भोविी असलेले िीवद्रव्यािे (प्राकलािे) आवरण; नरन्क्त्िकेिील 
पदाथािे नियंत्रण या पटलािारे होिे. 

 
toothed दािेिी 

दािाप्रमाणे नवभागलेली सकवा दािे असलेली; करविी (पािािा कडा). 
 
top–shaped कंुभीरूप; भोवऱ्यासािखे 

उलट्या शकूंप्रमाणे; उदा. म ळा, गािर; पहा napiform. 
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torulose गाठाळ 

अनियनमिपणे गाठाळ असलेला. 
 
torus पुष्ट्पस्र्ली 

पहा thalamus. 
 
toxic णविािी; णविमय 

नवष असलेले, नवषय क्त्त्त. 
 
toxin णवि; जंिुणवि 

काही िीवोपिीवी कवकािूि स्त्रवलेला व आश्रय विस्पिीच्या कोनशकािंा िाश करणारा पदाथस; 
काही सूक्ष्मिंिंूिी टाकलेला िसाि नवकृनिििक (अथवा िाशक) द्रव. 

 
trabecula प्रपणट्टका 

बारीक आडवा दाडंा; उदा. शवेाळीच्या पनरि ंडाचं्या दात्यांवर असलेला; आयसॉएनटसच्या 
लघ बीि क कोशािील पडदे; नसलानििेलाच्या खोडािील मध्यवृदंाभोविी असलेल्या ऊिकािील 
आडवा पडदा. 

 
trabeculate प्रपणट्टणकि 

प्रपट् नटका असलेले 
 
trace लेश 

 
trace elements लेशघटक 

विस्पिींिा आवश्यक असे पण लेशमात्र अन्नघटक. 
 

leaf trace पिपलेश 

पािाच्या देठािूि खोडािील रंभाशी (वाहक व्यूहाशी) िोडणारा वाहक घटकािंा संि. 
 
trachea वाणहनी; वाहक नणलका 

बीिी विस्पिींपैकी फ लझाडामंध्ये नवशषेेकरूि आढळणारा काष्ठािील पाण्यािी िे-आण करणारा 
सूक्ष्म िळीसारखा मिृ घटक; यािंी आवरणे िाड व नलन्ग्ििय क्त्त्त असल्यािे यामध्ये प्राकल 
िसिो; विस्पिीस मिब िी आणण्यास या घटकािंा नवशषे उपयोगही होिो. 

 
tracheal cell (tracheid) वाणहका 

वरच्याप्रमाणे काष्ठािंील हा घटक लाबंट कोनशकारूप आनण मृि असूि प्रकटबीि विस्पिी, िेिे व 
िेिाभ पादप यािं आढळिो; फ लझाडापंैकी काहीि वानहका आढळिाि (निदनलनकि 
विस्पिीिील नििीयक काष्ठ). 
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tracheid–fibre वाणहकासूि 

िाड आवरण असलेला व फक्त्त्त मिब िी देणारा लाबं िंिूसारखा घटक. 
 
Tracheophyta (Vascular plants) वाणहनीवंि वनस्पिी 

वानहन्या सकवा वानहकाय क्त्त्त संरििा असलेल्या विस्पिी (िेिाभ व बीिी विस्पिी) पहा 
Pteridophyta; Phanerogamae. 

 
trachycarpous खबपिफली 

खरबडीि फळ असलेली (विस्पिी); उदा. कवठ; नसिाफळ इ. 
 
traction–fibre किपि सूि 

कोनशकानवभाििािील (प्रकल नवभाििाि) िकूस च्या सूत्रापकैी रंगसूत्रािंा निकटलेला व त्यािंा 
ध्र वाकडे खेिूि िेणारा सूत्रल भाग; हे अिेक असूि िीवद्रव्यापासूि बििाि. 

 
tragacanth रॅगॅकँर् (गोंद) 

एका नवनशि विस्पिीपासूि (Astragalus tragacantha L.) स्त्रवणारा गोंद. 
 
trailing (prostrate) अनुसििी; प्रिि 

म ळानशवाय िनमिीवर सरपटि वाढणारी वले सकवा ओषधी; उदा. नवष्ट्ण क्रािंा, काटेसरगणी. 
 
transect वनश्री छेद 

नवनशि स्थािािील विश्रीच्या अभ्यासाकनरिा घेिलेला आडवा छेद. 
 
transfer स्र्ानािंि 

कोनशका अथवा िनलकािारे पाण्यािे स्थलािंर. 
 
transformation (metamorphosis) रूपािंि; रूपािंिि 

एखाद्या अवयवाच्या कायाि बदल होऊि त्याि सार आकाराि व स्वरूपाि बदल होण्यािी प्रनक्रया; 
उदा. फादंीिे रूपािंर िणाव्याि सकवा काट्याि झालेले आढळिे; पािािे रूपािंर काटा सकवा 
िाणा याि होिे; (उदा. निवड ंग, कृष्ट्णकमळ, वाटाणा, काडंवले, इ.) 

 
transfusion tissue संचििोिक 

बािूच्या नशराऐविी मृदूिक व वानहकासारख्या मिृ कोनशकािें िाळ; नकत्येक शकं मिं 
विस्पिींच्या पािामंध्ये हे ऊिक वाहकवृदंाशी सलंग्ि असिे व त्यािे कायस वाहकवृदंाला पूरक 
असिे; मृदूिकािा संपकस  पनरकाष्ठाशी व वानहकािंा प्रकाष्ठाशी असिो. 

 
transition संक्रमि 

एका अवयवािूि द सऱ्याि बदल होण्यािी प्रनक्रया; उदा. म ळािी व खोडािी परस्परमयादा संपूि 
िे अवयव स्विंत्र कायस करू लागिाि असा सनंधप्रदेश, दोन्ही अवयवाचं्या साधं्याि असूि, लहाि 
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रोपाच्या िेथील अंिरसििेि हा बदल नभन्न प्रकारे झालेला आढळिो. या बदलािंिर वाहकवृदंाचं्या 
संख्येि बदल बह धा होिो. पाकळ्यािें केसरदलाि रूपािंर. 

 
translocation (१) स्र्लािंि; (२) अदलाबदल 

एखाद्या नठकाणाहूि अन्यत्र संनिि (राखीव) पदाथस िेण्यािी प्रनक्रया; उदा. गं्रनथल (लठ ठ) 
म ळािूि खोंडाि व िेथूि फ लाच्या कळीि अन्नाशं िेणे व फळ बिनवण्यास मदि करणे; 
कलमािील राखीव अन्न त्यावर िव्यािे फ टणाऱ्या कळ्याि येणे. (२) िि कािें एका रंगसूत्रावरूि 
द सऱ्यावर िाणे व त्या उलट नक्रया. 

 
translator (corpusculum) वृंिक; स्र्ानािंिकािी 

दोि परागप ंिाच्या िळास िोडणारा देठासारखा भाग; उदा. रुई. 
 
transmission पे्रिि 

संपकस स्थािापासूि प्रत्यक्ष िलिवलि घडनवणाऱ्या अवयवापयंि िेििेला (सकवा िी पोिनवणाऱ्या 
पदाथाला) पोिनवण्यािी प्रनक्रया; उदा. लािाळूच्या पािास केलेला स्पशस (िेिक) पािाच्या 
िळापयंि (प लवृिं) पोिल्यानशवाय पािािी व दलािंी प्रनिनक्रया (वळूि खाली लोंबणे) होि 
िाही. 

 
transpiration बाष्ट्पोच्छछ वास; बाष्ट्पोत्सजपन 

विस्पिीिे नियनंत्रि केलेला व त्वगं्रध्रािूंि बाहेर टाकलेला वाफेच्या स्वरूपािील उच्छ् वास; पहा 
stoma. 

 
cuticular transpiration उपत्वचीय बाष्ट्पोच्छछ वास 

उपत्विेिूि होणारे माम ली (अत्यल्प) बाष्ट्पीभवि. 
 
stomatal transpiration त्वगं्ररीय बाष्ट्पोच्छछ वास 

त्वगं्रध्रािूंि (पािावरच्या नछद्रािूंि) िाणारी मोठ्या प्रमाणािील वाफ. 
 
transpirometer बाष्ट्पोच्छछ वासमापक 

बाष्ट्पोच्छ् वासािे प्रमाण मोिण्यािे साधि (उपकरण). 
 
transport अणभगमन; पणिवहन 

एखाद्या अवयवाि इिरत्र ियार झालेले अन्न आणले िाणे; उदा. पािाि बिलेले अन्न खोडाि 
सकवा फ लोऱ्याि िेणे. 

 
transverse अनुप्रस्र्; आडवा 

लाबंट अक्षाला काटकोिाि असलेला (उदा. छेद). 
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transverse plane अनुप्रस्र् प्रिल 

वर सानंगिल्याप्रमाणे असलेली पािळी. 
 
transverse section अनुप्रस्र् छेद; काटच्छेद; आडवा छेद 

लाबं (उभ्या) अक्षािा घेिलेला आडवा पािळ काप; उदा. खोड, शाखा, मूळ व पाि यािंा आडवा 
काप िे उभे धरूि घेिला िािो. संरििेच्या अभ्यासाकनरिा असे पािळ काप घेणे आवश्यक 
असिे; पहा longitudinal section. 

 
trap-door कूटिाि 

आिल्या बािूस उघडूि, बंद राहूि व आिि कोंडूि ठेवणारे झडप; उदा. कीटकभक्षक 
विस्पिींपैकी गेळ्यािी विस्पिी (Bladderwort). 

 
trapezoid समलंबाभ 

समलंब िौकोिाप्रमाणे आकारािे (उदा. पाि); उदा. अनडअटँम िेच्याच्या काही िािींिी दले 
सकवा दलके. 

 
trap (prison)–mechanism कािायिंिा 

पहा prison-mechanism. 
 
traumatropism व्रिानुविपनी 

िखमेच्या िेिकाम ळे नवनशिप्रकारे वाढ घडूि येण्यािी प्रनक्रया; उदा. म ळािें टोक; ओकच्या 
वृक्षावर येणारी गाठ (मायफळ). 

 
tree वृक्ष 

बह वषाय,ू काष्ठमय व एक िाडिूड, प्रम ख व उंि खोड (प्रकाडं) असलेले झाड; उदा. आंबा, सिब 
इ. पहा herb, shrub. 

 
tree canopy वृक्षछि 

अिेक वृक्षाचं्या मार्थयावरील पणससंभाराम ळे बिलेला छि. 
 
tree stratum वृक्षस्िि 

िंगलािील सवाि उंि झाडािंा थर. 
 
tree culture वृक्षसवंधपन 

नवशषे रीिीिे वृक्षािंी वाढ करण्यािी प्रनक्रया. 
 
Tremellales (Jelly–fungi) जेलीकवक गि; अवलेहकवक 

पहा Jelly-fungi. 
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tremelloid रु्लरु्लीि 

रेमेला या वशंािील िेलीकवकाप्रमाणे (थलथलीि) शरीर असलेले. 
 
tri णि– 

िीि या सखं्येसबंंधीिा सकवा निप्पट संख्या दशसनवण्यािा उपसगस. 
 
triad णिक; णिकूट; िय 

निन्हींिा गट. 
 
triadelphia णिसंघ गि 

केसरदलािें िीि संघ असणाऱ्या फ लझाडािंा कालस  नलनियस यािंी केलेला गट (गण). 
 
triadelphous णिसंघ 

केसरदले िीि गटाि असणारे (फूल सकवा केसरमंडल); पहा monadelphous. 
 
triandrous णिकेसिदली 

िीिि केसरदले असलेले (फूल सकवा केसरमंडल); उदा. काही गविे (मका), केशर, 
बाळवखंेड. 

 
triangular णिकोनी 

िीि कोि सकवा िीि धारा असलेले (पाि, खोड); उदा, लव्हाळा, मोथा, सायलोटम; 
लायकोपोनडयमिे पाि. 

 
trianthous णिपुष्ट्पी 

एका देठावर िीि फ ले असलेले. 
 
triarch णिसूि 

िीि प्रकाष्ठ गट असलेला (रंभ); उदा. लायकोपोनडयमच्या काही िािींिे मूळ; पहा stele. 
 
tricarpellary (tricarpellate) णिलकज 

िीि सकिदले असलेले (फूल सकवा सकिमंडल); उदा. एरंड, िारळ, इ. 
 
tricephalous णिस्िबक; णिशीिपक 

िीि स्िबक (फ लोरे) असलेला (अक्ष); पहा capitulum. 
 
trichasium णिपद वल्लिी 

िीि अक्षाि नवभागलेला क ं नठि फ लोरा. पहा cyme. 
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trichodes केशाभ 

केसासारखा. 
 
trichogyne योणनकासूि 

काही लाल शवैलाचं्या स्त्री-िििेंनद्रयाच्या टोकास असलेला िंिूसारखा आदायी (ग्राहक) भाग. 
काही धािीकवक व शवैाक विस्पिींिही हा आढळिो. 

 
trichoma (pl. trichomata) िंिुकायक 

सूक्ष्म िंिूसारखे कायक (शरीर); उदा. काही शवैले (िॉस्टॉक, कॉन्फवा); याला trichome असे 
नवशषेेकरूि म्हणिाि. 

 
trichome अणधिोम 

अनपत्विेपासूि वाढलेला केस, पहा bristle. 
 
trichophyllus केशपिी 

अनिशय नवभागलेली केसासारखी पािे असलेली (विस्पिी); उदा. कामलिा. 
 
trichothallic अग्रकेशी 

टोकास एक अथवा अिेक िंिूसारखे केस असलेला (उदा. शवैल-कायक–िंिू) एक्त्टोकोपसस, 
लेथेनसया, इ. 

 
trichotomy णिभाजन; णिशाखाक्रम 

अक्षािे िीि नवभाग (शाखा) होण्यािा प्रकार. 
 
tricoccus णिफलाशं 

फ टूि ज्यािे िीि िडकणारे भाग (क डी) अलग होिाि असे श ष्ट्क फळ; उदा. एरंड; पहा. 
coccus. 

 
tricolor णििंगी 

िीि रंग असलेले. 
 
tricostate (trinervate) णिणसिाल 

िीि म ख्य नशरा असलेले पाि; उदा. बोर. 
 
tricussate णिपिी 

खोडाच्या प्रत्येक पेऱ्यावर िीि पािािें मंडळ असलेली न्स्थिी; उदा. कण्हेर. पहा decussate. 
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tricyclic णिचक्रीय; णिमंडणलि 

अवयवािंी िीि मंडले असलेले; उदा. फ लािील संविस, प ष्ट्पम क ट इत्यादी प ष्ट्पदलािंी मंडले 
एकूण िीि असल्यास िे फूल नत्रिक्रीय ठरिे; ग लब श, क मूर, आघाडा, आवळा, क ं क म इ. 

 
tridentate णिदंिी 

िीि दािे असलेले. 
 
triennis (trimus) णिविायु 

िीि वष ेनटकणारे. 
 
trifid णिशाखी 

िीि शाखािं नवभागलेले; उदा. एरंडाच्या फ लािील सकिल्क. 
 
triflorous णिपुष्ट्पी 

िीि फ ले असलेली (वल्लरी); उदा. मोगरा. 
 
trifoliate णिपिी 

िीि पािी. 
 
trifoliolate णिदली 

िीि दले असलेले संय क्त्त्त पाि; उदा. पागंारा, पळस, बेल, इ. 
 
trigonous णिधािी 

िीि धारा असलेले; पहा triangular. 
 
trihybrid–cross गुििय संकि 

िीि वैकन्ल्पक ग णाचं्या िोड्यािंी नभन्न असलेल्या विस्पिींच्या प्रकारािंा संकर; यािील संििीस 
नत्रसकंरण म्हणिाि; पहा dihybrid–cross. 

 
trilateral णिपा्प 

िीि पषृ्ठे असलेले सकवा लोलकासारखे (पाि, खोड, फळ, बी;). 
 
trilobed (trilobite) णिखंडी 

िीि भाग स्पि असलेले; उदा. एरंडािा सकिप ट; िीि अपूणस खंड असलेले (पाि); उदा. अळू, 
हरणख री. 

 
trilocular (three–celled) णिपुटक 

िीि कप्पे असलेला; (उदा. सकिप ट; िंगली एरंड; कदसळ, इ.) 
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trimerous णिभागी 
प्रत्येक मंडलाि िीि भाग असलेले; (उदा. िारळ, क मूर, ग लछडी, इत्यादींिी फ ले). 

 
trimorphic (trimorphous) णिरूपी 

िीि नभन्न प्रकारिी संरििा असलेला एकि अवयव (उदा. फूल); आखूड, लाबं व मध्यम 
सकिदले सकवा केसरदले असलेली फ ले. 

 
Trimonphism णिरूपत्व 

वर वणसि केलेली न्स्थिी. 
 
trioecious णिभक्त्िललगी 

प –ंप ष्ट्पे, स्त्री–प ष्ट्पे व निसलगी फ ले िीि स्विंत्र झाडावर असलेली विस्पिी; उदा. ॲश. 
 
triovulate णिबीजक 

िीिि बीिके असलेला सकिप ट; उदा. एरंड. 
 
tripartite णिभागी; णिभक्त्ि 

िीि भागाि नवभागलेले; उदा. सीिाफळािा संविस. 
 
tripetalous णिपदली 

िीि पाकळ्यािे (उदा. सीिाफळािे फूल). 
 
tripinnate णिगुि णपच्छाकृणि 

िीिदा नपसासारखे नवभागलेले (पाि); उदा. शवेगा. 
 
triple fusion णिसंयोग 

फ लझाडाचं्या बीिकाच्या गभसकोशािील दोि स्त्रीप्रकल व परागिनलकेिूि आलेल्या दोि 
िरप्रकलापैकी एक या निन्हींिा संयोग; त्यािंिर प ष्ट्क–प्रकल बिण्यािी प्रनक्रया होिे; पहा 
endosperm. 

 
triplicate णिगुण्य 

निप्पट संख्या असलेले; उदा. एखाद्या आि वनंशक लक्षणािे अि हरण संििीि नभन्न प्रमाणाि 
होिािंा त्याबद्दल िीि प्रभावी घटक िबाबदार असण्यािा प्रकार आढळिो; उदा. गव्हािा रंग. 
पहा duplicate. 

 
triploid णिगुणिि 

रंगसूत्राचं्या नित्य (एकग नणि) संख्येऐविी प्रकलािील त्यािंी संख्या निप्पट असणे; पहा 
polyploid; diploid. 
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triquetrous णिधािी; णिकोनी 
िीिधारा असलेले (खोड, फळ, इ.) उदा. Psilotum triquetrum. 

 
triridged णिकटक 

िीि िाड कंगोरे असलेले; उदा. काही बीि के. 
 
triseriate णिस्ििी 

िीि थराि (श्रेढीि) असणारे. 
 
trisomic णिसमसूिी 

निग नणि रंगसूते्र असलेल्या प्रकलाि कधी कधी एखादे रंगसूत्र नवद्यमाि रंगसूत्रापंकैी एखाद्याशी 
सारखेपणा दशसनवणारे (समरनिि) आढळिे. त्याम ळे िीि रंगसूते्र सारखी असण्यािा प्रकार. 
नित्याच्या प्रकाराि समरनिि रंगसूत्राचं्या िोड्या असिाि. 

 
trispermous णिबीजी 

िीिि बीिे असलेले; उदा. एरंडािे फळ. 
 
tristichous णिपासं्क्त्िक 

िीि उभ्या रागंािं असलेले (उदा. मोथा क लािील पािे); पहा phyllotaxis. 
 
tristigmatic णिलकजल्की 

िीि सकिल्क असलेले सकिमंडल; उदा. आवळा, एरंड. 
 
tristis (१) णनशापुष्ट्पी; (२) मंदविी 

(१) रात्री फ ले येणारी (नवकसणारी); उदा. पानरिािक (Nyctanthes arbor-tristis L.); (२) 
नफकट व अिाकषसक रंगािे. 

 
tristylous णिलकजली 

िीि सकिले असलेले (सकिमंडल; फूल); उदा. िंगली एरंड. 
 
triternate णिदली संयुक्त्ि 

पािािे प्रत्येक दल प न्हा नत्रदली असण्यािा प्रकार. 
 
trivalvular णिशकली 

फ टल्यावर िीि शकले असलेले (फळ); उदा. भेंडी. 
 
tropic अनुविपनी 

िेििा निमाण करणाऱ्या घटकाकडे सकवा घटकानवरुद्ध नदशिेे वाढि िाणारे (अवयव) अथवा 
होणारी वाढ. 
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tropism अनुविपन 

वर सानंगिल्या प्रकारच्या वाढीिी प्रनक्रया; पहा phototropism; geotropism. 
 
tropophyte पणिविपनी वनस्पणि 

ऋि मािाप्रमाणे आद्रस विस्पिी सकवा मरुविस्पिी या प्रमाणे अि योिक विस्पिी. 
 
truffle (Tuberaceae) कंदकवक 

धािीकवक वगािील भनूमन्स्थि कवक क लािील खाद्य व स वानसक शवोपिीवी विस्पिी; िी १–
१० सेंमी. व्यासािी, गोलसर, सपगट, काळसर व बाहेरूि खरबडीि असूि आि बिलेली 
धािीबीि के, त्यावर पडणाऱ्या भोकािूि बाहेर येिाि व पसरिाि. ड करे व क त्री या विस्पिी 
वासािे काढिाि. पहा Ascomycetes. 

 
truncate णछन्नाग्र; छेणदिाग्र 

टोकास सपाट (आडव ेकापल्याप्रमाणे) असलेले (पाि). 
 
truncus (trunk) प्रकाडं 

वृक्षािे प्रम ख खोड; शवैाकािील कायक. 
 
tubaeformis (trumpet–shaped) िुिािीसािखे 

खाली िळीप्रमाणे व टोकास पसरट होि गेलेले; काहीसे धोिऱ्याच्या प ष्ट्पम क टाप्रमाणे पण त्यापेक्षा 
अरंुद उदा. परळ; ि िारी वृक्ष. 

 
tube–cell नणलका कोणशका; नणलकापेशी 

िळीसारखा आकारािी कोनशका (पेशी); उदा. परागिनलका. 
 
tube–nucleus नणलकाप्रकल 

फ लझाडाचं्या परागिनलकेिील ििककोनशकेखेरीि रानहलेल्या प्राकलािील प्रकल; यािे कायस 
परागिनलकेला फलि घडविू आणण्यास मदि देण्यािे असिे; ििक कोनशकेपासूि बिलेल्या 
दोि प –ंप्रकलािंा नवनियोग निफलिाकनरिा होिो; पहा double fertilisation. 

 
tuber गं्रणर्क्षोड 

खोडािे अथवा शाखेिे (बह धा िनमिीि राहणाऱ्या व) गाठीसारख्या अन्नय क्त्त्त अवयवाि रूपािंर; 
उदा. बटाटा; काही िेिे. 

 
tuberales कंदकवक गि 

पहा truffle. 
 
tubercle गुणलका, णपणटका 

लहाि गाठ; उदा. भ ईम गाच्या म ळावरच्या गाठी. 
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tuberous गं्रणर्ल; गाठदाि 

गाठीसारखा मासंल, स्थूल व अन्नय क्त्त्त (अवयव); उदा. खोड; बटाटा (Solanum tuberosum 
L.); मूळ : (गािर, म ळा, ग लब श, इ.). 

 
tuborculoid (tubercular) गं्रणर्सदृश 

बारीक गाठीसारखे. 
 
tuberculous (tuberculose) गं्रणर्युक्त्ि 

लहाि गाठींिे आवरण असलेले सकवा गाठीिे बिलेले. 
 
tuberiferous गं्रणर्धािक 

गाठी (गं्रनथ) धारण करणारी (विस्पिी); गाठीसारखे अवयव असलेले; कधी पािाच्या बगलेि 
गाठी असलेले, उदा. कारंदा. 

 
Tubiflorae नणलकापुष्ट्पी गि 

एंग्लर व प्रँटल याचं्या वगीकरण पद्धिीप्रमाणे निदनलनकि फ लझाडाचं्या य क्त्त्तप्रदली 
(मेटॅक्त्लॅनमडी) उपवगािील एक गण; यामध्ये धोत्रा क ल, िीरब्राह्मी क ल; साग क ल, हनरणपदी 
(गंधवले) क ल व वासक क ल इत्यादी अंिभूसि आहेि. यापकैी काही क ले हनिन्सि यािंी धोत्रा 
गणाि, काही ि लसी गणाि आनण काही बद्धौष्ठी गणाि (पसोिेलीझ) घािली आहेि; पहा 
Sympetalae. 

 
tubiflorous (tubuliflorous) नणलकापुष्ट्पी 

िळीसारखी फ ल असलेले (झाड); उदा. सूयसफ लािील नबम्ब-प ष्ट्पकाप्रमाणे. 
 
tubiform नणलकाकृणि 

िळीसारखे. 
 
tubular नळीसािखे; नणलकाकृणि 

नििीय (दंडगोलासारखे) व पोकळ. 
 
tuft झुबका 
 
tufted (caespitose) झुबकेदाि 

अिेक लहाि खोडे एकत्र उगविू बिलेली (विस्पिी); उदा. काही गविे; क्ष प. कधी काही केस 
असे झ बक्त्यािंी नबयावंर येिाि (उदा. क डा). 
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tumble-weed कोलाटंी िि 

स कल्यावर कोलाटं्या घेि वाऱ्याम ळे नफरि अथवा गडगडि व नबया फेकि िाणारी विस्पिी 
(अथवा नििे भाग); उदा. सम द्रनकिाऱ्यावरिे एक गवि (Spinifex squarrosus L.); आळीव, 
लस ण गवि, िेनरकोिा ग लाब, नसलानििेलािी एक िािी; इसबगोल. 

 
tumid फुगीि; स्फीि 

फ गलेले, स िलेले; उदा. सशगाड्याच्या पािािे देठ; ग लब शाच्या खोडािी पेरी; हविेे अथवा पाणी 
शोषण करूि फ गलेले; उदा. कपाळफोडीिे फळ. 

 
tundra टंड्रा 

नवस्िृि, सपाट सकवा लहाि मोठ्या उंिवट्यािंी व्यापलेला वृक्षहीि िथानप िीणसक भसूारखा 
अनिशीि रुक्ष प्रदेश; पहा moorland. 

 
lichen tundra शैवाक टंड्रा 
दगडफ लािंीि नवशषेिः भरलेला टंड्रा प्रदेश; हा सैबेनरयाच्या उत्तरेस आढळिो. 
 
moss tundra शेवाळी टंड्रा 
शवेाळींिी नवशषेिः भरलेला टंड्रा प्रदेश; हा रनशयि सैबनेरयाच्या उत्तरेस आहे. 

 
tunic (tunica) कंचुक 

(१) बीिािे आवरण; (२) पािळ, नशनथल पाप द्रा; (३) कंदािे आवरण; (४) काही कवकािें 
बाह्यावरण. 

 
tunicate (tunicated) चोलधािी; आवृि 

भनूमन्स्थि कंद प्रकारच्या खोडािे (उदा. कादंा) बाहेरील पािळ आवरण असलेले; पहा bulb. 
 
turbinate कंुभीरूप 

भोवऱ्यासारख्या सकवा उलट्या शकूंच्या आकारािे. 
 
turfophylae रुििवनस्पणि 

पहा bog. 
 
turgescence (turgidity) स्फीििा 

अधसपायस पडद्यािूि आि पाणी शोषल्यािंिर त्याम ळे उत्पन्न झालेल्या िषसण–दाबाम ळे आलेला 
फ गीरपणा; उदा. मि का पाण्याि टाकल्यावर त्या फ गिाि; पहा osmosis. 

 
turgid स्फीि 

ि ड ंब भरल्याम ळे फ गलेले. 
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turgor pressure स्फीििा दमन 

वर वणसि केलेल्या िषसणाम ळे उत्पन्न झालेला दाब. 
 
turnip-shaped कंुभीरूप 

पहा napiform. 
 
tussock जुमडा; झुबका 

गवि अथवा ित्सम विस्पिींिा झ बका; काही गविाळ प्रदेशािं गवि झ बक्त्यािंी वाढिे; उदा. 
िृणसंघाि; पहा steppe. 

 
twig डहाळी; लघुिम शाखा; टहाळ 

वृक्षािी फार लहाि फादंी. 
 
twin जोडी; जुळे; युगुल 

 
twin bundle णिपिपलेश 

पणाशी खोडािील रंभािा संबंध िोडणारी दोि लहाि वाहक वृदंािी िोडी; उदा. 
लायनििोडेन्ड्रॉि. 

 
twiner वलणयनी; वेल; वल्ली 

आपल्या द बसल खोडािे िवळच्या आधारास पकडूि वढेे देि वर िढूि िाणारी विस्पिी; िाई; 
ि ई, िमेली, क सर, गारवले, रंगूििा वले, इत्यादी; िढण्याकनरिा ं यािंा नवशषेत्व पावलेले 
स्विंत्र अथवा रूपािंनरि अवयव िसिाि. पहा climber. 

 
twisted पणिवणलि; पणिणहि; व्यावृि 

पहा contorted; उदा. Andropogon contortus L. क सळी गवि. 
 
two-celled णिकोष्ठी 

दोि कप्पे असलेला (उदा. सकिप ट, परागकोश). 
 
tylosis (tylose) गुहारुध 

िवळच्या वाहक िनलकेि खािेिा पडदा आि ढकलूि व वाढूि िेथे अिेक कोनशका बिविू नििी 
पोकळी भरूि टाकणारी संरििा; िखम झालेल्या वानहकािं सकवा वानहन्यािंही अशाि प्रकारे वाढ 
होऊि त्या बंद होिाि. 

 
type प्ररूप 

एखाद्या वशं, िािी, क ल, इत्यादींपैकी गटािा आदशस प्रनिनिधी; एखाद्या स्थळासारखेि द सरे 
स्थळ (निवास). 
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Typhaceae पािकिीस कुल; टायफेसी 
पाणकणीस या सामान्य व दलदलीि वाढणाऱ्या विस्पिींच्या टायफा ह्या एकमेव वशंािा अिंभाव 
करणारे एकदनलनकि फ लझाडािें क ल. यािा समावशे न्यूनडफ्लोरी अथवा िग्िप ष्ट्पी श्रेणीि 
(बेंथमॅ व हूकर) व केिकी गणाि (पँडॅिेलीझ; एंग्लर व प्रँटल) केला िािो. प्रम ख लक्षणे : 
पाणथळ िनमिीि वाढणाऱ्या ओषधीय विस्पिी; एकसलगी फ ले; पनरदले िसिाि : कनणश 
फ लोऱ्याि वर केसािंी वढेलेली नपवळट प ं–प ष्ट्पे व त्याखाली िशीि पण सपगट स्त्री–प ष्ट्पे; 
केसरदले २–५; परागकणािें िौकडे; सकिदल एकि व बीिकही एकि; वाय परागण; फळ 
श ष्ट्क, एकबीिी व केसाळ आनण बीि सप ष्ट्क असिे. 

 
Typhetum पािकिीस-संघाि 

फक्त्त्त पाणकनणसािाि प्रभाव असलेला दलदलीिील समावास. 
 
typical प्रारूणपक 

एखाद्या गटािे सकवा गटािील साच्यािे प्रनिनिनधत्व करणारी (विस्पिी) अथवा करणारा प्राणी. 
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U 
 
ubiquitous सावपणिक 

सवससामान्यपणे आढळणारा (सिीव). 
 
ulginiose (ulginous) अनूपस्र् 

दलदलीि वाढणारी (विस्पिी). 
 
Ulmacese कािगोळ कुल; उल्मेसी 

कारगोळ, एल्म, सेन्ल्टस, इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा समावशे वावल गणाि 
(अर्मटकेलीझमध्ये) केलेला आढळिो. प्रम ख लक्षणे : उपपणसय क्त्त्त साध्या एकाआड एक पािाचं्या 
काष्ठय क्त्त्त विस्पिी; स ट्या सकवा ि ळलेल्या ४–५ पनरदलािें एक वि सळ; फ ले निसलगी सकवा 
एकसलगी; केसरदले ४–५ सकवा ८–१०; दोि ि ळलेल्या ऊध्वसस्थ सकिदलाचं्या सकिप टाि एक 
कप्पा व त्याि एक बीिक; कपालीि सकवा आठळीफळाि बह धा अप ष्ट्क बीि असिे. पहा 
Urticales; Urticaceae. कारगोळ (Trema orientalis (L) BI.). 

 
ultimate अणंिम; अग्रस्र् 

टोकावर असलेली (शाखा, कळी सकवा कोनशका). 
 
ultra– अणि– 

अनिशय या अथी उपसगस. 
 
umbel, simple चामिकल्प फुलोिा 

िवरीसारखा; एका सबदूिूि अिेक फ ले निघालेली, िथानप सवाि लहाि (कोवळी) फ ले 
मध्यभागी व सवाि िूि बाहेरच्या बािूस अशी माडंणी (व उमलण्यािा क्रम) असलेला अक ं नठि 
फ लोरा; उदा. रुई, कादंा, कोसथबीर, लोखंडी (Memecylon umbellatum Burm.); पहा 
indefinite, racemose, inflorescence. 

 
compound umbel, simple संयुक्त्ि चामिकल्प फुलोिा 
साध्या िामरकल्प फ लोऱ्यािील प्रम ख अक्षावरच्या टोकास असलेल्या अिेक द य्यम अक्षावर साधे 
िामर कल्प फ लोरे येऊि बिलेला अक ं नठि फ लोरा (अनभमध्य); उदा. गािर, ओवा, इ. 
 
cymose umbel, simple कंुणठि चामिकल्प फुलोिा 
सकृद्दशसिी िवरीसारखा, परंि  अपमध्य (फ लाचं्या उमलण्यािा क्रम कें द्राकडूि पनरघाकडे) 
असलेला फ लोरा; उदा; भाडं (Geranium), पेलागोनियम, िर्मससस. 

 
Umbellales (Umbellifloreae) चामि गि; अबेंलेलीझ, अबेंणलफ्लोिी 

बेंथमॅ व हूकर यािंी या गणाि निदनलनकि फ लझाडापंैकी िामर क ल व िापमारी क ल 
(ॲरॅनलएसी) यािंा अंिभाव केला आहे. स ट्या पाकळ्या, निसलगी, अरसमात्र, पिंभागी फ ले; 
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अधःस्थ सकिप ट; िामरकल्प (िवरीसारखा) फ लोरा, इत्यादी लक्षणे सामान्यपणे येथे 
आढळिाि; कॉर्िेसी या क लािा अिंभावही येथे केलेला आढळिो. 

 
umbellate चामियुक्त्ि 

िवरी सकवा ित्सम माडंणी असलेले; िामरासबंंधी. 
 
Umbelliferae चामि कुल; अबेंणलफेिी 

कोसथबीर, गािर (गृिंि), बनडशपे, शपूे, ओवा, निरे, इत्यादी ओषधीय, निदनलनकि विस्पिींिे 
क ल. नवभागलेली, एकाआड एक व िळाशी खोडाला वढेणारी पािे; िवरीसारखा फ लोरा; पाढंरी, 
नहरवट सकवा नपवळट व अनपसकि, नियनमि लहाि फ ले; निसकि व निप टक सकिप ट; 
पानलस्फोटी फळ व दोि बीिे इत्यादी लक्षणें या क लाि आढळिाि (नशवाय वर वणसि केलेली); 
याला ‘एनपएसी’ क ल असेही म्हणिाि. 

 
umbelliform चामिाभ 

िवरीसारखे. 
 
umbilical cord नाळ 

पहा funicle. 
 
umbilicate नाणभयुक्त्ि 

छत्राकृिी असूि कें द्रािवळ दबलेले. 
 
umbilicus नाणभ 

पहा hilum. 
 
umbo ककुद 

बीिक धारण करणाऱ्या छदाच्या टोकावरील निकोिी उंिवटा; उदा. िीड (Pinus sp.). 
 
umbonate ककुदयुक्त्ि 

कें द्रािवळ कक द असलेले. 
 
umbraculiferous (umbrella–shaped) छिाकृणि; छिाभ 

छत्राप्रमाणे आकार असलेले; उदा. बिरबट् टू वृक्ष (Corypha umbraculifera). 
 
umbrosus छायावासी 

छायेि वाढणारी (विस्पिी). 
 
unavailable अप्राप्य 

ि नमळण्यासारखे. 
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unbranched अशाखी; शाखाहीन; अशाख 

उदा. िारळािे खोड. 
 
unciform अकुंशाकृणि 

एका टोकास वाकलेले (आकड्याप्रमाणे); उदा. केस, काटे, इ. पहा uncus. 
 
uncinate (uncate) अकुंशधािी 

अंक शासारखी उपागें असलेले (अवयव); उदा. एका कवकािे (Uncinula necator) पनलघ 
धािीफल; एका िलिेिाच्या (Azolla) लघ बीि काचं्या फेिप िंकावरिे अंक शय क्त्त्त उपागं; पहा 
massula. 

 
uncorticated (ecorticate) मध्यत्वचाहीन 

मध्यत्विा िसलेले सकवा िी टाकलेले (खोड); काडंशरीनरका (कारेसी) शवैलापंैकी िािीि काही 
मध्यत्विाय क्त्त्त व काही मध्यत्विाहीि असिाि; पहा Characeae. 

 
uncovered (naked) अनाच्छाणदि; नग्न 

कोनशकावरण िसलेली (कोनशका); आवरण िसलेला (बीि क प ंि); फलावरण हीि (बीि); इ. 
काही गंि के, बीि के. 

 
uncus (hook) अकुंश 

गळाप्रमाणे अथवा टोकास वळलेले असलेला (केस, काटा, इ. उपागें) उदा. विे. 
 
underdeveloped अधपणवकणसि 

पूणस वाढ ि झालेला (अवयव). 
 
underground भूणमगि; भूणमस्स्र्ि 

िनमिीखाली असलेला (अवयव; उदा. बटाटा, हळक ं ड, आले, रिाळे, स रण, इ.). 
 
undergrowth णनम्निोह 

िंगलाि इिर वृक्षाखाली वाढलेल्या विस्पिी. 
 
undershrub कु्षपक 

लहाि झ डूप. 
 
undeveloped अप्रगि; अणवकणसि 

पूणस वाढ ि झालेला (अवयव; सिीव). 
 
undifferentiated अप्रभेणदि 

वाढ होि असिािा अवयवािं अंिगसि फरक ि पडणारा (अवयव; सिीव). 
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undulate (wavy) ििंणगि 

िरंगाप्रमाणे (लाटेप्रमाणे) वर खाली वाढलेली (नकिार; िढ उिारािे मदैाि). 
 
unfertilized अफणलि; अणनिेक 

दोि प्रिोत्पादक कोनशकािंा संयोग ि होिा निमाण झालेला (सिीव). 
 
unfree water (bound water) अमुक्त्िजल; बिजल 

मािीच्या कणािंी घट्ट धरूि ठेवलेले व सहि म ळािंा उपलब्ध ि होणारे पाणी. 
 
unguiculate (ungulate) नखिी; नखियुक्त्ि 

वर पसरट परंि  िळाकडे लहाि देठ (वृिंक, िखर) असलेला (अवयव; उदा. पाकळी) 
 
unguiform नखिाकृणि 

िखरासारखे; उदा. वाघिखीिी दले (Bignonia unguis–cati. L.) 
 
uni– एक 

एकटेपण (एकत्व) दशसनवणारा सकवा एका भागािा अंिभाव दशसनवणारा, उपसगस. 
 
uniaxial एखाक्ष 

एकि अक्ष (दाडंा) असलेला; उदा. फ लोरा. 
 
unicarpellate एकलकज 

एकि सकिदलािे (फळ; सकिप ट); उदा. वाटाण्यािी सशबा (शेंग). 
 
unicellular एककोणशक 

एकाि शरीरघटकािें (कोनशका, पेशी) बिलेले. 
 
unicostate एकणसिाल 

एकि मध्यशीर असलेले (पाि; उदा; आंबा, केळ). 
 
unicotyledonous एकदणलणकि 

एकि दनलका असलेले (बीि सकवा गभस; विस्पिी). 
 
unicus एकाकी; एकटे 

 
uniflorous एकपुष्ट्पी 

एकि फूल येणारे; उदा. झेनफर नललीिा फ लोरा सकवा ित्सम विस्पिी. 
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unifoliate एकपिी; एकदली 
एकि दल असलेले संय क्त्त्त पाि; उदा. सलब,ू संत्र इ. 

 
unifoliolate एकदली 
 
unifolius एकपिी 

एकि पाि असलेले (खोड सकवा विस्पिी); उदा. ऑनफओग्लॉसम (िेिा). 
 
uniformis एकाकृणि 

एकाि आकारािी (िनलकाकृनि सकवा निन्व्हकाकृनि) फ ले असण्यािा प्रकार; उदा. सूयसफूल 
क लािील काही विस्पिी (झेंडू, मखमल, सहदेवी, ओसाडी, सालीट, ब्रह्मदंडी, सँटोनिि, 
दवणा, इ.). 

 
unilateral एकपार्ध्क 

सवस अवयव (शाखा, पािे, फ ले) एकाि बािूस वळलेले सकवा उगम पावलेले. 
 
unilocular (one-celled) एकपुटक 

एकि कप्पा असलेले (पराग, सकिप ट). 
 
uninucleate एकप्रकली 

कोनशकेिील िीवद्रव्याि एकि प्रकल असलेला (प्राकल). 
 
union युणि; संघटना 

केसरदले, िंिू, परागकोश, सकिदले इत्यादी (विस्पिींच्या) अवयवािें अंशिः सकवा पूणसपणे 
ि ळूि वाढणे; पहा adhesion, cohesion. 

 
uniparous cyme एकपद (एकशाख) वल्लिी 

फ लोऱ्याच्या अक्षािी फूल येऊि वाढ ख ंटल्यावर एकि िवीि अक्ष (व त्यावर) दरवळेी एक फूल 
येऊि फ लोरा बिणे; पहा helicoid, scorpioid. 

 
unipetalous एकप्रदली 

एकि पाकळीिा प ष्ट्पम क ट असलेले (फूल). 
 
uniseptate एकपटीय 

एकि पडदा असलेले (बीि क). 
 
uniseriate एकस्िणिि; एकश्रेिीबि 

एका उभ्या रागेंि सकवा आडव्या थराि असलेले. 
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unisexual एकललगी 
फक्त्त्त केसरदले सकवा सकिदले असलेले (फूल); फक्त्त्त रेि काशये सकवा अंद ककलश असलेला 
(गंि कधारी); एकाि सलगािी गंि के (प्रिोत्पादक घटक) प्रसवणारा (कायक; उदा. शवैले, 
कवक, शवेाळी, इ.). 

 
unit character (or factor) एकक लक्षि (घटक) 

अि हरणामध्ये (एका नपढीिूि द सरीि उिरण्याच्या प्रनक्रयेि) गंि कािारे, ि नवभागिा िाणारे, 
निनिि व स्विंत्र ग ण सकवा ग णधारक घटक; वैकन्ल्पक ग णाचं्या िोडीिील प्रत्येक स्विंत्रपणे 
आपले वैनशष्ट्ट्य कायम राखूि व अि हरणाच्या नियमाि सार प ढील नपढीि उिरिो. पहा 
allelomorph. 

 
univalent एकयुजी 

साधे रंगसूत्र; दोन्हीिे नमळूि (िोडी) निय िी बििे; पहा bivalent. 
 
universal सवपसामान्य 

सवसत्र आढळणारे (लक्षण, पादप, इ). 
 
unseptate पटहीन 

नवभागणारे आडपडदे िसलेला (िंिू, कोनशका, सूत्र, िनलका, इ.); उदा. काही शवैले, कवक, 
(व्हाउिेनरया, म्यूकर, इ.) 

 
unstratified अस्िणिि; स्ििहीन 

थरावर थर िसण्यािा प्रकार; उदा. शवैल व कवक यािें थर िसूि िे घटक नमसळूि एकत्र 
राहणारी संरििा असलेली (काही धोंडफ ले–शवैाक). 

 
unstriated (unstriped) अिेणखि 

रेषा िसलेले. उदा. फळािी साल, नबयािे टरफल, इ. 
 
unsymmetrical (asymmetrical) असमाि; असमणमि 

समात्रिा (दोि अथवा अिेक सारखे अधस होण्यािी क्षमिा) िसलेले. 
 
upper उिि; ऊध्वप 

वरिी (बािू); वर असलेले (आच्छादि). 
 
upper limit ऊध्वपसीमा 

वरिी (ज्यास्िीि ज्यास्ि) मयादा; उदा. पवसिािी उंिी; रासायनिक नवनक्रयेिे िापमाि, इ. 
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urceolate कंुभाकृणि; घटाकाि 

गडूच्या आकारािे; िळाशी व टोकाशी अरंुद पण मध्ये फ गीर; उदा. संिािकािा प ष्ट्पम क ट 
(काऊबेरी, संिािक, गंधप रा, इ. च्या क लािील अिेक विस्पिी). शवेाळीिा बीि काशय; पहा 
pyxidium. 

 
ureaceous कृष्ट्िविी; कालविी 

करपट काळ्या रंगािे. 
 
Uredinales िाबेंिा गि; युिेणडनेलीझ 

अधसगदाकवकापंैकी एक िीवोपिीवी व िाबंसू, नपवळट सकवा सपगट नठपक्त्यािंी ओळखू येणारा 
कवक गण; पहा Hemibasidii. 

 
urediniospore ग्रीष्ट्मबीजुक 

पहा summer-spore. 
 
uredosorus ग्रीष्ट्मबीजुकपंुज 

ग्रीष्ट्मबीि कािंा समूह; ग्रीष्ट्म ऋिूि बिलेल्या बीि कािंा प ंिका. 
 
uredospore ग्रीष्ट्मबीजुक 

पहा summer-spore. 
 
urens दाहक; दंशक 

संपकािे आग उत्पन्न करणारे; उदा. आग्या, खािोटी, इ. विस्पिी 
 
urn–shaped कंुभाकृणि; घटाकृणि 

क ं भाकार; घटाकार; लहाि िपेलीसारखे; पहा urceolate. 
 
Urticaceae वावल (वावळा) कुल; अर्धटकेसी 

बेंथमॅ व हूकर यािंी पूवी हा निदनलनकि फ लझाडािंा गण मािला होिा. यािील सवस विस्पिी 
आिा हनिन्सि यािंी िार क लाि समानवि केल्या आहेि. वटक ल, गंिा (गािंा) क ल, वावल 
(वावळा) क ल व कारगोळ क ल. एंग्लर व प्रँटल यािंी वावल गणािील (अर्मटकेलीझ) फक्त्त्त दोि 
क लाि त्यािंा अंिभूसि केले आहे. वावल क लाि वावळा, आग्या, कापसी, मोठी खािोटी, नबि,ू 
रॅमी इ. विस्पिींिा समावशे केला आहे. लहाि एकसलगी, निभागी, एकसकि व पनरदलाि ऱ्हास 
असलेली फ ले; फळ अश्मगमी, सकवा कपाली व एकबीिी; िीक िसिो व बह िेक विस्पिी 
ओषधीय आहेि; पहा Ulmaceae, Cannabinaceae, Moraceae. 

 
Urticales वावल (वावळा) गि; अर्धटकेलीझ 

वर वर्मणल्याप्रमाणे हनिन्सि यािंी प रस्कार केलेल्या ह्या गणाि वटक ल, गंिाक ल, वावलक ल व 
कारगोळ क ल या नशवाय बबेएसी व सायफोस्टेगीएसी या दोि क लािंाही समावशे होिो; त्याचं्या 
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मिे हा गण ऱ्हनसि असूि यािा उगम मोरवले गण व िपंक गण या दोन्ही पासूि झाला असावा, 
कारण ह्या वावल गणाि सवस स्वरुपाच्या विस्पिी आढळिाि. 

