ಮುನ್ುುಡಿ
ಗಾಲಿ, ಮನುಜ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಬಲು ಮುಕಯವಾದ ವಸ್ುುಗಳಲ ್ಲಂದು. ಕಾಲ ಕಳ ದಂತ ಗಾಲಿಯಂದ ಎತ್ತುನ ಬಂಡಿ, ಕುದುರ ಬಂಡಿ, ಕಾರು,
ಬಸ್ುು, ಉಗಿಬಂಡಿ ಹಿೀಗ ಇಂದಿನ ಎಲಲ ಸಾರಿಗ ಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕ ್ಂಡವು. ಮೊದಲಿಗ ಲಾಲ ಮನುಶ್ಯರ, ಪ್ಾಾಣಿಗಳ ಕಸ್ುವಿನಂದ ನಡ ಯುತ್ತುದದ
ಸಾರಿಗ ಯ ಸ್ಲಕರಣ ಗಳು, ಎಂಜಿನ್ಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತುದದಂತ ತಮಮಲ ೀಲ ಕಸ್ುವನುು ಹ ್ಮ್ಮಮಸಿಕ ್ಳುುವಂತಾದವು. ತನುಲ ೀಲ ಕಸ್ುವು
ಹ ್ಮ್ಮಮಸ್ುವ ತಾನ ೋಡಗಳು (automobiles) ಅಂದಿನಂದ ಎಲ ಡ
ಲ ಬಳಕ ಯಾಗತ ್ಡಗಿದವು.
ಸಾಗಾಟದ ಮಹತವ ಹ ಚ್ುುತ್ತುದದಂತ ಹ ್ಸ್ ಹ ್ಸ್ ಬಗ ಯ ಬಂಡಿಗಳನುು (vehicles) ಹ ್ರತರುವ, ಅವುಗಳನುು ಇನುಶ್ುಿ ಹದಗ ್ಳಿಸ್ುವ ಕ ಲಸ್
ಮುಂಚ್್ಣಿಗ ಬಂದು, ಹಲವು ನಾಡುಗಳು ಈ ಕ ಲಸ್ದಲಿಲ ತ ್ಡಗಿಕ ್ಂಡವು. ಮುಂದುವರ ದ ನಾಡುಗಳಲಿಲ ಈ ಹ ್ಸ್ ಕಲ ಯನುು ಕಲಿಯುವ
ಕ ಲಸ್ ಎಂದಿನಂತ ತಮಮ ತಾಯುುಡಿಯಲ ಲೀ ಆಯತು. ಈ ಕವಲಿನಲಿಲ ಹ ್ಸ್ ಪದಗಳನುು ಕಟುಿವ ಕ ಲಸ್ವೂ ಆ ನಾಡುಗಳಲಿಲ ತುಂಬಾ
ಬಿರುಸಾಗಿ ನಡ ಯತು. ಜರಮನುರು, ಜಪ್ಾನಗರು, ಪ್ ಾಂಚ್ರು, ಇಟಾಲಿಯನುರು, ಅಮೀರಿಕನುರು ತಮಮ ನುಡಿಯಲ ಲೀ ತಾನ ್ೀಡದರಿಮಯನುು
ಕಟ್ಟಿಕ ್ಳುುತಾು ಜಗತ್ತುಗ ತಮಮ ಹ ಚ್ುುಗಾರಿಕ ಯನುು ಸಾರಿದರು. ಕನುಡಿಗರಾದ ನಾವು ಕ್ಡ ಆ ನಾಡುಗಳಂತ ನಮಮದ ೀ ನುಡಿಯನುು ಬಳಸಿ
ಅರಿವನುು ಹ ್ಮ್ಮಮಸ್ುವ ಕ ಲಸ್ದಲಿಲ ತ ್ಡಗಿಕ ್ಳುಬ ೀಕಿತುು. ಆದರ ಈ ವಿಶ್ಯದಲಿಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿದ ೀದ ವ ಅನುುವುದು ಯಾರಿಗಾದರ್
ಕಂಡಿೀತು.
ತಾನ ್ೀಡದ (automobile) ಕ ೈಗಾರಿಕ ಯಲಿಲ ಕ ಲಸ್ ಮಾಡುತ್ತುರುವ ನನಗ ತಾನ ್ೀಡಗಳ ಬಗ ೆ ಹ ಚ್ಚುನ ಆಸ್ಕಿು. ಕನುಡದಲಿಲ ತ್ತಳಿದು ಇತರರಿಗ
ತ್ತಳಿಸ್ುವ ಹಂಬಲ ನನುದು. ಕನುಡದಲಿಲ ಈ ಅರಿವು ಇಲಲವಲಾಲ ಅನುುವ ಕ ್ರಗಿನಂದ, ಬರ ಯಲು ತ ್ಡಗಿದಾಗ ಎದುರಾದದ ದೀ ಕನುಡದಲಿಲ ಈ
ಕವಲಿಗ ಸ್ಂಬಂದಿಸಿದ ಪದಗಳ ಕ ್ರತ . ಪದಗಳನುು ತಡಕಾಡುತು ಈಗಿರುವ ಕ ಲವು ವಿಗಾುನದ ನಗಂಟುಗಳನುು ಒಳಹ ್ಕಾಾಗ ಅವುಗಳಲಿಲ
ಹ ಚ್ಚುನವು ತುಂಬಾ ತ ್ಡಕಾಗಿರುವ ಕನುಡವಲಲದ ಪದಗಳಾಗಿದದವು.
