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ENGLISH
abrasion

A

ਰਗੜ, ਘਸਾਈ

absolute age

ਿਨਰਪੇਖ ਉਮਰ

absolute humidity

ਿਨਰਪੇਖ ਨਮੀ

absolute zero

ਪਰਮ ਸ਼ੂਨ

absorption

ਸੋਖਣਤਾ

acid

ਤੇਜ਼ਾਬ

acid rain

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮ�ਹ

acid test

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਟੈਸਟ

actual evapotranspiration
adiabatic temperature change
aeration

ਅਸਲ ਭਾਫ ਦੀ ਹਵਾੜ

ਸਿਥਰ-ਤਾਪ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਕਾਰਬਾਿਨਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੈਸ ਭਰਨ ਦਾ ਅਮਲ

aerobic bacteria

ਏਅਰੋਿਬਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ

aerosol

ਏਅਰੋਸੋਲ

air mass

ਹਵਾ ਦਾ ਪੁੰ ਜ

air pressure

ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ

alkaline

ਅਲਕਾਿਲਨ

alluvial fan

ਅੱ ਟ ਸਬੰ ਧੀ ਪੱ ਖਾ

altitude

ਉਚਾਈ

anemometer

ਪੌਣਮਾਪੀ ਯੰ ਤਰ

anaerobic bacteria

ਆੱਕਸੀਜਨ ਤ� ਿਬਨਾ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ

angle of isolation

ਿਨਖੇੜ ਕੋਣ

annual eclipse

ਸਲਾਨਾ ਗ�ਿਹਣ

aphelion

ਸੂਰਜ ਤ� ਸਭ ਤ� ਦੂਰ ਦਾ ਨੁਕਤਾ

apogee

ਚੰ ਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗ�ਿਹ ਦੇ ਗ�ਿਹ-ਪੰ ਧ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਡ
ੇ ਾ

apparent daily motion

ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ�ਤੱਖ ਗਤੀ

apparent magnitude
apparent planetary diameter
arete

ਪ�ਤੱਖ ਉਚਾਈ, ਿਸਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਦਰਜਾ
ਪ�ਤੱਖ ਨਛੱ ਤਰੀ ਿਵਆਸ
ਿਕੰ ਗਰਾ

arid

ਬੰ ਜਰ

ash

ਲਾਵਾ, ਸੁਆਹ

atmosphere

ਹਵਾਮੰ ਡਲ

atmospheric pressure

ਹਵਾਮੰ ਡਲ ਦਾ ਦਬਾਅ

atmospheric variables

barometer
barometric pressure

PUNJABI

B
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ਹਵਾਮੰ ਡਲ ਿਵਚਲੀ ਅਸਿਥਰ ਹਵਾ
ਬੈਰੋਮੀਟਰ
ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ
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barrier beach
basin
bed load
bedrock
bench mark
boulder

ENGLISH

calorie

C

PUNJABI
ਬੈਰੀਅਰ ਬੀਚ
ਤਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ
ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਤਰਦੇ ਤਰਲ
ਅਧਾਰ-ਚੱ ਟਾਨ
ਤਲ-ਿਚੰ ਨ�
ਗੋਲ ਪੱ ਥਰ, ਚੱ ਚਾਨ
ਕੈਲੋਰੀ