 
Ustilaginales कािी (काजळी) गि; युस्स्टलॅणजनेलीझ 

अधसगदाकवकापंैकी िीवोपिीवी व कािळी सारखी भ कटी (बीि के) बिनवणाऱ्या कवक 
विस्पिींिा गण; पहा Hemibasidii. 

 
utricle क्त्लोम 

लहाि एकबीिी सकवा अिेकबीिी, फ गीर, श ष्ट्क फळ; उदा. माठ, रानिगरा. 
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V 
 
vacilans णवलोल 

म क्त्त्तपणे हालणारे; उदा. गविाचं्या व िागदवणाच्या फ लािील परागकोश. 
 
vacuolate णिस्क्त्िकायुक्त्ि 

नरन्क्त्िका (पोकळ िागा) असलेला (प्राकल; कोनशका; िीवद्रव्य). 
 
vacuole णिस्क्त्िका 

प्राकलािील पोकळी; यामध्ये अिेकदा घि, स्फनटक सकवा काही द्रव (अन्न सकवा टाकाऊ) 
पदाथांिा साठा असिो. 

 
vacuolization णिस्क्त्िकाणनर्धमिी 

नरन्क्त्िका बिणे. 
 
vagin लपगलद्रव्य 

काही िेिािंील असा पदाथस. 
 
vagina आविक 

पािाच्या िळाशी पात्यािे अगर देठािे अथवा पणसिलािे खोडाभोविी असलेले आवरण; उदा. 
केळ, गवि. 

 
vaginate आविकी 
 
vaginule (१) लघु आविक; णििोधान (२) नणलका-पुष्ट्पक 

(१) शवेाळीच्या दंडाच्या िळाशी असलेले आवरण; निरोधाि : अंद ककलशािा खालिा अधस. (२) 
सूयसफूल क लािील िनलका–प ष्ट्पक. 

 
vallecula सीिा 

बारीक पन्हळ; खोबण; कंगोऱ्यामंधील खोबणी; उदा. धणे, निरे. 
 
vallecular canal सीिानाली 

पृष्ठावरील खोबणीसमोरील मध्यस्त्विेिील अंिराकोनशकी पोकळ मागस; उदा. एनक्वसीटमिे खोड. 
 
valvate धािास्पशी 

फ लाच्या कळीिील परस्परािंा स्पशस करणारी (पनरदले); उदा. रुईच्या पाकळ्या, िास्वदंीिी 
संदले. 
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valve (१) शकल (२) झडप 

(१) फळ िडकूि होणारे त्यािे स्विंत्र भाग; उदा. भेंडी; सशबा; करंडक विस्पिीच्या 
कोनशकावरणाच्या दोन्हीपैकी एक भाग (शकल). (२) परागकोशाच्या आवरणािा लहाि भाग 
(झडप); उदा. दालनििी. 

 
valve view शकल-दृश्य 

करंडक विस्पिीच्या दोि कोनशकावरणापंैकी एकाच्या पूणस पृष्ठािे दशसि; पहा girdle view. 
 
valvular dehiscence (१) शकलस्फुटन; (२) सीवनस्फुटन 

(१) परागकोश झडपािंी िडकणे; (२) नशवणीवर फळ िडकूि त्यािी शकले होणे. 
 
vaporisation बाष्ट्पीभवन; बाष्ट्पन 

वाफेि रूपािंर होण्यािी प्रनक्रया. 
 
variability पणिविपनशीलिा 

फरक पडण्यािी क्षमिा (प्रवृत्ती). 
 
variable पणिविपनशील; पणिविी 

फरक (भेद) पडण्यािी (प्रवृत्ती) असलेले; उदा. सवस सिीव. 
 
variant भेदजन्य; णवणभन्न 

मूळ िािीि थोडा फरक पडूि निमाण झालेला प्रकार. 
 
variation भेद; णवणभन्निा 

मूळच्या िािीपासूि अल्पसा फरक अथवा बदल सकवा िो दशसनवणारा प्रकार. उदा. द हेरी 
पाकळ्यािंा प्रकार; नभन्न रंगािी फ ले असणारे वाण. 

 
acquired variation अर्धजि लकवा संपाणदि भेद 

व्यक्त्त्तीच्या नवकासावस्थेि पनरन्स्थिीच्या प्रत्यक्ष सकवा अप्रत्यक्ष पनरणामाम ळे पडलेले फरक; उदा. 
फळािंा आकार वाढणे, फ लािंी संख्या वाढणे, झाडािंी वाढ ख रटणे, इ. 
 
correlated variation सहसंबि भेद 

एखाद्या अवयवािील फरकाम ळे द सऱ्याि झालेला बदल. 
 
discontinuous variation खंणडि भेद 

मूळिे लक्षण व त्याि झालेले बदल यामध्ये सलगपणा िसलेले; उदा. पाि पाकळ्याऐविी आठ, 
िऊ सकवा दहा पाकळ्यािी फ ले येणे पहा continuous variation. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

genetic variation जनणनक भेद 

प्रिोत्पादक कोनशकािंील सकवा रंद कािील काही बदलाम ळे सिंिीि नदसणारे फरक (भेद); 
उदा. फ लािंा रंग; फळािंा वाढलेला आकार, रंग, िव, नबयािंी संख्या, आकार व विि इ. 

 
varicose अणपस्फीि 

काही नठकाणी नवस्िारलेले; उदा. िंि य क्त्त्त अवयव. 
 
variegated शबल; णवणवधविी 

अनियनमिपणे रंगािे सकवा इिर नठपके पडलेले. उदा. क्रोटॉििी पािे; ग लब शच्या काही 
प्रकारािंील फ ले. 

 
variety प्रकाि 

िािीपेक्षा सकवा उपिािींपेक्षा खालच्या दिािा वाण; एकाि िािीिी सामान्य लक्षणे असूिही 
काही नकरकोळ भेदािंी निराळेपण दशसनवणाऱ्या व्यक्त्िींिा गट. उदा. टोमटॅो, वागंी (नहरवट 
पाढंरी, काळी, िाबंूस पण पाढंऱ्या रेषािंी, इ.); नमरच्या (लाबंट, ब टक्त्या, लवगंी, इ.). 

 
vascular वाहक; वाणहनीवंि 

(१) वाहूि िेण्यािे कायस करणारी (कोनशका, िनलका, इ.). (२) वर सानंगिलेल्या प्रकारिे 
नवशषेत्व पावलेले घटक असलेली विस्पिी सकवा संरििा. 

 
vascular bundle वाहक वृंद 

नवशषेत्व असलेले वाहक घटक (संरििा) असलेला सिं (गट). फक्त्त्त वानहका अथवा वानहका 
आनण वानहन्या असलेल्या ऊिकािंा (प्रकाष्ठ) सकवा याखेरीि अन्नरस वाहूि िेणाऱ्या ऊिकािंा 
(पनरकाष्ठ) संि; पहा xylem; phloem, tracheid, trachea. 

 
vascular cryptogams (Cryptogamae) वाणहनीवंि अबीजी वनस्पणि णवभाग 

वाहक ऊिके असलेल्या बीिहीि विस्पिी; उदा. िेिे व िेिाभ पादप (विस्पिी); पहा 
Pteridophyta. 

 
vascular cylinder वाहक णचणि 

वाहक ऊिकािंा खोड, शाखा, मूळ इत्यादी अक्षरूप अवयवािील कें द्रविी समूह. 
 
vascular plant वाणहनीवंि वनस्पणि 

वाहक ऊिके असलेली विस्पिी. 
 
vascular ray(pith ray) मज्जाणकिि 

प्रकाष्ठ व पनरकाष्ठ यािूि िाणारे भेंडाच्या ऊिकािे पदर. 
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vascular structure वाहक संिचना 
पाणी व अन्नरस यािंी िे-आण करणाऱ्या ऊिकािंी माडंणी; नभन्न अवयवाि ही नभन्न असू शकिे. 

 
vascular system वाहक िंि; वाहक व्यहू 

नभन्न प्रकारच्या वाहक ऊिकािंी नमळूि मूळ, खोड, फादं्या, पािे, फ ले व फळे ह्या अवयवाि 
नवस्िार पावलेली योििा (संस्था). 

 
vascular tissue system वाहक ऊिक िंि 

पहा vascular system 
 
vasculum वनस्पणि (संग्राहक) पेणटका; व्हॅस्क्त्युलम  

विस्पिींिी पाहणी करण्यास विसिंार करिािा, काही विस्पिी िमविू त्यािें िम िे 
आणण्याकनरिा बरोबर ठेवलेली लहाि व पत्र्यािी बंनदस्ि पेटी. 

 
vase-shaped (vascularis) पुष्ट्पपािसम; कलशाकृणि; कंुभाकाि 

कलशाप्रमाणे (क ं भ, िाबं्या, इ.) अथवा फ लदाणीप्रमाणे. 
 
vasiform दीघपनाणलकाभ 

लाबंट िाळक्त्यासारखे. 
 
vegetable वानस्पणिक; शाक; वनस्पणि 

विस्पिींिे सकवा विस्पनिय क्त्त्त; भािी. 
 
vegetable acid शाकाम्ल 

विस्पिींमध्ये सामान्यिः आढळणारे अम्ल. 
 
vegetable anatomy वनस्पणि-शािीि 

विस्पिींच्या शरीरािी संरििा (अंिरसििा). 
 
vegetable diet शाकाहाि; वनस्पत्याहाि 

फक्त्त्त विस्पनिय क्त्त्त खाण्यािे पदाथस. 
 
vegetarian शाकाहािी 

वािस्पनिक (विस्पिी अथवा िज्जन्य) पदाथस खाणारे (प्राणी). 
 
vegetate वधपन 

विस्पिीप्रमाणे रुिणे अथवा वाढणे. 
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vegetation वनश्री 
पृर्थवीवरील कोणत्याही लहाि वा मोठ्या प्रदेशावरील िैसर्मगक वािस्पनिक आवरण अथवा सवस 
विस्पिींिा समूह. 

 
vegetation form (१) वनस्पत्याकृणि; (२) वनश्रीरूप 

विस्पिींिा नवनशि आकार; उदा. वृक्ष, क्ष प, उपक्ष प, ओषधी, इत्यादी; बह वषायू व वषायू असा 
यामंध्ये भेद करिाि. (२) विश्रीिे स्वरूप; उदा. िंगल, िृणके्षत्र. 

 
vegetation strip वनस्पणि–पट्ट; वनश्री–पट्ट 

विस्पिींिी व्यापलेली पट्टी. 
 
vegetative (१) वधी; (२) शाकीय 

(१) वाढणारी सकवा वधसि घडनवणारी; (२) पोषणाच्या अवयवाशंी संबंनधि. 
 
vegetative bud कोिक 

वाढीस मदि करणारी कळी. 
 
vegetative cell वधी कोणशका 

(१) पराग कणािील दोि कोनशकापंकैी मोठी व प ढे परागिनलका निर्ममणारी. (२) 
नसलानििेलाच्या लघ बीि कािील टोकास असलेली स्विंत्र कोनशका. 

 
vegetative cone वधी अग्र; शाकीय शंकु 

शकूंच्या आकारािे खोडािे अथवा शाखेिे वाढि राहणारे टोक. 
 
vegetative growth पालेवाढ 

फक्त्त्त पाल्यािी (पािािंी) वाढ. 
 
vegetative multiplication शाकीय गुिन 

शाकीय भागाचं्या साहाय्यािे संख्यावाढ करण्यािी प्रनक्रया. 
 
vegetative nucleus शाकीय प्रकल 

प्राकलािील प्रिोत्पादिाशी संबंध िसलेला प्रकल. 
 
vegetative organ शाकीय अवयव 

प्रिोत्पादिाशी संबधं िसलेले, पण वाढीशी बह िाशंी (पोषणाशी) संबनंधि अवयव; उदा. पाि, 
मूळ, खोड, इ. 
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vegetative reproduction (propagation) शाकीय अणभवृिी 
शाकीय (पोषक) अवयवािंारे घडनवलेली प्रिोत्पत्ती; उदा. पािफ टीच्या पािापासूि, ग लाबाच्या 
कलमापासूि सकवा आल्याच्या ि कड्यापासूि िवीि लागवड व उत्पादि; ऊस, बटाटा, हळद इ. 

 
vegetative tissue शाकीय ऊिक 

प्रिोत्पादिाशी सबंंध िसलेल्या कोनशकािंा समहू. 
 
veil गंुठन 

पहा calyptra; velum. 
 
vein णसिा; शीि 

पाि अथवा ित्सम सपाट अवयवािं पाणी व अन्नरस यािंी िे–आण करणाऱ्या ऊिकािंी ि डी 
(वाहक वृदं). 

 
costal vein (primary) प्रार्णमक णसिा 
मध्य (मोठ्या) नशरेपासूि निघणारी. 
 
external vein(intramarginal) बाह्यणसिा 
पािाच्या नकिारीिवळूि त्यािी समािंर िाणारी शीर. 

 
veined णसिाल; णसिायुक्त्ि 

नशरा असलेले. 
 
veining णसिाणवन्यास 

नशरािंी माडंणी. 
 
veinless णसिाहीन 

नशरा िसलेले. 
 
veinlet सूक्ष्म (अणंिम) णसिा 

फार लहाि शीर; नसरानवभाििािील सवाि लहाि शीर. 
 
velamen जलशोिी त्वचा 

पाण्यािे प्रत्यक्ष शोषण करणारी हवाई (वायवी) म ळावरिी मृि, सन्च्छद्र त्विा; या त्विेम ळे िी म ळे 
पाढंरट नदसिाि; उदा. आमरे व इिर काही अनपविस्पिी. 
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veld (veldt) णमश्र िृिके्षि; व्हेल्ट 

िैसर्मगक िृणसंघािािा एक प्रकार; दनक्षण आनफ्रकेिील पठारावर या प्रकारिे गविाळ प्रदेश 
आढळिाि; गविे ख रटी, कोरडी व झ बकेदार असिाि; िसेि लहाि वृक्ष ि रळकपणेि 
आढळिाि. पहा steppe 

 
velum (veil) छदन; गंुठन 

(१) भछूत्राच्या नवकासामध्ये प्रारंभीिे आच्छादि; यामध्ये दाडंा व छत्र दोन्ही झाकलेली असिाि; 
प ढे यािे अवशषे छत्र व दाडं्यावंर आढळिाि. (२) आयसॉएनटसमध्ये पाप द्र्यासारखे आच्छादि 
(प ंित्राण) बीि ककोशावर आढळिे. 

 
velutinous (velvety) मखमली 

सूक्ष्म व िरम केसाम ळे सकवा सपनडकेय (बारीक उंिवटे असलेल्या) अनपत्विेम ळे मखमलीसारखा 
पृष्ठभाग असलेले (उदा. अळूिे पाि. अिेक फ लाचं्या पाकळ्या); याम ळे अवयवावंर पडलेले पाणी 
पृष्ठभागास ि निकटिा ओघळूि िािे. 

 
venation णसिाणवन्यास 

नशरािंी माडंणीिी पद्धि; उदा. निशाख, िालरूप व समािंर. पहा netted; reticulate. 
 
veneniferous णविािी 
 
venenose अणिणविािी 
 
venose णसिाल; णशिामय 

नशरा असलेले. 
 
venter अदुंस्र्ली 

अंद क कलशािा िळिा नवस्िृि भाग. 
 
ventilating tissue (spongy parenchyma) णविलोिक; संवािन ऊणि 

पािािील नववरय क्त्त्त कोनशकािंा समूह (थर). 
 
ventral अधि; औदि; मुखीन 

उभ्या अक्षाशी काटकोिाि असलेल्या व प्रकाशाकडे वळलेल्या पािािा सकवा ित्सम सपाट 
अवयवािा खालिा पषृ्ठभाग; सकिदलािा आिील पृष्ठभाग. 

 
ventral canal-cell औदिमागप-कोणशका 

अंद ककलशाच्या अंद स्थली (िळिा भाग) व माि (ग्रीवा) यामधील िळीसारख्या भागािील 
कोनशका; पहा archegonium; neck. 
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ventral suture अधि सेवनी (सीवनी, णशवि) 

सकिदलाच्या कडा ि ळूि बिलेली नशवण; यावर बीिके निकटूि िेथेि िी सकिप टाच्या 
पोकळीि असल्यास त्याला धारान्स्थि बीिकनवन्यास (marginal placentation) म्हणिाि. उदा. 
वाटाण्यािी शेंग. 

 
ventricose— एकिःशून 

एका बािूिे फ गलेले. 
 
Verbenaceae साग कुल; व्हर्धबनेसी 

निवर, साग (संगव), घाणेरी (टणटणी), निग सडी, व्हर्मबिा, नशवण, ड राटंा, भारंगी, कडवी 
(क इिेल) इत्यादी निदनलनकि विस्पिींिे क ल. या क लािा अिंभाव हल्ली ि लसी गणाि 
(लॅनमएलीझ) करिाि व क्रमनवकासाि हा गण फार प्रगि समििाि. प्रम ख लक्षणे : ओषधीय, 
क्ष प व वृक्ष प्रकारच्या विस्पिी; समोरासमोर पािे; बह धा ियोष्ठक िि भागी पंिभागी फ ले; 
उध्वसस्थ, निसकि, सकिप ट आनण मृद फळे सकवा अश्मगभी फळे; पहा Labiatae. 

 
vermicular (vermiform) कृणमरूप 

काही नठकाणी िाड व वाकलेले; उदा. काही झाडािंी म ळे. 
 
vernal (vernalis) वासंणिक 

वसंि ऋिूि येणारे (असणारे). 
 
vernal aspect वासंणिक प्रभाव; वासंणिक दृश्य 

वसंि ऋिूिील देखावा : विश्रीमध्ये अथवा पादपसम दायािील विस्पिींिी पािे गळणे, पालवी 
येणे अथवा त्यािंा फ लािंा बहर येणे याम ळे नवनशि स्वरूप प्राप्ि झालेला देखावा. 

 
vernalisation वासंिीकिि 

फ ले येण्याकनरिा विस्पिींिा, िापमािाि बदल करूि उद्य क्त्त्त करणे; हे नदवसाच्या कमीं अनधक 
मोठेपणाशी संबनंधि असिे. पहा. Photoperiodism 

 
vernation पिपसंबंध; कणलकािचना 

कनलकावस्थेिील पािािंी माडंणी (परस्परसंबंध). 
 
verrucose (verrucous) चमपकीलकी 

िामनखळ्या असलेले (आच्छादि; पृष्ठभाग, इ.) 
 
versatile णवलोल 

सहि हलणारे; िंिल (उदा. गविाच्या सकवा कृष्ट्णकमळाच्या फ लािील परागकोश). 
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versicolour चंचल (ििल) विी 
रंग बदलणारे; एक रंग बदलूि द सरा घेणारे; उदा. पारसा सपपळािे सकवा बदलरंग भेंडीिे फूल. 

 
vertical उध्वप; उदग्र; उभा 

नक्षनििाशी काटकोिाि असलेले उभे (खोड, पाि, इ.) भेंडीिे फळ; कादं्यािी पाि अथवा 
फ लोऱ्यािा दाडंा; आयनरसिे पाि. 

 
verticil मंडल; झुबका; विुपळ 

 
verticillaster पंुजवल्लिी 

अक्षाच्या एकाि सकवा प्रत्येक पेऱ्यावर समोरासमोर आलेल्या निपाद वल्लरीिे मंडल; फ ले व 
प्राथनमक अक्ष फार लहाि असल्यािे सवांिा प्रम ख अक्षाभोविी दाट प िंका बििो; उदा. ि ळस, 
सब्िा, दीपमाळ इत्यादीच्या ‘मंनिऱ्या’. 

 
verticillate (whorled) मंडणलि; चक्रीय; चक्री 

प ष्ट्पदले, शाखा,पािे अथवा ित्सम अवयवािंी िक्रासारखी माडंणी असण्यािा प्रकार; उदा. 
सािवीण; एनक्वसीटम; कारा शवैल; सामान्यिः बह िेक फ लािील दले. 

 
vesicle पुणटका; आशयक 

लहाि पोकळी अथवा नपशवीसारखा अवयव; उदा. गेळ्यािी कीटकक्षक विस्पिी; दृनिपणस 
(Utricularia). 

 
vessel वाणहनी 

पहा trachea. 
 
vestige अवशेि 

उरलेला भाग; एखाद्या अवयवािा ऱ्हास होऊि नशल्लक रानहलेला भाग; उदा. पपईच्या स्त्री-
प ष्ट्पािील केसरदले; काही फ लािील परागकोशहीि िंिू सकवा वधं्य सकिप ट (सूयसफ लािील 
नकरण-प ष्ट्पके). 

 
vestigial अवणशष्ट; अवशेिी 

अवशषेरूप अकायसक्षम (अवयव). 
 
vexillary ध्वजकीय; ध्वजकरूप 

पिंगरूप फ लािील इिर पाकळ्यावर लपेटलेली ध्विक पाकळी असलेले कळीिील 
प ष्ट्पदलसबंंध (कनलकारििा); उदा. वाटाणा; पहा aestivation. 
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vexillum (standard or banner ) ध्वजक 

पिंगरूप फ लािील सवाि मोठी पिस्थािी असलेली (निशाणासारखी) पाकळी : पहा 
papilionaceous. 

 
viable अकुंििक्षम; जननक्षम 

रुिण्यािी समथसिा असलेले (बीि, बीि क, इ.). 
 
viability अकुंििक्षमिा 

रुिण्यािे सामर्थयस. 
 
viatical पर्िटीय 

रस्त्याच्या कडेिे वाढलेल्या (विस्पिी); उदा. अिेक िण. 
 
viabratile कंपनक्षम; कंपशील 

थरथर कापण्यािी क्षमिा असणारे; प ढे व मागे गनि प्राप्ि करूि देणारे (गनि असणारे). 
 
vibrio वक्रजंिु 

स्वल्पनवरामासारखा सूक्ष्मिंिू; उदा. पटकीिा सूक्ष्मिंिू. 
 
villous (villose) लंबकेशी; िनुिोमी 

पृष्ठभागी लाबं िरम केस असलेला (अवयव). 
 
villus लंबकेश; िनुिोम 

मृद , बारीक, लाबं केस. 
 
vine वेल 

वर िढणारी सकवा िनमिीवर पसरणारी द बसल विस्पिी; द्राक्षवले (Vitis vinifera L.). 
 
vinegar-plant णसका (स्व्हनेगि) वनस्पणि 

न्व्हिेगर (नसका) ियार होण्यास िबाबदार असलेली कवक विस्पिी (Mycoderma aceti 
Desmaz). 

 
vinicolor (vinosus) सुिाविप 

मद्यािा (वाइििा) रंग (गदस सकवा िाभंळट लाल). 
 
violaceous जाभंळा; नीललोणहि 

व्हायलेटच्या फ लासारखा रंग. 
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virelus णहिवट 

काहीसे नहरव;े त्यावरूि सदाहनरि (virent). 
 
virescence हणििभवन 

नित्याच्या रंगाऐविी हनरिद्रव्याच्या निर्ममिीम ळे नहरवा रंग येणे. 
 
virgate(१) विपिेिाणंकि; (२) लघुदंडाकृणि; शलाकाकृणि 

(१) रंगाच्या रेघा असलेले; (२) लहाि दाडं्यासारखे. 
 
virgin soil कोिी जमीन 

पूवी कोणत्याही विस्पिींिी (विश्रीिे) ि वापरलेली िमीि. 
 
virgin forest अस्पृष्ट वन 

मािवािे प्रवशे (स्पशस) ि केलेले िंगल. 
 
viridis णहिवे; हणििविी 

नहरव्या रंगािे; उदा. एक आमरािी िािी (Habenaria viridiflora L.). 
 
virosus (yirose) दुगिंधी 

(१) वाईट वास येणारी (विस्पिी अथवा फूल); (२) नवषारी. 
 
virus णविािु; व्हायिस 

सिीव विस्पिी व प्राणी याचं्या शरीरािं प्रवशे करूि िेथे रोग निमाण करणारे, आपली प्रिोत्पत्ती 
करणारे पण सामान्यपणे सूक्ष्मदशसकािूि प रेशी कल्पिा येण्याइिपि सहि ि नदसणारे सिीव 
द्रव्य; याला नवनशि आकार िसूि सिीवाचं्या शरीराबाहेर त्यािी वाढ व प िरुत्पत्ती होि िाही; 
इिर सिीवापं्रमाणे यािील िीवद्रव्य प्रभेनदि िसिे व कोनशका या संजे्ञि त्यािा समावशे होि 
िाही. सिीव व नििीव याचं्या सीमेवर अशी द्रव्ये असलेल्याचं्या गटाि अशा नवनवध द्रव्यािंा 
समावशे होिो; देवी, सदी पडसे, कानंिण्या, इन्फ्ल एंझा, पीिज्वर, इत्यादी रोग नवषाणूम ळे 
होिाि; ज्या पडद्यािूि सूक्ष्मिंिू िाि िाहीि त्यािूि नवषाणू िािाि. 

 
viscid (viscidosus) णचकट; णपस्च्छल 

श्लेष्ट्मल (ब ळब ळीि) पदाथाम ळे आलेला निकटपणा. 
 
viscous णवष्ट्यदंी; श्यान 

निकटपणा असलेले (पाि, देठ, संविस, फळे, इ.); उदा. नपवळ्या निळवणीिी पािे (Cleome 
viscosa L.); प्राकलािी घटिा. 
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Vitaceae (Ampelidaceae) द्राक्षा कुल; व्हायटेसी; ॲम्पेणलडेसी 
द्राक्षवले, काडंवले, सदडा, आंबटवले, बेंडरवले, ककस णी इत्यादी निदनलनकि वलेी विस्पिींिे 
क ल. बेंथमॅ आनण हूकर याचं्या पद्धिीि सार बोर क ल व हे क ल यािंा समावशे ज्योनिष्ट्मिी गणाि 
(सेलॅस्रेलीझमध्ये) केला गेला आहे. दोन्हीिील विस्पिींि पाकळ्यासमोर केसरदले व त्या 
केसरदलामंध्ये सबब असिे. अनरि गण व ग लाब गण यािें या क लाशंी आप्िभाव आहेि. द्राक्षा 
क लािंील विस्पिी बह िेक प्रिािधारी वलेी असूि फ ले अवसकि, एकसलगी अथवा निसलगी व 
लहाि असिाि; मृद फळे. 

 
vital जैव 

िीवनवषयक; िीवासंबधंी; प्राणी व विस्पिी यािंील िीवित्त्वासंबधंी. 
 
vitalism जीवनवाद; प्रािित्त्ववाद 

सवस सिीवािें वैनशष्ट्ट्य मािली गेलेली (िैव) व िीविाला निदेशि करणारी आंिनरक प्रवृनत्त सवस 
सिीवािारेि व्यक्त्त्त होिे असे मािणारी नविारप्रणाली. या उलट िडवाद नविारसरणीप्रमाणे सवस 
िीविव्यापार भौनिक, रासायनिक व यानंत्रक पद्धिीिे असूि िे नििीव सृिीिही आढळिाि. 

 
vitalistic theory जैवशस्क्त्िवाद (णसिािं) 

नविंििनक्रया (फसफसणे, आंबणे, इ.) हा एक पनरणाम असूि िो घडूि येण्यािे कारण काही 
विस्पिीिी वाढ व नक्रयाशीलिा (सूक्ष्मिंिू, ब रशी, नकण्व) होय असे ल ई पािर यािें मि. 

 
vitality जैवशस्क्त्ि; जीवनशस्क्त्ि 

िीविािील नवनक्रया व प्रनक्रया दशसनवण्यािी क्षमिा; उदा. नबयाचं्या बाबिीिील अंक रणशीलिा. 
पनरन्स्थनिनवज्ञािाि पादपसम दायािील नभन्न िािींिी दशसनवलेला िोम आनण उत्कषस. 

 
vitamin जीवनसत्त्व 

िैव प्रनक्रयािंा पे्ररणा देणारा विस्पिींिील अनिनरक्त्त्त अन्नघटक अ, ब, क, ड, इ, इत्यानद प्रकार. 
 
viticolous (viticola) द्राक्षोपजीवी 

द्राक्षवलेीवर सकवा वलेीि उपिीनवका करणारे; उदा. द्राक्षावरील िंि भ री (Plasmopara 
viticola); पहा mildew 

 
vitricole काचस्र्; काचवासी 

कािेच्या बाटलीवर वाढणारे (दगडफूल; शवैाक). 
 
vitta (pl. vittae)(१) िैलनणलका; (२) लंबणसिा 

(१) स गंधी (बाष्ट्पिशील) िेल असलेली सूक्ष्म िळी; उदा. धणे, निरे, ओवा, इ. (याचं्या 
फळावरच्या सूक्ष्म िळ्या); (२) करंडक विस्पिींच्या सभिीवरील लाबंट (उभ्या) रेषा. 
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vivipary अपत्यजनन 

अपत्ये िन्माला येणारी घटिा; खाऱ्या दलदलीच्या िनमिीि वाढणाऱ्या नकत्येक विस्पिींिी बीिे 
फळािि रुिूि (हविे) लाबं आनदमूळ प्रथम बाहेर येिे व त्यािंिर (दनलकाघर व दनलकाय क्त्त्त) 
कोवळा प्ररोह (कोंब) त्यािूि निघूि खाली निखलाि पडिो व वाढूि िवीि विस्पिी बििे; उदा. 
कादंळ; निप्पी. प्राण्याचं्या बाबिीि काही प्राणी अंडी घालिाि िर काही प्रत्यक्ष अपत्यािंा िन्म 
देिाि. 

 
volatile बाष्ट्पनशील 

वाफेच्या रूपाि उडूि िाणारे (िेल; कापूर, इ.). 
 
voluble (volubile) वलणयनी 

आधाराभोविी वढेि िाणारी वले; उदा. िीलहार वले (Petrea volubilis L.) 
 
volva अधश्छादनी; अधोवेष्टन पणिस्यनू 

संपूणस भछूत्रावरील प्राथनमक आच्छादिािा िळभाग. 
 
vulgaris सामान्य; साधािि 

उदा. बीट, ि कंदर (Beta vulgaris L.); कसलगड (Citrullus vulgaris Schrad, var. 
fistulosus). 
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W 
 
wall-formation िट (णभणि; णभणिका) णनर्धमिी 

िग्ि कोनशका (प्राकल खंड) भोविी अथवा बह प्रकल प्राकलामध्ये िट (सभिी) निमाण होणे; 
कोनशकानवभाििाि िटनिर्ममिी होऊि दोि कोनशका बििाि. 

 
wart चामखीळ; चमपकीलक 

कािडीवर येणारा कनठण व घि फोड (गाठ). 
 
warty चमपकीलकी 

पहा verrucose. 
 
water-balance जलसंिुलन 

विस्पिीिील ओलाव्यािी आयाि-नियाि (हािी व भरपाई). 
 
Water-bloom जलबहाि 

िळी व डबकी यािंील कायम पाण्याच्या पृष्ठावर गरम हविे एकाएकी येणारा (निळ्या-नहरव्या 
शवैलािंा) िवगं. 

 
water-capacity जलक्षमिा 

िनमिीि पाणी शोषणे व त्यािा साठा करणे यासबंंधीिे सामर्थयस. 
 
water-cell जलकोणशका 

मासंल विस्पिींच्या पािािील (सकवा पणसहीि खोडािील) पाणी साठविू ठेवणारी व बह धा त्वक्षीय 
पदाथािे वढेलेली कोनशका. 

 
water-content जलाशं 

पाण्यािे प्रमाण (प्राप्ि होणारे व प्रत्यक्ष असणारे). 
 
water-culture जलसंवधपन 

आवश्यक िे क्षार पाण्याि नमसळूि (नवरघळविू) केलेल्या नवलयिाि, सकवा नवलयिाच्या 
साहाय्यािे, विस्पिी वाढनवण्यािी प्रनक्रया; पहा hydroponics. 

 
water-dispersal जलणवणकिि 

पाण्याच्या साहाय्यािे प्रसारािी पद्धि; उदा. िारळ. 
 
waterleaf जलपिप 

सदैव पाण्याि राहणारे व अनिशय नवभागलेले पाि; उदा. साल् न्व्हनिया. 
 



 अनुक्रमणिका 

waterlogged पािर्ळ 

पाण्यािे भरलेली (िमीि). 
 
Water loss जलहाणन 

विस्पिीिूि सकवा िनमिीिूि बाष्ट्पीभविाम ळे िाहीसे होणारे पाणी; विस्पिींच्या बाबिीि याला 
बाष्ट्पोच्छ् वास म्हणिाि. 

 
water-mould जलकवक; पािबुिशी 

पाण्याि वाढणारी ब रशीसारखी विस्पिी. 
 
water-plant जलवनस्पणि 

पहा hydrophyte. 
 
water-pollination जलपिागि 

पाण्याच्या प्रवाहाच्या सकवा (हालिालीच्या) साहाय्यािे घडनवलेले परागािें इिस्थळी स्थापि. 
उदा. सवाला (Vallisneria spiralis L.). 

 
water-pollution जलप्रदूिि 

पाणी नबघडण्यािी प्रनक्रया. 
 
water-pore जलिंर 

पाणी शरीराबाहेर टाकणारे नछद्र; त्वगं्रध्राशी ि लिा केल्यास िलरंध्राला रक्षककोनशका िसिाि; 
पहा stoma; hydathode. 

 
water-retentivity (of soil) जलधािकिा 

िनमिीि पाणी नटकूि राहण्यािी क्षमिा; वाल कामय के्षत्राि ही क्षमिा फार कमी व गाळाच्या 
िनमिीि सवाि िास्ि असिे. 

 
water-scum पल्वल ििंग 

सािलेल्या पाण्याि िरंगणारा सूक्ष्म शवैलािंा थर. 
 
water-stoma (pore) जलिंर 

पहा hydathode. 
 
water-table भूजलस्िि 

िनमिीिील पाण्याच्या थरािी पािळी; मरुस्थलाि व वाळवटंाि (रुक्ष नठकाणी) ही पािळी फार 
खोल असिे. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

water tissue जलोिक 

पािळ आवरणाच्या व श्लेष्ट्मल द्रव्य आनण पाणी असलेल्या निविं कोनशकािंा समूह (मृदूिक); 
उदा., अिेक मासंल विस्पिी (कोरफड, घायपाि, इ.). 

 
water weed जलिृि 

पाण्याि सदैव वाढणाऱ्या व ब डलेल्या सकवा िरंगणाऱ्या िणासारख्या विस्पिी; उदा. मोठी शवैले, 
काही गविे, डकवीड (लेम्िा, उन्ल्फया), िायास, सेरॅटोफायलम; इ. 

 
wavy (sinuate) ििंणगि 

पहा undulate, sinuate. 
 
waxy मेिचट 

मेणािा पािळ थर सकवा मेणाच्या बारीक केसािंा थर असलेले; याम ळे पािावरिे पाणी ि निकटिा 
गळूि पडिे, िसेि बाष्ट्पीभविापासूि विस्पिीिे संरक्षण होिे. उदा. मरुविस्पिी; उसाच्या 
खोडािे काडें; घायपािािे पाि; पहा glaucous. 

 
waxy coating णसक्त्र्काविि 

मेणािा लेप. 
 
weathering ऋत्वीय अपक्षय 

हवामािादी पनरन्स्थिीम ळे होणारा नवघटिसारखा (फूट-िूट होणारा) बदल. 
 
wedge-shaped (cuneate) कीलाकृणि 

पािरीसारखे; िळाशी अरंुद व टोकाकडे रंुद होि गेलेले. उदा. गोंडाळिे पाि. 
 
weed िि 

आगंि क, निरुपयोगी, हानिकारक, विस्पिी; उदा. ओसाडी, काटेधोत्रा, सराटा, काटेमाठ, इ. 
 
weeping (१) दोणलि; लोंबिे; (२) स्त्रवि 

(१) लोंबणाऱ्या पािािें अथवा शाखािें (झाड); उदा. (नवलो) वाळ ंि; नहरव्या अशोकािा एक 
प्रकार. (२) िखमेिूि अनि रसस्त्राव होण्यािा प्रकार; उदा. द्राक्षवले; भिूस. 

 
wheel-shaped (rotate) चक्राकाि 

िाकासारखा नदसणारा (प ष्ट्पम क ट); उदा. वागें, नमरिी, रुई. 
 
whip-shaped (flagelliform) प्रिोदरूप 

िाबकासारखा; उदा. उसाच्या अक्षािी लांब िाबकासारखी वाढ होऊि त्यावर काणी रोगािी 
(smut) काळी बीि के ियार होिाि. 

 



 अनुक्रमणिका 

whorl मंडल 

अवयवािंी अक्षाभोविी वि सळाकार माडंणी; उदा. प ष्ट्पदले; एनक्वसीटमच्या शाखा; कण्हेरीिी पािे. 
 
whorled मंडणलि; चक्रीय 

मंडलासारखी (वि सळाकार) माडंणी असलेले (अवयव). 
 
wild type वन्य प्ररूप 

लागवडीिील विस्पिीिा िंगली आप्ि (प्रकार). 
 
wilt (disease) मि; म्लाणन (िोग) 

अवयव कोमेिूि लोंबण्यािे लक्षण असलेले रोग; बटाटा, िवस, इत्यादीवर आढळिो. 
 
wilting coefficient म्लाणनगुिक 

विस्पिीिी पािे पाण्याभावी लोंबू लागिाि त्यावळेिे िनमिीिींल पाण्यािे प्रमाण. 
 
wind-dispersal वायुणवणकिि 

वाऱ्यािे होणारा (फळािंा सकवा बीिािंा) प्रसार. 
 
wind-pollination वायुपिागि 

वाऱ्यािे होणारी परागािंी सकिल्कावरील स्थापिा. पहा anemophily. 
 
windward वािसंमुख 

वाऱ्यासमोरिी (बािू). 
 
wing (ala) पक्ष; पंख 

(१) कोणत्याही अवयवावंर (देठ, फळ, बीि, खोड) असलेला पािळ पाप द्र्यासारखा नवस्िार 
(पसरट भाग.) (२) पिंगरूप प ष्ट्पम क टािी बािूिी पाकळी; पहा papiliouaceous. 

 
winged (alate) fruit सपक्ष फल 

पंखधारी फळ; फलावरणावरील पािळ नवस्िृि उपागं असलेले फळ; उदा. नबबला; अि सिसादडा; 
िखमी, अंिि, नशवसे, माधवलिा, इ.; अिेक पखंािंा उगम छदे, संविस (संदले), पनरदले 
यापासूि होिो (उदा. साल, िालि, सलडेि, इ.); पहा samara. 

 
winged seed पक्षधािी बीज; सपक्ष बीज 

बीिावरणावर असलेला पखंासारखा नवस्िार; उदा. शवेगा, िूण, टेटू, वावळा इ. 
 
wintering bud णशणशिकोिक 

नहवाळ्याि निन्ष्ट्क्रय अवस्थेि असलेली कळी. 
 



 अनुक्रमणिका 

witches broom केिसुिी िोग; गोसावी िोग 

कवक सकवा काही कीटक यामं ळे झाडािंा फक्त्त्त बारीक शाखािें झ बके धारण करावयास 
लावणारा रोग. 

 
woad वोड; जाभंळा िंग; इसणॅटन 

वोड िावाच्या एका विस्पिीपासूि (Isatis tinctoria L.) नमळणारा िाभंळा रंग. 
 
wood (xylem) काष्ठ; लाकूड; प्रकाष्ठ 

विस्पिीिील नलन्ग्ििय क्त्त्त घटकािंा वाहक सकवा मिब िी देणारा भाग. 
 
wood fibre काष्ठसूि; प्रकाष्ठसूि 

प्रकाष्ठ भागाि असलेला मृि, लाबं, काष्ठय क्त्त्त कोनशकावरणािा घटक; पहा fibre; xylem. 
 
wood land वनभूमी 

नवशषेिः वृक्षािंी व्यापलेले स्थल (भपू्रदेश). 
 
wood parenchyma प्रकाष्ठ मृदूिक 

प्रकाष्ठाच्या सानन्नध्याि असलेले घि आवरणािे मृदूिक; पहा parenchyma 
 
wood–ray प्रकाष्ठ णकिि; काष्ठ णकिि 

प्रकाष्ठािूि नत्रज्येप्रमाणे िाणारे मृदूिकािे पदर (पट्ट). पहा medullary ray. 
 
autumn wood शिदकाष्ठ 

प्रकाष्ठाच्या प्रत्येक वार्मषक वलयािील सवाि बाहेरिा लहाि घटकािा भाग; आिील भाग 
ित्पूवीिा (वसंि काष्ठ) 
 

cryptogamic wood अणभमध्य प्रकाष्ठ 

काही खोडािील प्रकाष्ठ भागाि आढळणारा अनभमध्य (बाहेरूि कें द्राकडे वाढणारा) भाग; इिर 
भाग अपमध्य (कें द्राकडूि बाहेर वाढणारा ) असिो. 
 

spring wood वसिंकाष्ठ 

पहा spring wood; autumn wood. 
 
woods वन;जंगल 

 
woody काष्ठमय 

काष्ठ (लाकूड) असलेले (झाड, ऊिक, फळािी साल, िंिू, इ.). 
 

 



 अनुक्रमणिका 

woody tissue काष्ठोिक 

कठीण आवरणाच्या कोनशकािंा (बह धा वानहकािंा व वानहन्यािंा) समूह. 
 
wool ऊिा; लोकि 

मेंढी, बकरा, ॲल्पाक इ. प्राण्याचं्या कािडीवरील नवनशि प्रकारिे क रळे केस; त्यावरूि 
विस्पिींवरील मऊ, क रळे, बारीक, लाबं, दाट केस. 

 
wooly (lanate, floccose) ऊिी; ऊिाणयि 

लोकरीसारखे केस असलेला (अवयव). 
 
wrinkled (rugose) सुिकुिलेला; चूणिि 

स रक त्या सकवा घड्या पडलेला (अवयव; उदा. पाि, खोड, साल इ.) 
 
wound-cork व्रि-त्वक्षा 

िखमेखाली बिणारा ब िासारख्या पदाथािा थर. 
 
wounding व्रिन 

िखम होण्यािी प्रनक्रया; पाि, फूल, फळ सकवा फादंी बाहेरील घटकामं ळे ि टूि िाऊि 
अक्षावरिा काही पृष्ठभाग सकवा आिील काही ऊिके उघडी पडणे. 

  



 अनुक्रमणिका 

X 
 
xanthophylls पिपपीिक; पीिद्रव्य; झँर्ोणफल 

पाण्याि ि नवरघळणारे प्राकणूिील एक नपवळे रंगद्रव्य; उदा. काटेसरगणीिे फळ; (Solanum 
xanthocarpum Schrad.). 

 
xanthorhamnin झॅन्र्ोऱ्हॅस्म्नन 

रक्त्त्तरोनहडाच्या वशंािील (ऱ्हॅम्िस) िािींच्या नपकलेल्या फळािील नपवळे रंगद्रव्य. 
 
X-chromosome क्ष-िंगसूि 

सलगनिनििी करणाऱ्या दोि रंगसूत्रापकैी एक. 
 
x-generation (n-generation ) एकगुणिि णपढी; क्ष-णपढी 

रंगसूत्रािंा एक संि असलेली कोनशका सकवा अिेक कोनशका असलेली संििी (प्राणी सकवा 
विस्पिी); त्यावरूि २ x – generation (निग णीि नपढी) म्हणिे द प्पट रंगसूते्र असलेली एक 
कोनशका सकवा अिेक कोनशका नपढी. 

 
xenia पिप्रभाव; झेणनया 

ििक विस्पिीच्या काही अवयवावंर परकीय पगाराच्या सपंकािे (फलिाम ळे) झालेला प्रत्यक्ष 
पनरणाम; उदा. मक्त्याच्या कणसािील दाण्यािें (प ष्ट्कािे) नभन्न रंग. 

 
xenocarpy पिफलोत्पणि 

परकीय गंि काच्या फलिाम ळे फळ बिण्यािी घटिा. 
 
xenogamy (gaitonogamy) पिफलन; दूिस्र्युणि 

एकाि िािीिील दोि नभन्न व्यक्त्त्तीिील लैं नगक प्रनक्रयेम ळे घडूि आलेला गंि कसंयोग; पहा 
cross-fertilisation. 

 
xerad (xerophyte) मरुवनस्पणि 

रुक्ष नठकाणी वाढणारी विस्पिी. 
 
xerarch succession मरूद्भवी अनुक्रमि 

श ष्ट्क (रुक्ष) स्थािाि उगम पावणाऱ्या विश्रीिा नवकास व िरमावस्था. 
 
xerochasy शुष्ट्कस्फुटन 

फळ स कूि िडकल्याम ळे होणारा बीिप्रसार; उदा. संकेश्वर, एरंड, काटेधोत्रा, इ. पहा 
hygrochasy. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

xerohylad रुक्षपादप 

रुक्ष (स क्त्या) िंगलािील झाड. 
 
xerohylium रुक्ष वन 

रुक्ष (स क्त्या) िंगलािील विस्पिींिा सम दाय. 
 
xeromorphic रुक्षिानुकूली 

श ष्ट्क हवा, िमीि इत्यादीपासूि अथवा स कण्यास िबाबदार असणाऱ्या इिर बाबीपासूि रक्षण 
करण्यास िलिाश कमी करण्यािी योििा अथवा लक्षणे असणारी (विस्पिी). 

 
xeromorphy रुक्षिानुकूलन 

वर सानंगिल्याप्रमाणे लक्षणे असण्यािा प्रकार. 
 
xerophilous (xerophile) रुक्षिाणप्रय 

श ष्ट्क नठकाणी वाढणारी (विस्पिी); उदा. निवड ंग, घायपाि, कोरफड, इ. 
 
xerophobous रुक्षिािेिी 

श ष्ट्क नठकाणी ि आढळणारी (विस्पिी); उदा. बह िेक िेिे, शवेाळी, इ. 
 
xerophytes मरुवनस्पणि; मरुपादप 

मरुस्थलाि (फार थोडा ओलावा असलेल्या नठकाणी) वाढणारी विस्पिी; उदा. िागफणा, िेपिी, 
शेंड, खिूरी, घायपाि, रुई, घाणेरी, इ. 

 
xerophytic (xeric) मरुवानस्पणिक;मरुपादपीय 

मरुविस्पिींप्रमाणे; मरुपादपािंा योग्य स्थाि; मरुविस्पिी असलेले (वि, समावास). 
 
xerophytism मरुवानस्पणिकिा;मरुपादपिा 

मरुविस्पिीिी लक्षणे (पािे फार लहाि असणे सकवा िसणे, मासंल शरीर, मेणिट लेप, 
केसाळपणा, काटेरी आवरण, इ.) असण्यािा प्रकार. 

 
xerosere (xerarch succession) मरुस्र्लीय क्रमक; शुष्ट्कवासीय क्रमक 

पाण्यािे द र्मभक्ष्य असलेल्या नठकाणी क्रमािे बदलि िाणाऱ्या पादप सम दायािी अवस्था अथवा िो 
सम दाय. 

 
xerotherous उन्हाळी; ग्रीष्ट्मानुकूल 

उन्हाळ्यािील हवामािाशी अि योििा असणारी (विस्पिी; नपके). 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

xerotropism शुष्ट्कनानुविपन 

स कूि िाण्यानवरुद्ध संरक्षण नमळण्याकनरिा विस्पिींिी सकवा त्याचं्या अवयवािंी केलेला 
न्स्थिीिील बदल (बदल करण्यािी प्रवृनत्त). 

 
xiphioid खड गाकृणि; अस्याकाि 

पहा ensiform. 
 
xiphiophyllous अणसपिी 

िरवारीसारखी पािे असलेले; उदा. बाळवखंेड; आयनरस; बेलमकँदा. 
 
xylem (wood) प्रकाष्ठ 

उच्च विस्पिींि पाण्यािी (व त्याि नवरघळलेल्या क्षारािंी) िे–आण करणाऱ्या कठीण आवरणाच्या 
व मृि कोनशका व िनलका यािंा संि; पहा tracheid, trachea, vascular bundle. 

 
xylem – island प्रकाष्ठिीप 

इिरापंासूि ि टक असलेला प्रकाष्ठािा भाग; उदा. थंबर्मिया. 
 
xylem parenchyma प्रकाष्ठ-मृदूिक 

प्रकाष्ठाच्या सानन्नध्याि असलेल्या आयि व घिावरणाच्या (काष्ठय क्त्त्त) सिीव कोनशकािंा उभा 
थर (ऊिक). 

 
xylem plate (ray) प्रकाष्ठ णकिि 

दोि निकाष्ठ–नकरणामंधूि असणारा प्रकाष्ठािा पाट (पट् ट). 
 
xylophilous काष्ठणप्रय 

मृि लाकडावर वाढणारे (कवक). 
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Y 
 
yeast णकण्व; खमीि; यीस्ट 

साखरेच्या (सकवा साखर असलेल्या इिर) द्रवािूि आपल्याला आवश्यक िी ऊिा घेऊि त्या 
द्रवािे रूपािंर मद्याकाि करणारी सूक्ष्म कवक विस्पिी. 

 
yeast budding णकण्व– मुकुलन 

नकण व विस्पिीच्या कोनशकेवर नवभाििािे ित्सम कोनशकािंी प िः प िः वाढ होऊि संख्यावाढ 
होणे; मूळिी कोनशका अबानधि राहिे व िव्या कोनशका कळ्याप्रमाणे येिाि. 