ತ್ತಳಿಗನುಡದಲಿಲ ಸಾಯನ್ು ಮತುು ಟ ಕಾುಲಜಿ ಬರಹಗಳನುು ಮ್ಡಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಹ ್ನಲು ಮ್ಮಂಬಾಗಿಲಿಗ ಬರಹಗಳನುು ಬರ ಯ ತ ್ಡಗಿದಾಗ,
ಪದಗಳ ಈ ಕ ್ರತ ಯನುು ನೀಗಿಸಿಕ ್ಳುುವಲಿಲ ನಾನು ಇಡಬ ೀಕಾದ ಹ ಜ್ ಗ
ೆ ಳಾವವು ಅನುುವುದು ಮನವರಿಕ ಯಾಯತು. ಆದಶ್ಟಿ ಕನುಡದ
ಬ ೀರು ಪದಗಳನುು ಬಳಸಿ ಪದಗಳನುು ಕಟ್ಟಿದರ , ತ್ತಳಿದುಕ ್ಳುುವುದು ತುಂಬಾ ಸ್ುಲಬ ಅನುುವುದು ನನು ಅನುಬವಕ ಾ ಬಂತು. ಪದಗಳನುು
ಕಟುಿವ ಈ ಕ ಲಸ್ದಲಿಲ ನನಗ ಪ್ ೀಸ್ಬುಕ್ನಲಿಲರುವ ಪದ ಪದ ಕನ್ುಡ ಪದಾನ ೋ ಗುಂಪು ತುಂಬಾ ನ ರವಾಯತು.
ಕಳ ದ ಸ್ುಮಾರು ಎರಡು ವರುಶ್ಗಳಿಂದ ಕನುಡದಲಿಲ ಅಟ ್ೀಮೊಬ ೈಲ್ ಕುರಿತು ಬರ ಯುತ್ತುರುವ ನನಗ ಕನುಡ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ
ಸ್ುಲಬವಾಗಿ ತ್ತಳುವಳಿಕ ಯನುು ಹ ್ಮ್ಮಮಸ್ಬಹುದ ಂದು ಮನದಟಾಿಗಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಕನುಡದಲಿಲ ಅಟ ್ೀಮೊಬ ೈಲ್ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲ ೀ
ಬರ ಯುತ್ತುರುವ, ಮುಂದ ಬರ ಯಬ ೀಕ ಂದಿರುವವರಿಗ ನ ರವಾಗಲ ಂದು ಈ ಪದಪಟ್ಟಿಯನುು ಅಣಿಗ ್ಳಿಸಿರುವ .
ಈ ಪದಪಟ್ಟಿಯನುು ಹ ್ರತರುವಲಿಲ ಹಲವು ಮಂದಿಯ ದುಡಿಮಯದ . ಇದರಲಿಲ ಮೊದಲಿಗ ನನು ಬರಹಗಳನುು ತ್ತದಿದ-ತ್ತೀಡಿ ತಕಾ ಸ್ಲಹ
ನೀಡುತಾು ಬಂದಿರುವ ಹ ್ನಲಿನ ಅರಿಮಯ ಕವಲಿನ ಸ್ಂಪ್ಾದಕರಾದ ಪಾಶಾಂತ ಸ ್ರಟ್ರ ಅವರಿಗ ನನು ವಂದನ ಗಳು. ಆಗಾಗ
ನನ ್ುಂದಿಗ ಮಾತನಾಡಿ ಪದಕಟಿಲು ನ ರವಾದ ವಿವ ೀಕ್ ಶ್ಂಕರ್, ಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ಕತುಲಗಿರಿ, ಬರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನುು ಇಲಿಲ ನಾನು
ನ ನ ದುಕ ್ಳುಲ ೀಬ ೀಕು. ಹಾಗ ನ ೀ ಈ ಪದಪಟ್ಟಿಯ ಮರುನ ್ೀಟ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ೀಶ್ ಸ್ಂಕದಾಳ ಮತುು ಅಂದವಾದ ಹ ್ರಪುಟ
ಮಾಡಿದ ರತ್ತೀಶ್ ರತಾುಕರ ಅವರಿಗ್ ನನು ನನುಗಳು.
ಈ ಪದಪಟ್ಟಿಯಲಿಲ ತ ್ೀರಿಸ್ಲಾಗಿರುವ ಪದಗಳ ೀ ಕ ್ನ ಅಂತ ೀನ್ ಇಲಲ. ಪದಗಳಲಿಲ ತ್ತದುದಪಡಿಗಳಿದದರ , ಇನ್ು ಚ್ನಾುಗಿರುವ ಆಯ್ಕಾಗಳನುು
ನೀಡಬಹುದ ಂದರ ತಪಪದ ೀ ತ್ತಳಿಸ್ಬಹುದು. ಕನುಡದಲಿಲ ಅರಿವು ಹ ್ಮ್ಮಮಸ್ುವ ಇಂತಹ ಕ ಲಸ್ದಲಿಲ ಕನುಡಿಗರು ಒಟಾಿಗಿ ಕ ಲಸ್ ಮಾಡಬ ೀಕಿದ .
-