canyon

ਖੱ ਡ, ਖੋਹ

capillary

ਕੋਿਸ਼ਕਾ

carbon dating

ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਾਲ ਿਨਰਧਾਰਨ

celestial object

ਖਗੋਲੀ ਵਸਤ

carrying power

ਅੱ ਗੇ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ

cementation

ਸੀਿਮੰ ਟੀਕਰਣ

centrifugal force

ਅਪਕ�ਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ

chemical weathering

ਰਸਾਇਣਕ ਿਛੱ ਜਣ

chlorofluorocarbons

ਕਲੋ ਰਫ਼
ੋ ਲੂਰੋਕਾਰਬਨਸ

cirque

ਕੁੰ ਡ

clay

ਿਚਕਣੀ ਿਮੱ ਟੀ

cleavage

ਫਾਟ, ਿਵੱ ਥ

climate

ਵਾਤਾਵਰਣ

cloud

ਬੱ ਦਲ

cold front

ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪੁੰ ਜ

colloids

ਲੇ ਸਦਾਰ

compound

ਿਮਸ਼�ਣ, ਜੁੜਵ�

compression

ਦਬਾਉ, ਪੀੜਨ

compression wave

ਦਬਾਉ ਤਰੰ ਗ

condensation

ਸੰ ਘਣਾਪਨ

conduction

ਚਾਲਨ, ਪ�ਵਾਹਕ ਸ਼ਕਤੀ

conservation of energy

ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ

continental drift

ਮਹਾਦੀਪ ਿਖਸਕਾਰ

continental plate

ਮਹਾਦੀਪੀ ਪਲੇ ਟ

continental climate

ਮਹਾਦੀਪੀ ਜਲਵਾਯੂ

continental shelf

ਮਹਾਦੀਪੀ ਵਧਾਅ
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ENGLISH

PUNJABI

continental tropical air mass

ਮਹਾਦੀਪੀ ਤਪਤ-ਖੰ ਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪੁੰ ਜ

contact metamorphism

ਰੂਪ�ਤਰ ਸੰ ਪਰਕ

conservation

ਸੰ ਭਾਲ

convection

ਸੰ ਵਿਹਣ

convectional cell

ਸੰ ਵਿਹਣ ਸੈਲ

convector

ਸੰ ਵਿਹਣਕਾਰਕ

converge

ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ

coordinate system

ਤਾਲਮੇਲ ਪ�ਬੰਧ

core

ਕੋਰ

Coriolis effect

ਕੌ ਰੀਓਿਲਸ ਪ�ਭਾਵ

correlation

ਸਿਹ-ਸਬੰ ਧ

crater

ਜੁਆਲਾਮੁਖ

crust

ਪੇਪੜੀ

crystal

ਬਲੌ ਰ, ਸਫਿਟਕ

cyclic change

ਚੱ ਕਰੀ ਤਬਦੀਲੀ

cyclone

ਵਾਵਰੋਲਾ

daily motion

D
ਿਦਨ ਦੀ ਗਤੀ

deficit

ਖਸਾਰਾ, ਕਮੀ

degree

ਿਡਗਰੀ

delta

ਖਾੜੀ

density

ਸੰ ਘਣਾਪਣ

deposit

ਤਲਛਟ, ਗਾਦ

desert

ਮਾਰੂਥਲ

desertification

ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿਵਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ

Devonian Period

ਡੇਵਨੀ ਸਮ�

dew

ਤ�ੇਲ

dew point temperature

ਤ�ੇਲ-ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

dike

ਦਰਾੜ, ਦਰਾੜ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਪਦਾਰਥ

dinosaur

ਡਾਇਨ�ਸੋਰ

direct ray

ਿਸੱ ਧੀ ਿਕਰਨ

discharge

ਿਨਕਾਸ
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PUNJABI

displacements sediments

ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਦੂਜੀ ਥ� ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਲਛੱ ਟ, ਗਾਰ

