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 कन्नड शब्द का उच्चारण 

 क्र.सं. हहदी शब्द हहदी शब्द के समान 

कन्नड शब्द  

हहदी में अंग्रेजी में 

1.  खातेदार ಖಹತೆದಹರ खातेदार Khātedāra 

2.  भत्ता ಭತೆೆ भत्य े bhatye 

3.  पूवााह्न ೂರ್ಹಾಸನ पूवााह्न pūrvāhna 

4.  वार्षषक ರ್ಹರ್ಷಾಕ वार्षषक vārṣika 

5.  अनुमोदन ಅನುಮೋದನೆ अनुमोदन े anumōdane 

6.  व्यवस्था ೆಸೆ व्यवस्थ े vyavaste 

7.  सहायक ಷಹಹಯಕ सहायक Sahāyaka 

8.  प्राक्षधकारी ಪ್ಹಾಧಿಕಹರ प्राक्षधकार prādhikāra 

9.  जागरूकता ಜಹಗೃತಿ जागृक्षत jāgr̥ti 

10.  शेष ಶೋಶ शेष śēṣa 

11.  संतुलन ಷಮತೆ ೋಲನ समतोलन samatōlana 

12.  बैंक ಬಹೆಾಂಕ್ बैंक byāṅk 

13.  मूल ಮ ಲ मूल mūla 

14.  क्षबल ಬಿಲ್ क्षबल bil 

15.  खाली ಖಹಱ खाली Khāli 

16.  शाखा ಶಹಖೆ शाखे śākhe 

17.  खरीददार ಖರೋದಿದಹರ खरीददार kharīdidārara 

18.  आकक्षस्मक ಆಕಸ್ಮಿಕ आकक्षस्मक ākasmika 

19.  कायाभार ಕಹಯಾಭಹರ कायाभार kāryabhāra 



20.  आरोप ಆರ ೋ आरोप Ārōpa 

21.  मुख्य ಮುಖೆ मुख्य mukhya 

22.  नागररक ನಹಗರಕ नागररक nāgarika 

23.  दावा ದಹವೆ दावे dāve 

24.  स्पष्टीकरण ಷಪರ್ಷಟೋಕರಣ स्पष्टीकरण spaṣṭīkaraṇa 

25.  श्रेणी ಶಾೋಣಿ श्रेणी śrēṇi 

26.  समाक्षि ಷಮಹಪ್ತಿ समाक्षि samāpti 

27.  सक्षमक्षत ಷಮಿತಿ सक्षमक्षत samiti 

28.  सिम प्राक्षधकारी ಷಕ್ಷಮಅಧಿಕಹರ सिम प्राक्षधकारी Sakṣamaadhikāri 

29.  संयुक्त ಷಾಂಯುಕಿ संयुक्त sanyukta 

30.  पुक्षष्टकृत ರುರ್ಷಟೋಕೃತ पुक्षष्टकृत pruṣṭīkr̥ta 

31.  संबंध ಷಾಂಬಾಂಧ संबंध sambandha 

32.  समन्वय ಷಮನವಯ समन्वय samanvaya 

33.  प्रक्षतक्षनक्षध ಾತಿನಿಧಿ प्रक्षतक्षनक्षध pratinidhi 

34.  ग्राहक ಗಹಾಸಕ ग्राहक grāhaka 

35.  क्षवलंब ವಿಳಾಂಬ क्षवलंब viḷamba 

36.  क्षवभाग ವಿಭಹಗ क्षवभाग vibhāga 

37.  अपेिा ಅಪೋಕ್ಷೆ अपेि े apēkṣe 

38.  चचाा ಚರ್ಚಾ चचे Carce (Charche) 