ಜಯತೋರ್ೆ ನಾಡಗೌಡ.

ದಿನಾಂಕ: 03.08.2015

ಎಣಿಕ

ಕನ್ುಡ

English
1 2 stroke

ಇಬಬಡಿತ

2 2 wheeler

ಇಗಾೆಲಿ

3 3 wheeler

ಮುಗಾೆಲಿ

4 4 stroke

ನಾಲಬಡಿತ

5 4 wheeler

ನಾಲಾೆಲಿ

6 absorber

ಹಿೀರುಕ

7 accelarator

ಹ ಚ್ುುಕ, ಉರುಬುಹ ಚ್ುುಕ

8 acceleration

ಉರುಬ ೀರಿಕ , ವ ೀಗಯ್ಕೀರಿಕ

9 accessories

ನ ರವಿಗ ಗಳು

10 accessory belt

ನ ರವಿ ಪಟ್ಟಿ, ನ ರವಿನ ಪಟ್ಟಿ

11 aerodynamics

ಗಾಳಿಜರುಗುವಿಕ , ಗಾಳಿಕದಲಿಕ

12 air cleaner

ಗಾಳಿ ಚ ್ಕಾ

13 air conditioning system

ಕುಳಿರುಪ್ ಟ್ಟಿಗ ಏರಾಪಟು, ಗಾಳಿ ಪ್ಾಡುಕದ ಏರಾಪಟು

14 air drag

ಗಾಳಿ ಎಳ ತ

15 air pressure

ಗಾಳಿಯೊತುಡ

16 air vent

ಗಾಳಿ ಕಂಡಿ, ಗಾಳಿ ತ ್ರ ವ

17 airbag

ಗಾಳಿಚ್ಚೀಲ, ಕಾಪುಚ್ಚೀಲ

18 air-cooled engine

ಗಾಳಿ ತಂಪ್ರನ ಬಿಣಿಗ

19 air-flow sensor

ಗಾಳಿ ಹರಿವಿನ ತ್ತಳಿಕ

20 All Terrain Vehicle (ATV)

ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಬಂಡಿ

21 All Wheel Drive (AWD)

ಎಲಲ ಗಾಲಿಗಳ ಓಟ

22 alloy wheel

ಬ ರಕ ಗಾಲಿ

23 alternator

ಮ್ಮಂಚ್ುಟುಿಕ

24 anti freeze

ಹ ಪುಪತಡ

25 Anti lock Braking System (ABS)

ಸಿಲುಕದ ತಡ ತದ ಏರಾಪಟು

26 anti-theft system

ಕಳವುತಡ ಏರಾಪಟು

27 assembly

ಜ್ ್ೀಡಣ

28 autoignition

ತಾನುರಿತ

29 automatic

ತಂತಾನ

30 automatic door locks

ತಂತಾನ ಬಿಗಿಯುವ ಬಾಗಿಲುಗಳು

31 automatic parking

ತಂತಾನ ನಲುಗಡ

32 automatic transmission

ತಂತಾನ ಯ ಸಾಗಣಿ, ತನುಡಿತದ ಸಾಗಣಿ

33 automobile

ತಾನ ್ೀಡ

34 autoshow

ತಾನ ್ೀಡದ ತ ್ೀರುಪ, ತಾನ ್ೀಡದ ತ ್ೀರ ಾ

35 axle

ಇರಸ್ು, ಗಾಲಿಕ ್ೀಲು, ತ್ತರುಗ ್ೀಲು
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ಕನ್ುಡ