 
Y– chromosome य–िंगसूि 

सलग निनििी करणाऱ्या दोि रंगसूत्रापंैकी प ं (िर) सिंिी होण्यास िबाबदार असलेले रंगसूत्र; 
पहा X– chromosome. 
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Z 
 
z–chromosome झ- िंगसूि 

य– रंगसूत्राऐविी वापरलेली संज्ञा; दोन्हीपैकी एक रंगसूत्र स्त्री–संििीस िबाबदार असिे. 
 
zero-point शून्य लबदू 

विस्पिीला निविं राहूि सहि करिा येण्यािोगे ज्यास्िीि ज्यास्ि व कमीि कमी िापमाि; नभन्न 
विस्पिीि हे सबदू नभन्न असिाि. 

 
Zingiberaceae शुण्ठी कुल लझणजबिेसी 

आले (श ण्ठी), हळद, स वणसप ष्ट्प, सोिटक्का (पाढंरा), कोसळिि,वलेिी इत्यादी विस्पिींिे 
लहाि क ल. यािा अंिभाव एंग्लर व प्रँटल आनण बेंथमॅ व हूकर यािंी नसटॅनमिी गणाि केला असूि 
हनिन्सि यािंी सझनिबरेलीझ या स्विंत्र गणाि केला आहे. प्रम ख लक्षणे : बह वषाय ूओषधी; 
मूलक्षोड मासंल; पािे साधी, निन्व्हकाविं, क ं िसम; फ ले निसलगी, एकसमात्र; संदले व प्रदले 
प्रत्येकी िीि व खाली िनलकाकृिी; िििक्षम केसरदल एक पण इिर वधं्य; अधःस्थ, नत्रसकि 
सकिप टाि िीि कप्पे व अिेक बीिके; बोंडाि अिेक नबया (बह धा बीिोपागंासह) सप ष्ट्क आनण 
सपनरप ष्ट्क; पहा Scitamineae. 

 
zone के्षि; णवभाग; कणटबंध 

सवससाधारणपणे सारखी विश्री असलेला सलग पट् टा. 
 
zoogamete चिगंिुक; चलयुग्मक 

स्थािािंर करणारी प्रिोत्पादक कोनशका; ही सकेसल सकवा आनदिीवासारखी असिे; उदा. िेिे; 
शवैले; शवेाळी; काही कवक, इ. 

 
zoogloea श्लेष्ट्मावस्र्ा 

सूक्ष्मिंिंूिी नवष्ट्यंदी (निकट) आवरणाि ग रफटूि राहण्यािी अवस्था; बह धा अशा वळेी पोषक 
द्रवाि िे िवगंरूपाि असिाि. 

 
zoogonidangium चिबीजुककोश 

िर बीि के निमाण करणारा अवयव; उदा. काही शवैले. 
 
zoogonidium चिबीजुक 

स्थािािंर करणारे बीि क; पहा spore, gonidium. 
 
zooid (zoospore) चिगंिुक; चिबीजुक; चलबीजािु 

हालिाल करणारा प्रिोत्पादक घटक. 
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zoophilous प्राणिपिाणगि 

प्राण्याकंडूि परागािंा प्रसार होणारी (विस्पिी); पहा pollination. 
 
zoophily प्राणिपिागि 

प्राण्याकंडूि घडनवलेले परागण 
 
zoophobous प्राणििेिी 

हानिकारक प्राण्यापंासूि आपले संरक्षण करूि घेणारी (विस्पिी); प्राण्यािंा टाळणारी. 
 
zoosporangium चिबीजुककोश 

पहा zoogonidangium. 
 
zoospore (zoogonium) चिबीजुक 

पहा zoogonidium. 
 
zygomorphic एकसमाि 

एकाि उभ्या पािळीिे दोि सारखे भाग करिा येणारा (अवयव); उदा. घेवडा, वाटाणा, गोकणस 
इत्यादींिी फ ले; हे लक्षण प ष्ट्पसूत्राि सकवा संनक्षप्ि वणसिाि दाखनवण्यकनरिा ·।· हे आंिराष्ट्रीय 
निन्ह वापरिाि; पहा floral formula. 

 
zygomorphy एकसमाििा 

वर वणसि केलेला प्रकार. 
 
Zygomycetes (zygomycetae) गंिुबीजुक कवक; झायगोमायसेटीज (झायगोमायसेटी) 

शवैलकवक वगािील (फायकोमायसेटीि सकवा फायकोमायसेटी) एक उपवगस; यामध्ये लैं नगक 
प्रनक्रया घडूि आल्यािंिर गिं बीि क बििे; िसेि बीि ककोशाि अिेक असलगी बीि के बििाि. 
िव्या वगीकरणाि शवैलकवकािें आठ गण केले आहेि. पहा Phycomycetes; zygospore. 

 
zygophase णिगुणिि अवस्र्ा 

पहा diplophase. 
 
Zygophyllaceae गोकु्षि (गोखरू) कुल; झायगोफायलेसी 

सराटा (गोखरू), धमासा, हरमल व नलग्िम न्व्हटी इ. निदनलनकि विस्पिींिे क ल. यािा 
समावशे हल्ली भाडं गणाि (निरॅनिएलीझमध्ये) करिाि (एंग्लर व प्रटँल आनण बेंथमॅ व हूकर 
याचं्या पद्धिीमध्ये); हनिन्सि यािंी माधवी गणाि (मान्ल्पनधएसीमध्ये) घािले आहे. प्रम ख लक्षणे : 
झ डपे; समोरासमोर व कधी नपसासारखी नवभागलेली, उपपणसय क्त्त्त संय क्त्त्त पािे; नियनमि, 
निसलगी, ४–५ भागािंी, सबबय क्त्त्त सकवा सकिधर असलेली, अवसकि फ ले; ८–१० केसरदले; 
िळाशी कधी उपागंय क्त्त्त; सकिदले ४–५ व ि ळलेली; एक िे असंख्य बीिके; फळे पानलभेदी 
सकवा बोंडे; पहा Geraniaceae. 
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zygospore गंिुबीजुक; युग्मािू 

एक सकवा अिेक प्रकले असलेल्या दोि सारख्या गंि काचं्या सयंोगािे बिलेली िाड आवरणािी 
प्रिोत्पादक कोनशका. उदा. म्यूकर ब रशी. 

 
zygote िंदुक; युग्मनज; युग्मज 

स्त्री-गंि क व प -ंगंि क याचं्या संयोगािे बिलेली संय क्त्त्त प्रिोत्पादक कोनशका; उदा. काही शवैले, 
कवक, िेिे, शवेाळी, िोिाभ व बीिी विस्पिी; पहा gamete. 

 
zygotene झायगोटीन 

न्यूिीकरण प्रकारच्या कोनशका-नवभाििािील पूवावस्थेि समिाि रंगसूत्राचं्या वक्ररूप िोड्या 
बिणे; पहा meiosis. 

 
zymase णकण्वद्रव्य 

नकण्वाि (व इिर काही कवकाि) आढळणारा नक्रयाशील काबसिी निदेशक (नविंिक) पदाथस; पहा 
yeast, enzyme. 

 
zymogen पूवपणविंचक; णविंचकपूवप; पूवपणवकि 

नविंिकापूवीिा (पूवसविी) व निदेशक िसलेला पदाथस पहा proenzyme. 
 
zymosis णविंचन 

आंबवण्यािी अथवा ित्सम नवश्लेषणािी (अपिय) रासायनिक प्रनक्रया; पहा fermentation. 
  



 अनुक्रमणिका 

वैज्ञाणनक पाणिभणिक सजं्ञा 
(वनस्पिीशास्त्र–व्याख्यासगं्रह) 
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पुिविी 
 
A 
 
abrupt अकस्माि 

एकदम फरक पावणारे; हळूहळू निम ळिे ि होिा एकदम टोकदार बिलेले (पाि); टोकास दल 
िसलेले सयं क्त्त्त पाि (उदा. टाकळा). 

 
abundance वैपुल्य 

नवनशि स्थािी निसगसिः आढळणाऱ्या विस्पिींच्या सम दायािील एखाद्या सकवा प्रत्येक िािीच्या 
संख्येबद्दलिी मानहिी; पहा frequency; density. 

 
acotyledonous अदणलणकि 

गभाि दनलकेिा अभाव असलेली (विस्पिी); पहा Cryptogamia. 
 
aeciospore (aecidiospore) विाबीजुक 

िाबंेरा रोगाच्या कवकािे निग नणि प्रकल असलेले, लैं नगक प्रनक्रयेिे बिलेले व बह धा 
पावसाळ्याच्या स मारास निर्ममले िाणारे बीि क. 

 
aecium (aecidium, aecidiosorus) विाबीजुकपंुज 

वर वणसि केलेल्या बीि क प्रकारािा सिं. 
 
aestival aspect वासंणिक दृश्य; उष्ट्मकालीन प्रभाव 

उन्हाळ्याि दृिीस पडणारे विस्पनिसम दायािे स्वरूप; फ लािंी भरलेले (उदा. ग लमोहर) अथवा 
िवीि पालवीम ळे नहरवगेार नदसणारे (उदा. वड). 

 
aggregation जमाव 

अिेक विस्पिींच्या निसगसिः एकत्र वाढण्यािे बिलेला समूह; हा प्रकार त्यािें प्रिोत्पादक घटक 
एकत्र आल्यािे व अि कूल पनरन्स्थिीम ळे घडूि येिो. उदा. शवेाळी, गविे, टाकळा, इ. 

 
agrad संवर्धधि पादप 

नवशषे प्रकारे वाढनवलेली विस्पिी. 
 
agrostology िृिणवज्ञान 

सवस गविािंा िपशीलवार अभ्यास व त्यावरूि नमळालेली मानहिी अंिभूसि करणारी शाखा. 
 
Aizoaceae वालुक कुल; ऐझोएसी 

पहा Ficoideae. 
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alliance (१) संघ; संघसमष्टी; (२) उपवगप 
(१) विस्पिींच्या अिेक व नवनशि प्रकारच्या सम दायािंी (संगिीिी) बिलेला िैसर्मगक व मोठा 
सम दाय; पादपसंघटिा व पादपसमािशास्त्र याबाबि परस्पराि आप्िभाव दशसनवणाऱ्या अिेक 
पादपसगंिींिा गट. (२) काही नवनशि व िैसर्मगक विस्पनि क लािंा एकनत्रि गट; पहा 
association; sub–class. 

 
allogenic succession पिजाि (पिजणनि) अनुक्रमि; पिानुक्रमि 

बाह्य पनरन्स्थिीम ळे पादपसम दायाला नवनशि िरमावस्थेप्रि पोिनवणारी प्रनक्रया; पहा autogenic; 
succession. 

 
allopatric speciation अविोधी जाणिणनर्धमिी 

भौगोनलक कारणामं ळे पूवी अलग पडलेल्या पूवसिापंासूि स्विंत्रपणे अविरणाऱ्या िवीि िािींिी 
निर्ममिी. 

 
allotetraploid उभयणिगुणिि 

आई व बाप याचं्या निग नणि रंगसूत्रािंा सिं नमळालेली िि ग सनणि (िािी); निग ण संकरिािील 
रंगसूते्र द प्पट झाल्याम ळे बिलेली असमगट–ग नणि िािी; पहा allopolyploidy; amphiploid. 

 
allotype मूलप्ररूप 

पहा holotype 
 
alpine vegetation आल्पीय वनश्री 

पवसि नशखरावर वृक्षमयादेपलीकडे असलेली ख रटी (फक्त्त्त ओषधी व लहाि झ डपे असलेली) 
विश्री. 

 
AMP एएम पी 

ॲनडिोसीि मॉिोफॉस्फेट या रासायिीक पदाथाच्या िावािे सनंक्षप्ि रूप. ॲडेिेनलक अम्ल; एक 
न्यूक्त्लीओटाइड (प्रकलािील संय ग); पहा nucleotide. 

 
analysis, floristic पादपजािीय णवश्लेिि 

एखाद्या नठकाणी आढळणाऱ्या विश्रीच्या अन्वषेणाि आवश्यक असलेली िेथील अिेक सम दायाि 
आढळणाऱ्या विस्पिींिी िपशीलवार मानहिी. उदा. िामनिदेश, संख्या, प्रकार, प्रभाव स्थानयकिा 
इ., िसेि भौगोनलक, स्वरूपनवषयक, पनरन्स्थनिनवषयक मानहिीही त्या विश्रीिील सम दायािें व 
एकूण विश्रीिे वगीकरणास उपय क्त्त्त असिे. 

 
sociological analysis समाजशास्त्रीय णवश्लेिि 

विश्रीिे पादपसामानिक (विस्पिींच्या सामूनहक िीविाच्या) दृनिकोिािूि केलेले 
पृथक्करणात्मक नवविेि. 
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antibiotic प्रणिजैव 

काही सूक्ष्म िीवाचं्या वाढीस आळा घालणारे िैसर्मगक काबसिी पदाथस; यािंी निर्ममिी बह िेक काही 
सूक्ष्मिीव करिाि. 

 
arcuate धन्वाकृणि; चापाकृणि 

धि ष्ट्याप्रमाणे बाकदार सकवा वाकलेले. 
 
aspect (१) समुखाशं; (२) प्रभाव 

(१) सूयसप्रकाश वारा पाऊस इत्यादींच्या समोर असण्याच्या प्रनक्रयेिे प्रमाण. (२) विश्रीच्या सकवा 
एखाद्या पादपसम दायाच्या स्वरूपावर बदलत्या ऋि मािािा पनरणाम. 

 
aspection ऋिुप्रभाव 

नभन्न हवामािाच्या कालािा विस्पनि–सम दायावर होणारा पनरणाम अथवा दृश्य स्वरूपािील 
बदल. 

 
assay, biological जैव आमापन 

िीवशास्त्रीय दृनिकोिािूि केलेले मूल्यमापि; नियंनत्रि पनरन्स्थिीि एखाद्या पदाथािा सिीवावर 
होणाऱ्या पनरणामािे मूल्यमापि. उदा. गविािें पश खाद्य या दृिीिे मूल्य निनिि करण्यास शास्त्रीय 
पद्धिीिा उपयोग करणे. 

 
association of species जाणि-संगणि; जाणि-साहचयप 

दोि सकवा अनधक िािी नियनमिपणे वारंवार एकत्र (िवळ िवळ) वाढण्यािी घटिा. 
 
associes वधी संगणि 

नवकासावस्थेि असलेला (म्हणूि अन्स्थर) विस्पिींिा नवनशि सम दाय; पहा association. 
 
autogenic succession स्वजाि (स्वयजंणनि) अनुक्रमि; स्वानुक्रमि 

विस्पिींच्या सम दायाच्या स्थलािील बदल त्याचं्या प्रनक्रयेम ळेि घडूि आल्यािे त्याि हळूहळू 
फरक पडूि त्यािे अंनिम अवस्थेि रूपािंर होण्यािी प्रनक्रया; पहा allogenic succession. 

 
autophyte स्वोपजीवी 

आपले अन्न स्विः बिनवणारी विस्पिी; द सऱ्या सिीव सकवा मृि िीवावर अवलंबूि िसणारी 
विस्पिी. 
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B 
 
banner ध्वजक 

पिंगरूप फ लाि आढळणारी मोठी, रंुद व ठळकपणे नदसणारी पाकळी; उदा. गोकणस, िूर, 
अगस्िा; पहा papilionaceous. 

 
bare area अनावृि के्षि; नग्न प्रदेश 

विस्पिींिी वस् िी ज्यावर अद्याप झालेली िाही सकवा असलेली पूणसपणे िाश पावलेली आहे अशी 
भमूी. 

 
barrier प्रणिबंधक; अविोधक; िोधक 

अडसर; अडथळा करणारे; विस्पिींच्या िािींच्या म क्त्त्त प्रसाराला मयादा घालणारा घटक; उदा. 
उंि पवसि; प्रनिकूल हवामाि; महासागर, इ. 

 
belt, life– जैवपट्ट 

विस्पिींच्या (पादप) सम दायाचं्या भौगोनलक वाटणीवरूि केलेल्या वगीकरणािील कमी 
पािळीवरिे एकक; िैव निल्हे व िैव प्रािं हे अि क्रमे त्यापेक्षा वरच्या पािळीिील आहेि; पहा 
zonation. 

 
belt-transect अनुच्छेदी पट्ट 

विस्पिींच्या मोठ्या सम दायािील िम न्यादाखल निनिि केलेल्या के्षत्रािील एक अरंुद िनमिीिा 
पट्टा; यािील विस्पिींिी मोिदाद वगैरे करूि त्या सम दायािील पादपसंघटिािी मानहिी 
घेण्यािी पद्धि आहे. 

 
bi– णि– ; दु– ; णिगुि– ; उभय–  

दोि, दोिदा, दोन्हीिे य क्त्त्त या अथािा उपसगस. 
 
biociation जैव संगणि 

नवनशि स्थािािील काही विस्पिी व प्राणी यािंा संय क्त्त्त व मोठा समावास; उदा. टंड्रा, आल्पीय 
शािल (गविाळ प्रदेश), काष्ठवाि, मरुवि, इ. यामंध्ये विस्पिी व प्राणी यािें संय क्त्त्त, लहाि व 
अिेक सम दाय असू शकिाि. 

 
biocoenosium जैव समुदाय 

विस्पिी व प्राणी यािंा िैसर्मगकरीत्या बिलेला एकत्र सम दाय. 
 
biological spectrum जैव विपपट 

एखाद्या मयानदि नवनशि के्षत्रािील नवनवध प्राणी व विस्पिी याचं्या उपन्स्थिीिी प्रनिशि (शकेडा) 
वारंवारिा दाखनवणारे कोिक. 
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biological type (life-form) जीवाकृणि; जीवरूप 

सिीवािे स्वरूप (आकार, आकारमाि इ.) पहा life-form. 
 
biome जीवसहंणि 

नवनशि प्रकारच्या पनरन्स्थिीशी समरूप होऊि एकत्र राहणाऱ्या सवस सिीवािंा सापेक्षिः न्स्थर व 
प्रभावी विश्रीय क्त्त्त सम दाय; िेथील सवस सिीवािं एक समिोल आढळिो; उदा. टंड्रा; ध्र वीय 
प्रदेश; गविाळ प्रदेश. 

 
biometer जीवमापक 

सिीवािें प्रमाण मोिूि निनिि करण्यािी पद्धिी; उदा. एखाद्या िनमिीिील मािीच्या िम न्याि 
असलेल्या िीवािें प्रमाण निनिि करण्यािी पद्धि. 

 
bion (biont) स्विंि पादप 

पूणसपणे स्वावलंबी विस्पिी. 
 
bionomic (ecological) स्र्लणवज्ञानीय; पाणिस्स्र्णिकीय 

पनरन्स्थिीिील घटकासंंबधंी. 
 
biophilous (biogenous) जीवोपजीवी 

पहा parasitic. 
 
bioplasm (protoplasm) जीवद्रव्य 

सवस सिीवािंील मूलभिू निविं पदाथस. 
 
biota स्र्ाणनक जीव 

नवनशि स्थािािील (स्थानयक) प्राणी व विस्पिी. 
 
biotic जैव 

िीवासंबधंी; िीविनवषयक. 
 
biotic adaptation जैवानुकूलन 

इिर विस्पिीशी यशस्वी स्पधा करण्यास स्वरुपाि व शरीरनक्रयािं फरक पडूि पनरन्स्थिीशी 
समरस होण्यािी घटिा. 

 
biotic climax जैव चिमावस्र्ा 

सिीवािंी निनिि केलेली विस्पनिसम दायािी अंनिम अवस्था; उदा. आगीम ळे सकवा िरणाऱ्या 
प्राण्यामं ळे एखाद्या के्षत्राि वि ि बििा सदैव गविाळ प्रदेशाच्या स्वरूपाि िी विश्री असिे. 
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biotic factor जैव घटक 

विस्पिींच्या साम दानयक िीविाि पनरणाम करणारा अन्य सिीव. 
 
biotine बायोटीन 

एि िीविसत्त्व; यीस्ट या सूक्ष्म कवकाच्या वाढीस आवश्यक काबसिी पदाथस. 
 
biotype जैव समुदाय 

पहा biocoenocium. 
 
biotype (physiological race) (१) णक्रयावैज्ञाणनक वाि; (२) समजनणनक वाि; (३) जनुकणवधा 

(१) शरीर नक्रयामंधील फरक दशसनवणारा त्याि िािीिील लहाि प्रकार; (२) वानंशक (िि क 
संिाच्या) दृिीिे ऐक्त्य असलेली द सरी व्यक्त्त्ती अथवा अिेक व्यक्त्िींिा गट; (३) स्थानिक 
सम दायािील सारखी सहिके्षते्र दशसनवणाऱ्या व्यक्त्त्ती. पहा genetic; genotype. 

 
Blackman reaction ब्लॅकमन-णवणक्रया 

प्रकाशाच्या साहाय्यािे अन्ननिर्ममिी (प्रकाश–संश्लेषण) करण्याच्या विस्पिींिील प्रनक्रयेि 
प्रकाशाच्या अभावी घडूि येणाऱ्या सवस रासायनिक नवनक्रया; यािािं ‘निनमर-नवनक्रया’ म्हणिाि. 
ब्लॅकमि या शास्त्रज्ञािंी प्रथम निदशसिास आणल्यािे त्यािें िाव नदले गेले आहे; ‘अंधार– नवनक्रया’ 
असेही म्हणिाि. 

 
blepharoplast आधाि-कणिका 

कोनशकेिूि बाहेर निघालेल्या केसासारख्या बारीक (प्रकेसलाच्या), िीवद्रव्याच्या धाग्याच्या 
िळाशी असलेला सूक्ष्म कण; पहा flagellum. 

 
blunt गोलाग्र; बोर्ट 

गोलसर टोक असलेला (अवयव); उदा. काही शवैल व कवक यािें िंिू; सशबा; पािािे टोक, इ. 
 
Bordeaux mixture बोडो णमश्रि 

साधारणपणे ४ पौंड मोरिदू, ४ पौंड ि िा, स मारे ५० गलॅि पाण्याि एकाि वळेी नमसळूि 
कवकिन्य रोगावर (रोगी विस्पिीवर) सशपडण्यािे नमश्रण; यािील घटकािें प्रमाण िरूरी प्रमाणे 
बदलूि वापरिाि. 

 
border parenchyma मृदूिकाविि; सीमाविी मृदूिक 

वाहक घटकाभोविी असलेले, मृदू कोनशकाचं्या एक सकवा अनधक थरािें आवरण. 
 
boss णपणटका 

फळावर, देठावर, िंिूवर सकवा बीिावर असलेला उंिवटा. 
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bound water बिजल 

प्राकृनिक ग णधमाम ळे एखाद्या वस्िूच्या पृष्ठभागाि शोषिू ठेवलेला पाण्यािा अंश; पहा 
adsorption; free water. 

 
brachy– ऱ्हस्व–  

आख डपणा सकवा ख िेपणा दशसनवणारा उपसगस. 
 
brachyblast ऱ्हस्व प्रिोह 

मयानदि वाढ असलेला पल्लव; पहा spur. 
 
brachycladous ऱ्हस्वशाखी 

फार आखूड फादं्या असलेले (झाड). 
 
brachyform ऱ्हस्वरूपी 

एकाि आश्रय–विस्पिीवर वाढणाऱ्या िाबंेरा िावाच्या कवकीय रोगािील वषाबीि कीय अवस्था 
लोप पावल्यािा प्रकार; उदा. Puccinia thwaitesii Schwr. Syd. पहा aecidiospore. 

 
brachysclereide (stone-cell) ऱ्हस्वकठक 

साधारणपणे लाबंीि व रंुदीि सारखी असलेली िाड सभिीिी काष्ठीय कोनशका; आठळी फळाचं्या 
करवटंीिील कोनशका; उदा. िारळ, बदाम, अक्रोड इ. 

 
bracteody छदीभवन 

प ष्ट्पदलािें छदासारख्या उपागंािं रूपािंर होण्यािी प्रनक्रया; पहा bract. 
 
branch-tendril शाखा-प्रिान 

िणाव्याि रूपािंर झालेली शाखा; उदा. द्राक्षवले. 
 
brand-spore (uredospore, summer-spor) ग्रीष्ट्मबीजुक 

िाड आवरणािा बह धा काही काळ नवश्रानंि घेणारा व बह धा काळपट रंगािा काही कवकाि 
आढळणारा प्रिोत्पादक घटक (बीि क); उदा. काणी; पहा Ustilaginales. 

 
Brassicaceae मोहिी (सिपप) कुल 

पहा Cruciferae. 
 
brevi– ऱ्हस्व– 

ख िेपणा (आख डपणा) दशसनवणारा उपसगस. 
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brevistigma ऱ्हस्वलकजल्क 

फार आखूड सकिल्क (स्त्री–केसरािे टोक) असलेले; उदा. सोमलिा (Sarcostemma 
brevistigma Wight.). 
 

Brownian movement ब्राउनी हालचाल (आंदोलन) 
कनलल नवद्रवािील सूक्ष्म कणािंी सिि िालू असणारी सूक्ष्म हालिाल; द्रवपदाथाच्या रेणूंशी त्या 
सूक्ष्म-कनललकणाचं्या असंि नलि (िोल िसलेल्या) भनडमाराम ळे (माऱ्याम ळे) िी घडूि येिे. 

 
bundle-end वृंदान्ि; वृंदाग्र 

वाहक संिाच्या शवेटी असलेला भाग; उदा. पािाचं्या संरििेिील मध्यभागी असलेल्या 
कोनशकाचं्या समूहािील वाहक घटकािंा शवेटिा भाग. 

 
bundle-scar वृंद-णकि 

पाि गळूि पडिेवळेी त्याच्या िळाि खोडािूि िाणाऱ्या वाहक वृदंािा खोडावर पडलेला वण. 
 
bur (burr) (१) अकुंशफल; (२) कंटवेष्ट; (३) ग्रस्न्र् 

(१) आकड्यासारखे उपागं असलेले फळ; (२) फळािे काटेरी आवरण; उदा. नििडी, धोत्रा; (३) 
गाठ. 

 
burdock िोमस्र्ली; िोमासन 

िाठर केस असलेले प ष्ट्पासि; पहा receptacle. 
 
Burgandy mixture बगिंडी णमश्रि 

ि न्याऐविी सोडा (सोनडयम काबोिेट) नमसळलेले बोडो नमश्रणासारखे फवारण्यािे औषध; पहा 
Bordeaux mixture. 

 
bush (undershrub) उपकु्षप 

िनमिीलगि अिेक फादं्या असलेली लहाि काष्ठय क्त्त्त विस्पिी; लहाि झ ड प; पहा shrub. 
 
button कुड म 

भछूत्रािे छत्र व दाडंा स्पिपणे (पूणसपणे) बिूि नदसण्यापूवीिी गोळीसारखी प्रारंनभक अवस्था; पहा 
mushroom. 

  



 अनुक्रमणिका 

C 
 
caeruleus नीलाभ; आकाशी 

नफकट निळे; सकनिि निळे; निळसर. 
 
Cainozoic era नवजीव (नूिनजीव) महाकल्प; केनोझोइक ईिा 

स मारे ६¿५ कोटी िे ११ हिार वषापूवीिा भशूास्त्रीय कालखंड. 
 
calamiferous णिक्त्िाक्ष; नणलकाक्ष 

िळीसारखे पोकळ खोड असलेले; उदा. िावळी; कळक बोरू. 
 
Calciferae उभयपणिदली 

पनरदलािंी दोन्ही (संविस व प ष्ट्पम क ट) मंडले असलेला एकदनलनकि विस्पिींिा गट. 
 
calcifuges खटिेष्टी; खटत्यागी 

ि िखडीच्या िनमिीि ि वाढणारी (विस्पिी); पहा calciphobous. 
 
caline वृणिपे्रिक द्रव्य; कॅलीन 

वाढीला उते्तिि देणारा पदाथस; मूलोते्तिक (rhizocaline) हा म ळाचं्या वाढीस िालिा देणारा; 
क्षोडोते्तिक (caulocaline) हा खोडाच्या वाढीस िालिा देणारा. 

 
callocity णकि 

िाडसर िट्टा; नकणकाम ळे बिलेली खपली; पहा callus. 
 
calyc– चिक 

पेला या अथी ग्रीक उपसगस. 
 
calycanthemy प्रदलीभवन 

संदलािे पाकळ्याि रुपािंर होण्यािी अनित्य घटिा. 
 
Calyciferae संविी उपवगप; कॅणलणसफेिी 

हनिन्सि यािंी संमि केलेला व संविािी उपन्स्थिी निनििपणे असलेला एकदनलनकि 
विस्पिींिील (वगािील) एक गट; यामध्ये मूलक्षोड असिेि; पहा calyx 

 
Calycinae संविांभ श्रेिी; कॅणलणसनी 

बेंथमॅ व हूकर याचं्यामिें संविासारखी व पािळ पनरदले असलेल्या फ लाचं्या एकदनलनकि 
विस्पिींिा गट; पहा Monocotyledons. 
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calycine संविीय; संविी 
संविाशी संबनंधि अथवा संविािे. 

 
calycoid संविाभ 

संविासारखे. 
 
calyculate अणपसंविपयुक्त्ि 

संविासारखा भाग, संविाखाली असलेले (फूल). 
 
calycule (calyculus) (१) अणपसंविप (२) चणिका 

(१) संदलाखाली असलेल्या पािासारख्या उपागंािें (छदािें) वि सळ; उदा. िास्वदं. (२) 
बीि ककोशाचं्या िळाशी असलेला लहाि पेल्यासारखा अवयव; उदा. श्लेष्ट्मकवक. 

 
Cambrian period हैमन्ि युग; कँणब्रयन कल्प (युग) 

स मारे ६० िे ५० कोटी वषापूवीिा भशूास्त्रीय प्रािीि कालखंड; यालाि नत्रखंड–य ग असेही 
म्हणिाि कारण यािील खडकाि नत्रखंड प्राण्यािें (trilobites) िीवाश्म सापडिाि. 

 
precambrian period हैमन्िपूवप युग; कँणब्रयनपूवप कल्प (युग) 

कँनब्रयि कालखंडापूवीिा (स . ६० कोटी वषापूवीिा) अनिप्रािीि कालखंड. 
 
canaliculate ससीिा; नालीयुक्त्ि 

लाबंट पन्हळ (खोबण) असलेले (उपागं); उदा. काही देठ (िारळ, केळ, कदसळ). 
 
canescent भुिकट 

करडी लव असलेले सकवा भ रे होि असलेले; उदा. कोहळा. 
 
canker खैिा; व्रि; कँकि 

सूक्ष्मिंिू सकवा कवक याम ळे मध्यत्विेि निमाण होणारा मयानदि ऊिकिाश (कोनशकासमूहािा 
क्षय) सकवा िो रोग; पहा necrosis. 

 
canopy छि; छि 

काष्ठय क्त्त्त, लहाि सकवा मोठ्या वृक्षाचं्या िनमिीवरच्या पण उंि भागावर पािे व शाखा यािंी 
बिलेला छिासारखा पसरट भाग. 

 
canus भुिकट 

करडे–पाढंरे या अथी लॅनटि संज्ञा. 
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cap–cell टोपि–कोणशका 
िेिाच्या रेि काशयाच्या टोकावरील झाकणीसारखी कोनशका; िी स टूि निघाल्यावर रेि के (प ं–
कोनशका) बाहेर पडिाि. 

 
capillary केशीय; केशाभ 

केसासारखी सूक्ष्म िाडी (सकवा व्यास) व पोकळी असलेली (िनलका, मागस). 
 
capillary soil–water केशीय मृज्जल 

िनमिीिील सूक्ष्म कणाचं्या पोकळ्यामंधील पाणी; हे विस्पिींच्या म ळािंा सकवा ित्सम अवयवािंा 
उपलब्ध असिे. 

 
capillitium (१)सूिपंुजक; (२) वंध्यिंिुसमूह; (३) िंिुकपाश 

(१) अिेक सूक्ष्म धाग्यािंा प ंिका; (२) काही कवकाचं्या वाझं िंिूिा प ंिका; (३) काही 
श्लेष्ट्मकवकाचं्या असलग प्रिोत्पादक अवयवािंील िीवद्रव्याच्या सूक्ष्म धाग्यािा सिं. 

 
capituliform स्िबकाभ; शीिाभ 

अिेक लहाि फ लाचं्या गदस ग च्छासारखी लक्षणे असलेली (संरििा; उदा. फ लोरा); पहा 
capitulum. 

 
caprification उदंुबिि 

काही लागवडीिील अंनिराच्या प्रकाराि कृनत्रम परागणािी (पराग घालण्यािी) प्रनक्रया; त्यािंिर 
अंनिरािे फळ बििे. 

 
cartilagions कूचाभ; कूचायुक्त्ि 

कठीण व निवट परंि  नठसूळ िसलेले (आच्छादि). 
 
catapult mechanism गलोल–यिंिा; गोफि–यिंिा 

गलोल सकवा गोफण ह्यासारख्या पद्धिीिे नबया फळाबाहेर फेकण्यािी योििा (साधि); उदा. 
काही फळे (िेरडा, आंब शी). 

 
central body कें द्रकाय 

प्रकलाप्रमाणे कायसक्षम असा िीवद्रव्यािील रंगहीि नठपका; पहा nucleus; Blue green algae. 
 
centralium सिल कोटि 

वस्िंूमधील उभी पोकळी. 
 
centrum घनकें द्र 

घि वस्िूिा मध्यसबदू. 
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cernuous (ceruns) लोंबिे; नि 

लोंबणारे; वाढ होि असिािा वाकलेले. 
 
chamaeophyte णनम्नकोिक पादप; णनम्नपादप 

िनमिीच्या पृष्ठभागालगि सकवा २५–३० सें. मी. उंिीपयंि शाकीय अवयव धारण करणारी 
विस्पिी. 

 
chaparral चॅपिल 

अमेनरकेिील (कॅनलफोर्मिया व िैऋत्य भाग येथील) सौम्य “भमूध्यसाम नद्रक” हवामािािील िाड 
पािाचं्या झ डपािंा सम दाय (विश्री). 

 
chasmophyte णवदाि–पादप 

खडकािंील भेगामंध्ये वाढणारी विस्पिीं. 
 
chorisis भंग; खंडन 

दोि सकवा अनधक खंड (भाग) होण्यािी प्रनक्रया (रोग); याम ळे काही अनित्य संरििा बििाि; 
उदा. एका पािािी सकवा ित्सम अवयवािी प्रथमपासूि दोि सकवा अनधक अवयवािं (अनधक 
पाकळ्या, संदले, दले, दलके, इ.) नवभागणी होणे. 

 
chorology स्र्ाणनक (सीणमि) प्रसाि 

मयानदि के्षत्रािील िािींिा आढळ सकवा ित् संबधंीिी मानहिी. 
 
chromatophore विपकिु 

पहा chromoplast. 
 
chromogenic विपजनक 

रंगद्रव्य निमाण करणारा (पदाथस, सिीव, नवनक्रया, प्रनक्रया इ.). 
 
chromoplasm विपस्िि 

रंगद्रव्य धारण करणारा थर; उदा. िीलहनरि शवैलाचं्या कोनशकेिील बाहेरिा रंगद्रव्य असलेला 
थर. 

 
chromosome set िंगसूि–संच (गट) 

काही सिीव व्यक्त्िींच्या शरीराच्या कोनशकेिील (िानिनवनशि) रंगसूत्रािंा एकग नणि गट; 
काहींच्या शरीर–घटकािं असे गट दोि असूि प्रिोत्पादक घटकािं एकि गट असिो; पहा 
haploid; diploid. 

 
cinereous िक्षाविी; िाखी 

राखेप्रमाणे करड्या रंगािी (उदा. साल). 
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circular विुपळाकृणि 

वाटोळे (पाि) उदा. कमळ; रोनपओलम. 
 
clasping वेष्टक; पणिवेष्टी 

अशिः सकवा पूणसपणे वढेणारा (अवयव); उदा. काही आमरािंी वायवीम ळे; गविाचं्या पािािें 
िळभाग. पहा leaf–sheath. 

 
classification of vegetation वनश्रीचे वगीकिि 

एखाद्या प्रदेशािील संपूणस विस्पनि–सम दायािें (सकवा पादपरूप आच्छादिािे) लहािमोठे गट 
करण्यािी प्रनक्रया (पद्धिी). यामध्ये समावास, संगनि, संघाि, कृत्तक, संहनि, समूह, इत्यादी 
नवनशि गटािें सामान्य स्वरूप, संरििा, नवकासािी पािळी, अि क्रमणािी अवस्था, न्स्थरिा, 
स्थलनवनवधिा इत्यादी बाबींिा प्राधान्य असिे व त्यावरूि सम दायािें प्रकार व त्यािील दिा 
निनिि करिाि. पहा association, formation, society. 

 
climax चिम–; पिम– 

नवद्यमाि पनरन्स्थिीिील सापेक्षिः न्स्थर झालेला (असलेला) अथवा कायमपणा आलेला (पादप 
समूह). 

 
climax community चिम समुदाय 

नवनशि पनरस्थीिीि ि बदलिा रानहलेला विस्पिींिा सम दाय (समूह). 
 
climax dominant चिम प्रभावी 

न्स्थर विस्पनि-समूहािील ठळकपणे आढळणारी पनरणामकारक िािी; उदा. सागाच्या 
िंगलािील सागवािािी िािी (Tectona grandis L.). 

 
cline संक्रामी समुदाय 

पनरन्स्थिीिील फरकाम ळे नभन्नपणा आलेल्या शिेारच्या दोि सम दायािंा िोडणारा काहीसा नमश्र 
व क्रनमकिा दशसनवणारा विस्पिींिा सम दाय; उदा. सपाट मदैाि व डोंगर सकवा दलदली नकिारा 
व शिेारिी िढण अशा के्षत्रामंधील विश्रीिा सनंधप्रदेश. 

 
clone कृिक 

उद्यािनवदे्यि (बागेसंबधंीच्या मानहिीि) ही संज्ञा अलीकडे फक्त्त्त शाकीय पद्धिीिे अनभवृद्धी केली 
िािे अशा विस्पिीला वगीकरणािील एकक या अथी वापरिाि. 

 
cluster गुच्छ; पंुज 

झ बका. उदा. एकत्र वाढलेली पािे, फादं्या, फ ले सकवा फळे. 
 
coaction सहणक्रया 

पहा symbiosis. 
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coadaptation सहानुयोजन 

परस्परावंर अलंबिू असणाऱ्या दोि सिीवाि सकवा दोि अवयवािं होणारा संबनंधि बदल. 
 
coadnate संलग्न 

परस्परािंा िोडलेले (दोि अवयव सकवा उपागं). 
 
cochlea सर्धपल लशबा 

नफरकीप्रमाणे ग ंडाळलेली सशबा (शेंग); उदा. नवलायिी सिि (Pithecolobium dulce Benth.). 
 
cochlear (spoon-shaped) चमसाकृणि 

िमच्यासारख्या आकारािा (अवयव). 
 
coeno– सह– 

एकत्र असणारे या अथािा उपसगस. 
 
coenobium णनवह 

मयानदि सखं्या व संघटि असलेला शवैलाचं्या कोनशकेिा समूह; हा एका व्यक्त्त्तीप्रमाणे वावरि 
असूि अिेकदा िळ व शेंडा (ध्र वत्व) असा भेद दशसनविो; िसेि स्विःसारख्या कोनशकािें समूह 
निमाण करिो. उदा. हॉल्व्हॉक्त्स. 

 
cohesion mechanism संसंग–यिंिा 

पाण्याच्या कणाचं्या परस्पराशंी निकटूि राहण्याच्या धमावर अवलंबिू असणारी संरििा 
(यंत्रासारखी कायस करणारी रििा) उदा. िेिाच्या बीि ककोशािा स्फोट घडनवणारे वलय. 

 
collar (collet) स्कन्धमूलसंणध 

खोड व मूळ यािंा िोडणारा वलयासारखा भाग. 
 
collateral bud संलग्न कणलका 

पािाच्या सकवा छदाच्या बगलेिील कळीशिेारिी अनधक कळी. 
 
compatible स्वफलनशील 

स्विः आपल्या प –ंव स्त्री–गंि कािे मीलि घडविू आणण्यािी क्षमिा असलेली (विस्पिी; नपढी). 
 
compensating point समकािी लबदु 

प्रकाशसंश्लेषणािे अन्नािी केलेली निर्ममिी व श्वसिाम ळे खिस झालेले अन्न यामंध्ये समिोल 
राखणारी प्रकाश–िीव्रिा; इिर घटक न्स्थर आहेि असे मािल्यास या प्रनक्रयेि काबसि डाय–
ऑक्त्साइड सकवा ऑन्क्त्सिि यािें ग्रहण सकवा नवसिसि घडूि येि िाही. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

compensation period अनुपूर्धि–काल 

प्रकाशाभावी िालू असलेल्या नहरव्या विस्पिीिील श्वसिाम ळे खिस झालेल्या अन्नपदाथािी 
(काबोहायड्रटेिी) प्रकाशाि निर्ममिीिे भरपायी करण्यास लागलेला अवधी. 

 
composition संघटन 

सवस स्थूल आनण लहाि घटकािें प्रमाण; उदा. पादपसम दायािील नभन्न विस्पिींिे प्रमाण सकवा 
िनमिीिील खनिि द्रव्यािें प्रमाण. 

 
confluent मीणलि 

एकत्र ि ळलेले (अवयव); परस्पराि नमसळलेले (सम दाय); उदा. अिेक लहाि फळे एकत्र 
होऊि बिलेले सयं क्त्त्त फळ (ि िी, बारिोंडी, अििस, फणस, इ.). 

 
constancy साित्य 

विस्पिींच्या िैसर्मगक सम दायािील (संगिीिील) सारख्या आकारमािाच्या अिेक िम िा-के्षत्रािं 
साधारणपणे सिि आढळणाऱ्या नवनशि विस्पीिे शकेडा प्रमाण; उदा. शभंर िम िा-के्षत्रापंकैी 
िव्वद के्षत्राि नििा आढळ (उपन्स्थिी) असल्यास नििे साित्य प्रनिशि िव्वद धरिाि; पहा 
presence. 

 
consumer ग्राहक 

पहा ecosystem. 
 
continuum साित्यक 

विस्पिींच्या दोि नभन्न सम दायामंधील व दोन्हीि सलगपणा राखणारा सामाइक विस्पनि-समूह. 
 
convergence समाणभरूपिा 

आरंभीिी पनरन्स्थिी व नवकासमागस यावंर काही अंशी अवलंबूि असूि िंिर समाि पनरन्स्थिीि 
नभन्न पादपसम दायािें अनंिम नवकनसि स्वरूप समाि रानहल्यािी घटिा. 

 
corniculate लघुशंृगाग्र 

टोकावर लहाि सशगासारखा उंिवटा असलेला (अवयव, छद, खवला); उदा. आंब टीिे (Oxalis 
corniculata L.) फळ. 

 
cotype सहमूलप्ररूप 

मूळिा िम िा ज्या विस्पिीपासूि घेिला नििाि द सरा िम िा. 
 
cover (area occupied) आविि; आच्छादन 

व्यापलेले के्षत्र. 
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herbage–cover ओिधीय आविि 

वरूि पानहले असिा पूणस झाकलेले नदसणारे व विस्पिींच्या अवयवािंी व्यापलेले िनमिीवरील 
के्षत्र. 
 
plant–cover पादपाविि 

िनमिीवरील विस्पिींिी व्यापलेला भाग. 
 
cryptophyte गूढपादप; गूढ कणलकोद् णभद 

िनमिीच्या पृष्ठभाखाली असलेल्या भागावर स प्ि कळ्या धारण करणारी विस्पिी. 
 
cultigen संवर्धधि 

सिि लागवडीिे नवकास पावलेली व फक्त्त्त लागवडीिि आढळणारी (िंगली अवस्थेि िसलेली) 
उदा. विस्पिी सकवा त्यािंा गट. 
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D 

 
decomposer अपघटक 

पहा ecosystem. 
 
deltoid णिकोनी 

िीि कोि असलेल्या आकृिीप्रमाणे (उदा. पाि, छद). 
 
density घनिा 

एखाद्या स्थलनवषयक एककािींल (ठरानवक के्षत्रािील) व्यक्त्िींिी संख्या : पहा abundance. 
 