distorted structure

ਟੁੱ ਿਟਆ ਫੁੱ ਿਟਆ ਢ�ਚਾ

divergence

ਅਪਸਰਣ

Doppler effect

ਡੌਪਲਰ ਪ�ਭਾਵ

drainage

ਜਲ-ਿਨਕਾਸ

drumlin

ਰੇਤ ਦਾ ਿਟੱ ਬਾ, ਧੱ ਕੀ

dry bulb thermometer

ਡ�ਾਈ ਬਲਬ ਦਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ

duration of insolation

ਧੁੱ ਪ-ਲਵਾਈ ਦੀ ਿਮਆਦ

dust storm

ਰੇਤੀਲਾ ਤੂਫਾਨ

dynamic equilibrium

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰ ਤੁਲਨ, ਸਮਤੋਲ

earthquake

E
ਭੂਚਾਲ

eccentricity

ਉਤਕ�ਦਰਤਾ

electromagnetic energy

ਇਲੈ ਕਟ�ੋਮੈਗਨ�ਿਟਕ ਊਰਜਾ

element

ਤੱ ਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ�

eclipse

ਗ�ਿਹਣ

elliptical

ਅੰ ਡਾਕਾਰ

energy

ਊਰਜਾ

epicenter

ਅਿਧਕ�ਦਰ, ਉਹ ਥ� ਿਜੱ ਥ� ਭੂਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

equilibrium

ਸਮਤੋਲ

equinox

ਿਵਸੂਬੀ, ਦੁਿਬੰ ਦੇ

erosion

ਖੋਰ, ਕਾਟ

escarpment

ਢਲਾਣ

esker

ਦਿਰਆਈ ਚੱ ਟਾਨ

eutrophication

ਯੁਟ�ੋਿਫਕੇਸ਼ਨ

evaporation

ਭਾਫਣ

fault

F
ਦਰਾੜ, ਤੇੜ

field

ਖੇਤ, ਭੋਇੰ, ਮੈਦਾਨ

focus

ਮੁੱ ਖ ਕ�ਦਰ

folded strata

ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਪਰਤ

fossil

ਪਥਰਾਟੀ, ਪੱ ਥਰ ਰੂਪ
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fracture

ENGLISH

PUNJABI
ਦਰਾੜ, ਤਰੇੜ

friction

ਘਰਸ਼ਣ

front

ਸਾਹਮਣਾ

geocentric model

G

ਭੂਕਦ
� ਰੀ ਮਾੱਡਲ

geographic poles

ਭੂਗੋਿਲਕ ਧਰੁਵ

geologic time scale

ਭੂਿਵਿਗਆਨਕ ਸਮ� ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ

geosyncline

ਜੀਓਿਲੰਕਲਾਈਨ

glacier

ਗਲੇ ਸ਼ੀਅਰ

graded bedding

ਦਰਜਾਬੰ ਦ ਸਤਰੀਕਰਣ

gradient

ਢਾਲ,, ਤਾਪਮਾਨ-ਢਾਲ

gravity

ਗੁਰੂਤਾ, ਇਕਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਕਤੀ

gram

ਛੋਲੇ

greenhouse effect

ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਪ�ਭਾਵ

groundwater

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ

half life

H

ਅੱ ਧਾ ਸਮ�

heat energy

ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ

heat of fusion

ਪੰ ਘਰਾਉਣ ਦੀ ਗਰਮੀ

heat of vaporization

ਭਾਫ ਦੀ ਗਰਮੀ

heliocentric model

ਸੂਰਜ-ਕ�ਦਰੀ ਮਾੱਡਲ

high pressure

�ਚ ਦਬਾਅ

horizontal

ਦੁਮੇਲੀ

horizontal sorting

ਦੁਮੇਲੀ ਵਰਗੀਕਰਣ

humidity

ਨਮੀ

hydrosphere

ਜਲ-ਮੰ ਡਲ, ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਪਾਣੀ

hypothesis

ਅਨੁਮਾਨ, ਿਮੱ ਥੀ ਗੱ ਲ

ice

I
ਬਰਫ਼

igneous rock

ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚੱ ਟਾਨ

impermeable index fossil

ਅਪਾਰਗਾਮੀ ਇੰ ਡੈਕਸ ਪਥਰਾਟੀ
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infiltration

ENGLISH

PUNJABI
ਜ਼ਮੀਨ ਅੰ ਦਰ ਸਮਾਉਣਾ

inner core

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਕੋਰ

insolation

ਧੁੱ ਪ-ਲਵਾਈ

interface

ਇੰ ਟਰਫ਼ੇਸ

intrusion

ਅੰ ਤਰ-ਵੇਧਨ

Intrusive igneous rock

ਅੰ ਤਰਵੇਧੀ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚੱ ਟਾਨ

ionosphere

ਆਇਨ-ਮੰ ਡਲ

isobar

ਸਮਦਾਬ ਰੇਖਾ

isoline

ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੇ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ

isostasy

ਆਇਸੋਸਟੇਸੀ

isotherm

ਸਮਤਾਪ ਰੇਖਾ

isotope

ਸਮ-ਸਥਾਨਕ

J

jet stream

ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਨਦੀ, ਵਿਹਣ

joint

kame

K

ਚੱ ਟਾਨ ਿਵਚ ਦਰਾੜ, ਦਰਜ

ਕੇਮ

kettle

ਕੇਤਲੀ, ਪਤੀਲੀ

kinetic energy

ਕਾਇਨ�ਿਟਕ ਊਰਜਾ

Kepler’s Law of Motion

ਕੈਪਲਰ ਦਾ ਗਤੀ ਦਾ ਨ�ਮ

landscape

L

ਭੂ-ਿਦ�ਸ਼

latent heat

ਲੁਕਵ� ਤਾਪ

latitude

ਅਕਸ਼�ਸ, ਿਵੱ ਥਕਾਰ

latitudinal climate patterns

ਅਕਸ਼�ਸੀ ਜਲਵਾਯੂ ਬਣਤਰ�

lava

ਲਾਵਾ

length

ਲੰਮਾਈ

liter

ਲੀਟਰ

lithosphere

ਲੀਥੋਸਫੀਅਰ

local noon

ਸਥਾਨਕ ਦੁਪਿਹਰ

longitude

ਅਕਾਸ਼ੀ-ਰੇਖ�ਸ਼
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low pressure (aired front)

ਘੱ ਟ ਦਬਾਅ (ਏਅਰਡ ਫ਼�ੰ ਟ)

luster

ਚਮਕੀਲਾ

magma

M
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅੱ ਧ-ਿਪਘਲੇ ਮਾਦੇ ਦੀ ਤਿਹ ਜ� ਪਰਤ

magnetic declination

ਚੁੰ ਬਕੀ ਢਾਲ, ਉਤਰਾਅ

mantle

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਬੂਰ ਜ� ਝੱ ਗ

marine climate

ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਲਵਾਯੂ

maritime polar air mass

ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਧਰੁਵ ਿਵਚਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪੁੰ ਜ

maritime tropical air mass

ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਤਪਤ-ਖੰ ਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪੁੰ ਜ

mass

ਪੁੰ ਜ

matter

ਭੌਿਤਕ ਤੱ ਤ

meander

ਦਿਰਆ ਦੇ ਿਵੰ ਗਵਲਾਵ�

mean solar day

ਮੱ ਧ ਮਾਰਗੀ ਸੂਰਜੀ ਿਦਨ

measurement

ਮਾਪ, ਪੈਮਾਇਸ਼

meniscus

ਨਵਚੰ ਦਰ-ਆਕਾਰ ਲ� ਸ

meridian

ਮਿਧਆਨ ਰੇਖਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਿਸਖਰ

metamorphic rock

ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਚੱ ਟਾਨ

meter

ਮੀਟਰ

mid-ocean ridge

ਮੱ ਧ-ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ/ਜਲ-ਿਵਭਾਜਕ

milli

ਿਮੱ ਲੀ

mineral

ਖਿਣਜ, ਕੱ ਚੀ ਧਾਤ

mode

ਤਰੀਕਾ, ਢੰ ਗ

moisture

ਨਮੀ

moho discontinuity

ਮੋਹੋ ਅਿਨਰੰ ਤਰਤਾ

mountain

ਪਹਾੜ

observation

O

ਕੁਦਰਤ, ਸੂਰਜ, ਚੰ ਦ, ਗ�ਿਹਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ

occluded front

ਆੱਕਿਲਉਿਡਡ ਫ਼�ੰ ਟ

ocean floor spreading

ਸਮੁੰ ਰ ਦੀ ਤਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰ

orbit

ਉਪਗ�ਿਹ

orbital speed

ਉਪਗ�ਿਹ ਸਬੰ ਧੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

organic

ਆੱਰਗੈਿਨਕ
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ENGLISH

PUNJABI
ਮੂਲ ਲੇ ਟਵ�ਪਣ

outcrop

�ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਰਤ

outer core

ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ (ਕੋਰ)