English
36 back pressure

ಹಿನ ್ುತುಡ

37 balancer shaft

ಸ್ರಿದ್ಗುವ ಗುಣಿ

38 balancing

ಸ್ರಿದ್ಗುವಿಕ

39 battery

ಮ್ಮಂಗ್ಡು, ಗ್ಡುಕಟುಿ, ಮ್ಮಂಕಟುಿ

40 battery terminals

ಮ್ಮಂಗ್ಡು ತುದಿಗಳು

41 bearing

ತಾಳು

42 belt

ಪಟ್ಟಿ

43 belt tensioner

ಪಟ್ಟಿ ಬಿಗಿಯುಕ

44 bill of material

ಸ್ರಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

45 blind spot

ಕುರುಡುದಾಣ, ಕಾಣದ ತಾಣ

46 blow-by

ಉಗುಳು-ಗಾಳಿ, ಪ್ಾರು ಗಾಳಿ

47 blower

ಊದುಕ, ಬಿೀಸ್ುಕ

48 bonnet

ಬಿಣಿಗವಸ್ು, ಮುಂತ ರಪು

49 boost pressure

ಏರು ಗಾಳಿಯೊತುಡ

50 boost pressure sensor

ಏರು ಗಾಳಿಯೊತುಡದ ತ್ತಳಿಕ

51 boot

ಹಿಂತ ರಪು, ಹಿಂಗ್ಡು, ಸ್ರಕುದಾಣ

52 boot space

ಸ್ರಕು ಚಾಚ್ಚಕ

53 bore

ದುಂಡು, ಕ ್ರ

54 brake

ಬಿರಿ, ತಡ , ತಡ ತ

55 brake fluid

ತಡ ಯ ಹರಿಕ

56 brake horse power

ಪಡ ವ ಕಸ್ುವ, ಹ ್ಮುಮವ ಕಸ್ುವು

57 brake pad

ತಡ ತದ ಮತ ು

58 brake shoe

ತಡ ತದ ಮರ

59 bumper

ಡಿಕಿಾ ಕಾಪು, ಡಿಕಿಾ ತಡ

60 cable

ತಂತ್ತ, ಹ ್ರಜಿ

61 cam

ಉಬುಬಕ

62 camber angle

ಓರ ಗ ್ೀನ, ಬಾಗುಗ ್ೀನ

63 camshaft

ಉಬುಬಗುಣಿ

64 capacity

ಅಳವು

65 carburetor

ಉರುಗಾಳಿಬ ರಕ, ಉರುಗಾಳಿಕ

66 center lock

ನಡು ಬಿೀಗ, ಕಾಪು ಬಿೀಗ

67 chain

ಸ್ರಪಳಿ, ಸ್ರಪಣಿ

68 chain Tensioner

ಸ್ರಪಳಿ ಬಿಗಿಯುಕ, ಸ್ರಪಣಿ ಬಿಗಿಯುಕ

69 chassis

ಅಡಿಗಟುಿ

70 check lamp

ಒರ ದಿೀಪ, ತ ್ಡಕು ದಿೀಪ
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71 circlip

ಸ್ುತುುಹಿಡಿಕ , ಅರ ಹಿಡಿಕ

72 clutch

ಬ ೀರುಪ, ಬ ೀರಪಡಕ

73 combustion

ಉರಿಯುವಿಕ , ಸ್ುಡುವಿಕ

74 combustion bowl

ಉರಿಯುವಿಕ ಯ ಬಟಿಲು, ಉರಿಬಟಿಲು

75 combustion chamber

ಉರಿಯುವಿಕ ಯ ಕ ್ೀಣ , ಉರಿಗ ್ೀಣ

76 combustion delay

ಉರಿಯುವಿಕ ಯ ತಡವು

77 compact car

ಅಡಕ ಬಂಡಿ

78 compressed natural gas

ಅಡಕವಿರುವ/ಒತಾುಗಿಸಿದ ಹುಟ್ಟಿನ ಆವಿ ( ಅ.ಹ.ಆ)