Devonian period डेव्होणनयन पीिीयड; डेव्होनी कल्प 

स मारे ४० कोटी िे ३६·५ कोटी वषापूवीिा भशूास्त्रीय कालखंड; नसल्यनूरयि व कॉबानिफेरस 
कल्पामंधील कालखड. 

 
disseminule णवणकिी 

स्थलािंराच्या अवस्थेिील विस्पिी; उदा. बीि, बीि क, फळ इ. 
 
distractile णवयोजी 

परागकोशाच्या दोि खंडािंा परस्परापंासूि पूणसपणे दूर ठेवणारी सधंािी; उदा. सलॅ् न्व्हया. 
 
divaricate अत्यपसािी 

परस्परापासूि बव्हंशी दूर असलेले भाग; उदा. काही परागकोशािें खंड; काही पािािंील नशरा; 
पहा divergent; forked. 
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E 
 
ecological system पाणिस्स्र्णिकीय िंि 

एक सकवा अिेक सिीव आनण त्यािंा पनरसर यामंधील ऊिेच्या नवनियमािे िनटल संबधं 
दशसनवणारी व्यवस्था. 

 
ecosystem स्र्ल–व्यहू; स्र्ल–िंि; णनवास–िंि 

पादपसम दायािील सवस सिीव व नििीव घटकािंी परस्परावलंबी एकनत्रि संस्था (व्यूह); 
सिीवापंकैी कोणी अपघटक (decomposers), कोणी उत्पादक (producers) आनण इिर 
ग्राहक (consumers) असिाि. साधारणपणे नहरव्या विस्पिी अनधकाशं उत्पादक, सूक्ष्मिंिू व 
कवक हे अपघटक (िनटल काबसिी पदाथािे रूपािंर अकाबसिी पदाथांि करणारे) व प्राणी 
अनधकाशं ग्राहक (उपयोगािं आणणारे) असिाि. 

 
ecotone (vegetational boundary) पादपी सीमा; एकोटोन 

दोि पादपसम दायािील सीमारेषा दशसनवणारे संक्रमणस्थल (परस्पराि नमसळलेले नठकाण). 
 
ecotype स्स्र्णिरूप; स्र्लरूप; एकोटाइप 

(१) नवनशि पनरन्स्थिीशी (ििनिक दृष्ट्ट्या) वशंपरंपरेिे अि कूनलि झालेल्या एकाि िािीिील 
काही विस्पिींिा गट; यािंा त्याि िािीिल अन्य पनरन्स्थिीशी अि कूनलि झालेल्या इिर 
विस्पिींशी म क्त्त्तपणे सकंर होऊ शकिो; (२) एखाद्या विस्पिीिा निवासाि रूप बिलेला 
रूपप्रकार. 

 
effective publication अनुवृि प्रकाशन 

विस्पिींच्या िावासंबधंीिी प्रनसद्धी छापील मिकूर, नवक्री, देवघेव, प्रसार इ साधिािंी करण्यािी 
अनधकृि पद्धिी. 

 
effloration (१) पुष्ट्पोद्गम; पुष्ट्पणनर्धमिी (२) पुष्ट्पकाल 

(१) फ ले येणे; (२) फ लािंा मोसम. 
 
enation अणपवर्धधि 

अनपत्विेपासूि वर वाढलेले उपागं. 
 
epibiotic अणपजैव 

निवशं पादपिािीिील अवनशि (नशल्लक) िािी. 
 
era महाकल्प; ईिा 

भशूास्त्रीय कालािा सवाि मोठा भाग (कालखंड); यािे अिेक उपनवभाग (कल्प) बिनवलेले 
आहेि; पहा period. 
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ergastic substances अजैव पदार्प 
कोनशकेिील िीवद्रव्यापासूि निघालेले अनक्रय (मेदसबदू, नपष्ठकण, बनहःस्त्राव इ. सारखे) पदाथस. 

 
euxerophyte सत्यमरुपादप 

पूणस नवकनसि मूलिंत्र असलेली, पाणी शोषिू घेण्याि अडथळा आल्यास त्वनरि कोमेिणारी व 
रुक्ष नठकाणी वाढणारी विस्पिी. 

 
exserted बणहिागि 

पहा exerted. 
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F 
 
fasciated सपाट 

अनित्यपणे सपाट झालेले (खोड); एक नवकृनि; उदा. शिावरीिी एक िािी. 
 
female cell स्त्री–पेशी; स्त्री–कोणशका 

अंडे; अंद क; पहा female gamete. 
 
feminine लकजी; लकजदलयुक्त्ि; स्त्रीललगी 

उच्च दिाच्या विस्पिींि सकिदलािें मंडल असलेले (फूल, विस्पिी); उदा. पपई. 
 
fenestrate सस्च्छद्र 

अिेक बारीक भोके असलेले. 
 
Ficoideae (Ficoidaceae; Aizoaceae) वालुक कुल; फायकॉइडी (फायकॉइडेसी; एझोएसी) 

वळू (वाल क), झरस, धाप, वसू, दसरा–साग इ. िावािंी ओळखल्या िाणाऱ्या विस्पिींिा 
अंिभाव करणाऱ्या निदनलनकि फ लझाडािें एक लहाि क ल. यािा अंिभाव हनिन्सि यािंी 
फायकॉइडेसी िावािे पाटलप ष्ट्प गणाि (कॅनरओफायलेलीझमध्ये) केला असूि एंग्लर व प्रँटल 
यािंा ऐझोएसी या िावािे आनण बेंथम व हूकर यािंी फायकॉइडी या िावािे फायकॉइडेलीझमध्ये 
केलेला आढळिो. प्रम ख लक्षणे : ओषधी व उपक्ष पे; बह धा साधी, मासंल, कधी लहाि 
खवल्यासारखी पािे; पाकळ्या िसलेली, अरसमात्र, बह धा नियनमि, निसलगी फ ले; स टी सकवा 
ि ळलेली व सकिप टास निकटलेली संदले; मूलिः पाि, परंि  नवभागूि अिेक झालेली केसरदले; 
बाहेरिी वधं्य व पाकळ्यासारखी; िीि िे पाि दलािंा, परंि  एक संय क्त्त्त सकिप ट; क्वनिि एकि 
बीिक; बोंडाि सकवा मृद फळाि एक सकवा अिेक, सप ष्ट्क कधी अप ष्ट्क, नबया. वसू (Trianthema 
monogyna L.); वळू (वाल क = Gisekia pharnecioides L.). 

 
fidelity णनष्ठा 

नवनशि प्रकारच्या पादप सम दायािि आढळण्यािे एखाद्या विस्पिीच्या िािीिे प्रमाण; अिेक नभन्न 
सम दायािं आढळणाऱ्या िािीिी निष्ठा (प्रमाण) कमी दिािी असूि फार कमी सम दायािील 
आढळ उच्च दिािी निष्ठा (प्रमाण) दशसनविे. 

 
exclusive fidelity अनन्य णनष्ठा 
बव्हंशी एकाि प्रकारच्या पादपसम दायाि नवनशि विस्पिी आढळण्यािा प्रकार. 
 
preferential fidelity अणधमान्य णनष्ठा 
अिेक प्रकारच्या पादपसम दायाि नवनशि विस्पिी नवप लिेिे आढळण्यािा प्रकार; परंि  हीि िािी 
त्यापंैकी एकािि पनरन्स्थनिसापेक्ष संख्या व िोम या दृिीिे अनधक असिे. 
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selective fidelity वििात्मक णनष्ठा 
एका प्रकारच्या पादपसम दायाि वारंवार आढळणारी, पण फार क्वनिि, इिर प्रकारच्या 
सम दायािही िीि िािी असण्यािा प्रकार. 

 
fluviatile नदीय 

प्रवाहाि सकवा िदीि वाढणारी (विस्पिी). 
 
follicetum पेणटकागुच्छ 

एकाि फ लािील अिेक स ट्या सकिदलापंासूि बिलेला पेटीसारख्या फळािंा घोस; उदा. 
सोििाफा; रायणी (Manilkana hexandra Roxb.); पहा follicle. 

 
food–chain अन्नशंृखला 

अन्न व त्यापासूि प्राप्ि होणारी ऊिा ज्या अिेक सिीव व्यक्त्िींच्या (सकवा सिीव गटाचं्या) 
श्रेणीिूि (मानलकेिूि) पूणसपणे खिी पडण्यापूवी, स्थािािंर करिे िी साखळी. 

 
fucoxanthin लपगल शवैलद्रव्य; फ्यकूोझॅन्र्ीन 

सपगट शवैलािंील रंगद्रव्य; पहा Phaeophyceae. 
 
fumaginous धूम्रविी 

पहा fumeous. 
 
Fumariaceae पपपटकुल; फ्यमूॅणिएसी 

फ लझाडापंैकी निदनलनकि वगािील पपसट, भिूकेशी, मानमराि इत्यादी विस्पिींिे क ल. यािा 
अंिभाव ऱ्हीडेलीझ ह्या गणाि करिाि. प्रम ख लक्षणे : पाण्यािा अंश अनधक असलेल्या ओषधी; 
क्वनिि वलेीसारख्या; पािे साधी, बह धा एकाआड एक, मूलि सकवा स्कंधेय, कधी फार 
नवभागलेली व काहीशी समोरासमोर; फ ले निसलगी, एकसमात्र; पनरदले िीि मंडलाि असूि 
संदले दोि, प्रदले िार; केसरदले सहा व सकिप टाच्या दोन्ही बािूस िीिच्या गटाि व ि ळलेली; 
सकिदले दोि; ऊध्वसस्थ सकिप टाि एक कप्पा व त्याि दोि सकवा अिेक बीिके. फळ (बोंड) 
िडकणारे सकवा कपाली; बी एक सकवा अिेक. पपसट अगर नपत्तपापडा (Fumaria parviflora L.). 

 
fungicolous कवकवासी 

कवकावर आधार सकवा कवकापासूि अन्नरस घेणारी (विस्पिी). 
 
fungiform भूछिाकृणि 

भछूत्रासारखे नदसणारे; पहा mushroom. 
 
funicular िंिुसम; िंिुवत् 

बारीक दोऱ्यासारखे; स िासारखे. 
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funiform िजु्जसम 

लहाि दोरासारखे; िाडिूड दोरीसारखे. 
 
funnel–cell नाणलका-कोणशका 

िाळक्त्याच्या आकारािा (वरच्या बािूस रंुद व खाली क्रमािे निम ळिा होि गेलेला) शरीरािील 
सूक्ष्म घटक; काही पािाचं्या अिंरसििेि अनपत्विेखाली असलेल्या कोनशका–समूहािील एक 
घटक (कोनशका). 
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G 
 
Galton’s laws गॉल्टनचे णनयम 

पहा Law of ancestral heredity (inheritance); Law of filial regression. 
 
galvanotropism णवदु्यिनुविपन 

िलनवद्य त् प्रवाहाच्या िेििेिे घडूि येणाऱ्या वाढीम ळे अवयवास वाकडेपणा (वळण) येण्यािा 
प्रकार हे वळण नवद्य त् धिाग्राकडे असिे; पहा tropism. 

 
gametophytic budding गंिुकधािीय मुकुलायन 

प –ंिर–िििेंनद्रये (रेि काशये) धारण करणाऱ्या नपढीपासूि शाकीय पद्धिीिे सूक्ष्म 
कळ्यासारख्या अवयवािंी निर्ममिी व िंिर त्यापासूि िवीि एकग नणि नपढ्ािंी उत्पत्ती. 

 
gametoplasm गंिुकप्राकल; गंिुकद्रव्य 

ससलग प्रिोत्पादक कोनशकेिील िीवद्रव्य. 
 
gamotropic movement फलनपूवप हालचाल 

प्रिोत्पािक घटकाचं्या संयोगापूवी घडूि येणारी त्यािंी सकवा संबनंधि अवयवािंी (उपागंािंी) 
हालिाल. 

 
gangliform गंणडकारूप; गंणडकाभ; गुस्च्छकारूप 

अनियनमि फ गवट्याप्रमाणे. 
 
ganglion (१) गंणडका; (२) गुस्च्छका 

(१) कवकिंिूिील नवनवधप्रकारे (कमी अनधक) फ गलेला भाग; (२) िंनत्रका–िंत्राि 
(िैििव्यूहाि) आढळणारा अिेक कोनशकािंा गाठीसारखा समूह. 

 
Garigue गॅिीग 

भमूध्यसाम नद्रक प्रदेशािील ख रटी झाडी; याि म ख्यिः ि लसीक ल, सशबीक ल आनण स गधंी 
ओषधीय विस्पिी यािंा भरणा असिो. 

 
gene–dosage जनुकमािा 

प्रकलािील एखाद्या आि वनंशक घटकाच्या उपन्स्थिीिी संख्या; पहा duplex; simplex. 
 
genetic complex जनणनक संच 

कोनशकेिील पनरकल आनण रंगसूत्रािील आि वनंशक ग णदोषवाहक घटक यािंा संपूणस गट. 
 
genetic variation (१) जनणनक (वाणंशक) भेद; वंशागि भेद; (२) जनुक णवभेदन 

(१) वशंपरंपरेिे आलेला सिंिीिील फरक; (२) रंगसूत्रािील आि वनंशक घटकासंबधंीिा बदल. 
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genome (genom) िंगसूि (गुिसूि) संच 

नवशषेिः ििनिक दृिया नविाराि घेिलेला एकग नणि रंगसूत्रािंा गट. 
 
genuine tissue सत्योिक; सत्य ऊणि 

संबंनधि कोनशकाचं्या समूहािूि नवभागणीिे निर्ममलेल्या व प ढे प्रभेदि घडूि आलेल्या कोनशकािंा 
समूह; आभासी िसलेले ऊिक; पहा tissue. 

 
geonasty गुरुत्वानुकंुचन 

भगूभाकडे वळण्यािी अवयवािंी प्रनक्रया; उदा. आनदमूळ. 
 
geophilae मृदाशैवले 

मािीवर वाढणारी शवैले; उदा. व्हाऊिेनरया. 
 
geophilic (geophilous) भूणमणप्रय; भूिागी 

(१) िनमिीि फळे बिनवणारी विस्पिी; उदा. भ ईमूग; (२) िनमिीवरि वाढणारी (विस्पिी); 
स्थलवासी. 

 
geophyte गूढपादप 

िनमिीिील खोडावर प्रनिकूल पनरस्थीिीि कळ्यािें संरक्षण करूि िगणारी विस्पिी (उदा. 
आले, हळद इ.); त्यावळेी िनमिीवरील नििा भाग स कूि िािो. पहा geophyta. 

 
geotome मृदाखंडक; मृदाकिपक 

प्रायोनगक अभ्यासाकनरिा मािीिे िम िे (लहाि ि कडे) कापूि गोळा करण्यािे शास्त्रीय साधि 
(उपकरण). 

 
germen (ovary) (१) लकजपुट; (२) कणलका 

पहा ovary; bud. 
 
germinable (viable) अकुंििशील; अकुंििक्षम 

रुिण्यािी क्षमिा असलेले; रुिू शकणारे; उदा. बीि; बीि क, इ. 
 
germinal (germ–) disc अकुंिणबम्ब; जननणबम्ब 

बीि क रुिूि त्यापासूि काही कोनशकािें बिलेले व सूक्ष्म िकिीसारखे प्राथनमक शरीर; उदा. 
मािांनशया शवेाळी. 

 
germinal tube जनननणलका; अकुंिनणलका 

पहा germ–tube. 
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gigantism भीम– (बृहत्–) काणयिा 
प्रिंडपणा अथवा फार मोठा आकार असण्यािा प्रकार. 

 
gilvous लपगल 

िपनकरी सकवा सपगट रंगािे; उदा. अशोक, आंबा, माधवलिा (मध मालिी = Hiptage 
madablota Gaertn.) यािंी कोवळी पािे. 

 
gimped स्रू्लदंिुि 

पहा crenate. 
 
girder िुळई; धिि 

खोड सकवा काही पािे यामंध्ये िाण आनण दाब सहि करण्याकनरिा व आधाराकनरिा उपय क्त्त्त 
अशा कठीण आवरणाच्या घटकािंी ि ळईसारखी माडंणी. 

 
girder sclerenchyma धिि-दृढोिक 

नकत्येक वरच्या दिाच्या विस्पिींच्या अवयवाचं्या आडव्या छेदाि ि ळईच्या सकवा इंग्रिी I, T, H, 
व O या अक्षराचं्या आकारािं असलेला कठीण आवरणाच्या व बह धा मृि कोनशकािंा समूह; उदा. 
सशदी, केवडा, इ. विस्पिींिी िाठर पािे; िाडिूड देठ; िाठर खोड व फादं्या (मका, ि ळस, 
प दीिा, इ.). 

 
girdle-structure मेखला-संिचना 

खोडाच्या आडव्या छेदाि नत्रज्येच्या नदशिेे पसरलेल्या व हनरत्कणूंिी भरलेल्या लाबंट कोनशकािंी 
वढेलेला वाहक कोनशकािंा संि. 

 
glabrescent अल्पिोमश; अल्पकेशी 

काहीसे केसाळ सकवा बव्हंशी ग ळग ळीि असलेला (अवयव); उदा. ओसाडीिे पाि. 
 
glaciation णहमानी णक्रया 

पृष्ठभागावरूि नहमिदी वाहाि िाण्यािी प्रनक्रया व त्याम ळे झालेला बदल; उदा. पूवीिी विश्री 
िाहीशी होणे. 

 
gladiate खड गाकृणि; अस्याकृणि 

िरवारीसारखे; उदा. पाि, फळ; पहा ensiform. 
 
glandular serrate प्रलपडदंिी; गं्रणर्दंिुि 

पािाच्या सकवा अन्य अवयवावंरील दािेरी नकिारीवर (कडेवर) सकवा टोकावर प्रसपडे (गं्रथी) 
असण्यािा प्रकार. 
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glaucesant (१) समुद्रविी; (२) णकमानील 

(१) सम द्राच्या पाण्याच्या (नहरवट) रंगािे. (२) काहीसे निळसर नहरव;े पहा glaucous. 
 
gleba गाभा 

काही कवकाचं्या बीि कोत्पादक शरीरािील अिेक कप्पे असलेले व बीि के निर्ममणारे ऊिक; पहा 
Phallaceae. 

 
glebula गोलवधप 

गोलसर उंिवटा; पहा Lichens. 
 
glebulose गोलवधपयुक्त्ि 

पृष्ठभागावर गोलसर उंिवटे असलेले (साधे शरीर; कायक); उदा. धोंडफूल. 
 
gliadin ग्लायडीन 

नवशषेिः गव्हाच्या दाण्याि असलेले प्रनथि. 
 
glide णवसपपि 

घसरि िाणे; हळू सरकणे; उदा. काही िीलहनरि शवैले व करंडक विस्पिी. 
 
gliding growth णवसपी वृणि 

पहा sliding growth. 
 
glomerulate पुष्ट्पकपंुणजि; बीजुकपंुणजि 

काही अवयवािें (बीि के, प ष्ट्पके, इ. िे) झ बके असलेली (विस्पिी); पहा glomerule. 
 
glumella (palea) अिंस्िुि 

पहा palea. 
 
gluten ग्लुटेन 

(१) स्टािस वगेळा काढल्यािंिर रानहलेले काही विस्पिींिील निवट व आरनक्षि प्रनथि. (२) काही 
भछूत्रावरिे निकट आवरण. 

 
gonoplasm पंु–द्रव्य 

प्रिोत्पादक िर–कोनशकाय क्त्त्त अवयवािूि, फलि–िनलकेिारा, स्त्री–कोनशकाय क्त्त्त 
अवयवािील स्त्री–कोनशकेशी संयोग होण्यास िाणारा िर–िीवद्रव्यािा एकप्रकलय क्त्त्त भाग; 
उदा. द्राक्षवलेीवरील भ री. 
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gracilis िनु 

बारीक या अथी लॅनटि संज्ञा; नहिा वापर विस्पिींच्या िानिवािक िावाकनरिा करिाि. उदा. 
Bignonia gracilis Lodd. 

 
gradient क्रणमकिा; उिाि; प्रवििा 

परस्पराशिेारी असलेल्या दोि नभन्न प्रदेशािंील (उदा. डोंगर व मदैाि) िमीि, हवामाि 
इत्यादींिील फरकामं ळे एकािूि द सऱ्याि िाणाऱ्या सीमाप्रदेशाि आढळणारा िढउिार; हा 
त्यािील विस्पिींच्या सम दायाि हळ हळू संघटिात्मक फरक पडण्यािही नदसूि येिो. पहा eline. 

 
grand period of growth महावृणिकाल 

कोनशका, ऊिक व अवयव याचं्या पूणस वाढीकनरिा आरंभापासूि शवेटपयंि लागलेला संपूणस वळे. 
 
grandis महा–; बृहत् – 

मोठा या अथािा लॅनटि उपसगस; त्यावरूि grandiflora सकवा grandiflorus = महाप ष्ट्पी; उदा. 
अगस्िा (Sesbania grandiflora Poir.). 

 
graviperception गुरुत्वबोध; गुरुत्वागम 

ग रुत्वािी (परृ्थवीच्या आकषसणािी) अथवा स्विःच्या वििािी िाणीव. 
 
gravitational water गुरुत्वीय जल 

ग रुत्वाकषसणाम ळे िनमिीि नशरूि नवनशि खोलीवर (खडकाळ थरावंर) सािलेले पाणी; हे 
द्रवरूप असूि विस्पिींिा उपलब्ध होिे. 

 
ground-respiration मूल्सन 

िनमिीि असणाऱ्या म ळािंा श्वासोच्छ् वास; यािा खनििाचं्या शोषणाशी सबंंध िसिो. 
 
ground - water  भूजल; मृज्जल 

िनमिीच्या खालच्या थराि निसगसिः मािीिे धरूि ठेवलेले पाणी; या भिूलाच्या पृष्ठभागाला 
“भिूल प्रिल” म्हणिाि; पहा water-table. 

 
growing zone वधी के्षि 

विस्पिींच्या अवयवािंी प्रत्यक्ष लाबंीि वाढ होि असलेला भाग. उदा. खोड, मूळ, व शाखा यािंी 
टोके, पािािंी टोके सकवा िळभाग इ. 

 
growth-inhibiting वृणििोधक 

वाढीस प्रनिबधं करणारा सकवा वाढीिा वगे मंद करणारा व कोनशकािं बिनवला िाणारा (पदाथस). 
 
growth-limiting वृणिमयादक; वृणिणनयिंक 

वाढीला मयादा घालणारा अथवा वाढीिे नियमि करणारा (घटक). 
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gymno– नग्न–; प्रकट–; अनावृि– 

उघडे (आवरण िसलेले) या अथािा ग्रीक उपसगस. 
 
gymnocarpous नग्नफली; प्रकटफली; अनावृिफली 

(१) पनरदलाशी िोडूि िसलेल्या फलावरणािंी य क्त्त्त; (२) लव सकवा केस िसलेल्या फळािंी 
(विस्पिी); (३) बीि के पक्व होि असिािा बीि कोत्पादक थर उघडा असलेले (कवक). 

 
gymnocyte नग्नकोणशका 

नभनत्तका (आवरण) िसलेला सूक्ष्म शरीरघटक; उदा. काही गंि के, बीि के, इ. 
 
gynandromorph पंु–स्त्रीरूप; पंुजायरूप 

िर विस्पिीसारखी नदसणारी स्त्री–विस्पिी (मादी विस्पिी). 
 
gynospore गुरुबीजुक; बृहत् बीजािु 

पहा megaspore. 
 
gyrate अवसंवणलि; चक्राकृणि; अग्रवणलि 

पहा circinate. 
 
gyrose निोन्निपृष्ठी; ििंणगिपृष्ठी 

िागमोडी रेषा सकवा कंगोरे यािंीं भरलेला पृष्ठभाग असलेला (अवयव). 
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H 
 
haliplankton समुद्रप्लवक 

सम द्रािील सिीवािंा िरिा व पृष्ठाच्या आसपासिा समूह. 
 
halobiontic लविाबुंवासी 

फक्त्त्त खाऱ्या पाण्यािि राहणारी (विस्पिी). 
 
handle-cell (manubrium) हस्िक-कोणशका; मुणष्ट-कोणशका 

काडंशरीनरका शवैलाच्या रेि काशयाच्या (प –ंिििेंनद्रयाच्या) बाहेरील आवरणािील आधारभिू 
कोनशकापंैकी एक; पहा Cnaraceae. 

 
haplophase (gamophase) एकगुणििावस्र्ा 

पहा haploid. 
 
hemi-cryptophyte अधपगूढपादप; अधपगूढ–कणलकोद् णभद 

िनमिीच्या पृष्ठालगि अिेक वष े राहणारा पोषक (शाकीय) अवयव आनण कळ्या असणारी 
विस्पिी; यावर अिेकदा पालापािोळ्यािे आवरण असिे. 

 
Herbaceae ओिधीय उपवगप; हबेसी 

निदनलनकि विस्पिींच्या वगािील एक गट; हनिन्सि यािंी येथे सवस ओषधी आनण त्यापंासूि 
नवकास पावलेल्या झ डपािंा समावशे केला आहे. 

 
hetero-carpous णविमफली 

एकापेक्षा अनधक प्रकारिी फळे निर्ममणारी (विस्पिी). 
 
heterochlamydeous णविमपणिदली 

संविस व प ष्ट्पम क ट स्पिपणे नभन्न असलेले (फूल); उदा. िास्वदं, ग लाब. 
 
heterogametic णविमगंिुकी; णविमयुग्मकी 

दोि प्रकारिी िर–गंि के (प –ंगंि के) सकवा स्त्री–गंि के निर्ममणारी (अि क्रमे िर सकवा स्त्री 
व्यक्त्त्ती); उदा. मि ष्ट्य प्राण्यािं आनण सवस सस्िि प्राणी, काही मासे, मेलँनड्रयमसारख्या अिेक 
नवभक्त्त्तसलगी विस्पिी इत्यादींि दोि प्रकारिी प –ंगंि के (क्ष व य) निमाण होिाि; पहा 
homogametic; X–chromosome; Y–chromosome. 

 
heterogamety णविमगंिुकिा; णविमयुग्मिा 

दोि प्रकारिी िर–सकवा स्त्री–गंि के असण्यािा प्रकार. 
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heterokaryon असम (णविम) प्रकल; णविमकें द्रक 

एकाि शरीरकोनशकेिील नभन्न आि वनंशकिा असलेला द सरा प्रकल. 
 
heterokaryosis असमप्रकलत्व; णविमकें द्रकिा 

दोि सकवा अनधक नवषम प्रकल एकाि कोनशकेि असण्यािा प्रकार. उदा. काही अपूणस कवक. 
 
heterophyte पिजीवी पादप 

अन्य सिीव सकवा मृि पदाथावर उपिीनवका करणारी सिीव विस्पिी. 
 
hippocrepiform अ्कु्षिाभ; अधपविुपळाकृणि 

घोड्याच्या िालाप्रमाणे आकार असलेला; उदा. गभस, परागकोश. 
 
holandric (Y–chromosomal) य–िंगसूिी; वाय–गुिसूिी 

य–रंगसूत्र असलेले. 
 
holotype (allotype) मूलप्ररूप 

ज्यावरूि प्रथम वणसि नलनहले गेले िो मूळच्या विस्पिीिा एकमेव िम िा सकवा नििा अन्य अवयव. 
 
homo–chlamydeous समपणिदली 

संदले व प्रदले असा फरक िसलेले (फूल); उदा. कमल क ल. 
 
homogametic समगंिुकी; समयुग्मकी 

एकाि प्रकारिी िर– (प –ं) सकवा स्त्री–गंि के निर्ममणारी (अि क्रमे िर सकवा स्त्री व्यक्त्त्ती); उदा. 
काही पक्षी व मासे यामंध्ये िर समगंि की व माद्या नवषमगिं की असिाि; पहा heterogametic. 

 
homo gamety समगंिुकिा; समयुग्मिा 

वर वर्मणलेला प्रकार असणे. 
 
hydro–chasy आद्रपस्फुटन 

पहा hygrochasy. 
 
hydrosere (hydrarch succession) जलीय क्रमक 

पाणथळ िागी आरंभापासूि नवकास होणारा पादपसम दाय अथवा विस्पिींिा समूह. 
 
hypotrophy अवणवकास 

अवयव सकवा भाग यािंी अपूणस वाढ. 
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I 
 
identical समरूप; समान 

सवस दृिीिे सारखे; उदा. व्यक्त्त्ती, अवयव, अपत्य. 
 
identical twins समान (समरूप) जुळी 

एकाि फनलि अंड्यापासूि बिलेली दोि सारखी अपत्ये; दोि स्विंत्र अंड्यापासूि बिलेल्या दोि 
सारख्या अपत्यािंा सहिाि (fraternal twins) म्हणिाि. 

 
illegitimate name अवैध नाम 

आंिरराष्ट्रीय संकेि व नियम यािंी मान्य ि केलेले प्राणी व विस्पिीिे शास्त्रीय िाव. 
 
ineffective publication अननुवृि प्रकाशन 

अि वृत्त प्रकाशिाच्या पद्धिीिे केला िसलेला विस्पिीच्या िावािा मिकूर; पहा effective 
publication. 

 
inermis (unarmed) अकंटणकि 

नबिकाटेरी; काटे िसलेली (विस्पिी); उदा. वििाई. (Clerodendron inerme (L.) Gaertn). 
 
infrageneric (१) अिंविंशी; (२) अववाणंशक 

(१) पहा intrageneric. (२) वशंापेक्षा खालच्या दिािे; उदा. उपवशंािील सकवा त्या दिािे. 
 
infraspecific (१) अिंजािीय; (२) अवजािीय 

(१) पहा intraspecific; (२) वगीकरणाि िािीपेक्षा खालच्या दिािे; उदा. उपिािी, प्रकार, 
वाण इ. च्या दिािे. 

 
inorganic अकाबपनी; अकाबपणनक; अजैव 

खनिि; सिीवाशी संबधं िसलेले (पदाथस). 
 
intrafoliar अिंःपिी 

पािामंधूि असलेले; उदा. काही िालवृक्षािें फ लोरे. 
 
intrusion अिंभदन; अिंवेशन 

आि घ सूि राहण्यािी (वाढण्यािी) प्रनक्रया; उदा. एक अन्यदेशीय विस्पिी द सऱ्या के्षत्राि प्रनवि 
होणे; एक ऊिक द सऱ्याि प्रनवि होणे. 

 
intrusive अिंभेदी; अिंवेशी 

आि घ सणारे; आि वाढणारे अथवा आि प्रवशे करणारे (ऊिक). 
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intrusive growth अिंभेदी वृणि 

द सऱ्या संरििेि होणारी (झालेली) वाढ. 
 
invalid name अयर्ार्प नाम; असार्प नाम 

नशिसंमि िसलेले िाव. 
 
isotope समस्र्ाणनक 

दोि सकवा अनधक अण भार असलेले मलूद्रव्य; अनधक अण भार असलेली द्रव्ये बह धा नकरणोत्सारी 
असिाि. 

 
isotype मूलसम प्ररूप; आयसोटाइप 

मूलप्ररूपासारखा द सरा (विस्पिीिा) िम िा. 
  



 अनुक्रमणिका 

J 
 
jacket वेष्टन 

अंद ककलश व बीि काशय यासारख्या अवयवाभंोविी आच्छादि करणारा कोनशकािंा थर. 
 
Jurassic period जुिाणसक पीिीयड (कल्प) 

स मारे १८ िे १५ कोटी वषापूवींिा प्रािीि भवैूज्ञानिक कालखंड; फ्रान्स आनण न्स्वत्झलंड यामंधील 
ज्यूरा पवसिाचं्या िावावरूि बिनवलेली संज्ञा. 

 
juvenile stage बाल्यावस्र्ा 

एखाद्या विस्पिीिे नित्य शरीर ज्यापासूि वाढिे िे प्रारंनभक नवनशि शरीर (अवस्था); उदा. काही 
शवैले (काडं शरीनरका; काही लाल शवैले); पहा Characeae; Rhodophyceae. 

  



 अनुक्रमणिका 

K 
 
kelp बृहत् शवैल 

सम द्रािील मोठ्या आकाराच्या शवैलािें सामान्य िाव; उदा. लॅनमिेनरया, मकॅ्रोनसन्स्टस, इ. 
 
kernel गाभा 

आठळीफळािील अंिः कविािे वढेलेला आिील भाग (बी); उदा. िारळािील खोबरे; बदाम बी; 
पहा nut. 

 
kinetochore िकुप युज 

रंगसूत्रािी हालिाल नदग्दर्मशि करणारा व वैनशष्ट्ट्य पावलेला, त्यािील भाग; पहा centromere. 
  



 अनुक्रमणिका 

L 
 
lactose दुग्धशकप िा; लॅक्त्टोज 

द धाि निसगसिः आढळणारा साखरेिा प्रकार. 
 
laevigate (laevis, levigate) णचक्किपृष्ठी 

ग ळग ळीि व िकाकीि पषृ्ठभाग असलेले (पाि, साल, फळ, इ.); उदा. Ehretia laevis 
Roxb.=धतं्रग (अिािवकृ्ष). 

 
land–capability भूक्षमिा; मृदाक्षमिा 

िनमिीि असलेल्या नवनवध प्रकारच्या उपय क्त्त्त नभन्न घटकाचं्या ग णधमाि सार नििे (पोषण) 
सामर्थयस (क्षमिा,ग णवत्तिा); बव्हंशी हे िनमिीिूि होणाऱ्या ध पावर अवलंनबि असिे; नििकी धूप 
कमी, नििकी ग णवत्तिा अनधक. 

 
layer of vegetation वनश्री-स्िि; पादप-स्िि 

एकूण विश्रीि आढळणाऱ्या अिेक आडव्या थरापंैकी एक थर; नभन्न नवकासावस्थेि थरािंी संख्या 
नभन्न असूि एकूण विश्रीिे स्वरूप बदलिे असिे; िसेि प्राण्याचं्या िरण्याच्या नक्रयेिे व इिर 
कारणामं ळे थरािंी संख्या व स्वरूप बदलिे. 

 
leaflet पिपक; पर्धिका 

पहा pinna, pinnule. 
 
lectotype अणभप्ररूप; लेक्त्टोटाइप 

मूळच्या प्रानिनिनधक िम न्यापंैकी निवडलेला विस्पिीिा एक िम िा सकवा अन्य घटक; नवशषेिः 
मूळिा िम िा उपलब्ध िसेल सकवा प्रनसद्धीच्या वळेी त्यािे िामकरण झाले िसल्यास घेिलेला 
िम िा; पहा allotype; holotype. 

 
legitimate name वैध नाम 

आंिरराष्ट्रीय नियम व संकेि याि सार नदलेले िाव. 
 
lenticel वल्किंर 

झाडाच्या सालीवरिे वाय –नवनिमयािे नछद्र (रंध्र); पहा bark. 
 
life-span जीवनकाल; आयुःकाल 

एखाद्या विस्पिीिा (सकवा प्राण्यािा) निविं न्स्थिीि असण्यािा काळ. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

light-perception प्रकाशज्ञान; प्रकाशावगम 

विस्पिींिा प्रकाशािा िीव्रपणा, मंदपणा, अभाव इ. यािंी िाणीव होण्यािी प्रनक्रया; प्राण्याचं्या 
बाबिीि बह धा ही िाणीव नवशषेत्व पावलेल्या अवयवािंारे (इंनद्रयाकरवी) होिे, परंि  विस्पिीि 
िसे अवयव फारि क्वनिि आढळिाि; पहा eyespot. 

 
Lignosae काष्ठीय उपवगप; णलग्नोसी 

हनिन्सि यािंी मान्य केलेला निदनलनकि विस्पिींच्या वगािील दोन्हीपकैी एक गट; यामध्ये 
मूलिः क्ष प व वृक्ष या काष्ठमय विस्पिींिा व त्यािेंपासूि उद भवलेल्या (उत्क्रािं झालेल्या) 
ओषधीय विस्पिींिा अंिभाव होिो. 

 
lithosere शैलक्रमक 

खडकावर नवकास पावणारा पादपसम दाय. 
  



 अनुक्रमणिका 

M 
 
macromolecular महािेिवीय; बृहदे्रिवीय 

फार मोठा रेण भार असलेले; उदा. कोनशकेिील लहाि मोठे घटक : प्रनथिे, नलनपडे, बह शकस रा. 
 
majus बृहिि 

अनधक मोठे या अथािी लॅनटि संज्ञा; नहिा वापर विस्पिींच्या शास्त्रीय िावाि ग णिामाकनरिा 
केलेला आढळिो; उदा. Antirrhinum majus L. 

 
male gamete (sperm) पंु-पेशी; नि-पेशी; िेिुक 

पहा sperm. 
 
mangrove formation कच्छ-समावास 

िद्याचं्या म खािवळ आनण उष्ट्ण कनटबधंाि इिरत्र िेथे दैनिक भरिीच्या वळेी भरपूर खारे पाणी 
िमिे व ओहोटीच्या वळेी िेथे सिि सािलेला निखल उघडा पडिो अशा नठकाणी वाढणाऱ्या 
नवनशि विस्पिींिा सम दाय. 

 
manubrium हस्िक-कोणशका 

पहा handle–cell 
 
master-factor प्रधान घटक; प्रघटक 

नवनशि के्षत्राि महत्त्वािा (प्रम ख) दिाच्या पादपसम दायाच्या अन्स्ित्वाबद्दल िबाबदार असलेला 
पनरन्स्थिीिील घटक; उदा. डोंगरािी उंिी, पिसन्यमाि, िनमिीिील लवण सकवा पाणी, इ. 

 
maximus महिम 

फार मोठे या अथािी लॅनटि संज्ञा; उदा.भोपळ्यासारख्या (Cucurbita maxima Duchesne) फार 
मोठ्या फळािी विस्पिी. 

 
medulla (१) णनकाष्ठ; (२) िंिुजालक 

(१) पहा pith; medulla; (२) कवकािील िालाश्म सकवा ित्सम मोठ्या रििेिील अिेक स ट्या 
िंिंूिा ग ंिा; धोंडफ लाच्या शरीरािील कवकिंिूिा नवरळ थर. पहा sclerotium; Lichens. 

 
meiospore एकगुणिि बीजुक 

अधससूत्रणािे बिलेले बीि क. 
 
member अवयव 

आकारनवज्ञािाच्या दृिीिे एखाद्या विस्पिीिा कोणिाही भाग. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

Mesozoic era मध्यजीव महाकल्प; मेसोझोइक ईिा 
स मारे २३ कोटी िे ९ कोटी वषापूवीिा भशूास्त्रीय कालखंड; प रािीव महाकल्प आनण िविीव 
महाकल्प यामंधील कालखंड. 

 
metazenia पिागप्रभाव 

स्त्रीसलगी अवयवािंील कोनशकाचं्या समूहावर नदसूि येणारा परागािा प्रभाव (पनरणाम). 
 
micella श्लेणिका 

कोनशकेिे आवरण सकवा नपष्ठकण याचं्या निर्ममिीि संरििेच्या स्थापिेस िबाबदार असा स्फनटकी 
पदाथस. 

 
mutation theory उत्पणिविपन-णसिान्ि 

प्रिोत्पादक (प िरुत्पादक) कोनशकेिील िि काि सकवा रंगसूत्राि अकस्माि बदल झाल्याम ळे 
प्राणी सकवा विस्पिी याचं्या िवीि िािींिा उगम एका दमाि (टप्प्याि) घडूि येिो अशी 
संकल्पिा (उपपत्ती); हा बदल रासायनिक प्रनक्रयेम ळे सकवा रंगसूत्रावरील िि काच्या 
स्थािािंराम ळे निसगसिः घडूि येिो; िथानप िो बदल कृनत्रमरीत्या घडनवणे अलीकडे शक्त्य झाले 
आहे. 

 
mycetism भूछि-णविबाधा 

काही भछूत्राम ळे (ि कीिे त्यािंा शरीराि बह धा अन्नािूि प्रवशे झाल्याम ळे) घडूि आलेला नवषारी 
पनरणाम; पहा mushroom. 

 
mycosis कवक बाधा 

प्राण्याचं्या शरीराि कवकािा प्रवशे झाल्यािे घडूि आलेला नवकार (नवकृनि); उदा. िायटा, काही 
कािािे रोग, खेळाडंूिा पदरोग (athlete’s foot), इ. 

  



 अनुक्रमणिका 

N 
 
necron मृिपादप 

ि क िलेले पण मृि पादपशरीर. 
 
necrophagous शवोपजीवी 

पहा saprophyte. 
 
negative reaction ऋि प्रणिणक्रया 

िेििा देणारा घटक (िपमाि, ओलावा, प्रकाश इ.) अनधक प्रभावी (िीव्र) असेल निकडूि उलट 
बािूकडे परिणे सकवा वाढणे अशी प्रनक्रया; पहा taxism; tropism. 

 
neo– नव – 

िवीि या अथािा ग्रीक उपसगस. 
 
neoplasm (१) नवोिक; (२) अबुपद 

(१) िवीि बिलेला कोनशका-समूह (ऊिक); (२) पहा tumor. 
 
neotype नवप्ररूप; नीओटाइप 

विस्पिीच्या िम न्यािा कोणिाही भाग उपलब्ध िसल्यास िामकरणाकनरिा निवडलेला 
प्रानिनिनधक िम िा. 

 
nephroid (kidney-shaped) मूिलपडाकृणि; वृक्काकृणि 

पहा; reniform. 
 
nerve–cell (neurone) चेिापेशी; चेिनक; चैिन-कोणशका; चेिाघटक 

ज्ञािग्रहण व संदेशदाि यामध्ये नवशषेत्व प्राप्ि झालेली शरीरािील संवदेिाशील कोनशका (पेशी; 
सूक्ष्म घटक). 

 
nerve–centre चैिनकें द्र; चेिाकें द्र; िंणिकाकें द्र 

अिेक निकटविी िेिि–कोनशकािंा (पेशींिा) समूह. 
 
nerve–fibre िंणिका–िंिु; ज्ञानिंिु; चैिनिंिु; चेिािंिु 

पनरन्स्थिीिी िाणीव करूि देण्यास व आवश्यक हालिाली करण्यास िेििा (पे्ररणा) देणारा 
धाग्यासारखा िेिापेशीिा (पे्ररक शरीर घटकािा) भाग; पहा nerve. 
 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

niche णनवासस्र्ान; कोनाडा; देवळी 
िैसर्मगक सम दायािील एखाद्या सिीवािा दिा; सकवा त्यािा िैव व पोषणनवषयक आप्िभाव 
दशसनवणारी संज्ञा; ज्या नवनशि पनरन्स्थिीि एखादी िािी पूणसपणे समरस होऊि यशस्वीपणे िगिे 
िे सूक्ष्मस्थाि सकवा त्या निवासािील भनूमका. 

 
nomen नाम 

िाव या अथािी लॅनटि सजं्ञा. 
 
nomen ambiguum बहवार्ी नाम 

अिेक अथस असलेले िाव. 
 
nomen conservandum अणधकृि (णनिायक) नाम 

आंिरराष्ट्रीय विस्पनिशास्त्रीय काँगे्रसिे मान्यिा नदलेले िाव. 
 
nomen dubium संदेह नाम 

अनिनिि अथािे िाव. 
 
nomen nudum नग्ननाम 

अनधकृि नियमाि सार शास्त्रीय वणसि ि केलेल्या विस्पिीिे िाव. 
 
nomen provisorium अस्र्ानी नाम 

िात्प रिे मान्य केलेले िाव. 
 
non–essestial organ साहाय्यक (अनावश्यक) अवयव 

प्रत्यक्ष बीिोत्पत्तीकनरिा केसरदले व सकिदले आवश्यक असल्यािे इिर प ष्ट्पदलािंा (संदले व 
प्रदले) ही संज्ञा वापरिाि; पहा incomplete flower. 

 
nucleome प्रकलद्रव्य 

प्राकलािील (कोनशकेिील, िीवद्रव्यािील) प्रकलनवषयक (संबनंधि) संपूणस पदाथस. 
 
nudation अपादपीभवन; नग्नीभवन 

निसगसिः सकवा कृनत्रमरीत्या विस्पनिहीि प्रदेश बिण्यािी प्रनक्रया. 
  



 अनुक्रमणिका 

O 
 
obliteration अणभलोपन 

विस्पिींच्या शरीराि िवीि घटक बिल्याम ळे ि न्या िनलकाकृिी घटकावंर दाब येऊि त्याचं्या 
पोकळ्या बंद होण्यािी व िे घटक निरडूि िाण्यािी प्रनक्रया. 

 
obscure venation अस्पष्ट णसिाणवन्यास 

प्रम ख नशरेनशवाय इिरािंा नवकास ि झाल्यािे एकूण नशरािंी प सट माडंणी; उदा. मासंल पािे. 
(घोळ, पािफ टी, इ.) 

 
occidentalis पाणश्चमात्य 

पनिम गोलाधािील ह्या अथािी लॅनटि संज्ञा; ग णिाम दशसनवण्याकनरिा उपय क्त्त्त; उदा. Thuja 
occidentalis. 

 
oil–body िैलकाय 

इिस्ििः नवख रलेल्या कोनशकािंील प्रत्येकी एकि मोठा िेलािा सबदू (थेंब); उदा. मािांनशया व 
ित्सम शवेाळी. 

 
omnivorous (१) सवोपजीवी; (२) सवपभक्षक 

(१) अिेक विस्पिीवर उपिीनवका करणारे िीवोपिीवी (कवक). (२) कोणत्याही पदाथावर 
उपिीनवका करणारा (सिीव). 

 
Ordovician period ओडोस्व्हणसयन पीिीयड (कल्प) 

स मारे ४९ कोटी िे ४४ कोटी वषापूवीिा भशूास्त्रीय कालखंड. 
 
Orientale पौवात्य 

पूवस गोलाधािील ह्या अथािी लॅनटि संज्ञा; ग णिामाकनरिा उपय क्त्त्त; उदा. एक िेिा (Blechnum 
orientale L.). 

 
outbreeding बणहःप्रजनन 

दूरच्या आप्िाशी शरीरसंबधं होऊि सिंिी निमाण होण्यािी प्रनक्रया. 
  



 अनुक्रमणिका 

P 
 
pachy– स्रू्ल– ; घन–  

िाड अथवा दाट या अथािा ग्रीक उपसगस. 
 
pachycarpous स्रू्लफलावििी; स्रू्लफलणभणिक 

फळाला िाड आच्छादि असलेली (विस्पिी); उदा. कवठ, बेल, इ. 
 
pachycladous स्रू्लशाखी 

िाड फादं्या असलेली (विस्पिी). 
 
pachyphyllous स्रू्लपिी; घनपिी 

िाड पािे असलेली (विस्पिी); उदा. रबर. 
 
pachypleurous स्रू्लावििी 

िाड आवरण असलेला (अवयव). 
 
packing cell भिि कोणशका (पेणशका) 

पािळ आवरणािी साधी निविं कोनशका (सूक्ष्म शरीर–घटक); ह्या घटकापंासूि मृदूिक बििे; 
पहा parenchyma. 

 
Palaeocene पॅणलओसीन 

िृिीयक कल्पािील एक उपनवभाग; स मारे ६ िे ७ कोटी वषापूवीिा (भशूास्त्रीय कालखंड). 
 
paleaceous िुिसम; िुिाभ; िुसासािखे 

पहा palea. 
 
Palaeozoic era पुिाजीव महाकल्प; पॅणलओझोइक ईिा 

स मारे ६० कोटी िे २४·५ कोटी वषापूवीिा भशूास्त्रीय कालखंड. 
 
palisade stereide स्कंभ–कठक कोणशका 

काही नबयाचं्या िाड सालीि आढळणारी घि आवरणािी, लाबंट कोनशका; ही पृष्ठभागाशी 
काटकोिाि असिे; पहा sclereid. 

 
pallid णफकट िंगाचे; पाडुंिविी 

पहा pallens. 
 
panmixis यादृस्च्छक संयोग 

पहा random mating. 
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papain पपेन 

पपईच्या पािािील नवनशि प्रकारिे प्रनथिपािक नविंिक (नविंिकािंा गट); पहा enzyme. 
 
Papayaceae पपई कुल; पपयेसी 

पहा Caricaceae. 
 
parachute mechanism छि–यिंिा 

हविे िरंगूि राहण्याकनरिा फळावर सकवा नबयावर असलेले छत्रीप्रमाणे साधि; उदा. सहदेवी, 
द धळ यािंी फळे; रुईिे बी; येथे केसािंा झ बका िरंगण्यास व वाऱ्यािे प्रसारास मदि होिे. पहा 
flying hair. 

 
parallelotropic समािंिानुविपनी 

िेिकाच्या नदशशेी समािंर वाढणारा (अवयव); उदा. वृक्ष सकवा झ डपािे सरळ वाढणारे खोड; 
बाळवखंेड सकवा कादं्यािी पािे; हे अवयव प्रकाशाच्या नदशशेी समािंर वाढिाि. 

 
paratype मूलान्यप्ररूप; पॅिाटाइप 

एखाद्या विस्पिीच्या मूळच्या िम न्याखेरीि (मूलप्ररूपाखेरीि) मूळच्या वणसिाबरोबर उल्लेख 
केलेला िम िा; पहा holotype. 