oxidation

ਜੰ ਗਾਲਣ, ਆੱਕਸੀਕਰਣ

parallel

P
ਅਕਸ਼�ਸ ਰੇਖਾ, ਿਵੱ ਥਕਾਰ ਦਾਇਰਾ

perihelion

ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਨ�ੜੇ ਦਾ ਿਬੰ ਦੂ

period

ਗ�ਿਹ ਦਾ ਪਿਰਕ�ਮਣ ਕਾਲ

permeability

ਸਮਾਉਣਯੋਗਤਾ

phase

ਮੁਢਲੀ ਅਵਸਥਾ

plain

ਮੈਦਾਨ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਭ�ਇ

planetary winds

ਨਛੱ ਤਰੀ ਹਵਾਵ�

plateau

ਪਠਾਰ

plate tectonic theory

ਪਲੇ ਟ ਟੈਕਟੌਿਨਕ ਿਥਓਰੀ

polar

ਧਰੁਵ

Polaris

ਪੋਲਾਿਰਸ

pollutants

ਪਲੀਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ

porosity

ਮੁਸਾਮਦਾਰੀ

potential energy

ਸੰ ਭਵ ਊਰਜਾ

precipitation

ਮ�ਹ, ਬਰਫ਼ ਆਿਦ ਵਰ�ਣਾ

pressure gradient

ਦਬਾਅ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਢਾਲ

primary waves

ਮੁਢਲੀਆਂ ਲਿਹਰ�

prime meridian

ਮੁੱ ਖ ਮਿਧਆਨ ਰੇਖਾ

radiation

R
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ

radioactive balance

ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਸੰ ਤੁਲਨ

radioactive dating

ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਕਾਲ-ਿਨਰਧਾਰਨ

radioactive decay

ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਖੀਣਤਾ

radio telescope

ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ

reargue

ਮੁੜ-ਦਲੀਲ

reflection

ਅਕਸ, ਪਰਛਾਵ�

refraction

ਅਪਵਰਤਨ
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refracting telescope

ENGLISH

PUNJABI
ਅਪਵਰਤੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ

regolith

ਰੀਗੌਿਲਥ

relative age

ਸਾਪੇਖ ਉਮਰ

relative humidity

ਸਾਪੇਖ ਨਮੀ

residual sediment

ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੀ ਗਾਦ

resource

ਸ�ੋਤ

revolution

ਬ�ਿਹਮੰ ਡ-ਚੱ ਕਰ

rock

ਚੱ ਟਾਨ

rock cycle

ਚੱ ਟਾਨ-ਚੱ ਕਰ

rock formation

ਚੱ ਟਾਨ ਬਣਨਾ

rock resistance

ਚੱ ਟਾਨ ਦਾ ਪ�ਿਤਰੋਧ

rotation

ਚੱ ਕਰ, ਆਵਰਤਨ

runoff

ਿਖਸਕਣਾ

salinity

S
ਖਾਰਾਪਣ

saturation

ਨਮੀ, ਿਗੱ ਲ

scalar field

ਸਕੇਲਰ ਭ�ਇ

season

ਰੁੱ ਤ

secondary wages

ਦੂਜੈਲੀਆਂ ਉਜਰਤ�

sediments

ਗਾਰ, ਤਲਛੱ ਟ

sedimentary rocks

ਤਲਛੱ ਟੀ ਚੱ ਟਾਨ�

seismic waves

ਭੂਚਾਲੀ ਤਰੰ ਗ�

senses

ਸਮਝਣਾ

silicon-oxygen tetrahedron

ਿਸਲੀਕਾੱਨ-ਆੱਕਸੀਜਨ ਟੈਟਾ� ਹੈਡਰਾਨ

sink (energy)

ਘਟਣੀ (ਊਰਜਾ)

seismograph

ਭੂਚਾਲ ਿਰਕਾੱਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾਮ ਯੰ ਤਰ

slope

ਢਾਲਵ� ਰੁਖ

soil horizon

ਿਮੱ ਟੀ ਦਾ ਦੁਮੇਲ

soil profile

ਿਮੱ ਟੀ ਦਾ ਰੇਖਾਿਚੱ ਤਰ

soil storage

ਿਮੱ ਟੀ ਇਕੱ ਠੀ ਹੋਣਾ

solar noon

ਸੂਰਜੀ ਦੁਪਿਹਰ

solar system

ਸੂਰਜ ਮੰ ਡਲ
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solid

ENGLISH

PUNJABI
ਠ�ਸ

solidification

ਸਥੂਲੀਕਰਣ

solstices

ਅਯਨ�ਤ

sorting of sediments

ਤਲਛੱ ਟ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ

source (energy)