79 compression

ಒತುುವಿಕ

80 compression ratio

ಒತುುವಿಕ ಯ ಮಟಿ

81 compressor

ಗಾಳಿಯೊತುುಕ

82 connecting rod

ಕ್ಡುಸ್ಳಿ, ಕ್ಡು ಸ್ರಳು

83 converter

ಮಾರುಪಕ, ಮಾರಾಪಡುಕ

84 coolant

ತಂಪ್ರ, ತಣಿಚ್

85 cooler

ತಂಪುಕ

86 crank

ತ್ತರು

87 crank case

ತ್ತರುಹ ್ದಿಕ

88 crank pin

ತ್ತರುಗಡಿಿ, ತ್ತರು ಆಣಿ

89 crankshaft

ತ್ತರುಗುಣಿ

90 crash test

ಗುದುದ ಒರ ತ

91 cruise control

ಸ್ುಯ್ ಅಂಕ

92 cubic capacity

ಅಳವಿಯ ಅಳತ , ಬಿಣಿಗ ಯಳತ

93 cycle

ಸ್ುತುು

94 cylinder

ಉರುಳ

95 cylinder head

ಉರುಳ ಯ ತಲ , ಉರುಳ ಯ ಮೀಲಾಬಗ

96 cylinder liner

ಉರುಳ ಯ ಎಳ

97 damper

ಕುಗಿೆಸ್ುಕ, ಕುಗಿೆ, ತಗಿೆಸ್ುಕ, ತಗಿೆ

98 dashboard

ತ ್ೀರುಹಲಗ , ತ ್ೀರುಮಣ

99 dealer

ಹರದ, ಮಾರಾಳಿ, ಮಾರುಗ

100 deceleration

ಉರುಬಿಳಿಕ , ವ ೀಗಯಳಿಕ

101 deck

ಹಿಂದಾಣ,ತಾಣ

102 defogger

ಮಂಜುಗಳ , ಮಂಜಿಳಿಕ

103 diaphragm

ತ ಳುಪರ

104 differential

ಬ ೀರಾಪಟು

105 dip stick

ಅದುದ ಕಡಿಿ, ಕಿೀಲ ಣ ೆ ಕಡಿಿ, ಮಟಿದ ಕಡಿಿ
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106 disc brake

ತಟ ಿ ತಡ ತ

107 displacement

ಅಳತ , ಕದಲಿಕ

108 Double Overhead Camshaft (DOHC)

ಎರಡು ಮೀಲುಬುಬಗುಣಿ

109 down force

ಕ ಳ ಬಲ

110 down payment

ಮೊದಲ ಸ್ಂದಾಯ, ಮುನ್ ಸ್ಂದಾಯ

111 drivability

ಓಡುತನ, ಓಡುಗಾರಿಕ , ಓಡಿಸ್ುತನ

112 drive shaft

ನಡ ಸ್ು ಗುಣಿ, ಓಡಿಸ್ುವ ಗುಣಿ

113 drive train

ನಡ ಸ್ುಸಾಲು, ಓಟದಸಾಲು

114 driver

ಓಡಿಸ್ುಗ

115 drum brake

ತಮಮಟ ತಡ ತ

116 efficiency

ಅಳವುತನ, ಬಲ ಮ

117 emission

ಸ್್ಸ್ುವಿಕ , ಸ್್ಸಿಕ , ಕ ಡುಗಾಳಿ

118 engine

ಬಿಣಿಗ

119 equipment

ಸ್ಲಕರಣ

120 exhaust

ಹ ್ರಹಾಕುವಿಕ , ತ ್ರ , ತ ್ರ ಗಾಳಿ, ಸ್ುಡುಗಾಳಿ

121 Exhaust Gas Recirculation (EGR)

ಸ್ುಡುಗಾಳಿ ಒಳಕಳಿಸ್ುವಿಕ

122 exhaust manifold

ಹ ್ರಹಾಕುವ ನಳಿಕ , ಸ್ುಡುಗಾಳಿ ನಳಿಕ

123 exhaust valve

ಹ ್ರತ ರಪು

124 expanssion

ಹರಡುವಿಕ , ಹಬುಬವಿಕ

125 external combustuion engine

ಹ ್ರ ಉರಿಯುವಿಕ ಯ ಬಿಣಿಗ

126 face lift

ಹ ್ಸ್ದಾಗಿಸ್ು, ಹ ್ಸ್ತು

127 fan

ಬಿೀಸ್ಣಿಕ , ಬಿೀಸ್ಣಿಗ , ಬಿೀಸ್ಣಿ

128 features

ಪರಿಚ ಗಳು,ಹ ಚ್ುುಗಾರಿಕ ಗಳು

129 feed pump

ನೀಡ ್ತುುಕ, ಮುನ ್ುತುುಕ

130 filter

ಸ ್ೀಸ್ುಕ

131 filter element

ಜರಡಿ

132 fluid

ಹರಿಕ, ಹರಿಪು

133 flywheel

ಗಾಲಿತ್ಕ

134 fog lamp

ಮಂಜುದಿೀಪ, ಇಬಬನದಿೀಪ

135 forward gear

ಮುನುಡ ಹಲಾೆಲಿ

136 friction

ತ್ತಕಾಾಟ, ಉಜುೆವಿಕ

137 front grill

ಮುನಾಂಬಿ ತ ರ , ಮುಂಗಟುಿ

138 Front Wheel Drive (FWD)

ಮುಂಗಾಲಿಗಳ ಓಟ

139 fuel

ಉರುವಲು, ಉರು

140 fuel Efficiency

ಉರುವಲು ಅಳವುತನ, ಬಲ ಮ, ಉರು ಬಲ ಮ
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141 fuel injection system