 
Parietales णभिीयबीजक गि; पिाएटेलीझ 

एंग्लर व प्रँटल याचं्या पद्धिीि आद्यपनरदली श्रेणीिील आनण बेंथमॅ व हूकर याचं्या पद्धिीि 
म क्त्त्तप्रदली उपवगािील एक गण. प्रम ख लक्षणे : फ लाि अिेक केसरदले; बीिके अिेक असूि 
िी िटलग्ि बीिकाधािीवर असिाि; फ ले सर्मपल सकवा िक्रीय; पनरदले नवषम; पहा parietal. 

 
park–land वृक्षवास भूणम 

रुक्षविापेक्षा अनधक ओलसर हवामािािील िृणके्षत्र पहा savannah. 
 
parted णवभक्त्ि; खंणडि 

बव्हंशी िळापयंि नवभागलेला (अवयव; उदा. संविस, प ष्ट्पम क ट, पाि, इ.) 
 
parthenocarpy णनबीज फलोत्पणि 

बीि िसलेल्या फळािे उत्पादि (निर्ममिी); (१) परागण ि झाल्याम ळे, (२) फलि ि झाल्याम ळे, 
सकवा (३) गभसनवकास ि झाल्याम ळे, इत्यादी कारणे याला िबाबदार असू शकिाि. 

 
partial अशं–; आंणशक; अल्प– 

काहीसे सकवा पूणस िसलेले. 
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partial habitat अल्पाणधवास; आंणशक आश्रय 

एखाद्या विस्पिीच्या िीवििक्राि अल्पकाळ उपयोगाि आणलेले नठकाण; िीवििक्रािील 
एखादी अवस्था काढण्यास वापरलेले स्थाि (आश्रय देणारा सिीव). 

 
partial parasite अशं–जीवोपजीवी 

अन्नाकनरिा संपूणसपणे अवलंबूि िसणारा सिीव (प्राणी अथवा विस्पिी). 
 
partial umbel अशं–चामिकल्प 

अिेक िवरीसारख्या फ लोऱ्याच्या सयं क्त्त्त फ लोऱ्यािील एक; पहा umbel. 
 
patella बशी; र्ाळी 

आधाराकनरिा दाडंा िसलेला व नकिार स्पि असणारा उथळ बशीसारखा अवयव; उदा. म क्त्त्त 
धािीफल; पहा apothecium. 

 
patens (patent) प्रसृि 

पसरट आकार सकवा प्रकार असलेला (अवयव सकवा विस्पिी); उदा. Hamelia patens Jacq. 
(Scarlet bush). 

 
patromorphic णपिृरूपी 

वनडलाचं्या (नपत्या) सारखे; दोि ििक (नपिा आनण मािा) व्यक्त्त्तीपकैी िर (प –ं) व्यक्त्त्तीसारखे 
(अपत्य). 

 
pattern, vegetational वानस्पणिक आकृणिबंध 

विस्पिींिे सिं सकवा समूह यािंा नवनशि प्रकारे निसगसिः घडूि आलेला सािा. 
 
pauciflorous अल्पपुष्ट्पी 

थोडी फ ले निर्ममणारी (विस्पिी). 
 
Pedaliaceae णिल कुल; पेडॅणलएसी 

िीळ (निल), राििीळ, मोठे गोखरू इत्यादी निदनलनकि फ लझाडािें लहाि क ल. बेंथमॅ व हूकर 
यािंी माटीनिएसीिा (वृिि क लािा) अंिभाव या क लाि केला असूि निलक ल पसोिेलीझ 
गणामध्ये समानवि केले आहे. प्रम खलक्षणे : प्रसपडीय केस असलेल्या ओषधी; फ ले निसलगी, 
असमात्र; संदले व प्रदले प्रत्येकी पाि; केसरदले २ सकवा ४ : सकिदले २ सकवा ३–४; बीिके 
अिेक; सकिप टाि २–४ कप्पे; अक्षलग्ि बीिकनवन्यास; बोंड सकवा कपाली प्रकारिे फळ; नबया 
सप ष्ट्क; िीळ (Sesamum indicum L.) 

 
Pedology मृदाणवज्ञान 

नभन्न प्रकारच्या िनमिींिा अभ्यास. 
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peg कीलक 

काही विस्पिींच्या बीिाचं्या रुिण्याच्या प्रनक्रयेि, आिील कोवळ्या कोंबाला (आनद–कोरकाला) 
बीिावरणाबाहेर पडण्यास मदि करणारा अधराक्षावरिा उंिवटा. उदा. भोपळा. 

 
period कल्प 

भशूास्त्रीय कालखंडािे एकक (य ग); अिेक कल्प नमळूि महाकल्प (सवाि मोठा कालखंड). 
 
permanent hybrid स्र्ायी (णचि, स्स्र्ि) संकिज 

स्वफलिािे स्विःसारखीि प्रिा निमाण करणारी नमश्र सिंिी; त्या प्रिेि संकरिाच्या 
नपिरासारखी प्रिा अलग होि िाही, कारण त्यास िबाबदार असलेले एखादे िि क मारक असू 
शकिे; पहा hybrid; lethal. 

 
permanent wilting स्र्ायी म्लानिा; कायम मि 

ओल्या हवामािाि ठेवले असूिही सकवा पाण्यािा प रवठा होऊिही पूवसन्स्थिीला ि येण्याइिके 
कोमेिलेपण. 

 
Permian period पर्धमयन पीिीयड (कल्प) 

स मारे २७·५ कोटी िे २४·५ कोटी वषापूवीिा भवैूज्ञानिक (पृर्थवीच्या इनिहासािील) कालखंड. 
 
Personales बिौष्ठी गि 

बेंथमॅ व हूकर याचं्या पद्धिीिील य क्त्त्तप्रदली उपवगािील एक गण : प ष्ट्पम क ट अनियनमि 
ियोष्ठक; केसरदले २ सकवा ४; सकिप ट ऊध्वसस्थ व १–२ सकवा ४ कप्प्यािा. 

 
PH पीएच 

एका नलटर पाण्यािील हायरोिि आयिािंी गॅ्रममध्ये संहनि दशसनवणारी सनंक्षप्ि संज्ञा; उदा. 
िनमिीिील द्रवािा पीएि₇ हा नवद्राव उदासीि; पीएि₇ पेक्षा कमी असल्यास अम्लीय व अनधक 
असल्यास क्षारीय (अल्कधमी) समििाि. 

 
phaeo– गदप– 

गडद रंगािे, अशा अथािा उपसगस. 
 
phanerophyte प्रकटपादप 

नवश्रािंीच्या काळाि कळ्या व वाढींस िबाबदार असलेली िािूक टोके सरळ वाढणाऱ्या खोडावर 
िनमिीपासूि २५–३० सेंमी. सकवा अनधक उंिीवर व फादं्यावंर राखणारा वृक्ष सकवा झ डूप; पहा 
cryptophyte; geophyte. 

 
phyto– वनस्पणि–; पादप– 

विस्पनि या अथािा एक ग्रीक उपसगस; मराठीि उपसगस सकवा प्रत्ययाप्रमाणे वापरिा येिो; पहा 
phytology. 
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phytochrome प्रकाशग्राही िंजक (विपक) 

प्रकाशािे ग्रहण करणारे रंगद्रव्य. 
 
phytoedaphon सूक्ष्मपादप 

िनमिीिील सूक्ष्म विस्पिी. 
 
phytography (descriptive botany) विपनात्मक वनस्पणिशास्त्र 

विस्पिींच्या वगीकरणाि गण, क ल, वशं व िािी इ. नभन्न थरावरच्या एककाचं्या वणसिाशंी संबनंधि 
विस्पनिशास्त्रािी शाखा. 

 
phytohormone पादपसंपे्रिक 

वाढ व नवकास यावंर प्रभाव पाडणारा विस्पिींिील नवशषे (रासायनिक) पदाथस. 
 
plank–root फलक–मूल 

खोडाच्या िळाशी असलेले फळीसारखे मूळ. 
 
polioplasm किप्राकल 

कोनशकेिील िीवद्रव्यािा कणीदार (कणमय) भाग. 
 
Pre–cambrian period हैमन्िपूवप कल्प; कँणब्रयनपूवप कल्प 

स मारे साठ कोटी वषापूवीिा कालखंड. 
 
primary cell–wall प्रार्णमक कोणशका–णभणि 

कोनशकेिील िीवद्रव्यािी पूणस वाढ होईपयंि असलेले, पािळ, कमी सेल्य लोिािे, अनधक 
पेन्क्त्टििे व अस्िनरि (थर िसलेले) आवरण; हे प ढे आवरणािी िाडी वाढल्यावर मध्यपटल 
म्हणूि राहिे. 

 
primary mycelium प्रार्णमक कवकजाल 

गदाकवकािें गदाबीि क रुिूि निमाण झालेले एकग नणि कवकिंिू; पहा Basidiomycetes. 
 
primary node प्रार्णमक पवप 

बी रुिूि वाढ होि असिािा दनलकािें अक्षावरील उगमस्थाि. 
 
primary sere प्रार्णमक क्रमक 

विस्पिींच्या भमूीवरील सम दायाच्या अि क्रमणािील (नवकासािील) आरंभीच्या अवस्थेिील 
समूह; या भमूीवर विस्पनिसम दाय अलीकडच्या भशूास्त्रीय कालाि कधीही िव्हिा; पहा 
succession; sere. 
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primary succession प्रार्णमक अनुक्रमि 

अिावृत्त (अव्याप्ि; िवीि) भमूीवर आरंभ झालेला विस्पिींच्या समूहािा नवकास; पहा bare 
area. 

 
primary trisomic प्रार्णमक णिसमसूिी 

शरीरािील कोनशकेि नित्य आढळणाऱ्या द प्पट रंगसूत्राचं्या सिंाबरोबर, त्यािील एखाद्या िोडीि 
एक अनधक (म्हणिे एकूण िीि) असण्यािा प्रकार; पहा monosomic. 

 
producer उत्पादक; णनमािा 

पहा ecosystem. 
 
progression of communities समुदायी प्रगमन 

पादपसम दायाि नवनशि नदशिेे अनधक ग ंिाग ंि आणणारे बदल घडूि येण्यािी प्रनक्रया. 
 
proto– आद्य–; प्राक– 

प्रारंनभक, सवस प्रथम, प्रािीि, इत्यादी अथािा उपसगस. 
 
psamnosere वालुकी क्रमक 

रेिाड िनमिीवर नवकास होि असलेला विस्पिींिा सम दाय. 
 
pseudoapogany आभासी अफणलिजनन, आभासी अयुग्मकिा 

नित्य लैं नगक प्रकारािील प ं– व स्त्री– प्रकलाचं्या संयोगाऐविी, दोि स्त्री– प्रकल, एक स्त्री–
प्रकल व एक शाकीय प्रकल सकवा दोि शाकीय प्रकल याचं्या संयोगािे सयं क्त्त्त प्रकल (रंद क–
प्रकल; निग नणि प्रकल) बिण्यािी प्रनक्रया. 

 
pseudoapospory आभासी अबीजुकजनन 

प्रकलािे न्यूिीकरण नवभािि ि होिा बीि कािी निर्ममिी. 
 
Psilophytaceae नग्नपादप कुल; सायलोफायटेसी 

िग्िपादप गणािील दोि क लापैकी एक; द सरे सायलोटेसी; काहींच्या मिे सायलोफायटेलीझ 
गणािील एकमेव क ल; त्यािंी सायलोटेसीिा अिंभाव सायलोटेलीझ या िावाच्या अन्य गणाि 
केला आहे; पहा Psilophytinae; Psilotales; Psilophytales. 

 
ptero– पक्ष 

पंख या अथािा ग्रीक उपसगस; मराठीि प्रत्ययाप्रमाणेही उपय क्त्त्त; उदा. pterospore = सपक्ष 
बीि क. 

 
pulvinule पुलवृंिक 

संय क्त्त्त पािाच्या दलािा (सकवा दलकािा) फ गीर िळभाग. 
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putamen दृढपुष्ट्क; घनपुष्ट्क 

आठळीफळाच्या बीिामधील गभसपोषकािे कठीण ऊिक; उदा. आल ब खार. 
 
pycnium (spermogonium) पणलघ 

उथळ सकवा स रईसारखी पोकळ असलेली व न्स्थर प ं–कोनशका बिनवणारी कवकािील एक 
संरििा. 

 
pycnospore पणलघबीजुक 

पहा pycnoconidium. 
 
pyrene गुठळी 

आठळीफळािील आठळीप्रमाणे एकबीिी व कठीण भाग; एका फळाि एक सकवा अिेक ग ठळ्या 
असणे शक्त्य असिे; उदा. सप्िाळू (पीि). 
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Q 
 
quadriplex चिुघपटक 

निग नणि प्रकल असलेल्या शरीराच्या कोनशकेि नपिराकंडूि (आईबापाकडूि) प्राप्ि झालेल्या 
एका प्रभावी ग णािे िार घटक असण्यािा प्रकार. पहा duplex, simplex, nulliplex. 

 
quadripolar spindle चिुरृपवी िकुप  

िार टोके (ध्र व) असण्यािी कोनशकेिील िक स िंिंूच्या आकृिीिी माडंणी; बीि के निमाण करणाऱ्या 
मािृकोनशकेि प्रकलािे अधससूत्रण होिे त्यावळेी कधी हा प्रकार आढळिो; पहा bipolar spindle. 

 
quaternary चिुर्पक; चिुर्प 

िवथे; उदा. एखाद्या अक्षािा प िः प िः िीि वळेा नवभागिू बिलेला िवथा भाग. 
 
quaternary period चिुर्प कल्प; क्वाटनपिी पीिीयड 

भशूास्त्रीय कालखंडािा सवाि अलीकडिा भाग; िविीव (िूिि िीव) महाकल्पािील सवाि 
शवेटिा काळ, म्हणिे स मारे सहा लक्ष िे अकरा हिार वषापूवीिा भशूास्त्रीय कालखंड; पहा 
Cainozoic age. 
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R 
 
radicant (radicans) मूलयुक्त्ि 

म ळे असलेले. 
 
radicate मूलबि 

म ळािंी िनमिीि घट् ट धरूि ठेवलेले. 
 
radiciform मूलाभ; मूलाकृणि 

म ळासारख्या आकारािे. 
 
rank (१) सिल पंस्क्त्ि; िागं; (२) पद 

(१) उभी रागं सकवा ओळ; उदा. खोडावरील पािािंी ओळ; (२) वगीकरणािील स्थाि; उदा. 
वगस, गण, वशं, इ. 

 
reconnaissance of vegetation वनश्रीचे पूवान्वेिि 

विश्रीिी स्थूलमािािे केलेली प्रारंनभक पाहणी; त्यािंिर पादप–समािशास्त्राच्या दृिीिे नििे 
िपशीलवार नवश्लेषण. 

 
rejected name त्यक्त्िनाम 

िवीि वैधिाम नदल्याम ळे टाकूि नदलेले ि िे िाव. 
 
repend अल्पििंणगि 

फार कमी प्रमाणाि िरंगाप्रमाणे नकिार असलेले (पाि सकवा ित्सम अवयव). 
 
replicate बणहवपक्र 

बाहेरच्या बािूस वळूि प न्हा खाली वाकलेली (उदा. नकिार). 
 
reticulate venation जाळीदाि णसिाणवन्यास 

पहा netted; venation; reticulate. 
 
rhizocorm स्रू्लमूलक्षोड 

मासंल व िाडिूड असलेले िनमिीिील खोड; उदा. आले, हळद, कदसळ. 
 
rhizogenic मूलजनक 

म ळे निर्ममणारे. 
 
rigor श्राणंि 

वाढीस प्रनिकूल पनरन्स्थिीम ळे विस्पिीस आलेला थकवा व निन्ष्ट्क्रयिा.  
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S 
 
sand–binder वालुका-बंधक 

आपल्या म ळािंी सकवा िनमिीिींल खोडाच्या फादं्यािंी वाळूिे कण एकत्र धरूि त्याि वाढणारी 
(विस्पिी); याम ळे िमीि मोकळी ि राहिा न्स्थर (घट्ट) बििे. 

 
saprobe (१) दुबपलपादप; (२) शवोपजीवी पादप 

(१) अश द्ध पाण्याि वाढणारी विस्पिी; (२) पहा saprophyte. 
 
saprobiotic शवोपजीवी 

मृि पदाथावर िगणारी (विस्पनि). 
 
seral unit क्रमकी एकक 

पादप सम दायािी अंनिम अवस्थेप्रि (िरमावस्थेपयंि) ि पोिलेली अवस्था. 
 
sere क्रमक 

विस्पिींच्या (पादपाचं्या) सम दायाि क्रमािे होणाऱ्या बदलािील अवस्था; नवकासावस्थेिील 
पादपसम दायािंी प्रत्यक्ष मानलका अथवा अि क्रमी अवस्था; पहा xerosere, psamnosere. 

 
sericeous (silky) मृदुकेशी 

रेशमी केस असलेला (पृष्ठभाग). 
 
serotinal (autumnal) aspect शािददृश्य; शिद–प्रभाव 

शरद–ऋिूच्या हवामािाशी अि रूप अशी पादपसम दायािी प्रनिनक्रया सकवा त्याम ळे आलेले 
नवनशि स्वरूप. 

 
Silurian period स्स्लयिूी कल्प; णसल्यणूियन पीणियड (कल्प) 

स मारे ४२ िे ४० कोटी वषापूवींिा भशूास्त्रीय कालखंड. डेव्होिी कल्पापूवींिा आनण प्रािीि 
नब्रटिमधील नसल्यूसस लोकाचं्या वसनिस्थािावरूि प्रथम िेथे शोधला गेल्याम ळे, िावरूपास 
आलेला. 

 
soboliferous कु्षपाभ 

झ डपासारखे; िनमिीिूि वाढूि वर येणारे अिेक प्ररोह (खोडासारख्या शाखा) असलेले; उदा. 
रुई, कण्हेर, ग लाब. 

 
sociaton (society) संहणि; समाज 

संगिीिील गौण एकक (उपसम दाय); पहा society. 
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socies क्रमकी संहणि 

अंनिम अवस्थेि ि गेलेला (नवकासावस्थेिील) विस्पिींिा गौण सम दाय; पहा society. 
 
solonchalk (saline soil) लविमृदा 

पहा saline soil. 
 
solonetz (alkali soil) क्षािमृदा 

क्षारािे प्रमाण अनधक असलेली िमीि (मािी). 
 
soloth सोलॉर् 

आयि नवनिमयािी क्षमिा िसलेली मृदा (िमीि). 
 
species जाणि 

कोणिाही एक पण द सऱ्याहूि निराळा व वगीकरणािील सवाि लहाि घटक (एकक) समिला 
िाणारा सिीव. 

 
differential species प्रभेदी जाणि 

नवनशि िािींिे द र्मभक्ष्य असलेल्या पादपसंगिी परस्परापासूि ओळखू येण्यास उपय क्त्त्त विस्पिी; 
पहा association. 
 
exclusive species अनन्य जाणि 

बव्हंशी एकाि प्रकारच्या पादपसम दायाि आढळणारी िािी; पहा fidelity. 
 
indifferent species उदासीन जाणि; णनष्ठाहीन जाणि 

एका नवनशि प्रकारच्या स्थलाबद्दल व पादपसम दायाबद्दल नवशषे आस्था (निष्ठा) ि दशसनवणारी 
िािी (विस्पिी). 
 
occassional species प्रासंणगक जाणि 

एखाद्या पादपसम दायाि कधी कधी आढळणारी िािी. 
 
preferential species अणधमान्य जाणि 

अिेक प्रकारच्या पादपसम दायाि नवप लिेिे आढळणारी िािी; परंि  हीि िािी त्यापंैकी एकािि 
पनरन्स्थनिसापेक्ष िोम व संख्या अनधक दशसनविे. 
 
selective species वििात्मक जाणि 

एका प्रकारच्या पादपसम दायाि वारंवार आढळणारी पण फार क्वनिि इिर प्रकारच्या सम दायािंही 
आढळणारी िािी. 
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strange species णवलक्षि जाणि; अपघािी जाणि 

द सऱ्या पादपसम दायािूि ि कूि घ सलेली व क्वनिि आढळणारी अथवा अि क्रमणाच्या 
पूवावस्थेिूि अवशषेरूपािे रानहलेली िािी. 
 
transgressive species अणिक्रमी जाणि 

अिेक संगिींच्या गटाि असणाऱ्या एखाद्या संगिीिूि बाहेर पडलेली नवनशि िािी; त्या 
संगनिगटाि ही कोठे कोठे नवख रलेली आढळिे. 

 
stabilisation स्स्र्िीकिि 

नवनशि पनरन्स्थिीच्या संदभाि पादपसम दायाच्या अि क्रमणािील प्रत्येक अवस्था अनधकानधक 
न्स्थर होण्यािी (बदल ि होण्यािी) प्रवृत्ती; समाि स्थळावरच्या पादपसम दायाि असलेल्या 
एकिीिसीपणािील कोणिेही भेद न्स्थरीकरणािा दिा दशसनविाि. 

 
strict (strictus) दृढ 

िाठ व कडक (अवयव; विस्पिी); उदा. वासा (Dendrocalamus strictus Nees). 
 
synchorology पादपसामुदाणयक णवििि; पादपसमुदायी णवििि 

भौगोनलक पनरन्स्थिीि सार पादपसम दायािंा प्रसार. 
 
synusium (pl. synusia) पादप-संघ 

परस्पराचं्या सनन्नध (एकत्र) वाढणाऱ्या विस्पिींच्या (समाि) िीवरूपावर आधारलेले 
पानरन्स्थनिकीय (पनरन्स्थनिनवज्ञािािील) एकक (गट); यािील व्यक्त्त्ती कधी एकाि िािीच्या 
सकवा नभन्न िािींच्या परंि  सारख्या स्वरूपाच्या असिाि. अशा अिेक संघािंा समावास बििो व 
त्यािी साम नहक रूपाकृिी अनधवासाला अि कूनलि असिे; उदा. कच्छ विस्पिी; पािझडी वि. 

 
syrtidium वालुकाबंधीय समावास 

वाळूच्या रुक्ष लाबंट बाधंावर (राशीवर) वाढणारा विस्पिींिा सम दाय. 
 
systrophe हणििकिु-पंुज 

िीव्र प्रकाशाम ळे बिलेला हनरिकणूंिा एकत्र संि. 
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T 
 
tabular सपाट 

पृष्ठभागाशी समािंर दबलेले. 
 
teleology उदे्दश्यवाद 

एखाद्या संरििेिे उपय क्त्त्तिेच्या दृिीिे सकवा निच्या हेि पूवसक अन्स्ित्वािे समथसि करण्याकनरिा 
माडंलेली उपपनत्त. 

 
terrestrial भूवासी 

िनमिीि अंशिः सकवा पूणसिः वाढणारी (विस्पिी). 
 
thermophillous (thermophile) िापणप्रय 

वाढीस उच्च िापमाि (उष्ट्णिा) आवश्यक असणारी सकवा उच्च िापमाि सहि करणारी 
(विस्पिी). 

 
therophyte विायु पादप 

कडक नहवाळा अथवा रुक्ष ऋिू यामंध्ये फक्त्त्त बीि रूपािेि अन्स्ित्व राखणारी विस्पिी. 
 
thrum-eyed बिकंठी 

ि ळलेल्या पाकळ्याचं्या प ष्ट्पम क टाच्या प्रवशेस्थािाि (गळ्याि) परागकोश असल्याम ळे बंद 
झालेले (फूल); उदा. नप्रमरोझ. 

 
tolerance सणहष्ट्िुिा; सहनशीलिा; सह्यिा 

पनरन्स्थिीिील िपमाि, छाया, प्रकाशिीव्रिा इत्यादींपकैी कोणत्याही घटकासंबधंीिे फरक सहि 
करण्यािी एखाद्या िािीिी क्षमिा. 

 
tolerance range सह्यिा के्षि; सणहष्ट्िुिा–कक्ष 

पनरन्स्थिीिील एखाद्या घटकासबंंधीच्या नकमाि िे कमाल सह्य मूल्यािंी मयादा दशसनवणारा पल्ला. 
 
topotype एकस्र्ानक प्ररूप; टोपोटाइप 

मूळच्या विस्पिीच्या नठकाणी घेिलेल्या िशाि विस्पिीिा िम िा. 
 
tortuose (tortuous) शंृखणलक 

लाबं व दंडाकृिी (नििीय) आनण सारख्या अंिरावर गाठी (फ गीरपणा) आल्यािे माळेसारखा 
(साखळीसारखा) पोकळ सकवा भरीव (िंिू, धागा इ.). 
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torula condition णकण्वावस्र्ा 
िंिूसारख्या शरीरािी प िः प िः नवभागणी होऊि अिेक कोनशकािंी माळ सकवा त्या कोनशका 
स ट्या होऊि राहणे व त्यािंी साखरेच्या नवद्रवाि नकण्वाप्रमाणे मद्य बिनवण्यािी प्रनक्रया होणे; 
उदा. म्यूकर व काही ित्सम कवक; पहा yeast. 

 
Triassic period रायाणसक पीणियड (कल्प) 

स मारे २३ कोटी िे २० वषापूवीिा भशूास्त्रीय कालखंड. 
 
tribe जमाि 

विस्पिींच्या वगीकरणािील एक गौण एकक; काही वशािंा गट; त्यावरूि sub–tribe = 
उपिमाि. 

 
triplex णिघटक 

एका नवनशि प्रभावी िि कािी (घटकािी) निप्पट सखं्या असलेले िि ग र्मणि रंद क; पहा duplex; 
tetraploid. 

 
trivalent णियुजी 

प्रकल–नवभाििाि समरनिि रंगसूत्राचं्या िोडीि येणारे निसरे (अनधक); पहा bivalent. 
 
trophic (१) उपजीवी; (२) पोिक 

(१) पोषणासंबधंीिा प्रत्यय; (२) पोषण करणारे; पहा autotrophic; heterotrphic. 
 
trophoplast प्राकिु; लवक 

पहा plastid. 
 
two–edged दुधािी; णिधािी 

सपाट व दोन्ही नकिारीस िीव्र धार असल्याप्रमाणे (उदा. फळ, बी, इ.). 
 
two–lipped द्व्योष्ठी 

दोि ओठ असल्याप्रमाणे (सवंिस; प ष्ट्पम क ट). 
 
tumor अबुपद 

(१) शरीराच्या कोणत्याही भागावर आलेली अनित्य सूि (फ गवटा). (२) शरीरािील कोणत्याही 
भागाि निमाण झालेला, इिर िवळच्या भागाशी (वाढीि) संबधं िसलेला निरुपयोगी ऊिकािा 
समूह. 

 
type प्ररूप 

पहा holotype.  
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U 
 
unijugate एकणिदली 

एकि दलािंी िोडी असलेले संय क्त्त्त पाि. 
 
unipolar एकरुवी 

एकि टोक असलेले (उपागं, अवयव, इ.); एका टोकास असलेले (नवशषेिः सूक्ष्मिंिूच्या 
कोनशकेच्या टोकास). 

 
unit of vegetation (community) समुदाय 

विश्रीिील एक समूह– घटक. 
 
univalent एकयुजी 

कोनशकेच्या न्यूिीकरण (अधससूत्रण) नवभाििाच्या पनहल्या भागाि एकत्र येऊि िोडीि समावशे 
झालेल्या (निय िी) दोि रंगसूत्रापंकैी एक; पहा bivalent. 

 
unreduced gamete णिगुणिि गंिुक 

रंगसूत्रािंी संख्या निम्मी (एकग नणि) ि झालेली प्रिोत्पादक कोनशका (गिं क); एक अनित्य 
प्रकार; अशा दोि गंि काचं्या संयोगािे िि ग सनणि संििीिी निर्ममिी होिे. 

 
unstable gene अस्स्र्ि जनुक 

वारंवार उत्पनरविसि (बदल) घडूि येणारा रंगसूत्रािील सूक्ष्म घटक; पहा gene. 
 
unstable community अस्स्र्ि समुदाय 

कायम न्स्थिीि फार थोडा काळ नटकणारा विस्पिींिा िैसर्मगक समूह. 
 
utricular (utriculiform) दृणिसम 

गळ्यासारखे; फ गीर नपशवीसारखे. 
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V 
 
vacuolar णिस्क्त्िकासम 

कोनशकेिील पोकळीसारखे. 
 
valid name प्रमाि नाम; सार्प नाम; यर्ार्प नाम 

आंिरराष्ट्रीय िामकरण–पद्धिीप्रमाणे बिनवलेले विस्पिीिे अनधकृि िाव. 
 
valid publication प्रमाि प्रकाशन; सार्प प्रकाशन 

विस्पिींच्या वगीकरणािील एखाद्या एककािे अि वृत्त प्रकाशिाच्या पद्धिीप्रमाणे बिनवलेले व 
त्याबरोबरि त्यािे वणसि नदलेले अथवा ित्पूवींच्या अि वृत्त प्रकाशिािा व वणसिािा प्रत्यक्ष सकवा 
अप्रत्यक्ष संदभस नदलेले प्रनसद्धीकरण. 

 
vector िोगप्रवशेक 

रोगकारक सिीव िेणारा आनण द सऱ्या सिीवाि घालणारा सिीव (बह धा कीटक). 
 
virens हणििविी; णहिव े

 
viviparous अपत्यजनक 

(१) फ लाऐंविी व त्याचं्या िागी कंनदका सकवा लहाि विस्पिींिी निर्ममिी करणारी; (२) 
नबयाऐविी लहाि विस्पिीिी उत्पत्ती करणारे (अकं रण; झाड). 
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W 
 
wound–hormone व्रि–संपे्रिक 

िखम झालेल्या ऊिकाि ियार होणारा व िेथे विस्पिीच्या भागािा नवकास घडविू आणणारा 
पदाथस; पहा hormone. 

 
wound–parasite व्रिजोवोपजीवी 

िखमेिूिि शरीराि प्रवशे नमळनवणारा व िेथेि िंिर उपिीनवका करणारा अन्य सिीव. 
 
wound–tissue व्रिोिक 

िखमेिंिर िेथे ऊिककरापासूि बिलेला मृद  कोनशकािंा समूह (मृदूिक); त्यापासूि िेथे 
नवभािी कोनशका बिूि प ढे म ळे सकवा कळ्या येिाि; पहा cambium. 
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X 
 
X एक्त्स; क्ष 

एकग नणि रंगसूत्रािंी संख्या; रंगसूत्रािंी मूलभिू संख्या. 
 
xanth– (xantho–) पीि– 

नपवळे या अथािा ग्रीक उपसगस; मराठीि िसाि उपय क्त्त्त. 
 
xeric environment मरु–पणिसि 

रुक्ष आसमिं (पनरन्स्थिी). 
 
xylochrome काष्ठविप 

मध्यकाष्ठाच्या गडद रंगाबद्दल िबाबदार असलेल्या टॅिीि, गोंद आनण राळ यासारख्या पदाथांिे 
नमश्रण. 

 
xylogenous काष्ठवासी 

लाकडाि सकवा लाकडावर राहणारे. 
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Y 
 
yellow snow पीि णहम 

आल्पीय आनण दनक्षण ध्र वीय प्रदेशािं कधी कधी काही शवैलािंी व्यापलेले आनण त्याम ळे नपवळे 
नदसणारे नठपके. 

 
youth form (juvenile form) बालस्वरूप 

पूणस वाढ झालेल्या विस्पिींच्या पािाहूंि आनण इिर स्वरूप-लक्षणाहूंि नभन्नपणा दशसनवणारी 
लहाि विस्पिी. 
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Z 
 
zonation के्षिीभवन 

हवामाि, भमूी, भपूृष्ठािा आकार इत्यादीिील फरकामं ळे विश्रीि कमी िास्ि आकारमािािे 
विस्पिींिे पटे्ट निमाण होण्यािी प्रनक्रया; एकाि अक्षाशंािील सारख्या हवामािाम ळे विश्रीिा मोठा 
पट्टा (कनटबधं) निमाण होिो; िसे आपल्या पृर्थवी भोविी अिेक वािस्पनिक प्रदेश झाले आहेि; 
उंि पवसिावंरही उंिीबरोबर हवामाि बदलि असल्यािे एकूण विश्रीिे नभन्न पटे्ट (प्रदेश) 
आढळिाि. िळी अथवा प्रवाह याचं्या नकिाऱ्यावंर, िनमिींच्या फरकामं ळे असे नभन्न सममध्य 
(एकाभोविी द सरे) पटे्ट आढळिाि; पहा zone, belt. 

 
zymogenous णविंचक जनक 

काबसिी निदेशक (नविंिक) निमाण करणारे (पदाथस). 
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शब्दसूची 
 

अंकि अंिः अंिराकेसरदली 

अंक र अंिःकवि अंिराकोनशकी 

अंक रिनलका अंिःकक्षी अंिराकोनशकी पदाथस 

अंक रप्रकल अंिःकाष्ठ अंिराकोनशकी पोकळी 

अंक रनबम्ब अंिःकेसरी अंिराकोनशकी मागस (िनलका) 

अंक ररंध्र अंिःकोश अंिरािािीय संकरण 

अंक रण अंिःकोनशकी अंिरापणी 

अंक रणशील अंिःपटल अंिरापणीय 

अंक रणक्षम अंिःपनरकाष्ठ अंिरापवीय 

अंक रणक्षमिा अंिःपणी अंिराप्रकाष्ठीय पनरकाष्ठ 

अंक श अंिःप्रकली अंिराबीिी 

अंक शधारी अंिःप्रकाष्ठी अंिरावशंीय 

अंक शफल अंिःप्रििि अंिरावशंीय संकरि 

अंक शबीि अंिःप्रिनिि अंिरावरण 

अंक शलिा अंिःप्रदेही अंिरावृिंीय 

संवदेी अंक श अंिःप्राकल अंिरावृदंीय 

अंक शाकृनि अंिःप्राकल िालक अंिरावृदंीय ऊिककर 

अंक शाभ अंिःप्राकल पटल अंिरासकंरण 

अंग अंिःप्राकली अंिरानसराल 

अंगक अंिःशोषण अंि िाि 

अंगभिू अंिःशोषण करणे अंििािीय 

अंिि अंिःस्थ अंििीवोपिीवी 

अंिि वले अंिःन्स्थि अंिधारी 

अंििी क ल अंिःन्स्थि संकवक अंििसि 

अंिीर अंिःके्षपण अंििसि धारास्पशी 

अंडपेशी अंि ऊिककर अंिर्मिकाष्ठी 

अंडाकृनि अंिरग्र अंिर्मिरोधि 

अंडाम अंिरा– अंिप सष्ट्पदली 

अंडे अंिरासकिदली अंिप सष्ट्पी 
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अंिबीि क अंद ककलश अखंनडि 

अंिभसव अंद ककलशधर अगंि बीि क 

अंिभदेि अंद कििक कोनशका अगस्िा 

अंिभदेी अंद कििि अग्र 

अंिभदेी वृनद्ध अंद कपनरवार अग्रकेशी 

अंिम सख अंद कय नि अग्रपि 

अंिरंभी अंद काशय अग्रफलय क्त्त्त 

अंिरेणवीय अंद काशयदंड अग्रफली 

अंिवशंी अंद स्थली अग्रवधी 

अंिवसक्र अंब ली अग्रवधी अि क्रम 

अंिवसिस्पनि अंबेनलफेरी अग्रवनलि 

अंिवसधी अंबेनलफ्लोरी अग्रस्थ 

अंिवसनलि अंबेलेलीझ अग्रहणशील 

अंिवसल्क अंश अग्रीय 

अंिर्मवि अंशिामरकल्प अ– 

अंिवृसत्ती अंशिीवोपिीवी अघटक 

अंिवृदंी अंशफल अिनक्रक 

अंिवेशि अंशबद्ध अिक्रीय 

अंिवेशी अ– अिर गंि क 

अंििोल अकंटनकि अिर बीि क 

अंिस्िषसण अकस्माि अिर रेि क 

अंिस्ि ष अकाबसनिक अिर रेि काशय 

अंिस्त्विा अकाबसिी अिल 

अंनिम अक ं नठि अिेिि 

अंनिम प्रकल अकोनशक अन्च्छद्री 

अंनिम शाखा अकोनशकेय अिमोदा 

अंत्यशाखा अक्रोड क ल अिािवृक्ष 

अंत्यावस्था अक्रोड गण अिीवििि 

अंत्याश्रय अखंड अिैव 

अंद क अखंडपणी अिैव पदाथस 
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अिोड अधर (अधो) वधसि अििस क ल 

अडाऊ अधरसेविी (सीविी, नशवण) अिनिल 

अड ळसा अधराक्ष अिनिल श्वसि 

अण  अधरोष्ठ अिि वृत्त प्रकाशि 

अिन्य अधिर अिन्य िानि 

अिन्यिा अधश्छादिी अिन्य निष्ठा 

अिसी क ल अधस्त्विा अिम्य 

अनि– अधस्त्विीय अिम्यिा 

अनिक्रमी िानि अनध– अिवरि भेद 

अनििीवोपिीनविा अनधकक्षस्थ अिाच्छानदि 

अनिप िी अनधकृि िाम अिावृि 

अनिनरक्त्त्त अनधपणसस्थ अिावृि फली 

अनिनरक्त्त्त फळ अनधपवसस्थ अिावृि बीिी 

अनिवदृ्धी अनधमान्य िानि अिावृि के्षत्र 

अनिनवष अनधमान्य निष्ठा अनित्यवदृ्धी 

अनिनवषारी अनधमूळ अनििाल य निक 

अनिशाखी अनधरोम अनियनमि 

अनिशीि विस्पिी अनधलेप अनिधानरि 

अंनिमशीिि अनधवास अनिल 

अत्यपसारी अधो गामी अनिवायस 

अत्य त्तर अधोम ख अनिवायस सहिीवी 

अत्र ण क ल अधोविी अनिनिि 

अदम्य अधोवधसि अनिषेक (अनिषेनिि) 

अदनलनकि अधोवाही अनिषेक ििि 

अद्राव्य अधोविेि अनिषेक फल 

अधः अध्यारूढ अनिषेक फलि 

अधःबद्ध अध्यारोनपि अनिषेक बीि क 

(अधोबद्ध) अध्यावरण अि क ं ििी 

अधःस्थ अध्यावरण य क्त्त्त अि क ं ििी वलि 

अधर अििस अि कूलि 
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अि कूनलि (िैव) प्रिानि अि हरणािा नियम अपिय 

अि कूली नविंिक अि हयस अपियि 

अि कृनि अि हयसत्व अपछत्राकृनि 

अि क्रमण अिूप समावास अपत्यििक 

अि क्रमी वि सळ अिूपस्थ अपत्यििि 

अि िलि अिेक अपपणसि 

अि िलिी अिेककोनशक अपप्ररोह 

अि च्छेदी पट्ट अिेकपत्री अपमध्य 

अि िट वि अिेकप टकी अपनरकलीय 

अि दैध्यस अिेकप ष्ट्पी अपनरदल 

अि दैध्यस (अन्वायाम) छेद अिेकप्रनिरूपी अपनरविसिीय 

अि पक्वि अिेकस्थ अपनरवत्यस 

अि पपणस अिेकस्थिा अपनरवत्यसिा 

अि पनरकाष्ठ अिेकस्त्रोिोद्भव अपणस 

अि पाक अिेकोद्भव अपणसत्व 

अि पूर्मिकाल अन्न ग नलका अपणस पादप 

अि प्रकाष्ठ अन्न नरन्क्त्िका अपवधस 

अि प्रस्थ अन्न शृखंला अपवृनद्ध 

अि छेद अन्यदेशीय अपनशि पादप 

अि प्रिल अन्योन्य अपनशिवासी 

अि बधंि अन्योन्य नक्रया अपसव्य 

अि योिकिा अन्योन्यिा अपसारण 

अि योिि अन्योन्यत्व अपसारी 

अि लंबछेद अन्योन्य संकरि अपस्फीि 

अि नलप्िखाि अन्योन्य सहिीवि अपक्षय 

अि विसि अन्वायाम अपक्षालि 

अि विसिी अपकर्ष अपके्षपण 

अि वृत्तप्रकाशि अपगम अपाच्छेदक स्िर 

अि सरणी अपघटक अपाच्छेदि 

अि हरण अपघािी िानि अपादपीभवि 
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अपामागस क ल अप ष्ट्क अनभिि 

अपायस अप ष्ट्प विस्पनि अनभप्ररूप 

अपायसिा अपूणस कवक वगस अनभमध्य 

अपाक्ष अपूणस प ष्ट्प अनभमध्य प्रकाष्ठ 

अनप– अपूणस प ष्ट्पी उपवगस अनभम ख 

अनपसकि अपूणस नपच्छाकृनि अनभरंिक 

अनपिैव अपूणस वगसक अनभलग्ि 

अनपिल अपूणस हस्िाकृनि अनभलाग 

अनपिल अिम अप्याक्ष अनभलोपि 

अनपिल कोनशका अप्रकट अनभवृनद्ध 

अनपत्विा अप्रकटत्व अनभशोषण 

अनपत्विा िंत्र अप्रगि अनभसरण 

अनपदललग्ि अप्रत्यक्ष नवभािि अनभसारी 

अनपधाि अप्रदल अनभज्ञाि 

अनपधाि कोनशका अप्रदल उपवगस अभेद्य 

अनपपादप अप्रभावी अभ्यक्ष 

अनपप्रदलल्गि अप्रभेनदि अमंडनलि 

अनपप्राकल अप्रवशे्य अमरकंद 

अनपबीि क अप्राप्य अमरवले 

अनपभौम अफनलि अमयाद 

अनपविस्पनि अफनलि ििि अम क्त्त्त िल 

अनपविस्पनिब्र व अफू अयथाथसिाम 

अनपवृनत्त अबीिी विस्पनि अय क्त्त्त 

अनपवधसि अबीिी विस्पनि नवभाग अर 

अि वर्मधि अबीि क ििि अरण्य 

अनपवृनत्त अभाव अर वानहका 

अनपसंदललग्ि अनभ– अरसमनमनि 

अनपसंविस अनभगमि अरसमात्र 

अनपसंविस य क्त्त्त अनभत्विा अरसमात्रिा 

अनपस्िर अनभत्विीय अरसूळ 

 
 



 अनुक्रमणिका 

अरहीि अधस िक्रीय अल्पकेशी 

अनरि क ल अधसनििीय अल्पग च्छाकृनि 

अनरि गण अधसिल विस्पनि अल्पिीवी 

अरीय अधसिीवोपिीवी अल्पिरंनगि 

अरीय छेद अधसिूलीर अल्पिीव्र 

अरीय प्रिल अधसपायस अल्पदंि र 

अरीय सबदू अधसपटल अल्पनपच्छाकृनि 

अरीय नभत्तीं अधसनपच्छाकृनि अल्पप ष्ट्पी 

अरीय वृदं अधसमंडनलि अल्पभागी 

अरीय समनमि अधसमरुस्थल अल्परोमश 

अरीय समनमिी अधसवि सळाकृनि अल्पहृदयाकृनि 

अरुणप ष्ट्प क ल अधसनवकनसि अल्पलोमश 

अरेनखि अधसनवष्ट्कंभय नि अल्प नवकनसि 

अकस  क ल अधसशलूाकृनि अल्प नवशालकोिी 

अगसट अधससंविेी अल्प वृिंीय 

अगसनटि अधससूत्रण अल्प हस्िाकृनि 

अर्मिि अधससूत्रणोत्तर नवभािि अल्पाधःस्थ 

अर्मिि भेद अधससूनत्रि अल्पानधवास 

अि सि क ल अधसहस्िाकृनि अल्पािील 

अि सि सादडा अधाधःस्थ अल्पाय षी 

अर्मटकेलीझ अधाध्यारूढ अल्पोपपणसक 

अर्मटकेसी अधारूढ अवधं्य 

अधस– अब सद अवशंागनिक 

अधस अधःस्थ असलग अव– 

अधस अध्यारूढ असलग रंगसूत्र अवकक्षस्थ 

अधस गदाकवक असलगावस्था अवसकि 

अधसगूढ कनलकोनद्भद असलगी अवसकि प ष्ट्प 

अधसपादप असलब अवसकि प ष्ट्पी श्रणेी 

अधस गोलाकृनि अलैं नगक अवगम 

अधस िंद्राकृनि अल्प– अवगम काल 

 
 



 अनुक्रमणिका 

अवगम्य अववनलि नवकास अिकोिी 

अवगम्यिा अववनलि नशि अिप्रकली 

अवच्छेद अववनलि शषे अिबीिी 

अविािीय अववनलि शषेी अिबीि की 

अविरण अववनलि संवनलि अिम 

अविल अववनलि सादी अनष्ठ 

अविि अवस्िंभ मूळ अनष्ठका 

अविि िाि  अवस्था अष्ठीला 

अविनि अ—वाय िीवी अश्वक्ष राभ 

अवपूणस अनवकसि असंकोच्य 

अवपवसस्थ अनवकनसि असंख्य 

अवप ंि त्राण अनवद्राव्य असंगििि 

अवबंधि अनवयोिि असंगिनिि 

अवबीिक अनवलेय असंगि संरििा 

अवभौम अवृिं असंिि 

अवयव अवैधिाम असदृश 

अवनवकास अव्यक्त्त्त असम 

अवरोधक अशिनक्रया असम केसर 

अवरोधि अ—शाख असमकोष्ठ 

अवरोधी िानिनिर्ममिी अशाखी असमगंि क 

अवरोह अशीषसक असमगट— ग णि 

अवरोही अश द्ध असमििि 

अवणस कण  अशोक असमिनिि 

अवधी अपािी अश्मगभीफळ असमदनलनकि 

अवधी वृदं अश्मीभवि असम (नवषम) प्रकल 

अवलेह अश्मीभिू प्रशषे असमत्व 

अवलेह कवक अश्मीभिू प्राणी असमबीित्व 

अवलेहकवक गण अश्र वत् असमबीि क 

अववनलि अि सकिली असमबीि कत्व 

अववनलि वानंशक अिकेसरी असमभागी 
 
 



 अनुक्रमणिका 

असममंडनलि अनहनिव्ह गण ॲरॅनलएसी 

असमनमि अनहफेि क ल ॲरॉइडी 

असमय नि अळंबे ॲनरस्टोलोनकएसी 

असमरंगसूत्र अळंभे ॲरेसी 

असमरूप अळशी ॲसरेसी 

असमरूपी अळू ॲस्कोमायसेटीि 

असमवणी अक्ष ॲस्क्त्लेपीएडेसी 

असमनवभािि अक्षलग्ि ॲस्टरेलीझ 

असमसंकरि अक्षनवन्म ख ॲस्टरेसी 

असमात्र अक्षसंम ख आ 

असाणा अक्षीय आंिर (अंिरा—) 