ਸ�ੋਤ (ਊਰਜਾ)

source (region)

ਸ�ੋਤ (ਹਲਕਾ)

specific heat

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਮੀ

species

ਿਜਣਸ, ਸ਼ਕਲ

stationary front

ਸਿਥਰ ਫ਼�ੰ ਟ

strata

ਤਿਹ, ਪਰਤ

streak

ਧਾਰੀ, ਲੀਕ

stream bed

ਨਦੀ ਦਾ ਤਲ

stream discharge

ਨਦੀ ਿਨਕਲਣਾ

subsidence

ਉਤਾਰ, ਗਾਰ

sundial

ਧੁੱ ਪਘੜੀ

sublimation

ਉਚੀਆਉਣ

superposition

ਉਪਰ ਸਿਥਤੀ

surplus

ਵਾਧੂ

suspension

ਮੁਅੱਤਲ

syncline

ਦੋ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਿਸਆਂ ਤ� ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਿਬੰ ਦੂ ਜ� ਰੇਖਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਢਲਾਨ
ਵਾਲਾ

technology

T
ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ

tectonics

ਟੈਕਟੌਿਨਕਸ, ਿਵਵਰਤਨਕੀ

temperature

ਤਾਪਮਾਨ

terrestrial motions

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਤੀ

texture

ਸੰ ਰਚਨਾ

tilted strata

ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਤਿਹ, ਪਰਤ

time

ਸਮ�

topographic map

ਟੋਪੋਗ�ਾਿਫਕ ਨਕਸ਼ਾ

track

ਟ�ੈਕ
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transformation

ENGLISH

PUNJABI
ਰੂਪ�ਤ

transition

ਤਬਦੀਲੀ

transpiration

ਹਵਾੜ

transport

ਟ��ਸਪੋਰਟ

transporting system

ਟ��ਸਪੋਰਿਟੰ ਗ ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀ

transverse wave

ਆਡੀ ਤਰੰ ਗ

U
ultraviolet

ਅਲਟ�ਾਵਾੱਇਲਟ

uplifting force

ਉਫਰ ਚੁੱ ਕਣ ਵਾਲਾ ਬਲ

uranium

ਯੂਰੇਨੀਅਮ

usage

ਵਰਤ�

valley glacier

V

ਵਾਦੀ ਗਲੇ ਸ਼ੀਅਰ

vapor

ਭਾਫ

vapor pressure

ਭਾਫ ਦਾ ਦਬਾਅ

variable

ਅਸਿਥਰ, ਬਦਲਣਹਾਰ

vector field

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ (ਵਾਕਟਰ ਫ਼ੀਲਡ)

vein

ਚੱ ਟਾਨ ਦਾ ਪਾੜ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਧਾਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇ

vertical

ਖੜ�ਵ�

visible light spectrum

ਿਦਸਣਯੋਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਪੈਕਟ�ਮ

visibility

ਿਦ�ਸ਼ਟੀ-ਖੇਤਰ

volcano

ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ

volcanic ash

ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁਆਹ

volume

ਢੇਰ, ਮਾਤਰਾ, ਆਇਤਨ

waning

W
ਥੱ ਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਿਗਰਾਵਟ

warm front

ਿਨ�ਘਾ ਪਾਸਾ

water budget

ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ

water cycle

ਜਲ-ਚੱ ਕਰ

water purification

ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱ ਧੀਕਰਣ

water shed

ਨਦੀ-ਖੇਤਰ, ਜਲ-ਿਨਖੇੜ ਲਕੀਰ
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water table

ENGLISH

PUNJABI
ਭੂਮੀ ਜਲ-ਤਲ

water vapor

ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ

wavelength

ਤਰੰ ਗ ਲੰਮਾਈ

waxing

ਵੈਕਿਸੰ ਗ

weather prediction

ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ

weathering

ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ

weight

ਭਾਰ

wind

ਹਵਾ

Y
year
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