ಉರುವಲು ಚ್ಚಮುಮವ ಏರಾಪಟು

142 gear

ಹಲುಲಗಾಲಿ, ಹಲಾೆಲಿ

143 gear box

ಹಲಾೆಲಿ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ

144 glove box

ಸ್ರಕು ಗ್ಡು, ಮುಂಗ್ಡು

145 glow plug

ಬಿಸಿ ಬ ಣ

146 gradability

ಏರುವಿಕ , ಏರುವಳವು, ಹತುುವಳವು

147 Gross Vehicle Weight (GVW)

ಬಂಡಿಯ ಒಟಾಿರ ತ್ಕ

148 ground clearance

ನ ಲದ ತ ರವು

149 gudgeon pin

ಆಡುಬ ಣ ಯ ಆಣಿ, ಕ್ಡುಸ್ಳಿಯ ಆಣಿ

150 hand brake

ಕ ೈತಡ ತ

151 handling

ಹಿಡಿತ, ನಡ ತ

152 head lamp

ಮುಂದಿೀಪ

153 head rest

ತಲ ಮತ ು

154 head rest/restraint

ತಲ ಯೊರಗು, ತಲ ಯೊರಕು, ತಲ ಯ್ರುಕ

155 helmet

ತಲ ಗಾಪು, ತಲ ಕಾಪು

156 horse power

ಎಳ ತದ ಕಸ್ುವು, ಕುದುರ ಕಸ್ುವು

157 hybrid vehicle

ಬ ರಕ ಬಂಡಿ

158 ignition

ಉರಿತ, ಉರಿ

159 ignition coil

ಕಿಡಿ ಸ್ುರುಳಿ, ಉರಿತದ ಸ್ುರುಳಿ

160 ignition delay

ಉರಿತದ ತಡವು

161 immobilzer

ಕದಲುತಡ , ಕದಲಾೆಪು, ಬಂಡಿಗಾಪು

162 indicated horse power

ತ ್ೀರುವ ಕಸ್ುವು, ಒಳ ಕಸ್ುವು

163 injection

ಚ್ಚಮುಮವಿಕ

164 injector

ಚ್ಚಮುಮಕ

165 instrument panel

ಅಳಕಗಳ ಹಲಗ

166 intake

ಒಳಗ ಳ ತ

167 Intake manifold

ಒಳಗ ಳ ತದ ನಳಿಕ

168 intake valve

ಒಳತ ರಪು

169 inter cooler

ನಡು ತಂಪ್ರಕ , ಗಾಳಿ ತಂಪ್ರಕ

170 internal combustuion engine (IC engine)

ಒಳ ಉರಿಯುವಿಕ ಯ ಬಿಣಿಗ

171 jack

ಎತುುಗ, ಎತುುಕ

172 kerb weight

ಗಾಡಿಯ, ಬಂಡಿಯ ತ್ಕ

173 knob

ಬುಗುಟು, ಗುಂಡಿ

174 lamp

ಸ ್ಡರು, ದಿೀಪ

175 lane change indicator

ಸಾಲು ಬದಲಿಸ್ುವ ತ ್ೀರುಕ

----------------------------------------------------------------------5
ಹ ನ್ಲು
ಮ್ಮಂದಾಣ: http://honalu.net/
ಮ್ಮಂಚ : minche@honalu.net

ಎಣಿಕ

ಕನ್ುಡ

English

176 leg room/space

ಕಾಲು ಚಾಚ್ಚಕ

177 linkage

ಕ ್ಂಡಿಕ , ಸ ೀರಿಕ

178 Liquified Petroleum Gas (LPG)

ನೀರಾಗಿಸಿದ/ನೀರಿಸಿದ ಕಲ ಲಣ ೆಯ ಆವಿ (ನೀ.ಕಾ.ಆ)