असामान्य अक्षोट (अक्रोड) आंिर (अंिरा—) सकिदली 

असाथस िाम अक्षोट क ल आंिरनक्रया 

अनसपणी अक्षोट गण आंिरबीिी 

असीनमिाक्ष अँनिऑपे्टनरस आंिरबीिी शल्क 

अस्कंध अँनिओस्पमी आंिरराष्ट्रीय निन्ह 

अस्िनरि अँथोनसरोटी आंदोलिी 

अस्थायी िाम ॲकँथेसी आंदोनलपाली 

अन्स्थकठक ॲगनॅरकेलीझ आंबगूळ 

अन्स्थभिू ॲगवॅ्हेलीझ आंबगूळ क ल 

अन्स्थर िि क ॲगवॅ्हेसी आंबटवले 

अन्स्थर सम दाय ॲडॅिीि आंबा 

अस्पि नसरानवन्यास ॲनडिोसीि डायफॉस्फेट आंब टी 

अस्पृि वि ॲिाकार्मडएसी आंनशक 

अस्फ टि ॲिोिेसी आंनशक आश्रय 

अस्फ टिशील ॲपोसायिेसी आकन्स्मक िलवृनद्ध 

अस्मानिया ॲमरटेँसी आकार 

अस्याकार ॲमानरनलडेसी आकारििि 

अस्याकृनि ॲमेंनटफेरो आकार नवज्ञाि 

अनहनिव्ह ॲम्पेनलडेसी आकार आकायस 
 
 



 अनुक्रमणिका 

आकारिा आनदप्रकटबीि विस्पनि आधार ऊिक िंत्र 

आकार पदाथस आनदप्रकाष्ठ आधारऊनि 

आकाशसिब आनदबीि क आधारकनणका 

आकाशी आनदम आधारकोनशका 

आकृनि आनदम िेिे आधारमूळ 

आक्रमण आनदमलू आधारसूत्र 

आक ं निि आनदमलू विे आधानरि 

आक्रािंफल आनदमलूाकृनि आिीि 

आक्रािंफलधारी आनदमलूीय आिील 

आगंि क आनदरंद क आि वनंशक 

आच्छादक काि आनदरूप आि वनंशकिा 

आच्छादि आनदलवक आि वनंशक सहिीवि 

आठळी आनदविस्पनि आि वनंशकी 

आठळी फळ आनदनवभज्या आि वनंशकीनवज्ञ 

आडवा आद्य आपिस क ल 

आडवा छेद आद्यकाय आपणांग िेिा 

आढे आद्यघिकंद आपाडं र कण 

आत्म फलि आद्यत्विा आपाडं र स्िर 

आत्मय नि आद्य पनरदली उपवगस आप्िभाव 

आदशस आद्यपणस आप्य 

आदानयत्व आद्यप्रविसक आप्योिक 

आनद– आद्यरंभ आबधंक 

आनदकोरक आद्यनवभािी ऊनि आबई 

आनदकोरक विे आद्यविेी (कोनशका) आभ 

आनदकोनशका आद्यावृिीबीि विस्पनि आभासी 

आनदगभस आद्याशय आभासी अफनलि ििि 

आनदिीव सदृश आद्याक्ष आभासी अबीि कििि 

आनद िेिे आधात्री आभासी अय ग्मिा 

आनदपनरकाष्ठ आधािी आभासी ऊिक 

आनदपादप आधार ऊिक आभासी कंद 

 
 



 अनुक्रमणिका 

आभासी कपाली आरोनपि आवृि बीि क 

आभासी गिं बीि क आरोह आवगे 

आभासी निशाखाक्रम आरोनहणी आशय 

आभासी पट आरोही आशयक 

आभासी पनरदलमंडल आरोही िेिा आशयिल 

आभासी पाद आरोही मूळ आशनयि 

आभासी फल आर्मथक विस्पनिशास्त्र आश्रय 

आभासी फलि आद्रसिा मापक आश्रय त्याग 

आभासी य ग्मि आद्रसिाशोषी आश्रय विस्पनि 

आभासी य ग्माण  आद्रस नप्रय विस्पनि आसंग 

आभाळ आद्रसशोषण आसंगी 

आमर आद्रसस्फ टि आसंगी नबम्ब 

आमर क ल आलंबक आसिंक 

आमर गण आलग्ि आसक्त्त्त 

आमर नवज्ञाि आल क क ल आसन्न फलोत्पनत्त 

आमली आले (श ण्ठी) आसन्न य नि 

आम्रक ल आलेप आसमिं 

आयि आल्गा आळीव 

आयि क ं िसम आल्गी ऑन्क्त्सि 

आयसॉएटेलीझ आल्पीय विश्री ऑन्क्त्सडीकरण 

आयसॉएटेसी आवरक ऑिेगे्रसी 

आयसोटाइप आवरकी ऑनफओग्लॉसेलीझ 

आयाि आवरण ऑनफओग्लॉसेसी 

आय ःकाल आवर्मिििा ऑर्मकडसारखे 

आय माि आविी हालिाल ऑर्मकडेसी 

आरंनभक कोनशका आवश्यक ऑनलव्हसारखे 

आरएिए आवृि इ 

आराकृनि आवृि कंद इंगळी 

आराट क ल आवृि बीि पूवस विस्पनि इंनद्रय 

आरारूट आवृि बीि विस्पनि इंनद्रय ग्राह्य 

 
 



 अनुक्रमणिका 

इंनद्रय ििि उिार उदानसिीकरण 

इन्यलेूि उत्कें द्र उदासीि िानि 

इन्व्हटेि उत्क्रानंि उदी निराइि 

इन्व्हशसि उत्तर उद ंबर कीटक 

इनरडेसी उत्तर समीपन्स्थनि उद ंबरण 

इििम उत्तरध्र वािवळिे उद्गम 

इसबगोल उत्तरोष्ठ उद्गमि 

इनसनडयम उत्तिेक उद्दीपक 

इसनॅटि उते्तििक्षमिा उद्दीपिक्षमिा 

इक्ष शकस रा उन्त्थि उदे्दश्यवाद 

ई उत्पनत्त उद्भभासि 

ईरा उत्पनरविसक उद्भानसि 

ईश्वर उत्पनरविसि उनद्भज्ज 

ईश्वरी क ल उत्पनरविसि नसद्धािं उनद्भज्जशास्त्र 

उ उत्पनरविसिीय उद्याि 

उंनदरकािी उत्पनरविी उद्यािवासी 

उंबर उत्पनरवर्मिि उद्याि नवज्ञाि 

उंबळी उत्पादक उद्याि नवषयक 

उंबळी (कोंबळी) गण उत्प्रवाल उिधस 

उकल उत्प्रवाह उन्देक्षीय 

उगम उत्पे्ररक उन्दोनद्भद 

उगवण उत्पे्ररण उन्नि 

उग्रगंध उत्सगस उन्नि कायक 

उच्च उत्सिसि उन्हाळी 

उच्छेद उत्सिसि िंत्र उप– 

उिवी वले उत्सर्मिि पदाथस उपकक्षस्थ 

उटकटारी उत्स्फूिस ििि उपकाष्ठ 

उड्डाि केश उत्के्षपक उपक ल 

उड्डाि पटल उदग्र उपकोटी 

उड्डािोिक उदरमागस कोनशका उपगण 

 



 अनुक्रमणिका 

 
उपिय उपसंगनि ऊिककर 

उपिरमावस्था उपन्स्थनि ऊिककर वलय 

उपिि उपक्ष प ऊिकििि 

उपिमाि उपक्ष पी ऊिकिंत्र 

उपिानि उपागं ऊिकिाश 

उपिीवी उपागंीय ऊिकनवज्ञाि 

उपत्विा उपागंीय नसद्धािं ऊिकसंवधसि 

उपभवि उपाग्रस्थ ऊिकक्षय 

उपत्विीय उपाल्पीय ऊनि 

उपत्वक्षा उपाष्ठीला ऊनिििि 

उपधाि विस्पनि उपाक्ष ऊद 

उपधािक उपानक्षका ऊमायसेटीि 

उपधारास्पशी उपोत्तर ध्र वीय ऊिांिरण 

उपपणस उपोदकी क ल ऊिा 

उपपणसक उभय– ऊिाग्राहक नवनक्रया 

उपपणसहीि उभयनिग नणि ऊिादायी प्रनक्रया 

उपप्रकार उभयपनरदली ऊिानिर्ममिी 

उपप्रभावी उभय बीि ककोनशक (कोशी) ऊिाम क्त्त्ती 

उपमूळ उभयसलगी ऊणा 

उपमूळधारी उभयविी ऊणािालनकि 

उपनरकनलकोनद्भद उभयवधी ऊणानििाभ 

उपनरस्थ उभा ऊणाभ 

उपलब्ध उलट दाब ऊणामय 

उप वशं उल्मेसी ऊणानयि 

उप वगस उल्लेख ऊणी 

उपवायवी उष्ट्ण कनटबंधीय वषावि ऊणोिक 

उपनवभाग उष्ट्मकालीि प्रभाव ऊध्वस 

उपवलेािंलीय उक्षी ऊध्वसपािि 

उपशाखा ऊ ऊध्वसपादप 

उपशाखी ऊिक ऊध्वसम ख 

 



 अनुक्रमणिका 

 
ऊध्वससीमा एकग नणित्व एकप्रनिरूपी 

ऊध्वसस्थ एकग नणि नपढी एकप्रदल 

ऊध्वसस्थ सकिप ट एकग नणि बीि क एकप्रदली 

ऊषरा एकग नणिावस्था एकप्रसवी 

उस एकघटक एकप्रसवी निवषाय  

ऋ एकिक्रीय एकप्रसवी बह वषाय  

ऋण एकिः शूि एकबीिपत्री 

ऋण ग रुत्वाि विसि एकत्र सलगिा एकबीिी 

ऋण दमि एकत्रसलगी एकबीि क 

ऋण प्रकाशाि विसि एकत्रसलगी बह य निक एकबीि क कोनशक (कोशी) 

ऋण प्रनिनक्रया एक दनलनकि एकशकं  

ऋण संकरि ओि एक दनलनकि (दनलकी) वगस एकबीि की 

ऋि  िैनवकी एकदली एकमध्य 

ऋि  प्रभाव एकदाडंी एकय िी 

ऋत्वीय अपक्षय एकनिदली एकरंभी 

ए एकध्र वी एकरेि काशयी 

ए एकिनलनकि एकसलगी 

एएमपी एकपटीय एकसलगी प ष्ट्प 

एक– एकपद एकनवध 

एकक लक्षण (घटक) एकवल्लरी (श डंी) एकशाखी वल्लरी 

एकसकि एकपदी एकशीषसक 

एकदली एकपादप परागण एकश्रणेीबद्ध 

एकसकिी एकपार्मश्वक एकसकंरि 

एककेसरत्व एकपाश्वी एकसंघ 

एककेसरदली (केसरी) एकप ट एकसमसूत्र 

एककोनशक (कोटरय क्त्त्त) एकप टक एकसमसूत्री 

एकगभसत्व एकप टनकि एकसमात्र 

एकग णसंकर एकप ष्ट्पी एकसमात्रिा 

एकग णि एकप्रकली एकनसराल 

एकग नणि एकप्रकेसली एक सूत्र 

 



 अनुक्रमणिका 

 
एकस्िनरि एनपएसी ओष्ठक 

एकस्िरी एपेटॅली ओष्ठविं 

एकस्थ एबेिेसी ओष्ठाकृनि 

एकत्व एन्म्ब्रयोफायटा ओष्ठी 

एकस्थािक प्ररूप एरंड ओसाडी 

एकन्स्थि एरंड क ल औ 

एकत्व एनरओकॉलेसी औदर 

एकस्त्रोिोद्भव एनरकेसी औद ंबर 

एकागंी एनलओप्लास्ट औद ंबनरक 

एकािंरण एलेग्िेसी औषध 

एकािंनरि ऐ औषध निमाणशास्त्र 

एकाआड एक ऐंनद्रय औषध निर्ममिी 

एकाकी ऐझोएसीं औषनध नवज्ञाि 

एकाकी सानंधक ऐि औषनध कोश 

एकाकृनि ऐसर औषनध नक्रयानवज्ञाि 

एकानदप्रकाष्ठी ओ औषनध स्वरूप 

एकावृि (एकपनरदली) उपवगस ओक (बाि) क 

एकाक्ष ओकक ल कंकणाकृनि 

एकेरी फूल ओि कंकनिक 

एकोटाइप ओडोन्व्हनसयि पीनरयड (कल्प) कंकनिकाकृनि 

एकोटोि ओनलएसी कंग णी (कागंोणी) 

एकोद्भव ओवा, पािािा कंगोरेदार 

एकोन्नि ओषनध कंगोरा 

एनक्वसीटम ओषनध गं्रथ कंिट 

एनक्वसीटीिी ओषनध गं्रथकिा कंिट क ल 

एनक्वसीटेनलझ ओषनध स्िर कंि क 

एनक्वसीटेसी ओषधीय कंटक 

एक्त्स ओषधीय आवरण कंटक य क्त्त्त 

एटीपी ओषधीय उपवगस कंटकाग्र 

एन् ओष्ठ कंटावृि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
कंटनकि कठक कप्पा 

कंटविे कठक कोनशका कमल क ल 

कंठ कट्टफल क ल कमल 

कंडूत्पादक कडा करंि 

कंद कडी करंडक क ल 

कंदक कड सिि करंडक वगस 

कंद कल्प कडू करंडकीय मृदा 

कंद कवक कडे करंड फल 

कंदकवक गण कण करंबळ क ल 

कंदकेश कण कें द्र करंबळ गण 

कंदधर कणगर करपा 

कंदधारी कण प्राकल करवटंी 

कंदपस—लश ि–गंधी कणमय करविी 

कंनदका कणय क्त्त्त करवीर क ल 

कंपिक्षम कणा ककस टी (काकडी) क ल 

कंपिाि क ं ििी कणाधाि ककस टी फल 

कंपिाि विसि कणाधाि कणस 

कंपशील कनणश कणस प्रिल 

कंपॉनझटी कनणशक कर्मणका 

कक द कनणशाभ कर्मणकाभ 

कक द य क्त्त्त कदंब क ल किसिी रूप 

कच्चा (अपूणस) क िाि कदली क ल किा 

कच्छ पादप कदली गण कदसमिीर विस्पनि 

कच्छ समवास कदली रूप कदसळ क ल 

कज्जलाभ कदापणीं वृक्ष कपूसर 

कटक कन्याकेश वृक्ष गण कषसकण 

कटक िाली कपबशी विस्पिी कषसकें द्र 

कटक य क्त्त्त कपानलका कषसण—मूळ 

कटनकि कपाली कषसण सूत्र 

कनटबंध कपालीधारक कलकण  
 



 अनुक्रमणिका 

 
कलम कवकनवज्ञाि कॅक्त्टेसी 

कलम फादंी कवकार्मि कॅि नरिेसी 

कलम सकंरि कवकीय कॅटॅलेि 

कलश कवकोिक कॅिडा बाल्सम 

कलशपणी कवकोनि कॅिा 

कलश (घट)—गण कवि कॅिानबिेसी 

कलाशाकृनि कविी कॅिेसी 

कसलगड कविी फळ कॅपॅनरडेसी 

कनलका कविी शवैाक कॅपॅरेसी 

कनलकारििा कवठी िाफा कॅफीि 

कनलल कवडी कॅनरओफायलेसी 

कनललवृनत्त कशानभका कॅनरकेसी 

कनललाभ कशानभका य क्त्त्त कॅरोटीि 

कल्क कशानभका रुप कॅनलनसिी 

कवडंळ कनसली कॅनलनसफेरी 

कवक कस्ि री गधंी कॅनलि 

कवकिन्य कस्ि री भेंडी कॅलोि 

कवकिाल कळी कॅस्परीसबदू (पट्टा) 

कवकिाल पट्ट कक्ष काऊटछूक 

कवकिाल स्िर कक्षिलीय कागंणी 

कवकिालाभ कक्षस्थ कागंोणी 

कवकिालीय कक्षा काडं 

कवकिंि  कक्षाबाह्य काडं शारीनरका (शवैल) वगस 

कवकिज्ज्ञ कक्षास्थ कादंल क ल 

कवकिूलीर कक्षीय कादंल—संघाि 

कवकद्रव्य कँकर कादंळ 

कवकिाशक कँपॅन्य लेलीझ काकड 

कवकबाधा कँपॅन्य लेसी काकड सशगी 

कवकवासी कँनब्रयि कल्प कािपट्टी 

कवकनवज्ञ कँनब्रयि पूवस कल्प कािपट्टीवासी 
 



 अनुक्रमणिका 

 
कािपट्टीस्थ कारगोळ काष्ठीय उपवगस 

कािळी (रोग) कारगोळ क ल काष्ठीर 

काट छेद कारळा काष्ठोिक 

काटा कारा—प ष्ट्प काळा क डा 

काटेमाठ कारा यतं्रणा काळा िाफा 

काटेसरगणी कारेसी काळा माका 

काटेरी कार्मिल कॉनटलेडॉि 

काटेरी वि कापास क ल कॉन्व्हॉल्व्ह्य लेसी 

काणी काबसि सात्मीकरण कॉनिफेरी 

काि काबसि न्स्थरीकरण कॉनिफेरेलीझ 

कािवला काबसिी कॉफी 

काप काबोहायड्रेट कॉफी उपक ल 

कापसािा धागा कायस कॉमेनलिेसी 

कापूर कायस द्रव्य कॉम्बे्रटेसी 

कामलिा कालबाह्य कॉडाइटेलीझ 

कानमिी कालवणी कॉन्ल्िसाइि 

काय कानलकण कॉसमॉस 

कायक काशीफळ सककेधर 

कायक विस्पनि नवभाग काष्ठ सकि केसर धर 

कायकाभ काष्ठ नकरण सकि केसराक्ष 

कायकोनशका काष्ठ ििक सकि केसनरि 

कायनटि काष्ठ िीवाश्य सकि िलोद्गामी 

कायफळ काष्ठपादप सकिदल 

कायम मर काष्ठनप्रय सकिदल य क्त्त्त 

कानयक काष्ठमय सकिधर 

कानयक पेशी काष्ठवणस सकिपट 

कारंि वृक्ष काष्ठवासी सकिप ष्ट्प 

कारंड पादप क ल काष्ठसूत्र सकिमंडल 

कारंदा काष्ठाश्म सकिय क्त्त्त 

कारक काष्ठीभवि सकिल 

 



 अनुक्रमणिका 

 
सकिल्क कीलाकार क थमृदा 

सकिवृिं कीलाकृनि क म द 

सकिशकं  क ं िल (क िला) क ल क म र 

सकिी क ं िारूप क रण 

नकन्क्त्सया क ं टि क रासिा 

नकण क ं नठि क ल 

नकणक क ं नठि प ष्ट्पबधं क सळी गवि 

नकणमय क ं डल क हर 

नकणानंकि क ं डनलि क ळीथ 

नकण्व क ं िसम कूि 

नकण्वद्रव्य क ं िाभ कूटिार 

नकण्व म क लि क ं िीप ष्ट्प कूटशूक 

नकिार क ं द कूिसक कवक 

नकिार क ल क ं दा कूिाभ 

नकण्वावस्था क ं भ कूिाय क्त्त्त 

नकमािील क ं भा कृत्तक 

नकरण क ं भाकार कृनत्रम िंि  

नकरण प ष्ट्पक क ं भाकृनि कृनत्रम निवड 

नकरमाणी ओवा क ं भासिी कृत्स्िफल 

नकरनमिी क ं भीरुप कृत्स्िाभ फल 

नकराइि क ल क कर्मबटेसी कृनमरूप 

नकराइि गण क िला कृनषयोग्य 

नकल्ली क िकट पदाथस कृष्ट्णकमळ 

नकल्ली फळ क िाि कृष्ट्णकमळ क ल 

कीटक परागण क िाि मृदा कृष्ट्णरंिक 

कीटक परानगि क िाि विस्पनि कृष्ट्णवणी 

कीटकभक्षक विस्पनि क ड्म कें द्रक 

कीडिाशक क ड्मल कें द्रक रस 

कील क डा कें द्रकाम्ल 

कीलक क डी कें द्रकाय 

 



 अनुक्रमणिका 

 
कें द्रकानष्ठक केशीय मजृ्जल कोिय क्त्त्त 

कें द्रनकि केसर कोिॅरेसी 

कें द्रकी नबम्ब केसर सकिधर कोिाडा (कोंदण) 

कें द्रगामी केसर िंि  कोिीय 

कें द्रस्थ केसर दल कोबी 

कें नद्रका केसर धर कोय 

कें द्रीय केसर िनलका कोयफळ 

कें द्रीय नििी केसर प ष्ट्प कोयिेल 

कें द्रोत्सारी केसर मंडल कोरक 

केटोि केसर शकूं कोरक रििा 

केिकी क ल केसर हीि कोरक शल्क 

केिोझोइक ईरा केसरी कोरी िमीि 

केरस णी रोग केसरीकरण कोरीपेटॅली 

केवडा केसरी क ल कोलाटंी िण 

केवडा रोग केसरी भवि कोश 

केश केसल कोशकल्प 

केशपणी केसलहीि कोशय क्त्त्त 

केशय क्त्त्त केसलाभ कोशविं 

केशवानहिी केसली कोनशकागंक 

केशशलाका केसली िलिवलि कोनशका 

केशहीि केसाळ कोनशका अंिराय 

केशर केसाळपणा कोनशका आि वनंशकी 

केशर क ल केसीि कोनशका कोष्ठ 

केशाकृनि कोंब कोनशका ििि 

केशाभ कोंबळ कोनशका ििि नवज्ञाि 

केशाल  कोंबळ गण कोनशका िट 

केशाल त्व कोकम क ल कोनशका द्रव्य 

केनशका कोटर कोनशका निर्ममिी 

केनशका मागस कोटर पणस कोनशका पायसिा 

केशीय कोटी कोनशका बाह्य 

 



 अनुक्रमणिका 

 
कोनशका नभनत्तका क्रनमप ंि खंनडि 

कोनशका य नि क्रनम (बीि ककोश) प ंि खंनडि भेद 

कोनशकारस क्रनमप ंिी खंनडि रंभ 

कोनशका रसायि शास्त्र कॅ्रस्य लेसी खंडी करण 

कोनशकाधस नक्रयात्मक प्रिानि खंडी भवि 

कोनशकावरण नक्रयात्मक रुक्षिा खट 

कोनशका नवभािि नक्रया प्रविसक खटत्यागी 

कोनशका नवज्ञाि नक्रयानवज्ञाि खटिेषी 

कोनशकािम नक्रयावैज्ञानिक खटिेिी 

कोनशका संगम नक्रयावैज्ञानिक िलद र्मभक्ष खटप्रसपड 

कोनशका संभवि नक्रयावैज्ञानिक िानि खटनप्रय 

कोनशका संयोग नक्रयावैज्ञानिक वाण खटवणी 

कोनशका समूह नक्रयाशील खनटका प ंि 

कोनशका नसद्धािं नक्रयाशील पनरवहि खटी 

कोष्ठ क्र नसफेरी खडशरे क ल 

कोष्ठावस्था कू्रसाकार (िात्यसम) खडशरेणी 

कोनष्ठि के्रटेनशयस काल खडू 

कोनष्ठि मज्जा क्त्लथि खड्गाकृनि 

क्त्य प्य नलफेरी क्त्लीिोस्टॅट खि 

क्त्यूनटकल क्त्लीब प ष्ट्प खिावणी 

क्त्यूनटि क्त्ल नसएसी खनदर 

क्त्यूनटिीभवि क्त्लोम खमीर 

क्रम नक्विीि खरबरीि 

क्रमक क्वाटिसरी पीनरयड (कल्प) खबंर 

क्रमकी एकक ख खबंर फली 

क्रमकी संहनि खंड खवड्या 

क्रमनवकास खंडक खवला 

क्रमाकं खंडि खवलेदार 

क्रमागि खंड य क्त्त्त खाि 

क्रनमकिा खंनडका खािक इली 
 



 अनुक्रमणिका 

 
खािण गंनडका गनिशीलिा 

खािरे गंनडकाभ गदा 

खाि गंनडकारूप गदा कवक 

खािपटल गंि क गदा कवक वगस 

खािके्षत्र गंि क ििि गदाकोनशका 

खािानंकि गंि क द्रव्य गदाकृनि 

खािानंकि वानहिी गंि कधर गदाफल 

खाद्य गंि कधारी गदाबीि क 

खाद्य पराग गंि कधारीय स क लायि गदाशवैाक 

खाद्य सपनडका गंि कप्रकल गमि 

खारी दलदल गंि कप्राकल गिस 

ख ंट गंि कमीलि गिस पटल 

ख ंटी कलम गंि कल गिस के्षत्र 

ख िे गंि कश द्धी गर्मिका 

ख रटलेले गंि कसयंोग गर्मिका बीि क 

ख रटी झाडी गंि काशय गदस 

ख रटे एकप टक गंि काशय गदसवणस पणीं 

खैर िाफा अिेकप टक गंि काशय गदस बीि की 

खैरा गंि की सूत्रसंख्या गदस बीिी 

खोटे गंि बीि क गभस 

खोड गंि बीि क कवक गभसकोश 

खोड हीि गंधवले क ल गभसत्व 

खोबण गिकणी गभसपाि 

खोबणीदार गिनपप्पली गभसपादप नवभाग 

ग गट गभसपोष 

गंगोत्री गनटफेरी गभसपोष य क्त्त्त 

गंिवणी गण गभसपोषहीि 

गंिा क ल गण वािक प्रत्यय गभसनवकास 

गंड गनि गभसनवज्ञाि 

गंड य क्त्त्त गनिि ऊिा गभांक र 

 



 अनुक्रमणिका 

 
गभाक्ष ग च्छप्ररोह ग रुत्वाि विसि 

गलोल— यंत्रणा ग च्छल ग रुत्वाि विसिी 

गविाळ प्रदेश ग च्छाकृनि ग रुत्वीय अि िलि 

गविे ग न्च्छका ग रुत्वीय िल 

गळणे ग ठळी ग रुपणसत्व 

गरॅीग ग डघा ग रुपणी 

गलॅॅन्क्त्टि ग डूिी क ल ग रु पादप 

गलॅॅक्त्टोि ग ण ग रु पादप प्लवक 

गनॅलक अम्ल ग णघटक ग रु प ं बीि क 

गलॅोटॅनिि ग णघटकािें स्वािंत्र्य ग रुप्रकल 

गसॅ्टरोमायसेटीि ग णियसंकर ग रुबीिी 

गािंा ग णत्रयसकंर ग रुबीि क 

गाठ ग णसूत्र ग रुबीि क कोश 

गाठदार ग णािें स्विंत्र व्यवस्थापि ग रुबीि क कोनशक 

गाठाळ ग णात्मक ग रुबीि क ििक कोनशका 

गाभा ग णात्मक भेद ग रुबीि क पणस 

गारवले ग रिरण ग रुबीि क फल 

गॉल्गी बॉडी ग रु ग रुमूली 

गॉल्गी प िंक ग रुकठक ग रुनवबीि क 

गॉल्टििे नियम ग रुकवक ग लखेरा 

सगको ग रुकोष्ठ ग लगा—संघाि 

सगकोएलीझ ग रुगंि क ग लाब क ल 

नगनरिल पादप ग रुगंि कधारी ग लाबगण 

नगनरिलस्थ विस्पनि ग रुिर बीि क ग लाबवणी 

ग ंनगकारी ग रुत्व बोध ग लाबनवज्ञाि 

ग ंि ग रुत्व संवदेि ग लाबसंघाि 

ग ंठि ग रुत्व संवदेी ग लाबाकृनि 

ग ंडी ग रुत्वागम ग लाबी 

ग ग्ग ळ क ल ग रुत्वाि क ं िि ग नलका 

ग च्छ ग रुत्वाि िलि ग ल च्छ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
ग ल्म गोलाण  ग्रीष्ट्मनिद्रा 

ग ल्मप ष्ट्प गोलाभ ग्रीष्ट्मबीि क 

ग हारुध गोलाश्म पादप ग्रीष्ट्मबीि क प िं 

ग नहका गोसावी रोग ग्रीष्ट्माि कूल 

ग ळग ळीि गोळी ग्लायकोिेि 

ग ळवले गोक्ष र (गोखरू) क ल ग्लायडीि 

ग ळ ंब गौण ग्लॉब्यलू 

गूढ गं्रनथ ग्लॉब्यनूलि 

गूढ कनलकोद्  नभद गं्रनथका ग्ल टेि 

गूढ पादप गं्रनथदंि र ग्ल नमफ्लोरी 

गूढ य निक गं्रनथधारक ग्लूकोि 

गेरवा गं्रनथय क्त्त्त ग्लूकोसाइड 

गेळा गं्रनथल ग्वािीि 

गेळ्यािी विस्पनि गं्रनथ सदृश घ 

गैनरक गं्रनथ क्षोड घंटा कृनि 

गोंड्यािी िास्वदं ग्रहणशील घंटा पात्र 

गोंद ग्रहणशीलिा घंटाप ष्ट्प क ल 

गोंद रोग ग्रहणक्षम घंटाप ष्ट्प गण 

गोत्र गॅ्रिॅटेसी घट 

गोफण—फळे गॅ्रिा घटपणी 

गोफण यंत्रणा गॅ्रनमिेलीझ घटपणी क ल 

गोल ग च्छ गॅ्रनमिेसी (गॅ्रनमिी) घटक 

गोल ग न्च्छि ग्राहक घटक नविंिक 

गोलदंिी ग्राहकिा घटाकार 

गोलदार वृक्ष ग्राही घटाकृनि 

गोलवधस ग्राहीकाय घि 

गोलवधस य क्त्त्त ग्रीवा घिकंद 

गोलशकं  ग्रीवाकोनशका घिकंनदका 

गोलाकार ग्रीवामागस कोनशका घि कविी मृद फळ 

गोलाग्र ग्रीष्ट्म काष्ठ घिकें द्र 

 



 अनुक्रमणिका 

 
घिकोनशका िक्राकृनि िि ष्ट्कोणी 

घििा िक्रीय िि ष्ट्कोिी 

घिपणी िि ः िि िय 

घिप ष्ट्क िि ःसकिदली िि ियावस्था 

घिसूत्रावस्था िि ःखंडि िि ष्ट्पनरदली 

घिीभवि िि ःखंडी िि ष्ट्पणी 

घिीभिू िि ःशाखाक्रम िि ष्ट्प टक 

घािक िि ःशाखी िि ष्ट्प्रकली 

घायपाि क ल िि ःसंय िी िपटा 

घायपाि गण िि ःसंयोिी िपेटाकृनि 

घायमारी क ल िि ःसूत्र िमकदार 

घोगर िि रोन्नि िमसाकृनि 

घोटवले िि र्– ियापिय 

घोसफळ िि र्ग नणि ियापियी 

घोळ िि र्ग नणित्व ियापियोत्पाद 

च िि र्घटक िर– 

िंिल िि थस– िरगंि क 

िंिलवणी िि थसक िरबीि क 

िंिनलि भेद िि थसकल्प िरकोश 

िंि क िि थसबीि क िरम 

िंि ू िि थसबीि कधारी िरम प्रभावी 

िंदि क ल िि र् िरम सम दाय 

िंदेरी िि दसली िरमावस्था 

िंद्राि विसि िि ध्र सवी िक स  िरस 

िंपक क ल िि बीि ककोश िमसकवक क ल 

िकिकीि िि भागी िमसकीलक 

िकिी िि मंडनलि िमसकीलकी 

िकाकणारे िि िानक्रक िमसपणी (िर्ममलपणी) विश्री 

िक्र िि ष् केसरदली िर्ममल 

िक्रविस क ल िि ष्ट्कोणक िर्ममलपणी 
 



 अनुक्रमणिका 

 
िल– िालिी निल 

िलि िालिी कोनशका निवट 

िलिशील िालिी घटक िीक 

िलिक्षम िालिी िनलका िीड 

िलिक्षमिा िालिी पनट्टका िीर 

िलप्लवक िालिी नबम्ब ि कंदर 

िलबीिाण  िालिी के्षत्र ि क्र (ि का) क ल 

िलय ग्मक िाळण ि ि खडक 

िनलत्र कोनशका िाळण िळी ि िखडी 

िषक निकट ि रस 

िषकछदी निकटा िूनणि 

िषकरूप निकणमािी िूणस 

िषकाकृनि निकाळ िूणसभरूी 

िनषका निकाळ ऊिक िूणाभ 

िनषका क ल निकाळ वानहिी िूर्मणल 

िहा क ल निक्कण छानदि िूणी 

िॅपरल निक्कणपृष्ठी िूणीभवि 

िादं्र निक्कण सबदू िूषक 

िाकवि क ल निक्कण मृदा िेंडूफळ 

िािी निघळणारा िेिक 

िाप निदशसक नििी िेिि 

िापाकृनि नििीय िेििक 

िामखीळ नित्रक क ल िेििी 

िामरकल्प फ लोरा नित्रन्यास िेिा कें द्र 

क ं नठि िामरकल्प फ लोरा नित्रन्यास नवकृनि िेिाघटक 

संय क्त्त्त िामरकल्प फ लोरा नित्र सकंरि िेिािंि  

िामरक ल नििी कंदील िेिापेशी 

िामरगण नििोपोनडएसी िैिि कें द्र 

िामरय क्त्त्त निमटाकार िैिि कोनशका 

िामराभ निरहनरि िैिि िंि  
 



 अनुक्रमणिका 

 
िैिन्यव्यूह छद्मफल नछद्रल स्फ टि 

िोलधारी छद्मय नि नछद्रहीि 

िौकोि छद्मवलय नछद्राभ 

िौधारी छद्मवषाय  नछनद्रल 

छ छद्मापत्यििि नछद्री 

छि छद्माक्ष नछन्न 

छत्र छद्मी नछन्नकाडं 

छत्रक छद्मी अध्यावरण नछन्नाग्र 

छत्रकी छद्मी अक्ष छेद 

छत्रयंत्रणा छद्मी एकदनलनकि छेदप्रिल 

छत्रय क्त्त्त छद्मी निसलगी छेदि 

छत्राकृनि छद्मी निशाखाक्रम छेनदि 

छत्राभ छद्मी प ंित्राण छेनदिाग्र 

छद छद्मी मृदूिक ज 

छदक छद्मोिक िंगल 

छदक मंडल छाट कलम िंि घ्ि 

छदक कपाली छादि िंि  िाशक 

छदि छादि कोनशका िंि नवष 

छदमंडल छादिी िंबीरसम 

छदशल्क छाप िंब ल क ल 

छदहीि छाया पणस िंब ल गण 

छदीभवि छायापादप िनटल 

छद्म छायानप्रय िड 

छद्मकंद छाया विस्पनि िडोत्पनत्तवाद 

छद्मकपाली छायावासी िि कापरानगि 

छद्मगभस छायावासी विस्पनि ििक 

छद्मपट छायी वृक्ष ििक अवयव 

छद्मपटल नछद्र ििक कोनशका 

छद्मपनरदलमंडल नछद्र कवक ििक नपढी 

छद्मपाद नछद्रल ििक विस्पनि 
 



 अनुक्रमणिका 

 
ििकाक्ष िन्मोत्तर िलरंध्र 

ििि– िन्य कोनशका िलरूपिा 

ििि कोनशका िन्यपेशी िल विस्पिी 

ििि नछद्र िन्य रंगसूत्र िल वाय माि 

ििि िंत्र िन्याक्ष िलवासी 

ििि द्रव्य िमाि िलवाहक 

ििि िनलका िमाव िलनवनकरण 

ििि पेशी िल–कवक िल नवच्छेदि 

ििि प्रकल िल कोनशका िलनवरोधी 

ििि प्ररोह िलकृनष िलनवषयक 

ििि नबम्ब िलिर िलशोषी त्विा 

ििि नवज्ञाि िलिीव पात्र िल सिं लि 

ििि वैज्ञानिक िल िीवि िल संवधसि 

िििक्षम िल िीवालय िल सानधि 

िििक्षमिा िलिलस्थ िल स्िर 

िििावस्था िलिलस्थ िीवसमूह िलस्थलवासी 

ििनिक िल िीरस्थ िलस्थलीय 

ििनिक भेद िल िृण िलस्त्रावक 

ििनिक संि िल द र्मभक्ष िलहानि 

ििनिक संदेशवाहक िल िेिी िलक्षमिा 

ििनिक सर्मपल िल धारकिा िलाशं 

ििनिक साकेंनिक वणस िल िेिे गण िलाि क ं ििी 

िििेंनद्रय िल परागण िलाि िलि 

िििोत्तर िल परानगि िलाि िलिी 

िि क िलपणस िलाि रूपिा 

िि कमात्रा िल प्रदूषण िलाि विसि 

िि कनवधा िल प्रसपड िलाि विसिी 

िि क नवभेदि िल नप्रय िलापघटि 

िि कोत्पनरविसि िल फल ििक िलाभाव 

िन्मिाि िल बहार िलीय 

 



 अनुक्रमणिका 

 
िलीय क्रमक िालाकार िीवप्रनक्रया 

िलोिक िालाश्म िीव भौनिकी 

िलोनद्भद िाळीदार िीवमापक 

िलोढ मरुस्थल िाळीदार नसरानवन्यास िीव रसायिशास्त्र 

िॅन्स्मि िाळे िीवरूप 

िाभंळा निबनरनलन्स िीवनवज्ञाि 

िाभंळा रंग निभली कलम िीववैज्ञानिक 

िाभंळे निरॅनिएलीझ िीवशास्त्र 

िानि निरॅनिएसी िीवशास्त्रज्ञ 

िानि ग णिाम निम्िोस्पमी िीवशास्त्रीय 

िानिफल क ल निव्हाकृनि िीवशास्त्रीय नियतं्रण 

िानिवािक िाव निन्व्हका िीवसंहनि 

िानिनवकास निन्व्हका कृनि िीवसानं्ख्यकी 

िानिनवनशि निन्व्हका प ष्ट्पी िीवसाित्य 

िानिनवनशि ग ण निन्व्हकाविं िीवि 

िानिवृत्त निन्व्हकाविं गट िीविकाल 

िानिसंगनि निन्व्हका संम ख िीवििक्र 

िानिसाहियस निन्व्हका हीि िीविरीिी 

िािीय निन्व्हकेय िीविवाद 

िात्यसम संम ख िी िीविवृत्त 

िाि  िीि िीविशन्क्त्ि 

िायपत्री िीि उत्पनरविसि िीविसत्त्व 

िायफळ िीणसक िीवाकृनि 

िाल िीणसक भपूादप िीवाण  

िालक िीणसक भपू्रदेश िीवावरण 

िालय क्त्त्त िीणसिा िीवाश्म 

िालरंभ िीव िीवाश्म प्राणी 

िालरूप िीवििि िीवाश्म म द्रा 

िालनसराल िीवदीप्िी िीवाश्म (अश्मीभिू) विस्पिी 

िालनसरी िीवद्रव्य िीवाश्मवृत्त 

 



 अनुक्रमणिका 

 
िीवाश्मशास्त्र िैवशन्क्त्िवाद (नसद्धािं) ट 

िीवोपिीवि िैवसंगनि टंड्रा 

िीवोपिीवी िैवसम दाय टरफल 

िीवोपिीवी कवक िैवाि कूलि टॅनपओका 

ि न्केसी िोडणारा द वा टॅमनॅरकेसी 

ि ग्लँडेसी िोडी टायफेसी 

ि मडा िोड्या टायलीि 

ि रानसक पीनरयड (कल्प) ज्यूट नटक्का रोग 

ि ळे ज्योि (िूट) नटग्लीि 

िंृभोष्ठी ज्योनिष्ट्मिी (कंग णी) क ल नटनलएसी 

िेन्न्शएिेलीझ झ टेंब णी (सिद क) क ल 

िेन्न्शएिेसी झ–रंगसूते्र टेटू क ल 

िेस्िेनरएसी झड टेरीडोफायटा 

िेल झडप टेनरडोस्पमी 

िेली झँथो नफल टेरोन्प्सडा नवभाग 

िेलीकवक गण झँथो ऱ्हॅन्म्िि टोक 

िेलीफंिाय झाऊ क ल टोकदार 

िैव झाकण टोपण 

िैव आमापि झाकणी टोपण कोनशका 

िैव उत्क्रानंि झाडी टोपी 

िैवकाल गणक झायगोटीि टोपोटाइप 

िैवक्रमनवकास झायगोफायलेसी टोमेि 

िैवगोल झायगोमायसेटीि रॅगकँॅथ (गोंद) 

िैवघटक सझनिबरेसी रॅनकओफायटा 

िैवघड्याळ झ डूप रायानसक पीनरयड (कल्प) 

िैविरमावस्था झ बका ठ 

िैवनियंत्रण झ बकेदार ठसा 

िैवपट्ट झेंडू नठकाण 

िैव वणसपट झेनिया नठपका 

िैवशन्क्त्ि  नठपकेदार 

 



 अनुक्रमणिका 

 
ड िंि – िण 

डहाळी िंि कायक िि – 

डायलेनिएलीझ िंि िटा िि कल 

डायलेनिएसी िंि िालक िि कोनशका 

डायाटोमेसी िंि भ री िि च्छद 

डायास्टेि िंि मय िि पणी 

डायॉस्कोनरएसी िंि मय अश्मगभी फल िि बीि क कोनशक 

डार्मवििी उपपनत्त िंि  मूलसंस्था िि बीि क कोशी उपवगस 

डार्मविवाद िंि य क्त्त्त िि बीि क कोशी िेिे 

डावी (वले) िंि वत् िि रोम 

डाव े िंि नवलगि िि रोमी 

डासळब िंि सम िि शल्क 

डासळबी िंत्र िि शल्की 

सडक िंनत्रका कें द्र िि सूत्र 

सडक्त्या रोग िंनत्रका िंि  िि  सूत्रावस्था 

सडभकीय िंनत्रका व्यूह (िंत्र) िन्यिा 

सडभी िंद्रावस्था िपनकरी 

नडपे्टरोकापेसी िंबाखूरंगी िबाशीर 

नडप्लोटीि िगारी िमाल क ल 

डीएिए िट (नभनत्त, नभनत्तका) निर्ममिी िमो नवकृि 

डेरा िट लग्ि िमो नवकृनि 

डेव्होनियि पीनरयड िटविी वि िरंगक 

डेव्होिी कल्प िटसमीप प्लवक िरंगणारे 

ड्य टेरोमायसेटीि िटीय िरंनगि 

(ड्य टेरोमायसेटी) िडाग िीवनवज्ञाि िरंनगि पृष्ठी 

ढ िडाग िैव िरंड 

ढालाकृनि िडाग पादप िरंड पादप 

ि िडागवासी िरंड योििा 

िंि  िडाग सम दाय िरणक्षमिा 

िंि कपाश िडागी समावास िरफ यंत्रणा 
 



 अनुक्रमणिका 

 
िरवड िापनप्रय नियसङ्म ख 

िक स  िापमारी निल क ल 

िक स  िंि  िापमारी क ल निल प ष्ट्पी 

िक स य ि िापाि क ं िि िीळ 

िक स रूप िापाि क ं ििी िीक्ष्णाग्र 

िक स सूत्र िापाि िलि ि ंबाकृनि 

िषसण िापाि िलिी ि िारीसारखे 

िषसणमापक िापाि विसिी ि रळक 

िल िानपका ि रा 

िलबद्ध िाम्रवणी ि रेदार 

िलय नि िारकाकृनि ि रेबाि 

िललग्ि िारकाकृनि रंभ ि लसी क ल 

िलवधी िारकावस्था ि ष 

िलस्थ िाराकृनि ि षक 

िलीय िालक ल ि षसम 

िलीय कोनशका िालक ल (िाड) गण ि षाभ 

िलोद भव िालक ल गृह ि सासारखे 

िल्प नवभज्या िानलमखािा ि ळई 

िल्पोिक िाल  िूलाच्छानदि 

िल्पोिक िंत्र सिद क क ल िूलीय 

िळ सिद क गण िूलीर 

िानंत्रक निक्त्त्त िूस 

िानंत्रक संज्ञा निमरू िृण क ल 

िाबंेरा निय्यम िृणगण 

िाबंेरा गण निरपे िृणधान्य 

िाग निरंगी िृणनप्रय 

िाठर निरिर िृणभनूम 

िाड निरिरवर्मधिी (वधी) िृणवासी 

िाण निरोधाि िृणनवज्ञाि 

िाणा नियसक् िृणसंघाि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
िृणस्िर नत्रकोिी नत्रय िी 

िृणके्षत्र नत्रखंडी नत्ररूप 

िृिीय नत्रग ण नपच्छाकृनि नत्ररूपत्व 

िृिीयक नत्रग नणि नत्रवषाय  

िृिीयकल्प नत्रग ण्य नत्रशकली 

िेरडा (िेरणा) क ल नत्रघटक नत्रशाखाक्रम 

िेरडा गण नत्रिनक्रक नत्रशाखी 

िेल नत्रज्या नत्रशीषसक 

िैल नत्रदंिी नत्रसंघ 

िैलकण  नत्रदली नत्रसंघ गण 

िैलकाय नत्रदली सयं क्त्त्त नत्रसयंोग 

िैलिनलका नत्रधारी नत्रसमसूत्री 

िैलनिमज्जि सभग नत्रपद वल्लरी नत्रनसराल 

िैलसबद  नत्रपणी नत्रसूत्र 

िोमराकृनि नत्रपानं्क्त्िक नत्रस्िबक 

िोरण नत्रपाश्वस नत्रस्िरी 

िौकीर कण  नत्रपार्मश्वक स्िर त्र्यंगी 

िौकीरमय नत्रप टक त्वगं्रध 

त्यक्त्त्त कोनशका नत्रप टनकि त्वगं्रध मापक 

त्यक्त्त्तिाम नत्रप ष्ट्पी त्वगं्रध्रीय बाष्ट्पोच्वास 

त्रय नत्रप्रदली त्विा 

नत्र– नत्रफलाशं त्विाििक 

नत्रक नत्रबीिक त्वग न्त्थि 

नत्रकटक नत्रबीिी त्वरक 

नत्रक सयंोग नत्रभक्त्त्त त्वक्षा 

नत्रसकि नत्रभक्त्त्तसलगी त्वक्षाकर 

नत्रसकिली नत्रभागी त्वक्षाकोनशका 

नत्रसकिल्की नत्रभािि त्वक्षानिर्ममिी 

नत्रकूट नत्रमंडनलि त्वक्षाभवि 

नत्रकेसरदली नत्रनमिी सूक्ष्मदशी त्वक्षासंभवि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
र् दलय क्त्त्त दीघसदेही विस्पनि 