39.  दस्ता वेज़ ದಸ್ಹಿವೆೋಜು दस्तावेज़़ु Dastāvēju 



40.  प्रभाव ಾಭಹ प्रभाव prabhāva 

41.  अक्षभयंता ಅಭಿಯಾಂತರರು अक्षभयंतररु abhiyantararu 

42.  उद्यम ಉದೆಮ उद्यम udyama 

43.  हकदार ಸಕುುದಹರ हक्कुदार hakkudāra 

44.  क्षवक्षनमय ವಿನಿಮಯ क्षवक्षनमय vinimaya 

45.  क्षस्थक्षत ಸ್ಮೆತಿ क्षस्थक्षत sthiti 

46.  क्षवस्तार ವಿಷಿರಣೆ क्षवस्तरण े vistaraṇe 

47.  शुल्क ವುಲು शुल्क śulka 

48.  अंक्षतम ಅಾಂತಿಮ अंक्षतम antima 

49.  क्षनक्षित ನಿಶ್ಚಿತ क्षनक्षित niścita 

50.  पताका ತಹಕೆ पताके Patāke 

51.  क्षवदेशी ವಿದೋಶ್ಚ क्षवदेशी vidēśi 

52.  औपचाररक ಔಚಹರಕ औपचाररक aupacārika 

53.  ग्रेड ಗ್ಾೋಡ್ ग्रेड grēḍ 

54.  पररचयात्मक ರಚಯಹತಿಕ पररचयात्मक paricayātmaka 

55.  भाषा ಭಹಷೋ भाषे bhāṣē 

56.  पत्र ತಾ पत्र patra 

57.  सािरता ಸ್ಹಕ್ಷರತೆ सािरते sākṣarate 

58.  क्षचककत्सा ಚಿಕಿತಹಾ क्षचककत्सा cikitsā 

59.  मध्यम ಮಧೆಮ मध्यम madhyama 



60.  माक्षसक ಮಹಸ್ಮಕ माक्षसक Māsika 

61.  रिप्पणी ಟಿಪಣಿ रिप्पणी ṭippaṇi 

62.  संख्या ಷಾಂಖೆೆ संख्य े saṅkhye 

63.  अक्षधकारी ಅಧಿಕಹರ अक्षधकारी adhikāri 

64.  आदेश ಆದೋವ आदेश ādēśa 

65.  सामान्य ಸ್ಹಮಹನೆ सामान्य sāmān'ya 

66.  संगरित ಷಾಂಘಟಿತ संगरित saṅghaṭita 

67.  क्षपतृत्व ಪ್ತತೃತವ क्षपतृत्व pitr̥tva 

68.  वेतन ವೆೋತನ वेतन vētana 

69.  अवक्षध ಅಧಿ अवक्षध avadhi 

70.  क्षनयतकाक्षलक ನಿಯತಕಹಱನ क्षनयतकाक्षलन Niyatakālina 

71.  अनुमक्षत ಅನುಮತಿ  

 

अनुमक्षत Anumati 

72.  योजना ಯೋಜನೆ योजने yōjane 

73.  कें द्र ಕೆೋಾಂದಾ कें द्र kēndra 

74.  समस्या ಷಮಸೆ समस्य े samasye 

75.  प्रकक्रया ಾಕಿಾಯೆ प्रकक्रय े prakriye 

76.  पदोन्नक्षत ದ ೋನನತಿ पदोन्नक्षत padōnnati 

77.  प्रस्ताव ಾಸ್ಹಿ प्रस्ताव prastāva 

78.  दर ದರ दर dara 

79.  अनुपात ಅನುಪ್ಹತ अनुपात anupāta 



 

80.  अक्षभलेख ಅಭಿಲೋಖ अक्षभलेख abhilēkha 

81.  नवीकरण ನವಿೋಕರಣ नवीकरण Navīkaraṇa 

82.  प्रत्यावतान ಾತಹೆತಾನೆ प्रत्यावताने pratyāvartane 

83.  प्रक्षतक्षनक्षध ಾತಿನಿಧಿ प्रक्षतक्षनक्षध pratinidhi 

84.  ग्रामीण ಗಹಾಮಿೋಣ ग्रामीण grāmīṇa 

85.  स्वय ं ಷವಯಾಂ स्वय ं svayaṁ 

86.  वररष्ठ ರಶಠ वररष्ठ variṣṭha 

87.  सेवा ಸೋರ್ಹ सेवा sēvā 

88. क्षवशेष ವಿಶೋಶ क्षवशेष viśēṣa 

89. प्रायोक्षजत ಪ್ಹಾಯೋಜಿತ प्रायोक्षजत prāyōjita 

90. स्थाई आदेश ಸ್ಹೆಯೋಆದೋವ स्थाई आदेश sthāyīādēśa 

91. अध्ययन ಅಧೆಯನ अध्ययन Adhyayana 

92. क्षवषय ವಿಶಯ क्षवषय viṣaya 

93. अधीन ಅಧಿೋನ अधीन adhīna 

94. िोकन ಟ ೋಕನ್ िोकन ṭōkan 

95. व्यापार ರ್ಹೆಪ್ಹರ व्यापार vyāpāra 

96. असंगरित ಅಷಾಂಘಟಿತ असंगरित asaṅghaṭita 

97. असामान्य ಅಸ್ಹಮಹನೆ असामान्य asāmān'ya 

98. सामान्य ಸ್ಹಮಹನೆ सामान्य sāmān'ya 

99. मतदाता ಮತದಹರ मतदार matadāra 

100. यात्रा ಯಹತೆಾ याते्र Yātre 

101. सािाक्षहक ಸ್ಹಪ್ಹಿಹಿಕ सािाक्षहक sāptāhika 