179 load

ತ್ಕ, ಹ ೀರು, ಹ ್ರು

180 load carrier

ಹ ್ರ ಬಂಡಿ

181 loading deck

ಹ ೀರುವ ತಾಣ, ಹ ್ರುವದಾಣ

182 lube oil

ಕಿೀಲ ಣ ೆ, ನಯ ಎಣ ೆ

183 manual Transmission

ಓಡಿಸ್ುಗನಡಿತದ ಸಾಗಣಿ, ಕ ೈಹಿಡಿತದ ಸಾಗಣಿ

184 mechanical Efficiency

ಚ್್ಟ್ಟಯ ಅಳವುತನ, ಚ್್ಟ್ಟಯ ಬಲ ಮ

185 mileage

ಮೈಲಿಯೊೀಟ

186 muffler

ಸ್ದದಡಗಿ, ಸ್ದದಡಕ

187 multi purpose vehicle

ಹಲ ಬಳಕ ಯ ಬಂಡಿ

188 multi utility vehicle

ಹಲ ಬಳಕ ಯ ಬಂಡಿ

189 naturally aspirated

ಒತುದ ಹಿೀರುವಿಕ

190 navigation system

ತಲುಪುದಾರಿಯ ಏರಾಪಟು

191 nozzle

ಮ್ತ್ತ, ಅಂಜುಳಿ

192 odometer

ದ್ರದಳಕ

193 oil drain

ಎಣ ೆಗಳ ವ , ಎಣ ೆಯಳಿಕ

194 oil rings

ಎಣ ೆ ಉಂಗುರುಗಳು

195 oil-cooled engine

ಎಣ ೆ ತಂಪ್ರನ ಬಿಣಿಗ

196 oil pan

ಎಣ ೆ ಬಾಣಲ

197 overhead camshaft

ಮೀಲುಬುಬಗುಣಿ

198 panel

ಪಡಿ, ಹಲಗ

199 parallel Hybrid

ಜ್ ್ೀಡಿ ಬ ರಕ

200 parking brake

ನಲುಗಡ ತಡ ತ, ನಲುತಡ ತ

201 passenger

ಪಯಣಿಗ

202 pay load

ಹ ್ರುವ ತ್ಕ

203 pedal

ತುಳಿಗ

204 pedestrian Detection

ದಾರಿಹ ್ೀಕರ ಅರಿತ

205 pipe

ಕ ್ಳವ

206 piston

ಆಡುಬ ಣ

207 piston rings

ಆಡುಬ ಣ ಯ ಉಂಗುರಗಳು

208 platform

ನ ಲ ಗಟುಿ

209 pollutant

ಕ ಡುಪು, ಕ ಡಿಸ್ುಕ

210 pollution

ಕ ಡುಕು, ಕ ್ಳಕು, ಹ ್ಲಸ್ು, ಪುರುಡು
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211 potentiometer

ಒತಾುಟ ಅಳ ಯುಕ

212 power

ಕಸ್ುವು

213 power steering pump

ಮ್ಮಂತ್ತಗುರಿ ಒತುುಕ, ಮ್ಮಂತ್ತಗುರ ್ತುುಕ

214 power windows

ಮ್ಮಂಕಿಂಡಿ, ಅಳವು ಕಿಂಡಿ, ಸ್ುಳುಕಿಂಡಿ

215 powertrain

ಕಸ್ುವಿನ ಸಾಲು, ಕಸ್ುಸಾಲು, ಕಸ್ುವಿನ ಗ್ಡು

216 pressure

ಒತುಡ

217 propeller

ತಳುುಕ, ಮುಂದ್ಡುಕ

218 propeller shaft

ತಳುುಕದ ಗುಣಿ

219 pulley

ರಾಟ

220 pump

ಒತುುಕ

221 push rods

ಒತುು ಕಡಿಿಗಳು, ತಳುು ಕಡಿಿಗಳು

222 radiator

ಹ ್ರಸ್್ಸ್್ಕ, ಸ್್ಸ್ುಕ

223 radiator fan

ತಂಪ್ರಯ ಬಿೀಸ್ಣಿ

224 rear parking assist

ಹಿನುಲುಗಡ ನ ರವಿ

225 rear view mirror

ಹಿನ ್ುೀಟದ ಕನುಡಿ

226 rear wheel drive (RWD)