थर दललेश दीघसियी 

थलथली दलवलि दीघसिानलकाभ 

थायमेनलएसी दनलका दीघस प –ंिंि विं 

थायानमि दवणा दीघस प ष्ट्पी 

थाळी दसरी दीघस प्ररोह 

थीएसी दनक्षणाविस दीघस रोमी 

थीि दनक्षणाविी वले दीघस वृत्ताकृनि 

थ लथ लीि दाडंा दीघस शाखी 

थेंब दानडमक दीघस स्थायी 

थेलेफोरेसी दानडम क ल दीघीकरण 

द दानडम सम दीघोिक 

दंड दािेरी दीघोष्ट्णिानप्रय 

दंडगोल दात्रवल्लरी द – 

दंडगोलाकृनि दात्राकृनि द ग्ध प्रनथि 

दंडाण  दाब द ग्ध शकस रा 

दंिसम दाबकलम प्रनक्रया द धवले 

दंि र दारुहळद द धळ 

दंशक दास्य द धारी 

दग्ध काष्ठवासी दाहक द प्पट 

दग्धपणस सदडा द मट 

दग्धभवूासी नदििर द य्यम 

दद्र  नदिन्स्थिी द य्यम प्रकल 

दधीि नदिावनध द य्यम मूळ 

दमक दीघस– द य्यम बीि क 

दमि दीघससकिली द य्यम वृिं 

दशसिा दीघसकेशी द य्यम वृिंक 

दल दीघसकेसरी द रंगी 

दलक दीघसकोनशका द गंनधि 

दलदल दीघस नदिपादप द गंधी 
 



 अनुक्रमणिका 

 
द बसलपादप दोडका निग नणि गंि क 

द वा दोलि निग नणिावस्था 

द हेरी दोनलि निग ण्य 

द हेरी संकर द्राव निगोलाण  

दूधभोपळा द्रावक निघटक 

दूरस्थ द्रावकिा नििनक्रक 

दूरस्थ य नि द्रावण नििारकावस्था 

दृढ द्राव्य निदनलनकि 

दृढकोनशका द्राक्षवले निदनलनकि गर्भ 

दृढिाल द्राक्षवले शकस रा निदनलनकि विस्पनि वगस 

दृढधर द्राक्षा क ल निदली 

दृढप ष्ट्क द्राक्षोपिीवी निधारी 

दृढपेशी िय निध्र वी 

दृढबंध िार निध्र वी ल ं ठ 

दृढरोमी नि– निपनं्क्त्िक 

दृढसूत्र निकंटकाग्र निपद 

दृढोिक निकंटनकि निपद क ं नठि शाखाबधं 

दृनिपणस निसकि निपद िामकरण 

दृनिपणस क ल निकेसरी निपदिाम पद्धनि 

दृनिसम निकेसली निपवल्लरी 

दृश्यरूप निकोष्ठी निपशाखाक्रम 

दृनिगोिर निखंडि निपनरकाष्ठी 

देठ निखंनडि निपणसलेश 

देवळी निखंडी निपणी 

देशी निग ण निपाश्वस 

दैनिक निग ण नत्रदली निपाश्वस पणस 

दैनिक (नदवा) निद्रावलि निग ण दंि र निपाश्वस प ष्ट्प 

दैनिक वधसिभेद निग ण नपच्छाकृनि निपाश्वस म द्रा 

दैनहक कवकिाशक निग णि निपाश्वस समात्र 

दैनहक कीटक िाशक निग नणि निपाश्वस समात्रिा 
 



 अनुक्रमणिका 

 
निपाली निशाख द्व्यावृि बोंड 

निप टक निशाख वल्लरी द्व्योन्नि 

निप टनकि निशाखा क्रम द्व्योपणी 

निप ष्ट्पी निशाखी द्व्योष्ठक 

निप्रकल निश्रेणीबद्ध द्व्योष्ठक नववृि 

निप्रकेसली निसंकर द्व्योष्ठक संवृि 

निप्रदंि र निसंकरि द्व्योष्ठी 

निप्रसपडी निसंकरि ग णोत्तर ध 

निफलि निसंकरण धतं्रग 

निबीिकी निसंघ धि 

निबीिपत्री निसंलग्ि धिअि विसि (धिाि विसि) 

निबीि क कोनशक निसूत्र धिग रुत्वाि विसिी 

निबीि की निसूत्र रंभ धििलाि विसि 

निभिंि निसूत्रावस्था धििापाि िलि 

निभक्त्त्त निसूत्री धिप्रकाशाि िलिी 

निभागी निस्थूलदंि र धिप्रकाशाि विसिी 

निभािि नििीयक धिप्रनिनक्रया 

निनभन्न नििीयक ऊिक धिवाण 

निमंडनलि नििीयक ऊिककर धन्वाकृनि 

निय िी रंगसूते्र नििीयक निकाष्ठ नकरण धरण 

निरूप नििीयक पनरकाष्ठ धरणदृढोिक 

निरूपिा नििीयक प्रकाष्ठ धागा 

निसलगी नििीयक मध्यत्विा धागापीक 

निसंकरि नििीयक नवभज्या धािकी क ल 

निवणी नििीयक वृनद्ध धाि 

निविसकेसरावस्था नििीयक संकरि धािी 

निविसकेसरी नििीयक समावास धािीकवक वगस 

निवषाय  िैिीं धािीििक िंि  

निनवध िैिीं नवभािि धािीफल 

निवृदंक द्व्यावृि धािीबीि क 

 



 अनुक्रमणिका 

 
धािीयोिी ध्विकरूप ित्र 

धािीशवैाक ध्विकीय ित्रनप्रय 

धायटी न ित्रन्स्थरण 

धायटी क ल िक्त्त्तप ष्ट्पी ित्रन्स्थरीकरण 

धारणशीलिा िक्त्त्तप ष्ट्पी नवकासी िदी िटीय 

धारा िखिदं्राकृनि िदी िीरस्थ 

धाराि विसि िखर िदीपादप 

धाराि विसिी िखरय क्त्त्त िदीय 

धारानभद र िखराकृनि िम िा 

धारासमीप िखरी िम्य 

धारास्पशी िग्ि िम्यिा 

धारान्स्थि िग्िकोनशका िर– 

धावडा िग्ििाम िरगंि क 

धाविे खोड िग्िपादप क ल िरगंि कधारी 

ध मारा िग्िपादप गण िरग नलका 

ध रकट िग्िपादप वगस िरप ष्ट्प 

धूप िग्िप ष्ट्प िरपेशी 

धूपपात्र यंत्रणा िग्िफली िनलका 

धूमकल्प िग्िबीि िनलका कोनशका 

धूम्रवणी िग्िस्िंभी िनलकाकृनि 

धूसर िग्िक्षोड िनलकाप ष्ट्पी 

धोंडफ ले िग्िीभवि िनलकाप ष्ट्पी गण 

धोिरा (धोत्रा) क ल िि िनलकापेशी 

ध्र व ििकनणश िनलकाप्रकल 

ध्र वत्व ििकनणश गण िनलकारंभ 

ध्र वीय ििकनणशाभ िनलकासम 

ध्र वीय आवरण ििरोमश िनलकाक्ष 

ध्र वीय कें द्रक िनिनियंत्रक िव– 

ध्र वीय प्रकल ििोन्नि िविाि 

ध्विक ििोन्नि पृष्ठी िविीवििि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
िविीव महाकल्प िारळ नििाल य निक पादप 

िव–डार्मविवाद िानलकाकृनि नििाली 

िवप्ररूप िानलका कोनशका निपेटम 

िवलामाकस वाद िाली निमग्ि 

िवागि िाली कोनशका निमनज्जि 

िवीि िाली य क्त्त्त निम ळिे 

िवोिक िावळी निम्ि 

िवोदय िाशोद्भिू निम्िकोरक पादप 

िवोद्गि प्रकल िाळ निम्िपादप 

िवोद्गम सिब क ल निम्िमध्य 

िळीसारखे सिबारा निम्िरोह 

िॅफॅनलयम इंनडकम् निकट परागण निम्िस्िर 

िागं्या शरे निकटन्स्थिी निम्िस्िर विश्री 

िादं्र क निकस निम्िाग्र 

िागफणा क ल निकाष्ठ निम्िाग्र प ष्ट्पबंध 

िागमोडी निकाष्ठ नकरण निन्म्फएसी 

िागरमोथा निकाष्ठावरण नियनंत्रि प्रयोग 

िागेट्टा निकाष्ठी नकरण नियि (निधानरि) नवकास 

िाि हयस निकाष्ठीय नियमि 

िापीक निकोटीि नियनमि 

िानभ निक्त्टॅनििेसी निरोधक 

िानभिाि निगर्मिका निरोधि 

िानभय क्त्त्त नििरण निरोधी 

िाम निड्य लॅनरएसी नििंि क 

िामकरण नित्य नििंि कीकरण 

िामपद्धनि निदशसक िािी नििसलीकरण 

िायटा निदेशक नििीव 

िायरोिि न्स्थरीकरण निदेशि निणसय 

िायरीकरण नििाल निणायक िाम 

िारंगक नििाल य नि नििौकीकरण 

 



 अनुक्रमणिका 

 
निधारक निषेिि िेिाभ पादप नवभाग 

निधारण निषेििि िेिे गण 

निधानरि निष्ट्कासयी फल िेिे वगस 

निबनंधि निष्ठा िेिे नवज्ञाि 

निबीि फलोत्पनत्त निष्ठाहीि िानि िेटका 

निमािा निष्ट्पणस िेत्र 

निमायी अवस्था निसगस िेत्रक 

निमायी के्षत्र निसगस वैज्ञानिक िेत्रदशी 

निर्ममिी निस्यंदि िेत्रसबद क 

नियास निस्सारणाग्र िेत्रसभग 

निनलंग निळा िेपिी 

निवशं निळा ग लमोहोर िैकनवध 

निलंनबि निळी नहरवी शवैले िैनमनत्तक 

निलंबी निक्षालि िैश 

निवह िीओटाइप िैश िलिवलि 

निवास–िंत्र िीटम िैसर्मगक 

निवास स्थाि िीटेलीझ िैसर्मगक क ल 

निवास के्षत्र िीडकवक क ल िैसर्मगक गण 

निवशेि िीर ब्राह्मी क ल िैसर्मगक निवड 

निवनेशि िील रंगद्रव्य िैसर्मगक वगीकरण 

निशा–प ष्ट्पी िीलरक्त्त्तद्रव्य िैसर्मगक वगीकरण पद्धनि 

निशाि क ं िि िीललोनहि िौका कार 

निशाि क ं ििी िीलहनरि शवैल नवभाग िौकाकृनि 

निशाि क ं ििी नक्रया िीलहनरि शवैल (वगस) िौकािल 

निशानवकासी िीलहार वले िौकािनलि 

निशान्स्थिी िीलाभ िौकािलीय 

निनशगंध िीलारुण न्य क्त्यलू 

निनिि िीळ न्यूक्त्लीइक 

निनिि वधसि (वृद्धा) िूिि न्यनू्क्त्लओटाइड 

निनििी िेिा न्यूििा 
 



 अनुक्रमणिका 

 
न्यनूिि पिि गं्रनथ पन्हाळी 

न्यनूिि अनिषेकििि पिि प्रसपड पन्हेरीबाग 

न्यनूिि अय ग्मिा पट– पपई क ल 

न्यूिीकरण पटभगं र पपयेसी 

न्यूिीकरण नवभािि पटनभद र पपेि 

न्यूिीकृि पटमय परिाि (परिनिि) अि क्रमण 

न्यूिीकृि फलि पटय क्त्त्त परिीवी पादप 

प पटल पर परागण 

पंक–पादप पटलकवक पर प्रभाव 

पंकनप्रय पटलकवक गण पर फलि 

पंकविस्पनि पटलय क्त्त्त पर फलोत्पनत्त 

पंकवासी पटलरूप परम 

पंकसमावास पटलाभ परय नि 

पंनकल पटली परस्परिा 

पंख पटहीि परस्परव्यापी 

पंखधारी पट्ट पराएटेलीझ 

पंि सकिी पट्टाकृनि पराग 

पंिकेसरी पटे्टदार पराग कण 

पंिकोिी पडदा पराग कोटर 

पंििक्रीय पिंग प ष्ट्प पराग कोश 

पंिदली पिंग रूप परागधारी 

पंिपणी पनिष्ट्ण  परागिि ष्ट्ट्य 

पंिभागी पत्र परागनछद्र (रंध्र) 

पंिराश्यंिर पत्रय क्त्त्त परागण 

पंिनसराल पत्री परागण करणे 

पंिसूत्री पथिटीय परागिनलका 

पंपा पद परागप ंि 

पक्व पदर परागप ष्ट्प 

पक्व काल पद्धनि परागप्रभाव 

पिि कोश पन्हळ परागरंध्र 

 



 अनुक्रमणिका 

 
पराग नवश्लेषण पनरग्राही प्रकार पनररक्षण 

पराग नवज्ञाि पनरघी पनरविसि 

पराग संप ट पनरघीय पनरविसिशील 

पराग ससिि पनर न्च्छन्न पनरविसिशीलिा 

परागनि पनरच्छेदि पनरविसिी विस्पनि 

परागनि उत्पनरविसि पनरि ंड पनरविी 

परागामी पनरि ंडी पनरविी िि क 

परागामी रूपािंरण पनरि ष पनरवत्यसिा 

परागाि क्रमण पनरत्विा पनरवधसि 

पराम ख पनरदल पनरवनलि 

पराम खिा पनरदल मंडल पनरवहि 

पराम खिा कोि पनरदललग्ि पनरवाहक 

पराया पनरधाि पनरनविंिक 

परासरण पनरधाय पनरविेक 

परासरण मापी पनरनिकाष्ठ–के्षत्र पनरविेकी 

पनर– पनरपंन्क्त्ि पनरविेि 

पनरकल पनरपक्वि पनरवनेिि 

पनरकल–िंि  पनरप ष्ट्क पनरवनेिि नवनित्रोिकी 

पनरकल–नवभािि पनरपूणसप ष्ट्प पनरविेी 

पनरकलसंयोग पनरप्रकाष्ठ पनरन्स्थिी 

पनरकलहीि पनरप्रदलीय पनरन्स्थिी नवज्ञाि 

पनरकलाि हरण पनरप्राकल पनरस्यिू 

पनरकाष्ठ पनरबीि क पनरनहि 

पनरकाष्ठ िीप पनरभाषा परुषक क ल 

पनरकाष्ठ सूत्र पनरमंिरी परोपिीवि 

पनरकाष्ठीय मृदूिक पनरमाणात्मक परोपिीनविा 

पनरसकि पनरम ख परोपिीवी 

पनरकेसलीय (केसली) पनरम खी पिसन्यिेिी 

पनरगमि पनररंभ पिसन्यपणस 

पनरगलि पनररंभ सूत्र पिसन्यनप्रय 

 



 अनुक्रमणिका 

 
पिसन्यमापक पणसशल्य पवस 

पणस पणससंबनंधि पवसिलस्थ 

पणसक पणससंबधं पवसिलीय 

पणसकलंक पणससंभार पवसपटल 

पणसकाडं पणससम पवसय क्त्त्त 

पणसनकण पणस सर्मपनलका पवीय 

पणसगलि पणसहीि पलाडं  क ल 

पणसिीवी पणसत्व पलाडं  गण 

पणसिल पणसक्षोड पलाश क ल 

पणसत्यिि पणांक पनलघ 

पणसत्याग –पणांिराल पनलघ कवक 

पणसधारणा –पणागम पनलघ धािीफल 

पणसधारी –पणाग्र पनलघा 

पणसि पणाि पथ पनलि 

पणसपञ्जर पणाभ पल्लव 

पणसपार्मश्वक पणाभिा पल्ला 

पणसपीिक पणाभ शवैाक पल्लव िरंग 

पणसप्रिाि पणाभाव पल्लव पादप 

पणसप्ररोह पणायि पवि मापक 

पणसमध्योनि पणारोनहणी पविमापी 

पणसय क्त्त्त पणावरण पि 

पणसरूप (पणससम) पणाश्म पि िरमावस्था 

पणसशवैाक पणाक्ष पिदंिी 

पणसलेश पर्मणका पि परमावस्था 

पणसवलि पणी पिवक्र 

पणसवासी पणोपनरक पिावस्था 

पणसनवन्यास पपसट क ल पसरट 

पणसनववर पर्ममयि पीनरयड (कल्प) पक्ष 

पणसनवस्फोट पयाप्ि पक्षधारी बीि 

पणसवृिं पयावरण पक्षाकृनि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
पनक्ष पदाकृनि पादपगनिकी पादपी सीमा 

पनक्षपरानगि पादपगृह पादपोद्भव 

पक्ष्मानभका पादपििि पादाभ 

पक्ष्मानभकाहीि पादपिाि पाि 

पँडॅिेसी पादपिाि लेखक पािकळी 

पॅपॅव्हरेसी पादपिािीय पािकळी 

पॅनपनलओिेसी पादपिािीय नवश्लेषण पािगळ 

पॅराटाइप पादपिीवाश्म पािझड 

पॅनलओझोइक ईरा पादपप्लवक पािझडी वि 

पॅनलओसीि पादप भगूोल पािझडी वृक्ष 

पॅनसफ्लोरेसी पादपभगूोलनवज्ञ पािािा ओवा 

पाडं र पादप रस पाप द्रा 

पाडं रवणी पादपरूपाकृनि पामी 

पाढंरा माका पादपरोग शास्त्र पामेलीझ 

पाढंरी सावर पादपनवदू्रप शास्त्र पामेसी 

पाशंी पादप शारीर पायपरीि 

पाकळी पादप संघ पायपरेसी 

पाट पादप संपे्ररक पायनरिोमायसेटीि 

पाटि पादप समभोिी पायस 

पाटलप ष्ट्प क ल पादप समािशास्त्र पारंबी 

पाणकणीस क ल पादप सम दायी नविरण पारगनि 

पाणकणीस–संघाि पादप साम दानयक नविरण पारदशसक 

पाणथळ पादप स्िर पारस्पनरक 

पाणब रशी पादपाकृनि पारस्पयस 

पािे पादपात्यरूप नवज्ञाि पानरिािक 

पाथरी पादपात्यरूपशास्त्र पानरिािक क ल 

पादप पादपाि वनंशकी पानरभानषक संज्ञा 

पादपक पादपावरण पानरन्स्थनिकी 

पादपकोश पादपी पानरन्स्थनिकीय 

पादपकोश किा पादपी संघटिा पानरन्स्थनिकीय िंत्र 

 



 अनुक्रमणिका 

 
पायस पाषाणभेद नपढ्ािें एकािंरण 

पायसिा पाषाणभेद क ल नपत्तपापडा 

पाश्वस पाळीव नपिृरूपी 

पाश्वसिा पॉनलगोिेसी नपिृ–विस्पनि 

पाश्वसदम्ब सपगट नपवळट नपधािक 

पाश्वसदशसि सपगल नपधािी 

पाश्वसदृश्य सपगलद्रव्य नपधािी ििक 

पाश्वसदृश्य न्स्थनि सपगलशवैल द्रव्य नपपीनलका िेिी 

पाश्वसरूप सपगलशवैले (वगस) नपपीनलका परानगि 

पाश्वसशाखाबधं सपिक नपपीनलका नप्रय 

पाश्वसनसराल सपनडका नपपीनलका विस्पनि 

पाश्वाधार सपनडकाभ नपवळट 

पाश्वारोही सपनडकेय नपवळे िदस 

पार्मश्वक सपपळ नपिमय 

पार्मश्वक ग रुत्वाि विसि सपपळी नपष्ठ 

पार्मश्वक नवभज्या नपच्छक नपष्ठ य क्त्त्त 

पार्मश्वक स्फटि नपच्छ कल्प नपळीव 

पार्मश्वक हालिाल नपच्छकी पीएि 

पाश्वीय नपच्छल पीक 

पाश्वोपपणी नपच्छसंदले पीट 

पानल नपच्छनसराल पीनटकाय क्त्त्त 

पानलका नपच्छाकृनि पीठ 

पानलका य क्त्त्त नपन्च्छल पीनठका 

पानलभेदी नपटक पीडकिाशक 

पानलय क्त्त्त नपटकनवज्ञाि पीि 

पानलवत् नपटनकि पीििा 

पानलस्फोटी फळ नपनटका पीिद्रव्य 

पालेवाढ नपनटकाय क्त्त्त पीिप ष्ट्पी 

पािरीकरण नपठूळ पीिनहम 

पानिमात्य नपढी पीिाभ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
पील  क ल प च्छाकार प िवससि 

प –ं प च्छाभ प िवससाहिीकरण 

प –ंकेसर प टक प िर्मवन्यास 

प –ंकेसर मंडल प टकस्फ टि प िवृसनद्ध 

प –ंकोनशका प टकस्फ टिशील प रि 

प –ंगंि क प टनकि प रःसृि 

प –ंगंि कधारी प नटका प रा िीवमहाकल्प 

प –ंिनिि एकग नणि प दीिा प रािीवशास्त्र 

प –ंद्रव्य प िः संयोिि प रापादपशास्त्र 

प –ंधािी प िः संयोिी प राविस्पनि नवज्ञाि 

प –ंप ष्ट्प प िः स्थापि प राविस्पनि शास्त्र 

प –ंप ष्ट्पक प िरंक रण प राहवामािशास्त्र 

प –ंपेशी प िराविसि प ल वृिं 

प –ंप्रकल प िराविसि गृहीिक प लवृिंक 

प –ंबीि क प िराविसि नसद्धािं प ष्ट्क 

प –ंबीि ककोश प िरावृनत्त प ष्ट्क प्रकल 

प –ंय ग्मक प िरुज्जीवि प ष्ट्क हीि 

प –ंशकं  प िरुत्पादक प ष्ट्कादिी 

प –ंस्त्री–रूप प िरुत्पादि प निरोध 

प ंि प िरुद्भवि प ष्ट्प– 

प ंिकनणका प िघसटिा प ष्ट्पक 

प ंिकल्प प ििसिि प ष्ट्पक प ंनिि 

प ंित्राण प ििीवी प ष्ट्पकनलका 

प ंित्राणय क्त्त्त प िर्मिग णि प ष्ट्पकाल 

प ंिवल्लरी प ििसवा प ष्ट्पकोश 

प ंिवृिंक प िक स ल प ष्ट्पनित्र 

प ंिायरूप प िय सवि प ष्ट्पदल 

प च्छ प िय सवीकरण प ष्ट्पदलसबंंध 

प च्छय क्त्त्त प िरसििा प ष्ट्पधारी 

प च्छय क्त्त्त परागकोश प िवसधसि प ष्ट्पनिर्ममिी 
 



 अनुक्रमणिका 

 
प ष्ट्पपात्र प ष्ट्पोष्ठ पूवसप्राकण  

प ष्ट्पपात्रसम प ळी पूवसफल 

प ष्ट्पप्ररोह प ळीदार पूवसबीि ककोश 

प ष्ट्पबंध पूड पूवसम क लि 

प ष्ट्पबंधाक्ष पूनि कवक क ल पूवसलवक 

प ष्ट्पबाह्य पूनिरोधक पूवसनवकर 

प ष्ट्पम क ट पूरक पूवसनविंिक 

प ष्ट्पम क टाम पूरककोनशका पूवसनवभज्या 

प ष्ट्परििा पूरकघटक (कारक) पूवससंकर 

प ष्ट्पवानटका पूणस प वससमीपन्स्थनि 

प ष्ट्पनवकसि (नवकास) पूणसिलाशं पूवाि क्रमण 

प ष्ट्पवृिं पूणस िीवोपिीवि पूवावस्था 

प ष्ट्पसंवधसि पूणस िीवोपिीवी पूवोिककर 

प ष्ट्पसमात्रिा पूणसप ष्ट्प पूवोिककर पट्ट 

प ष्ट्पसूत्र पूणस शवोपिीवि पृथक् अंडपी 

प ष्ट्पस्िबक पूणस शवोपिीवी पृथक्त्दली श्रणेी 

प ष्ट्पस्थली पूणस स्वोपिीवी पृथ  पणी 

प ष्ट्पस्थली नसद्धािं पूवस पृथ  फली 

प ष्ट्पस्थलीय पूवसकायक पृर्थवी 

प ष्ट्पा कार पूवसकाष्ठ पृष्ठ 

प ष्ट्पाकृनि पूवससकिपक्व पृष्ठिात्य 

प ष्ट्पासि पूवससकिपक्वि पृष्ठशोषण 

प ष्ट्पासिीय पूवसिालक पृष्ठसमािंर 

प ष्ट्पाक्ष पूवसिंि  पृष्ठसेविी 

प ष्ट्पाक्षधारी पूवसिम पृष्ठाबद्ध 

प ष्ट्पाक्षसम पूवसिर पृष्ठाबद्ध लग्ि 

प ष्ट्पाक्षाकृनि पूवसपरागपक्व पृष्ठीि 

प ष्ट्पी पूवसपरागपक्वि पृष्ठीय 

प ष्ट्पीय पूवसपणस पेंटोि (शकस रा) 

प ष्ट्पोद्गम पूवसप्रकल पेंडगूळ 

 



 अनुक्रमणिका 

 
पेन्क्त्टि प्रकट प्रकली अम्ल 

पेनटका ग च्छ प्रकटक प्रकलीय 

पेनटका फल प्रकटपादप प्रकाडं 

पेड प्रकटफली प्रकानयका 

पेडॅनलएसी प्रकटबीि प्रकार 

पेन्प्सि प्रकटबीि विस्पनि उपनवभाग प्रकाश ऊिा 

पेरे प्रकण  प्रकाश काल 

पेरेदार प्रकल प्रकाश ग्रहण 

पेशी प्रकलक प्रकाशग्राही रंिक 

पेशीपदाथस प्रकल कणसमूह प्रकाशििक 

पेशीनभनत्तका प्रकल िालक प्रकाशिन्य हालिाल 

पेशीनभनत्त प्रकलिंिू प्रकाश िात्याि विसि 

पेशीरस प्रकलिक स  प्रकाशिात्याि विसिी 

पेशी नवभािि प्रकलद्रव प्रकाशिीव्रिा 

पैिृक प्रकलद्रव्य प्रकाशिेष 

पैिृक आि वनंशकिेिा नियम प्रकलपटल प्रकाशिेिी 

पोकळी प्रकलप्रनथि प्रकाशपोनषि 

पोकळीय क्त्त्त ऊनि प्रकलनबम्ब प्रकाशनप्रय 

पोि प्रकलमािृक प्रकाशनप्रय विस्पनि 

पोय प्रकलय क्त्त्त प्रकाशमापक 

पोयिल प्रकलय ग्म प्रकाश रासायनिक 

पोलेमोनिएलीझ प्रकल य नि प्रकाशसंवदेी 

पोषक प्रकलरस प्रकाश सशं्लेषण 

पोषक सहिीवि प्रकल नरन्क्त्िका प्रकाशसंश्लेषी 

पोषक स्िर प्रकल नवभािि प्रकाशज्ञाि 

पोषकावयव प्रकल नवलयि प्रकाशाि क ं ििी 

पोषण प्रकल नवज्ञाि प्रकाशाि िलि 

पौवात्य प्रकलसंयोग प्रकाशाि िलिी 

पौनिक प्रकलहीि प्रकाशाि विसि 

प्य निकेसी प्रकली प्रकाशाि विसिी 
 



 अनुक्रमणिका 

 
प्रकाशाि विी प्रििि प्रनिनिविस केसरी 

प्रकाशावगम प्रििी प्रनिबधं 

प्रकाशावनध प्रिा प्रनिबधंक 

प्रकाशावनधक प्रिानि प्रनिमा 

प्रकाशावनध प्रनिनक्रया प्रिोत्पादक प्रनिरोध 

प्रकाशावनध प्रभाव प्रिोत्पादि प्रनिनविंिक 

प्रकाष्ठ प्रणि प्रनिनवष 

प्रकाष्ठ नकरण प्रणाल प्रनिवृनद्ध नियामक 

प्रकाष्ठ िीप प्रणाल य क्त्त्त प्रनिष्ठापि 

प्रकाष्ठ मृदूिक प्रिाि प्रनिसपंीनडि 

प्रक ं निि प्रिािाग्र प्रनिसाद 

प्रक ं नििाग्र प्रिािारोही प्रिोदरूप 

प्रकृनि प्रिानििी प्रत्यंडाभ 

प्रकेसल प्रनि– प्रत्याविसि 

प्रकेसल य क्त्त्त प्रनिकषसण प्रत्यास्थापि 

प्रकेसलाभ प्रनिक ं िाभ प्रथमाद्यरंभ 

प्रनक्रयण प्रनिक ं भीरूप प्रथमाक्ष 

प्रनक्रया प्रनिकारक्षमिा प्रथमोिक 

प्रगनिरोध प्रनिकृनि प्रनथि 

प्रगिस प्रनिनक्रया प्रनथिपािक 

प्रगिी प्रनिनक्रया काळ प्रनथिनविंिक 

प्रगामी अि क्रमण प्रनिगमि प्रदंि र 

प्रगामी रूपािंरण प्रनिगामी प्रदल 

प्रघटक प्रनिगामी अि क्रमण प्रदलदंड 

प्रिंड प्रनिगामी क्रमनवकास प्रदलधर 

प्रनििाकार प्रनिनिन्व्हकाकृनि प्रदलमंडल 

प्रि र ििक प्रनििैव प्रदलय क्त्त्त 

प्रि र ििि प्रनिदीप्िीशील प्रदललग्ि 

प्रि रण प्रनिद्रव्य प्रदलसंम ख 

प्रच्यवि प्रनिनिविस केसरत्व प्रदलसम 

 



 अनुक्रमणिका 

 
प्रदलहीि प्रभाव प्रशूक 

प्रदलािंनलि प्रभावक प्रशूकी 

प्रदलािंली प्रभावी प्रसंगोपात्त 

प्रदलावस्था प्रभावी लक्षण प्रसरण 

प्रदलीभवि प्रभेदि प्रसपी 

प्रदेश प्रभेदी िानि प्रसवशील 

प्रदेशनिष्ठ प्रमाण िाम प्रसार 

प्रदेशनिष्ठा प्ररूप प्रस प्ि 

प्रदेह प्ररूप प्रकाशि प्रस प्ििा 

प्रधाि प्ररोह प्रस प्िावस्था 

प्रधािघटक प्ररोह निर्ममिी प्रसृि 

प्रधािनसरा प्रवणिा प्रके्षप 

प्रधािमूळ प्रवणसि प्रके्षपण 

प्रधािाक्ष प्रवर्मिि प्रागं ल 

प्रिड प्रवर्मिि बह ग णि प्राक्– 

प्रिड क ल प्रवधस प्राक्कवकिाल 

प्रिड गण प्रवधसक प्राकण  

प्रपनट्टका प्रवधसि प्राकल 

प्रपनट्टनकि प्रवालसम प्राकल कण  

प्रसपड प्रवाह प्राकल कला 

प्रसपडक प्रवाहपादप प्राकल क ं िि 

प्रसपडकेश प्रवाही प्राकल िंि  

प्रसपडनिनत्रि प्रवाही हालिाल प्राकल पटल 

प्रसपडदंिी प्रवगेकर प्राकल प ंि 

प्रसपडय क्त्त्त प्रवशे कोनशका प्राकलावस्था 

प्रसपडसम विस्पनि प्रवशेि प्राकृनिक 

प्रसपडी प्रशराकृनि प्रागनिक उत्पनरविसि 

प्रसपडीय प्रशाक प्रागि क्रमण 

प्रसपडीय केश प्रशाखा प्राग्िेिाभ पादप 

प्रसपडोिक प्रशािल प्राग्प ष्ट्पि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
प्रािीि प्रारंनभक प्लवि योििा 

प्राणित्त्ववाद प्रारंनभक अवस्था प्लवमाि 

प्रानण िाि प्रारंनभक प्रकल प्लावकिा 

प्रानण िेषी प्रारंनभक प्रारूनपक फ 

प्रानण परागण प्रावरक फट 

प्रानण परानगि प्रावरण फड्यानिवड ंग 

प्राथनमक प्रावृि कंद फणस 

प्राथनमक अि क्रमण प्रासनंगक फणा 

प्राथनमक कवकिाल प्रासनंगक अिनिल फणाकृिी 

प्राथनमक काष्ठ प्रासनंगक िानि फल 

प्राथनमक कोनशका–नभनत्त प्रासनंगक िीवोपिीवी फलक पणस 

प्राथनमक क्रमक प्रासनंगक शवोपिीवी फलक मूल 

प्राथनमक नत्रसमसूत्री प्रासनंगक सहिीवि फलकाकृनि 

प्राथनमक पनरकाष्ठ प्रासनंगक सहिीवी फलदायी 

प्राथनमक पवस प्रानक्षका फलधर 

प्राथनमक प्ररोह पे्ररक फलधारी 

प्राथनमक मध्यत्विा पे्ररक अवयव फलि 

प्राथनमक मूळ पे्ररक कोनशका (पेशी) फलिि 

प्राथनमक नवभज्या पे्ररण फलि िनलका 

प्राथनमक वृनद्ध पे्रनरि फलिपूवस 

प्राथनमक संरििा पे्ररी फलिपूवस कोनशका 

प्राथनमक नसरा पे्रषण फलिपूवस हालिाल 

प्रादशस प्रोनटएि फलिक्षम 

प्रादेनशक प्रोटोटेनरडोफायटा फलिोत्तर 

प्रादेनशक प्रसार प्लंबॅनििेसी फल–प ंि 

प्राधान्य प्लव फलनवद्या 

प्रानधकारी प्लवक फलवृिं 

प्राप्य प्लवकिीव फलशकस रा 

प्राप्य िल प्लवक समावास फलशास्त्र 

प्रायमोनफनलसेस प्लवि फलसंवधसि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
फलाशं फ्यूमनॅरएसी बहवाक्षी 

फलावरण फ्लॅकोर्मटएसी बनहः 

फलाश्म फ्लॉनरडी मंड बनहः प्रििि 

फनलि फ्लॉनरडी स्टािस बनहःन्स्थि 

फळ ब बनहःन्स्थि संकवक 

फॅगेसी बंि (बाि) क ल बनहरग्र 

फॅलेसी बंदाक क ल बनहरागि 

फादंी बंधकिृण बनहर् गोल 

फायकॉइडी बंधकिृण क ल बनहिाि 

फायको–एनरिीि बंधकिृण गण बनहिसि 

फायको मायसेंटीि बंधकिृण वगस बनहबीि क 

फायको सायिीि बिरबटू्ट बनहभसव 

नफकट िपनकरी बटाटा बनहम सख 

नफकट रंगािे बदरी (बोर) क ल बनहवसक्र 

नफकट लाल बदल बनहधारास्पशी 

नफनलकेलीझ बदली बनहवसधी 

नफनलसीि बद्ध बनहवाह 

नफनलसीिी बद्धकंठी बनहिोल 

फीओफायसी बद्धिल बनहस्िषसण 

फ गा बद्धसिं बह  

फ गीर बद्धौष्ठी बह ऋि िीनविा 

फ टवा बद्धौष्ठी गण बह सकि 

फ टीर बगडंी नमश्रण बह सकिदली 

फ लझाड बमीं बह सकिप टी 

फ लोरा बसेरेसी बह सकिली 

फूट बनलष्ठािंी अनििीनविा बह कें द्रक 

फूल बशी बह केशी 

फेिप िंक बहर बह केसरत्व 

फेिाभ बहवाथी िाम बह केसनरि 

फ्यूकोझनॅ्थीि बहवाश्रयी बह केसरी 
 



 अनुक्रमणिका 

 
बह केसली बनहस्त्विा बह नसराल 

बह कोनशक बह फली बह सूत्र 

बह खंनडि बह बीिाण क (बीि क) बह स्िबक 

बह गभसत्व बह बीिाण किा बह श्रेनणक 

बह गंि की बह बीिी बॅनसलॅनरओफायसी 

बह ग णि बह बीि क बॅसेलेसी 

बह ग नणि बह बीि क कोनशक बागंडी रोग 

बह ग नणित्व बह बीि कत्व बाडंगूळ 

बह िक्रीय बह बीि की बाबं ू

बह िक्रीय प ष्ट्पम क ट बह भागी बाग 

बह नछद्र कवक क ल बह भ्रणूिा बाठा 

बह ििक बह मूली बाठी 

बह िि क गृहीिक बह य निक बाठीफळ 

बह दंिी बह य निकत्व बायोटीि 

बह दनलनकि बह रंभी बाल पणस 

बह दनलि बह रूपिा बालस्वरूप 

बह दली बह रूपी बाल्यावस्था 

बह ध्र वी बह ल बाल्सनमिेसी 

बह पणी बह लाद्यरंभ बाष्ट्पिशील 

बह  प –ंकेसरी बह  वषसिीवी बाष्ट्पिशील िेल 

बह प टक बह वषसिीवी अंग बाष्ट्पी करण 

बह प टकी बह वषसिीनविा बाष्ट्पीभवि 

बह प ष्ट्पी बह वषाय  बाष्ट्पीभवि मापक 

बह पेशीय बह शाख बाष्ट्पोच्वास 

बह प्रकल (प्रकली) बह शानखि बाष्ट्पोच्वासमापक 

बह प्रकल कोनशका बह शाखी बाष्ट्पोत्सिसि (बाष्ट्पोत्सगस) 

बह प्रकल (प्रकली) गंि क बह शाखी प ष्ट्पबंध बाहवा 

बह प्रकली बह शीषसक बाह ल्य 

बह  (अिेक) प्रनिरूपी बह संघ बाह्य 

बह प्रसवी (ििक) बह संघीय बाह्यकवि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
बाह्यकाष्ठी बीि बीि ककोश धारक 

बाह्यकोश बीिक बीि ककोश प ंि 

बाह्यि ष बीिकिल बीि ककोश स्िर 

बाह्यपनरकाष्ठी बीिकधारी बीि कििक 

बाह्यप्राकल बीिकय क्त्त्त बीि कििक कोनशका 

बाह्यरूप बीिकरंध्र बीि कििकस्िर 

बाह्यवल्क बीिकनवन्यास बीि कििि 

बाह्यनसरा बीिकाधािी बीि कदंड 

बाह्याग्र बीि कोश बीि कधर 

बाह्योपिीवी बीििोल बीि कधारक 

बाळवखंेड बीिपत्र बीि कधारी 

बॉम्बॅकेसी बीिबंध बीि कनिर्ममिी 

सबदवानंकि बीिहीि बीि कपणस 

सबद  बीिाकं रण बीि कप िंधर 

सबद य क्त्त्त बीिाडं बीि कप नंिि 

सबद रूप बीिाडंकाय बीि कपूवसि 

नबक्त्सेसी बीिाडंकोश बीि कफल 

नबगोनिएसी बीिाडंिार बीि कबाह्य पटल 

नबग्िोनिएसी बीिाडंिारीय बीि कािंः पटल 

नबबळा बीिाडंवृिं बीि कापत्य (बीि कोनद्भद) 

नबम्ब बीिाडंी बीि काशय 

नबम्बकोष्ठ बीिाण  बीि कोत्पादक स्िर (थर) 

नबम्बप ष्ट्पक बीिावरण बीिोपागं 

नबम्बप ष्ट्पी श्रेणी बीिी िेिा बीिोपागंय क्त्त्त 

नबम्बसदृश बीिीिेिे गण ब रशी 

नबम्बाभ प्रसपड बीिी विस्पिी नवभाग ब रा 

नबमी बीि क ब ळब ळीि 

नबमी संघाि बीि ककोटर बृहत् 

नबही बीि ककोश बृहत्कवक 

बी बीि ककोश दंड बृहत्तर 

 



 अनुक्रमणिका 

 
बृहत्तर शाखा भागी भ रा कोहाळा 

बृहत् बीिाण  भाम डी भ री 

बृहत् रेणवीय भास्वरलि भ रे 

बृहत् शवैल सभग भ–ू 

बेट्य लेसी नभिवण भकंूद क गण 

बेिेटायटेलीझ नभनत्त भकंूद क (कवक) उपवगस 

बेनसनडओमायसेटीझ नभनत्तका भघूटक 

बोंड नभनत्तवासी भिूर 

बोिक नभनत्तस्िर भछूत्र 

बोथट नभत्तीय भछूत्र वि सळ 

बोरॅनििेलीझ नभत्तीयबीिक (नभनत्तबीिक) गण भछूत्र नवषबाधा 

बोरॅनििेसी नभन्न भछूत्र नशर 

बोडो नमश्रण नभन्नकाल पक्विा भछूत्राकृनि 

ब्रनॅसकेसी नभन्न सकिलत्व भिूल 

ब्राउिी हालिाल (आंदोलि) नभन्न कोनशका भिूल प्रिल 

ब्रायोफायटा नभन्न पणसत्व भिूापमाि 

ब्रोमेनलएसी नभन्नपणी भिूारका 

ब्लॅकमि–नवनक्रया नभन्नप ष्ट्पकी भपूादप 

भ नभन्नवणी भपूृष्ठाि विसि 

भगं नभन्नाश्रयिा भपूृष्ठाि विसिी 

भिंक नभन्नाश्रयी (नभन्नोपिीवी) भफूलिा 

भिंक ियापिय भीमकाय भफूलि 

भग्ि (भेनदि) भीमकाय (बृहत्) कानयिा भफूनलि 

भद्रदंिी भ ई कोहाळा भनूम 

भरण–कोनशका भ ईिाफा भनूमउद्धार 

भागं भ ईिरवड भनूमगि 

भाडं भ ईपात्रा भनूमनप्रय 

भाडं क ल भ ईप ष्ट्प भनूमनवद्रव 

भाडं गण भ कटी भनूमस्िर 

भाग भ रकट भनूमन्स्थि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
भनूमन्स्थरीकरण (न्स्थरण) भ्रणू मध सबद  

भरूागी भ्रणूकोश मध मालिी 

भिूस क ल भ्रणूत्व मध र 

भ–ूवासी भ्रणूपोष मध  रस 

भ–ूसंरक्षण भ्रणूपोष कें द्रक (प्रकल) मध रस धारक 

भसूंहनि म मध रस प्रसपड 

भसूपी मंड मध सूिक 

भकू्षमिा मंडस्िर मध स्त्रावक 

भेंड मंडल मधूक (मोह) क ल 

भेंडी मंडनलि मध्य– 

भेंडीक ल मंदवणी मध्यकवि 

भेग मकरंद मध्यकाष्ठ 

भेगाळ मकरंद य क्त्त्त मध्यििक 

भेट कलम मखमली मध्यिीव महाकल्प 

भेद मगि मध्यत्विा 

भेदिन्य मगि य क्त्त्त मध्यत्विा य क्त्त्त 

भेनदि प्रदली मच्छीमारी मध्यत्विा हीि 

भेदोद्भव मज्जा मध्यपट 

भेर्लीमाड मज्जानकरण मध्यपटल 

भोकर मज्जाय क्त्त्त मध्यपनरकाष्ठ 

भोकर क ल मज्जारंभ मध्यपनरकाष्ठक 

भोकर गण मज्जावरण (छद) मध्यपनरकाष्ठक वृदं 

भोपळा मज्जावृदं मध्यप्रकाष्ठक 

भौगोनलक विस्पनि–प्रदेश मनणमालाकृनि मध्यप्रकाष्ठक वृदं 

भौनिक (वास्िव) िलद र्मभक्ष मद्योत्पादक नविंिि मध्यप्रिल 

भौनिकरुक्षिा मध मध्यम वृक्ष 

भौनिकरोध मध –िि मध्यम बीिी वृक्ष 

भौम मध कोटरसम मध्यविी 

भौमघटक मध दर्मशका मध्य विस्पिी 

भ्रमण मध प्रसपड मध्यशीर 

 



 अनुक्रमणिका 

मध्यनसरा मरूद्भवी अि क्रमण मपॅल 

मध्यस्थ मयादक कोनशका ममेॅॲपल 

मध्यस्थ आश्रय मयादक घटक मरॅॅनटएसी 

मध्यस्थ पािळी मयादवले मरॅॅन्टेसी 

मध्यस्थापि मयानदि माडंणी 

मध्यन्स्थि मनलि मादंार 

मध्यन्स्थि प ष्ट्पबंध मस राकार मासंल 

मध्यन्स्थि नवभज्या मसूर मासंलपणस 

मध्यन्स्थि वृद्धी महत्तम मासंलपणी 

मध्यावस्था महा– मासंलशकं  

मध्याश्रय महाकल्प मासंाहारी 

मध्योिक महाछद माकडसशग 

मध्योनि महापणसिा मािी 

मयाळ (उपोदकी) क ल महापणी मािृ म खी 

मयूर नशखा महाप ष्ट्पी मािृ लक्षणी 

मर महाबीिाण  मात्रा 

मरीि (नमरी) क ल महाबीिाण धािी माथा 

मरु–पनरसर महापणस मादक 

मरुपादप महाबीिी मादी 

मरुपादपिाि महाय ग्मक मादी फूल 

मरुपादपिा महारेणवीय मादी विस्पनि 

मरुपादपीय महालिा माधवी क ल 

मरुभमूी महावृनद्धकाल माध्यम 

मरुवि महावृक्ष माि 

मरुविस्पनि महाशाखा मािा शकस रा 

मरुवािस्पनिक मळा मामफळ 

मरुवािस्पनिकिा मनक्षका–पज्जर मायक्रॉि 

मरुस्थल मनक्षकाप ष्ट्प मायसेटोझोआ 

मरुस्थलीय क्रमक मकॅी मायावरण 

मरूद्याि मगॅ्िोनलएसी मारक 

 
 



 अनुक्रमणिका 

मारक ग णक नमश्र िृणके्षत्र म क्त्त्तप्रकल (कें द्रक) नवभािि 

मागस कोनशका नमश्र निकाष्ठ म क्त्त्तप्रदलावस्था 

माटीनिएसी नमश्र पनरमंिरी म क्त्त्तप्रदली (प्रदल) 

मालाशं नमश्रप िं म क्त्त्तप्रदली गोत्र 

माला (श्रेणी) नमश्रप िंी म क्त्त्तप्रदली उपवगस 

मालाकृनि नमश्रप ष्ट्पबंध म क्त्त्तमध्यविी 

मालाखंड नमश्रमज्जा म क्त्त्तमध्यविी नवन्यास 

मालासशबा नमश्ररंगसूत्र म क्त्त्तसंदल 

मालासशबाकृनि नमश्रवि म क्त्िाभ 

मालासशबाधारी नमश्रवध्यसक्ष म ख 

माल्टेि (मान्ल्टि) नमश्रवानहिी म खीि 

मान्ल्पनघएसी नमश्रनवनित्रोिकी म ग्ध प ष्ट्प 

माल्व्हेसी नमश्रसमावास म ग्धय नि 

नमक्त्सो फायसी मीलि म िक ं द क ल 

नमक्त्सो मायकोफायटा मीलिप्रकल म द्गल 

नमक्त्सो मायसेटीि मीनलि म द्गल शवेाळी 

नमर्थया म क ट म द्गल शवेाळी वगस 

नममोझेसी म क ल म द्रा 

नमरिी म क लि म नद्रका 

नमनरकेसी म क लायि म िवा 

नमनरन्स्टकेसी म क नलका म रघास 

नमर्मसिेसी म क नलका िषक म निकोनशका 

नमर्मटफ्लोरी म क नलका संभव म सळी क ल 

नमटेलीझ म क्त्त्त म स्िक (म स्िा, मोथा) क ल 

नमटेसी म क्त्त्तसकि मूत्रसपडाकृनि 

नमश्र म क्त्त्तसकित्व मूल 

नमश्र कनलका म क्त्त्तकोनशका निर्ममिी मूलकंद 

नमश्र खि म क्त्त्तिीवी मूलकल्प 

नमश्र ग णसूत्र म क्त्त्तधािीफल मूलकाय 

नमश्रणीयिा म क्त्त्तपनरदली मूलकेश 

 
 



 अनुक्रमणिका 

मूलकेशस्िर मूलाकं रीय मृद  पनरकाष्ठ 

मूलग नलका मूलाकृनि मृद पणस 

मूलगोप मूलान्यरूप मृद पणी 

मूलगं्रनथ मूलाभ मृद फळ 

मूलगं्रनथि मूलारोनहणी मृद रोमी 

मूलििक मूलाश्म मृद लोम 

मूलिीवाश्म मूलोद्भव मृद लोमश 

मूलत्राण मूळ मृदूिक 

मूलत्राणकर मूळकूि मृदूिकावरण 

मूलिंत्र मृगशृगं शवेाळ मृदूिकीय 

मूलत्विा मृज्जल मृदोद्भवी 

मूलदंड मृि िीवी मृद्हीि कृनष 

मूलधर मृिपादप मेंडेलवाद 

मूलप्ररूप मृनत्तका मेंडेलािें नियम (मेंडेलवाद) 