ಹಿಂಗಾಲಿಗಳ ಓಟ

227 regenerative braking

ತಡ ತದ ಮರುಬಳಕ

228 reverse gear

ಹಿನುಡ ಹಲಾೆಲಿ

229 rim

ಬದಿ, ಅಂಚ್ು, ಹ ್ರಸ್ುತುು

230 roof mounted antenna

ಏರಿಸಿದ ಅಲ ಪ್ರಡಿ, ಮಾಡು ಕ್ರಿದ ಅಲ ಪ್ರಡಿ

231 running-in

ಹದಗ ್ಳಿಕ

232 safety belt

ಕಾಪುಪಟ್ಟಿ

233 seat belt

ಕ್ರುಪಟ್ಟಿ

234 seat cover

ಕ್ರು ಹ ್ದಿಕ

235 seat upholestry

ಕ್ರಿರ ಾ ಜವಳಿ, ಬಟ ಿ

236 seating capacity

ಕ್ರುವ ಡ , ಕ್ರುವ ಎಣಿಕ , ಕ್ರುವ ಜ್ಾಗ

237 sensor

ತ್ತಳಿಕ, ಅಳಕ, ಅರಿವುಕ

238 series Hybrid

ಸ್ರಣಿ ಬ ರಕ

239 service Centre

ನ ರವು ತಾಣ, ಸ್ರಿಪಡಿಕ ತಾಣ

240 service centre network

ನ ರವು ತಾಣ ಬಲ

241 shaft

ಗುಣಿ, ಮ್ಕಿ, ನಡುಕಡಿಿ

242 shock absorber

ಹ ್ಡ ತ ಹಿೀರುಕ

243 side view mirror

ಬದಿನ ್ೀಟದ ಕನುಡಿ, ಬದಿಗನುಡಿ

244 Single Overhead Camshaft (SOHC)

ಒಂದು ಮೀಲುಬುಬಗುಣಿ

245 smoke

ಹ ್ಗ
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246 spark

ಕಿಡಿ

247 spark plug

ಕಿಡಿ ಬ ಣ

248 speed

ಉರುಬು, ವ ೀಗ

249 speedometer

ಓಟದಳಕ

250 sport utility vehicle

ಬಿರುಸ್ು ಬಳಕ ಯ ಬಂಡಿ

251 sportive

ಬಿರುಸಿನ

252 start button

ಶ್ುರು ಗುಂಡಿ, ತ ್ಡಗು ಗುಂಡಿ

253 starter motor

ಶ್ುರು ಮಾಡುಕ, ಶ್ುರು ಓಡುಕ

254 steering

ಹಿಡಿತ, ತ್ತಗುರಿ

255 stop button

ನಲುಗುಂಡಿ

256 stroke

ಬಡಿತ, ಹ ್ಡ ತ

257 suction

ಎಳ ದುಕ ್ಳುುವಿಕ , ಹಿೀರುವಿಕ

258 sump

ತ ್ಟ್ಟಿ

259 sunroof

ಬ ಳಕಿಂಡಿ, ಬ ಳಮಾಳಿಗ

260 super charger

ಕಸ್ುದ್ಡುಕ

261 suspension system

ತ ೀಲಿಕ , ತ್ಗಿಕ , ಕದಲ ೀರಾಪಟು

262 tail lamp

ಹಿಂದಿೀಪ

263 terminals

ತುದಿಗಳು

264 test drive

ಒರ ಯೊೀಟ, ಒರ ತದ ್ೀಟ

265 thermostat

ಬಿಸ್ುಪುಹಿಡಿತ, ಬಿಸ್ುಹಿಡಿಕ , ಬಿಸ್ುಪ್ರಡಿ

266 timing belt

ಹ ್ತುು ಪಟ್ಟಿ, ತ ರ ಪಟ್ಟಿ

267 torque

ತ್ತರುಗುಬಲ, ಸ ಳ ಬಲ, ಸ ಳ ಮ, ತ್ತರುಮ

268 torque convertor

ತ್ತರುಗುಬಲ ಮಾರುಪಕ

269 touch screen

ಸ ್ೀಕು ತ ರ

270 track front

ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯಗಲ

271 track rear

ಹಿಂದಿನ ದಾರಿಯಗಲ

272 Traction Control System (TCS)

ಹಿಡಿತದ ಅಂಕ ಯ ಏರಾಪಟು

273 tractor

ಉಳುಬಂಡಿ

274 transaxle

ಸಾಗಣಿರಸ್ು, ಸಾಗಣಿ ತ್ತರುಗ ್ೀಲು

275 transmission

ಸಾಗಾಟ, ಸಾಗಣಿ

276 turbine

ತ್ತರುಗಾಲಿ, ಬಿೀಸ್ುಗಾಲಿ

277 turbo charged

ಒತ್ತುದ ಹಿೀರುವಿಕ , ಒತ್ತುದುಂಬಿದ

278 turbo charger

ಗಾಳಿದ್ಡುಕ

279 turbo lag

ತ್ತರುಗಾಲಿ ಹಿನುಡ

280 turn indicator

ತ್ತರುವು ತ ್ೀರುಕ
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281 turning radius

ತ್ತರುಗಿಸ್ುವ ದುಂಡಿ, ತ್ತರುಗಿಸ್ುವ ಮಟಿ, ತ್ತರುಗರ

282 twin turbo

ಜತ ದ್ಡುಕ, ಅವಳಿ ದ್ಡುಕ

283 valve

ತ ರಪು

284 vacuum pump

ಬರಿದು ಒತುುಕ

285 vehicle

ಬಂಡಿ, ಗಾಡಿ

286 valvetrain

ತ ರಪ್ರನ ಸಾಲು

287 vehicle

ಬಂಡಿ, ಗಾಡಿ

288 viscous fan

ಜಿಗುಟು ಬಿೀಸ್ಣಿ

289 volume

ಅಳವಿ

290 volumetric Efficiency

ಅಳವಿಯ ಅಳವುತನ , ಅಳವಿಯ ಬಲ ಮ

291 washer

ಬಿಗಿಬಿಲ ಲ

292 waste gate

ಬಿಡುಕಿಂಡಿ, ತ ್ರ ಕಿಂಡಿ

293 water jacket

ನೀರಿನ ಹ ್ದಿಕ

294 water pump

ನೀರ ್ೀತುುಕ

295 water-cooled engine

ನೀರು ತಂಪ್ರನ ಬಿಣಿಗ

296 wheel

ಗಾಲಿ

297 wheel base

ಗಾಲಿಗಳ ಅಡಿಪ್ಾಯ, ಗಾಲಿಗಳ ದ್ರ

298 wind screen

ಮುಂತ ರ , ಗಾಳಿತ ರ

299 wind shield

ಗಾಳಿ ಕಾಪು

300 wiper

ಒರ ಸ್ು, ಒರ ಸ್ುಕ
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