मूलबद्ध मृदा मेंडेली अि हरण 

मूलब्र व मृदाकिसक मेंडेली लक्षण 

मूलभिू मृदाखंडक मेंडेली वशंागनि 

मूलय क्त्त्त मृदािापि मेंदी 

मूलरोम मृदाबाष्ट्पि मेंदी (मेंनदका, मेहेंदी) क ल 

मूलवासी मृदावािि मेखलि 

मूलनवन्यास मृदावानहि मेखला 

मूलश्वसि मृदानवज्ञाि मेखला दृश्य 

मूलसम प्ररूप मृदाशवैले मेखला संरििा 

मूलस्िंभ मृदासधंारण मेढसशगी 

मूलस्थािरूप मृदासंहनि मेणिट 

मूलन्स्थि मृदाक्षमिा मेद 

मूलक्षोड मृद काय परानगि मेद लवक 

मूलक्षोड ििक मृद काय नप्रय मेदाभ 

मूलक्षोडय क्त्त्त मृद काय य नि मेदाम्ल 

मूलाकं र मृद  केशी मेदी अम्ल 

 
 



 अनुक्रमणिका 

मेदीकाय यादृन्च्छक संयोग य न्स्टलॅनििेलीझ 

मेनिस्पमेसी यीस्ट य स्पोरनँिएट 

मेलॅस्टोमेसी य क्त्त्त सकि य स्पोरनँिएटी 

मेनलएसी य क्त्त्त धािीफल य ू

मेसोझोइक ईरा य क्त्त्त परागकोश यूफोर्मबएलीझ 

मोई य क्त्त्त पनरदली यूफोर्मबएसी 

मोथा क ल य क्त्त्त प्रदल योिक आरएिए 

मोरपंखी य क्त्त्त प्रदलावस्था योनिकासूत्र 

मोरवले क ल य क्त्त्तप्रदली ि 

मोरवले गण य क्त्त्तउपवगस रंगसूत्र 

मोसरगेसी य क्त्त्तसंदल रंगसूत्रकण 

मोसमी वि (िंगल) य क्त्त्तसंदली रंगसूत्रकण  

मोहरी (सषसप) क ल य ग ल रंगसूत्रनित्रण 

मौनलक भेद य ग लीभवि रंगसूत्रिंि  

म्य नसिी य ग ले रंगसूत्रद्रव्य 

म्य स्सी य ग्म रंगसूत्रसंि (गट) 

म्यूझेसी य ग्मक रंगसूत्री नवपथि 

म्लानि य ग्मकधर रंगहीि 

म्लानिग णक य ग्मकधािी रंगीि लवक 

म्हािारा य ग्मकी सूत्रसखं्या रंिक 

य य ग्मि रंिकिा 

यंत्रणा य ग्मि रंिकहीि विस्पनि 

यकृिका य ग्मिि रंििक्षमिा 

यकृिका वगस य ग्मसंकरि रंज्यद्रव्य 

यथापूवसस्थापि य ग्माण  रंद क 

यथाथसिाम य नि रंद क कवक उपवगस 

यदृच्छ संयोग य बेनसडी रंध्र 

य–रंगसूत्र य मायसेटी रंध्रमागस 

य–रंगसूत्री य रॅसील रंध्रय नि 

यानंत्रक ऊिक समूह य रेनडिेलीझ रंध्रस्फोटक 

 
 



 अनुक्रमणिका 

रंध्रस्फोटी रसाळपाि राळमागस 

रंध्रहीि रसाळपािी राळस्त्राव 

रंध्रावकाश रनहवासी राक्षसी 

रंध्री रक्षक कोनशका नरक्त्त्त मागस 

रंध्री स्फ टि रक्षावणी नरक्त्िाक्ष 

रंभ रॅिन्क्त्य लेसी नरन्क्त्िका 

रंभििक रॅिेलीझ नरन्क्त्िका निर्ममिी 

रंभविे रॅमी नरन्क्त्िकापटल 

रंभििकावरण रागं नरन्क्त्िकाय क्त्त्त 

रंभबाह्य राई नरन्क्त्िकासम 

रंभमीलि राई क डा नरबो (रायबो) न्यूक्त्लीइक अम्ल 

रंभक राखी नरबोसोम 

रक्त्त्त िंदि राखीव सेल्य लोि रीिी 

रक्त्त्तवणस राठकेशी रंुदपािी 

रज्ज सम राि कोंबडा रुई 

रशसे राि राणी रुई (अकस ) क ल 

रश्मी रासत्रिर रुिकर 

रस रािभेंडी रुटेलीझ 

रसकाष्ठ रामफळ रुटेसी 

रसशाळा रामेठा क ल रुिण 

रसस्त्राव रायआवळा रुिण विस्पनि 

रसायि सशं्लेषण रायणी रुिणवासी 

रसायिाि  क ं िि रायबो न्यूक्त्लीइक अम्ल रुद्ध 

रसायिाि क ं ििी रायबोसोम रुद्धपनरकाष्ठ 

रसायिाि िलि रानशपादप रुद्धप्रकाष्ठ 

रसायिाि िलिी रासायनिक दीप्िी रुपेरी 

रसायिाि विसि रासायनिक सशं्लेषण रुनबएसी 

रसायिाि विसिी राळ रुक्ष 

रसावरोह राळििक रुक्षिा िेषी 

रसाळ राळिनलका रुक्षिाि कूलि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

रुक्षिाि कूली रेषाभेनदि प ष्ट्क ऱ्हस्वकठक 

रुक्षिाप्रनिरोधी रोग कारक ऱ्हस्वसकिल्क 

रुक्षिानप्रय रोगिंि  ऱ्हस्वसकिल्किा 

रुक्षपादप रोगििक ऱ्हस्विर-िंि  

रूप रोगप्रनिकार ऱ्हस्व प –ंिंि  

रूपिानि रोगप्रनिकारक ऱ्हस्व प –ंिंि की 

रूपवशं रोगप्रनिबंध ऱ्हस्वप्ररोह 

रूपािंर रोगप्रनिबंधक ऱ्हस्वरूपी 

रूपािंरण रोगप्रवृनत्त ऱ्हस्वशाखी 

रूपाकृनि रोग प्रवशेक ऱ्हन्स्वि 

रेखाकृनि प्रनिरूपण रोझेलीझ ऱ्हॅम्िेसी 

रेनझि रोझेसी ऱ्हीया 

रेणवीय िीवनवज्ञाि रोधक ऱ्होडोफायसी 

रेण  रोप ल 

रेिाड मािी रोपण लंब सकिल्क 

रेिी रोपा लंबकेश 

रेि क रोम लंबकेशी 

रेि कििक रोमश लंबकोनशका 

रेि कििि रोमसम लंबि 

रेि कप्रकल रोमस्थली लंबिावस्था 

रेि क संप ट रोमहीि लंबपणी 

रेि काशय रोमाकं श लंबप ष्ट्पी 

रेि काशय कोटर रोमाभ लंबवि सळाकृनि 

रेि काशयििक रोमासि लंबनसरा 

रेि काशयदंड रोनमल लंबसूत्र कोनशका 

रेवाळ रोनमलिा लंनबि 

रेषानंकि ऱ्हसि लगदा 

रेषा कृनि ऱ्हनसि लघ  

रेषाि छेद ऱ्हनसि फलि लघ  अक्षीय 

रेषाभेनदि ऱ्हस्व लघ  आवरक 

 
 



 अनुक्रमणिका 

लघ कंद लघ बीिी–वृक्ष लवणमृदा 

लघ कवक लघ बीि क लवणविस्पनि 

लघ सकिली लघ कोश लवणनवरोधी 

लघ कोिी लघ कोनशका लवणाबं वासी 

लघ कोश लघ ििक कोनशका लवदार 

लघ कोष्ठ लघ निर्ममिी लवदारपणा 

लघ घिकंद लघ पणस लवाच्छानदि 

लघ ि ंड लघ फल लव्हेंडर 

लघ ि ंडी प ष्ट्प लघ बीि की लहाि सूयसफूल 

लघ ि ष लघ य ग्मकोनद्भद लक्षण 

लघ िम शाखा लघ रंभ लक्ष्म 

लघ िर शाखा लघ वल्लरी लॅक्त्टेि 

लघ िा लघ नवबीि क लॅक्त्टोि 

लघ दंडाकृनि लघ वृक्ष लॅनबएटी 

लघ दंि र लघ शल्की लॅनमएसी 

लघ नदि पादप लघ शाखा लॅनमिेनरया–संघाि 

लघ िर लघ शृगंाग्र लॅव्हेडर 

लघ पणस लघ सहिीवी लाकूड 

लघ पणसिा लघ सूनि लाख 

लघ पणसत्व लघ्वक्षी लागवड 

लघ पणी लज्जाल  क ल लािो 

लघ  प –ंिंि  लिाकरंि क ल लामाकस िी उपपनत्त 

लघ  प –ंिंि की लवगं लायकेन्स 

लघ प टक लवगंरूप लायकोपडेलीझ 

लघ प ष्ट्पी लव लायकोपोडीिी 

लघ प्रकल लवक लायकोन्प्सडा 

लघ प्लवक लवण लायिेसी (नलिेसी) 

लघ बीिाण  लवणिेिी लायपेि 

लघ बीिाण ििक पेशी लवणपंकि लाल 

लघ बीिी लवणनप्रय लालसर 

 
 



 अनुक्रमणिका 

लाल अशोक नलपॉइड लोगनॅिएसी 

लाल कमळ नलनलएलीझ लोणी (लोनिका) क ल 

लाल बफस  नलनलएसी लोप 

लाल रंगद्रव्य नलव्हरवट्टसस लोम (लव) 

लाल शवैल लीला लोमश 

लाल नहम ल ं ठसम लोमत्व 

लालाद्रव्य ल िप निया लोमफलधारी 

लाही मका ल प्ि लोमाकं श 

लॉरेसी लें नटब्य लॅनरएसी लोमा 

सलग लेक्त्टोटाइप लोरथेँसी 

सलगकोनशका लेपि लोलकस्िर 

सलगनिणसय लेनपडोफायटा लोलकाभ 

सलगनिनििी लेप्टोटीि लोह िंि  

सलगप्रभेदि लेप्टोिीमा लोहमय 

सलगप्रमाण लेप्टोस्पोरनँिएट लोहय क्त्त्त 

सलगबदल लेप्टोस्पोरनँिएटी लोही 

सलगभेद लेम्िेसी लोळण–यंत्रणा 

सलगनवरयसय लेश व 

सलगसहलग्ििा लेशघटक विं फल 

सलगसूत्र लेनसनथडेसी विूं 

सलगहीि प ष्ट्प लैं नगक अवयव वधं्य 

सलगप ष्ट्पी लैं नगकििि वधं्यसकि 

सलबू वशं लैं नगकनिरूपिा वधं्यकेसर 

नलग्िाइट लैं नगकपद्धनि वधं्यछद 

नलन्ग्िि लैं नगकनपढी वधं्यिंि  

नलग्िोसी लैं नगक (ससलग) प्रिोत्पादि वधं्यिंि  समूह 

नलग्यलेूटी लोंबिी वधं्यि ष 

नलिेसी लोंबिे वधं्यत्व 

नलिि लोकर वधं्यप ष्ट्प 

नलनियसिी पद्धनि लोखंडी वधं्यीकरण 

 
 



 अनुक्रमणिका 

वशं विस्पनि प्रििि वरणात्मक िानि 

वशंि विस्पनि प्रवशेि वरुण क ल 

वशंरूप विस्पनि (पादप) प्लवक वगस 

वशं संकरि विस्पनि भगूोल वगसक 

वशंागि विस्पनि रोग निनकत्सा वगीकरण 

वशंागि भेद विस्पनि रोग नवज्ञाि वगीकरण नवज्ञ 

वशंाि क्रमवाद (नसद्धािं) विस्पनि रोग शास्त्र वगीकरण नवज्ञाि 

वशंावळ विस्पनि नवकृनिशास्त्र वगीकरणात्मक विस्पनिशास्त्र 

वक्र विस्पनि नवज्ञ वणस 

वक्रिंि  विस्पनि नवज्ञाि वणसक 

वक्रिा विस्पनि नवदू्रप शास्त्र वणसकण  

वक्रिा िन्य हालिाल विस्पनि (पादप) शारीर वणसििक 

वक्रधारास्पशी विस्पनिशास्त्र वणसद्रव्य 

वक्रम ख विस्पनिशास्त्रज्ञ वणसिात्मक विस्पनिशास्त्र 

वक्रवल्लरी विस्पनि संग्रह वणस िाश 

वट क ल विस्पनि समािशास्त्र वणस रेषानंकि 

वड विस्पनि समावास वणस स्िर 

वण विस्पत्याकृनि वणस हीि 

वि विस्पत्याहार वि सळ 

वििरम विश्री वि सळाकृनि 

वििाई विश्रीिे पूवान्वषेण वधसि 

विभेंडी विश्रीिे वगीकरण वधसिक्षम 

विवासी विश्री छेद वधसिक्षमिा 

विनवज्ञाि विश्री पट्ट वधसिाग्र 

विसंिार विश्री रूप वर्मधष्ट्ण  अग्र 

विस्पनि विश्री स्िर वर्मधष्ट्ण  (वधी) पेशी 

विस्पनि (पादप) विोत्पाद वधी 

विस्पनि पट्ट वन्य वधी अग्र 

विस्पनि पेनटका वन्य प्ररूप वधी कोनशका 

विस्पनि प्रििक वन्य वृक्षनवज्ञाि वधी संगनि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

वधी के्षत्र वसाभ वािस्पनिक आकृनिबधं 

वषाबीि क वसा भेदक वािस्पनिक प्रदेश 

वषाबीि क प िं वसू वामाविस 

वषाय  वन्स्ि वाय–ग णसूत्री 

वषाय  पादप वस्ि सभग वाय  

वषारण्य वहि वाय कोटर 

वषाघस वलय वळू वाय कोश 

वषावि वागें वाय िीवी 

वलि वाझं वाय धूळ 

वलय वाझंपण वाय परागण 

वलयकोनशका वानंशक वाय परानगि 

वलयपेशी वाकडानिकडा वाय मागस 

वलयवल्क वाखेरी वाय नमश्रण 

वलयाकृनि वाघिखी वले वाय रंध्र 

वलनयिी वाटाणा वाय नरन्क्त्िका 

वलयी गिस वानटका वाय नवनकरण 

वलयी वल्क वाढ वाय नवनिमय 

वनलि वाण वाय नवसरण 

वलीविं वाि वानटका वायूिक 

वल्क वािनछद्र वारंवारिा 

वल्करंध्र वाििेिी वारस 

वल्करंध्रय क्त्त्त वािि वानरफल ििक 

वल्कहीि वािनप्रय वार्मषक वलय 

वल्लरी वािमापक वाल ंि क ल 

वल्ली वािमूल वाल क 

वसंिकाष्ठ वािरंध्र वाल क क ल 

वसि नक्रया वािवज्यसक वाल का 

वसि प्रनक्रया वािनवन्म ख बािू वाल काधाि 

वसा वािसंम ख वाल कानप्रय 

वसा ििि वािस्पनिक वाल काबधंक 

 
 



 अनुक्रमणिका 

वाल का बंधीय समावास नवकास नवदीणस 

वाल कामृदा नवनकरण नवदेशी 

वाल कारानश नवनकणी नवद्य िि िलिी 

वाल कावासी (रागी) नवकृि नवद्य िि विसि 

वावल (वावळा) क ल नवकृि िंि  नवद्य िि विसिी 

वावल (वावळा)गण वृनद्ध नवद्रव 

वासंनिक नवकृनि नवद्रावक 

वासंनिक दृश्य नवकृनिििक नवद्र म रूप 

वासंनिक प्रभाव नवकृनिनवज्ञाि नवदू्रपिा 

वासंिीकरण नवखंडकारी नवदू्रपनवज्ञाि 

वासक क ल नवखंडिशील नवनध 

वासक क लोत्पन्न नवखंडी नवध्वसंक 

वासा नवखनदर नवध्वसंक ियापिय 

वाहक नविलि नविायरीकरण (नवित्रीकरण) 

वाहक ऊिक नवनित्रोिकी नवनिबंध 

वाहक ऊिक िंत्र नविोषण नवन्यास 

वाहकनििी नविोषण करणे नवपत्र 

वाहक िंत्र नवन्च्छन्न नवपत्रसम 

वाहक वृदं नवच्छेदक नवपथि 

वाहक व्यूह नवच्छेदक सूक्ष्मदशसक नवपनरनहि 

वाहक संरििा नवच्छेदि नवपयसस्ि 

वाहक सूत्र नवच्छेनदि नवपयास 

वानहिी नवडंग क ल नवप लप ष्ट्पी 

वानहिीविं नविंिक नवबीि क 

वानहिीविं अबीिी विस्पनि 
नवभाग 

नविंिक ििक नवबीि क कोश 

वानहिीविं विस्पनि नविंिक पूवस नवबीि क दंड 

वाळू नविंिक रोधक नवबीि क संभव 

वाळू मृदा नविंिि नवबीि क के्षपण 

नवकल्प नवदार–पादप नवभक्त्त्त 

नवकसि नवदानरि नवभक्त्त्त सलगिा 
 



 अनुक्रमणिका 

नवभक्त्त्त सलगी नवरोध नवश्रामावस्था 

नवभक्त्त्तीकरण नवरोधी सहिीवि नवश्रामी 

नवभज्या नवलंनबि नवश्रामी कें द्रक 

नवभाग नवलगि नवश्रामी कोनशका 

नवभािि नवलगीकरण नवश्रामी पेशी 

नवभािी नवलग्ििा नवश्रामी प्रकल 

नवभािी ऊिक नवलयि नवश्रामी बीिाण ू

नवभािी कोनशका नवलक्षण िािी नवश्रामी बीि क 

नवनभन्न नवलायिी सिि नवष 

नवनभन्निा नवलीि नवषम 

नवभेदि नवल प्ि नवषमकानयक 

नवभेनदि नवलोल नवषमकानयकिा 

नवमज्जि नववर नवषमकें द्रक 

नवमध्य नववरय क्त्त्त नवषमकें द्रकिा 

नवम ंडनकि नववणस नवषमकोनशका 

नवन्म खावस्था नववणसिा नवषमगंि किा 

नवयोिि नववधसक नवषमगंि कत्व 

नवयोिी नववधसि नवषमगंि की 

नवयोिी सहिीवि नववधसिक्षमिा नवषमिक्रीय 

नवरंिि नवनवक्त्त्त अि हरण नवषमिालकिा 

नवरिण नवनवधवणी नवषमदली नपच्छकल्प 

नवरल नवशाल नवषमपनरदली 

नवरल प ष्ट्पबधं नवशालकोिी नवषमपणसत्व 

नवरल मृदा नवश द्ध नवषमपणी 

नवरल वि नवश द्धवि नवषमपूवस कायकत्व 

नवरल शाखी नवश द्ध सिंनि नवषमप्रकल 

नवरल समावास नवश द्ध संवधसक नवषमफली 

नवरलोिक नवशषे ििि नसद्धािं नवषमय ग्मिा 

नवरळ नवश्राम नवषमय नि 

नवरुपण नवश्राम काल नवषमरंगसूत्र 

 
 



 अनुक्रमणिका 

नवषमरंद क वीणाकृनि वृनद्धकारी 

नवषमरंद कत्व वीणाभ वृनद्ध िलाशं 

नवषमरंद की वृिं वृनद्ध नियतं्रक 

नवषमरूपत्व वृिंक वृनद्ध प्रविसक 

नवषमरुपी वृिं-कोनशका वृनद्ध पे्ररक द्रव्य 

नवषमवणी वृिं पणस वृनद्ध मयादक 

नवषमनवभािि वृिंाक (वागें) वृनद्ध मापक 

नवषमय वृिंाकक ल वृनद्धरूप 

नवषमागंिा वृिंाघःस्थ वृनद्धरोध 

नवषाण  वृिंीय वृनद्धरोधक 

नवषारी वृदं वृनद्धवक्रिा 

नवष्ट्कंभय नि वृदंनकण वृनद्धवलय 

नवष्ट्यंदी वृदंत्राण वृनद्ध नविंिक 

नवसरण वृदंपणस वृनद्ध संपे्ररक 

नवसपसण वृदंबाह्य वृिि क ल 

नवसषी वृनद्ध वृदंरंभ वृनिकाभ वल्लरी 

नवस नि वृदंविेि वृक्ष 

नवस्िरणीयिा वृदंस्थ वृक्षछत्र 

नवस्िार वृदंस्थ ऊिककर वृक्षवणसि 

नवस्िारक वृदंाग्र वृक्षवास भनूम 

नवस्िारण वृदंान्ि वृक्षवासी 

नवस्िानरि वृदंार (कोकम) क ल वृक्षनवज्ञाि 

नवस्िृि वृदंावरण वृक्ष संवधसि 

नवस्िृि खंडी वृक्काकार वृक्ष संवधसि स्थाि 

नवस्िृि पणी वृक्काकृनि वृक्षसदृश 

नवस्िृि फली वृत्तागं वृक्षसम 

नवस्थापि वृत्तागंवणी वृक्षसीमा 

नवस्फारण वृत्तागंाकृनि वृक्षस्िर 

नवके्षपक यंत्रणा (योििा) वृत्तीय स्फ टि वृक्षस्थ 

नवके्षपण वृनद्ध वृक्षज्ञाि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

वृक्षाभ व्यस्ि– शखंप ष्ट्पी 

वृक्षालय व्यस्ि अंडाकृनि शबंूक–परागण 

वृक्षोद्याि व्यस्ि क ं िाभ शवंालक 

विे व्यस्ि हृदयाकृनि शकल 

वडेी बाभळू व्यस्ि शकं्वाकृनि शकलदृश्य 

वले व्यावृि शकलस्फ टि 

वलेािंली (सागरिटविी) व्य त्क्रम शिावरीं 

वलेािटीय विश्री व्य त्क्रमी शबल 

वलेाविश्री व्यूढ शमलवधी 

विेक व्यूह शमी 

विेि व्रण शरद 

विेिस्िर व्रणिीवोपिीवी शरद काष्ठ 

वैकन्ल्पक व्रणत्वक्षा शरद प्रभाव 

वैकन्ल्पक अि हरण व्रणि शरद शािल 

वैकन्ल्पक ग णय ग ल व्रणरोध शरदीय 

वैद्यकीय (भेषिीय) 
विस्पनिशास्त्र 

व्रणसंपे्ररक शराकृनि 

वैध िाम व्रणाि विसिी शरीरनक्रयानवज्ञाि 

वैध फलि व्रणोिक शकस रा 

वैप ल्य व्हर्मबिेसी शकस राय क्त्त्त 

वोड व्हॅस्क्त्य लम शल 

व्यक्त्त्त व्हायटेसी शलपणस 

व्यक्त्त्त पादप व्हायरस शलपणस गण 

व्यन्क्त्ि व्हेल्ट शलभप ष्ट्प 

व्यन्क्त्िनवकास श शलाकाकृनि 

व्यन्क्त्िवृत्त शकं  शलाकाकृनिपणस 

व्यिि पणस वृक्ष गण शकं धारी शल्क 

व्यिि वल्लरी शकं मंि शल्ककंद 

व्यििाकृनि शकं मंि वगस शल्ककेश 

व्यत्यास शकं –नसद्धािं शल्कपणस 

व्यवस्थापि शकं्वाकृनि शल्कनपनटका 
 



 अनुक्रमणिका 

 
शल्कय क्त्त्त शाखाप्रिाि सशबाविं 

शल्कसम शाखाबधं सशबी (सशबाविं) गण 

शल्काभ शाखायि नशकेकाई 

शन्ल्कि शाखाय क्त्त्त नशखर 

शल्कीवल्क शाखालेश नशखा 

शल्य शाखानववर नशखाय क्त्त्त 

शल्यविं शाखानवन्यास नशखाल  

शनवकनवष शाखाहीि नशग्र  (शवेगा) क ल 

शवोपिीवि शाखाहीि खोड नशनथल 

शवोपिीवी शानखि नशया 

शवोपिीवीपादप शाखी नशरामय 

शवोपिीवीविस्पनि शाखीभवि नशरीष क ल 

शस्त्र संभार शाखीय नशला पादप 

शस्त्रसज्ज शाखोत्पादक नशलाप ष्ट्प क ल 

शाक शािल नशलानप्रय 

शाकप्ररोह शािलपादप नशलाबीिी 

शाकाण  शािलवासी नशलाभेदी 

शाकाम्ल शारद दृश्य नशलारुह 

शाकाहार शारीर नशलासमावास 

शाकाहारी शारीरनवज्ञ नशवण 

शाकीय सूक्ष्म शारीरनवज्ञ नशनशर कोरक 

शाकीय अफनलि ििि शाल नशनशर दृश्य 

शाकीय अनभवृनद्ध शालक ल नशनशर प्रभाव 

शाकीय अवयव शाल्मली नशनशर बीि क 

शाकीय ऊिक शाल्मली क ल नशनशर बीि क प ंि 

शाकीय ग णि शास्त्रीय उद्याि शीघ्रपािी 

शाकीय प्रकल सशगाडा शीि कनटबंधीय 

शाकीय शकं  सशगाडा क ल शीि निन्ष्ट्क्रयिा 

शाखा सशदी शीिवासी पादप 

शाखाकृनि सशबा शीर 

 



 अनुक्रमणिका 

 
शीषस शृगंका वगस शवैाकवगस 

शीषसकोनशका शृगंाटक (सशगाडा) क ल शवैाकनवज्ञ 

शीषसस्थ शृगंी यकृिका शवैाकनवज्ञाि 

शीषाभ शेंदरी शोफ 

श डंाकृनि शपूे शोभापणस क ल 

श नंडका शवेिंी शोषक 

श नंडका य क्त्त्त शवेगा शोषकमूळ 

श नंडकाविं शवेरा शोषण 

श नंडका हीि शवेाळी टंड्रा शोषणक्षमिा 

श डंी शवेाळी नवभाग शोषणीयिा 

श ण्ठी क ल शवेाळी नवज्ञाि श्याि 

श द्ध शवेाळवते्ता (नवज्ञ) श्रानंि 

श द्ध गट शनैथल्य श्रेणी 

श द्ध वशंक्रम शलै क्रमक श्रेणीबद्ध 

श द्ध वाण शलैिीर पादप श्रेणीरूप 

श द्ध सरस शलैपादप श्रेणीरूप य ग लीभवि 

श भ्र शलैरुह श्लेनषका 

श ष्ट्क करणे शलैवासी श्लेष्ट्म कवक 

श ष्ट्किाि विसि शलेैय श्लेष्ट्मकवक वगस 

श ष्ट्कभवूिस्पनि शलैोद्याि श्लेष्ट्मकवक नवभाग 

श ष्ट्कवासीय क्रमक शवैल (अ. शवैले) श्लेष्ट्मप्रसपड 

श ष्ट्कके्षपण शवैलकवक वगस श्लेष्ट्मप्लवक 

शूक शवैलनवज्ञ श्लेष्ट्मल 

शूकधान्य शवैलनवज्ञाि श्लेष्ट्मल द्रव्य 

शूकहीि शवैलवते्ता श्लेष्ट्मा 

शून्य सबदू शवैलसमावास श्लेष्ट्मानदिीव 

शूल शवैलस्िर श्लेष्ट्माभ 

शूलकवक क ल शवैाक श्लेष्ट्मावस्था 

शूलाकृनि शवैाकटंड्रा श्लेष्ट्माश्र ू

शृखंनलक शवैाकरूप श्वसि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
श्वसिग णक संकरण संिाि 

श्वसिमापक संकर प्रिा संिनि 

श्वसिमूळ संकरनवद्या संिािक 

श्वसिरंध्र संकवक संिािक–क ल 

श्वसि नविंिक संकवकधारी संिािीय 

श्वसिीय संक निि संिािीय–परागनि 

श्वासोच्वास संक िी मूळ संिािीय–परागिीिा नियम 

श्वेि संक िी नरन्क्त्िका संिािीय नपढी 

श्वेिकण  संकृत्स्ि संि लि प टी 

श्वेित्व संकेश्वर (शकेंश्वर) क ल संि लिाश्म 

श्वेिपर्णी संकेसरमंडल संदम्ि 

श्वेिलवक संकोि संदल 

ि सकंोिशील नरन्क्त्िका संदल मंडल 

षट्– संक्रमण संदल लग्ि 

षट् केसरत्व संक्रामी अवस्था संदल संम ख 

षट् केसरी संक्रामी सम दाय संदल सम 

षट् कोिी संगनि संदलाभ 

षट् ग नणि संगनि निदेशाकं संदलीभवि 

षट् िक्रीय संगनिनप्रय संदीणस 

षट्टप –ंकेसरी (केसरत्व) संगनि–फ ले संदेह िाम 

षट्टप्रदली संगम संधानि 

षट्टभागीं संग्राहक कोनशका संनध 

षट्टसूत्र संघ संनधखोड 

षडानदकाष्ठ संघटि संनधपादप वगस 

स संघटिा संनधय क्त्त्त 

संकर संघाि संनधरेषा 

संकर ओि संि संनधक्षोड 

संकर करणे संियी कोनशका संनियंत्रक 

संकरि संिरणोिक संनियंत्रण 

संकरि ओि संनिि िूलीर संनियंनत्रि 

 



 अनुक्रमणिका 

 
संपानदि पाश्वस सयंोग संवनलि 

संपानदि भेद श्रेणीरूप संयोग संवहि 

संपीनडि संयोग होणे संवािि ऊनि 

संप ट संयोगी ऊिक संवदेि मंदक 

संपे्ररक संयोिक संवदेिशीलिा 

संभवि संयोिी संवदेिक्षमिा 

संभविावस्था संयोिी ऊिक संवदेिा 

संनमश्र संयोिी सहिीवि संवदेिाक्षम 

संनमश्र अि हरण संरििा संवदेिाक्षमिा 

संमीलि संरक्षक आवरण संवदेी 

संमीनलि संरक्षक स्िर संवदेी अंक श 

संम ख संरक्षी स्िर संनश्लि 

संम खपणस संलग्ि संसंग 

सम खाशं संलग्ि कनलका संसंग यंत्रणा 

संम खावस्था संलग्ििा संसक्त्त्त 

संय क्त्त्त संलग्ि वाहक वृदं संसगस 

संय क्त्त्त कनणश संविस संसगसिनलका 

संय क्त्त्त सकिमंडल संविस–दंि संहि 

संय क्त्त्त िामरकल्प संविस िनलका संहििीवी 

संय क्त्त्त पणस संविस प ष्ट्पी संहनि 

संय क्त्त्त फल संविस–श्रेणी सकर्मणक 

संय क्त्त्त मंिरी संविस म खी सकेसल 

संय क्त्त्त वाहक वृदं संविाभ सकेसल कोनशका 

संय क्त्त्त स्थूलकनणश संविाभ श्रेणी सनक्रय 

संय क्त्त्त क्षोड संविी सिेि 

संय ग्मि संविी उपवगस सच्छद 

संय ग्मि–िनलका संविीय सच्छदक 

संय िपद संवधसि सन्च्छद्र 

संयोग संवर्मधि सिािीय 

संयोग िनलका संवर्मधि पादप सिािीयत्व 

 



 अनुक्रमणिका 

 
सिीव सपक्ष–पादप सम–िल बनहगोल 

सिीवत्व सपक्ष–बीि क सम–िो नवकास 

सिि सपाट सम–दनलनकि 

सिाप सप लवृिं सम–दली नपच्छाकृनि 

सिाप क ल सप ष्ट्क सम–निपाश्वस 

सिाप गण सप ष्ट्क बीि सम–निपृष्ठी 

सत्य ऊनि सप ष्ट्प सम–न्वषेण 

सत्य कवक नवभाग सप ष्ट्प विस्पनि सम–पक्विा 

सत्य गदाकवक उपवगस सफेद कििार सम–पनरदली 

सत्य–िेिे सम सम–पणी 

सत्य–मरुपादप सम– सम–प्ररूप 

सत्योिक सम–कानयक सम–बीि क 

सदा िृणके्षत्र सम–िा सम–बीि क ििक 

सदापणी सम–कारी सबद  सम–बीि कत्व 

सदा–वषावि सम–सकिलत्व सम–बीि की 

सदाफ ली सम–कें द्री सम–बीि कोनद्भद 

सदाहनरि सम–केसरीं सम–भागी 

सदोष सम–गंि क सम–नमि 

सदृश सम–िा सम–य ग्मकी 

सनन्नध सम–गंि की सम–य ग्मिा 

सपट सम–गट–ग णि सम–य नि 

सपणस सम–िक्रीय सम–रंद क 

सपक्ष सम–िरगंि क सम–त्व 

सपक्षकृत्स्ि फल सम–ििनिक वाण सम–रंद की 

सपक्ष–फलाभ सम–िाि सम–रनिि 

सपक्ष फल सम–िा सम–रूप 

सपक्ष फलाभ सम–िािीय सम–ि ळी 

सपक्षफली सम–त्व सम–िा 

सपक्षबीि सम–िालक सम–लंबाभ 

सपक्षबीिी सम–िषसक समवशं 

 



 अनुक्रमणिका 

सम–वणी समानभरूपी क्रमनवकास समोरासमोर 

सम–वलयी समावास सरण 

सम–वानंशक अिूप समावास सरणनक्रया 

सम–नवभािि घि समावास सरल 

समव्यासीय िृण समावास सरलकोटर 

सम–कोनशका मरु समावास सरलदंिी 

समसंकरि लवण समावास सरलपनं्क्त्ि 

सम–संििि नवरल समावास सरलनसराल 

सम–स्थानिक वृक्ष समावास सराटा 

सम–स्वरूप शवैल समावास सरूपनवद्या 

समािंर य ग्मि समावशेि सपसणवृनद्ध 

समािंर नसराल समीप फलोत्पनत्त सर्मपल 

समािंर नसरानवन्यास समीप य नि सर्मपल िंि  

समािंर नसरी समीपस्थ सर्मपल पनं्क्त्ि 

समािंराि विसिी समीपन्स्थनि सर्मपल पणसनवन्यास 

समािंनरि क्रमनवकास सम दाय सर्मपल प ष्ट्प 

समाइक वृदं सम दायी प्रगमि सर्मपल वानहिी 

समाि सम द्र िटसमीप सर्मपल सशबा 

समािनप्रय सम द्रिटीय सवस ििि 

समािनप्रयिा सम द्रिटीय–विस्पनि सवसभक्षक 

समािशास्त्रीय नवश्लेषण सम द्रपादप सवससामान्य 

समात्र सम द्रनप्रय (विस्पनि) सवाश्रयी 

समात्रिा सम द्रप्लवक सवोत्पनत्तवाद 

समात्रप्रिल सम द्रफल क ल सवोपिीवी 

समाि सम द्रवणी ससलग 

समािि ळी सम द्रवासी ससलग प्रिोत्पादि (ििि) 

समािवृिं सम द्रवासी–प्लवक सवणस प ष्ट्पदल 

समािवृदं सम द्री सवाला 

समानभरूपिा समूह संवृि 

समानभरूपी समृि  सव्य 

 
 



 अनुक्रमणिका 

सव्य वलनयिी सनहष्ट्ण िा-कक्ष साित्य 

सशाख सह्यिा साित्यक 

सशीषस सह्यिा-कक्ष सात्मीकरण 

ससंघ सँटॅलीि सात्मीकरणक्षमिा 

ससीिा सँटॅलेसी सादृश्य 

सस्कंध सँटोिीि साधम्यस 

सस्यफल सनॅ्क्त्सफॅ्रगेसी साधा 

सह ससॅपडेलीझ साधा प ष्ट्पबंध 

सहनक्रया ससॅपडेसी साधा बीि ककोशप िं 

सहिरी कोनशका सपॅोटेसी साधे 

सहिीवि सरॅासेनिएलीझ साधे सकिमंडल 

सहिीवी शवोपिीवि सनॅलकेसी साधे खोड 

सहिीवोपिीवी सलॅ्व्हॅडोरेसी साधे पाि 

सहिशीलिा सवॅ्हािा सानिल 

सह पोषी सानंघक वाढ सानिल श्वसि 

सहप्रभानविा साधेंदार सानन्नध्य 

सहप्रभावी सासंर्मगक सानपधाि 

सहभोनििा साखर सापेक्ष सहिीवि 

सहभोिी साखळणे साब दाणा 

सहमूल प्ररुप साग क ल सामान्य 

सहलग्ि सागर िटविी सामान्य अविरण नसद्धािं 

सहलग्ििा सागर िटविी–विश्री सामानयक 

सहलग्ि संि सागरपृष्ठी विस्पनि सामनूहक वाढ 

सहवर्मधष्ट्ण  सागरनप्रय साम्य 

सहनविंिक सागर पलवक सायकस क ल 

सहसंबधं सागरविस्पनि सायकस गण 

सहसंबद्ध भेद सागरी सायकॅडेलीझ 

सहसूत्र सागरी शवैल सायकॅडेसी 

सहाि योिि सागवाि सायकॅडोनफनलकेलीझ 

सनहष्ट्ण िा सािा सायटेि 

 
 



 अनुक्रमणिका 

सायटोसीि नसराय क्त्त्त स प्ि 

सायनरक अम्ल नसराल स प्िकनलका 

सायिोफायटा नसरानवन्यास स प्ि कारक 

सायिोफायसी नसरासंनध स प्िकाल 

सायपेरेसी नसराहीि स प्िकोरक 

सायलोटेलीझ नसका (न्व्हिेगर) विस्पनि स प्ि घटक 

सायलोफायटीिी नसल्यनूरयि पीनरयड (कल्प) स प्ििा 

सायलोफायटेलीझ नसल्यूरी कल्प स प्िावस्था 

सायलोफायटेसी सी स प्रिािििशास्त्र 

सारोली सीिा स रईप्रमाणे 

साथसिाम सीिािाली स रण क ल 

साथस प्रकाशि सीिाफल क ल स रावणस 

सावसनत्रक सीिाय क्त्त्त स रू ऊस 

साषसप सीमाकंि कारक स रेख 

साषसपक सीमानंिक स नवरल 

साल सीमाकारक स नवरल ऊिक 

सालई सीमाविी मृदूिक सूनि 

सालमनमश्री सीनमि सूनिका भरण 

सालेप सीवि स्फ टि सूनिपत्र 

ससदूरवणी सीविी सूनिपणस 

नसकिा सीसनॅ्ल्पनिएसी सूनिपणी (शकं मिं) वृक्ष 

नसकिाधाि स ंदर क ल सूनिसम 

नसक्त्थकय क्त्त्त स ंद्री िादं सूनिस्फनटक 

नसक्त्थकावरण स ई सूच्याकार 

नसग्माभ स गंधी सूच्याकृनि 

नसटॅनमिी स न्च्छद्र सूच्याग्र 

नसिाफळ स ििि नवज्ञाि सूत्र 

नसरा स टे सूत्रक 

नसरािाल स नपकिा सूत्रकल 

नसरामीलि स पीक सूत्रकी 
 
 



 अनुक्रमणिका 

सूत्रप ंिक सूक्ष्मछायानित्रण सूक्ष्मशारीर 

सूत्रमय सूक्ष्मछेदक सूक्ष्मनसरा 

सूत्रल सूक्ष्मिंि  सूक्ष्मसूत्रक 

सूत्रल अश्मगभी फल सूक्ष्मिंि भक्षी सेिीस 

सूत्रल ऊिक सूक्ष्मिंि रोधक सेलॅस्रेसी 

सूत्रल मलूिंत्र सूक्ष्मिंि नवकृनि सेल्य लोि 

सूत्रल वाहक वृदं सूक्ष्मिंि शास्त्र सेविी 

सूत्रहीि सूक्ष्मिंि सम सोट 

सूत्रहीि वृदं सूक्ष्मिानि सोटमूळ 

सूत्रसमूह नित्र सूक्ष्मिीव सोपपणस 

सूत्राकार सूक्ष्मिीवपरानगि सोपागं 

सूत्राग्र सूक्ष्मिीवनप्रय सोमलिा 

सूत्राच्छादि सूक्ष्मिीवनवज्ञाि सोलॅिेसी 

सूत्राभ सूक्ष्मिीवाश्म सोलॉथ 

सूत्रावरण सूक्ष्मिीवोपिीवी सौरिापि 

सूयस िाम्र सूक्ष्मिैव स्कंध 

सूयसपणस सूक्ष्मदंिी स्कंधपादप 

सूयसपादप सूक्ष्मदंि र स्कंधप ष्ट्पी 

सूयसफूल सूक्ष्मदशस स्कंध मलू सनंध 

सूयसफूल क ल सूक्ष्मदशसक स्कंध विस्पनि 

सूयाविसि सूक्ष्मदर्मशकी स्कंधहीि 

सूक्ष्म– सूक्ष्मदशीय स्कंधेय 

सूक्ष्म अिर बीि क सूक्ष्मिनलका स्कंधोद्भव 

सूक्ष्म कण सूक्ष्मपादप स्कंभ कोनशका 

सूक्ष्मकाय सूक्ष्मपादपिाि स्कंभ कठक कोनशका 

सूक्ष्मगंि क सूक्ष्मपादप समावास स्कंभोिक 

सूक्ष्मगंि क धारी सूक्ष्मप्रकल स्टक स नलएसी 

सूक्ष्मिर गंि क सूक्ष्ममापक स्टािस 

सूक्ष्मिर बीि क सूक्ष्मरंध्र न्स्टग्मनॅरया 

सूक्ष्मछायानित्र सूक्ष्मरोनमल स्िंभ 

 
 



 अनुक्रमणिका 

स्िंभाकार स्त्री–शकं  न्स्थनिि उिी 

स्िंभाधार स्थल– न्स्थनिरूप 

स्िंभाधार नसद्धािं स्थलकवक न्स्थर 

स्िंभी स्थलिंत्र न्स्थरकारी 

स्िंभोपिीवी स्थलरूप न्स्थर िलपादप 

स्ििाभ स्थलविस्पनि न्स्थर समावास 

स्ििाभाग्र स्थलवासी न्स्थरीकरण (न्स्थरण) 

स्िबक स्थलनवज्ञाि स्थूल– 

स्िबकप ंि स्थलनवज्ञािीय स्थूलकनणश 

स्िबकाभ स्थल–व्यूह स्थूलकोिोिक 

स्िर स्थलािंर स्थूलकोिोनि 

स्िरण स्थलीय स्थूलदंि र 

स्िर संहनि स्थािव स्थूलपणी 

स्िर समाि स्थाि क स्थूलफलनभनत्तक 

स्िरहीि स्थाि कल स्थूलफलावरणी 

स्िराधाि नसद्धािं स्थाि स्थूलबीि क कोनशक 

स्िनरि स्थाि च्य नि स्थूलबीि क–कोशी 

स्िरीभवि स्थािक स्थूलमािीय 

स्त्री– स्थािािंर स्थूलमलूक्षोड 

स्त्री–केसर स्थािािंरकारी स्थूलशाखी 

स्त्री–मंडल स्थानिक स्थूलसूत्रावस्था 

स्त्री–कोनशका स्थानिक िीव स्थूलाधानरका 

स्त्री–गंि क स्थानिक प्रसार स्थूलाधारी 

स्त्री–गंि कधारी स्थायी ऊिक स्थूलावरणी 

स्त्री–गंि काशय स्थायी ऊनि स्थूलाक्ष 

स्त्री–पेशी स्थायी िि ष्ट्कोणक स्थूलोनि 

स्त्री–प ष्ट्प स्थायी िौकोि स्थैनिक 

स्त्री–य ग्मक स्थायी म्लाििा स्पंदि 

स्त्री–सलगी स्थायी संकरि स्पधा 

स्त्री–विस्पनि न्स्थनिि स्पशसक 

 
 



 अनुक्रमणिका 

स्पशस ग्राही स्त्रावक स्वरंद की 

स्पशसग्राही केस स्त्रावकप्रसपड स्वरूप 

स्पशसग्राही खाि स्त्रावककोश स्वरूप संहनि 

स्पशसग्राही नपनटका स्त्रावी ऊिक स्वरोनपि 

स्पशसरेखी छेद स्त्रावीिनलका स्वन्स्िक निन्ह 

स्पशसरेखीय प्रिल स्त्रावोत्पाद स्वन्स्िकाकृनि 

स्पशसरेषी छेद स्त्रोि स्वस्थलनवज्ञाि 

स्पशसरोम स्त्रोिसमीपस्थ स्वाग्रही सीमा 

स्पशाि विसि स्त्रोिाि विसिी स्वाि क्रमण 

स्पशाि विसिी स्वकीय स्वाभानवक 

स्पशेंनद्रय स्वच्छ स्वाभानवकीकरण 

स्फटा स्विाि स्वैर संगम 

स्फटाकृनि स्विाि अि क्रमण स्वोपिीवी 

स्फनटक स्विंत्र पादप ह 

स्फनटकप ंि स्विंत्र फूल हंडी 

स्फनटकाभ स्विंत्र व्यवस्थापि हंसराि िेिा 

स्फनटकाकृनि स्वनियमि हयवाल वगस 

स्फानटि स्वपरागण हरण ख री 

स्फीि स्वपानरन्स्थनिकी हनरणपदी क ल 

स्फीििा स्वफलि हनरि कण  

स्फीिदमि स्वफलिशील हनरि कण –प ंि 

स्फ टि स्वफनलि हनरिभवि 

स्फ टिशील स्वयं ििि हनरि लवक 

स्फ रदीप्िी स्वयंिनिि हनरि द्रव्य 

स्फोट स्वयंिाि हनरिपणस 

स्फोटक योििा स्वयंिीवी हनरिवणी 

स्फोटक वलय स्वयंपोषी हनरि शवैल 

स्यूबनरि स्वयंपे्रनरि हनरि–वगस 

स्त्रवण स्वयंभव हनरि–नवभाग 

स्त्राव स्वयंवधं्यत्व हनरिाभाव 

 
 



 अनुक्रमणिका 

हनरिा वगस हेमीसेल्य लोि के्षत्रवासी 

हनरद्राद्रव्य हेनवया के्षत्रीभवि 

हनरमोिक हैमन्ि पूवस कल्प क्षोड 

हबेसी हैमन्ि पूवस–य ग क्षोडप्रिाि 

हवा हैमन्ि य ग क्षोडहीि 

हवाई होडाइि क्षोडोते्तिक 

हवामागस क्ष क्षोभक 

हस्ि–सूक्ष्मछेदक क्ष ज्ञ 

हस्िक–कोनशका क्षपण ज्ञाििंि  

हस्िाकृनि क्ष–नपढी  

हस्िाकृनि–नसराल क्ष–रंगसूत्र  

हळद क्षार नप्रय  

हानिपूर्मि क्षारमृदा  

हायड्रॉनलनसस नक्षनििाि विसि  

हायड्रोििेि नक्षनििाि विसिी  

हायड्रोलेि क्ष प  

हायमेिोमायसेटी क्ष पक  

हालिाल क्ष परूप (क्ष पाभ) शवैाक  

हॉमोि क्ष पवि  

नहपनॅटसी क्ष पस्िर  

नहमािी नक्रया क्ष पाभ  

नहरवट क्ष पाभ शवैाक  

नहरवा अशोक क्ष नपल  

नहरवा िाफा क्ष नपल शवैाक  

नहरव े क्ष पीय  

नहरव ेशवैल के्षपक  

हीि के्षपकधर (दंड)  

हीमटॅॉन्क्त्सलीि के्षप्यवासी  

हृदयाकृनि के्षत्र  

हेनमबेनसडी के्षत्रि  

 


